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ENDEREÇOS EXPEDIENTE

Vamos caminhando para o final de 2017, um ano 
complexo sob vários aspectos, em especial na 

política nacional. É importante, mesmo àqueles 
que dizem não gostar de política, estarem a par 
dos acontecimentos; afinal, o cenário nesta área 
interfere diretamente na estabilidade econômica, 
nos investimentos estrangeiros, na geração de 
novos negócios... enfim, interfere na vida de todos. 

Há uma onda generalizada de corrupção que 
tomou conta de todas as esferas governamentais, 
em escala alarmante e nunca antes registrada. 
Nossa profissão faz com que tenhamos contato 
com pessoas das mais variadas crenças e 
classes sociais. Consequentemente, devemos nos 
considerar formadores de opinião, pois aquilo que 
dizemos e as ideias que emitimos podem influenciar 
muita gente. Se queremos um país melhor temos 
de fazer a nossa parte! Não podemos aguardar 
apenas que os políticos solucionem a crise criada 
por eles mesmos. O ano que se aproxima pode ser 
um “divisor de águas” para o futuro da classe política 
brasileira. Para isso, temos uma arma incomparável: 
o voto! É por meio dele que conseguiremos 
melhorar a qualidade de nossos representantes 

nos governos federal e estadual. Por isso, estar a 
par dos escândalos envolvendo parlamentares, das 
propostas defendidas por eles e como votam em 
questões sensíveis à população é fundamental. 

Não podemos perder as esperanças! O Brasil é uma 
potência muito mal explorada – no bom sentido da 
palavra. Todos nós, cidadãos de bem, temos o dever 
de fiscalizar, cobrar atitudes corretas e coerentes 
e decidir, pelo voto, quem merece nos representar 
nas casas executivas e legislativas espalhadas pelo 
Brasil. Tenho convicção de que, escolhendo líderes 
honestos e competentes, o país retoma a confiança 
e o crescimento.

Agora vamos a questões muito mais agradáveis. 
Neste 25 de Outubro é comemorado o nosso dia, o 
Dia do Cirurgião-Dentista. Parabéns a todos nós que 
trabalhamos, diuturnamente, com energia, vontade, 
técnica e comprometimento para melhorar a saúde 
bucal e, consequentemente, a saúde dos pacientes 
como um todo, inclusive detectando e prevenindo 
diversas doenças. Somos, com certeza, profissionais 
de fundamental importância na qualidade de vida 
das pessoas. Para tal, exige-se foco, competência, 

disciplina, atualização constante, comprometimento 
e extrema dedicação. A ABO Nacional está aqui para 
dar todo o apoio e lutar sempre pelos interesses 
legítimos da classe. Comemoremos, portanto, muito 
este relevante dia!!!

Também não posso deixar de ressaltar o brilhante 
trabalho que vem sendo desenvolvido país afora 
pelo projeto Um Sorriso do Tamanho do Brasil. 
Centenas de abnegados profissionais da odontologia 
nacional, alunos e outros profissionais da área da 
saúde, atuam nos rincões mais distantes prestando 
atendimento gratuito preventivo, prioritariamente, 
a crianças de baixa renda e também para jovens 
e adultos. As ações têm foco principal na saúde 
bucal, mas temos muitas outras atividades paralelas 
para reforço nesta conscientização. São realizadas 
palestras, diagnóstico e prevenção de doenças, 
distribuição de kits de higiene oral da Colgate e 
escovação orientada, entre outras importantes 
iniciativas. É um grande orgulho fazer parte deste 
projeto. Contudo, precisamos evoluir ainda mais, 
já que os dados atuais ainda apresentam números 
preocupantes relativos à cárie dentária, nas faixas 
etárias de 5 a 12 anos, e de perda dentária com 

necessidade de reabilitação protética, entre adultos 
e, sobretudo, idosos. Por isso a necessidade de 
engajamento cada vez maior de toda a classe.

Por fim, destaco os recentes laços firmadas com 
instituições internacionais de diversos países da 
América Latina. Convênios de cooperação bilateral 
estão sendo desenvolvidos com entidades de uma 
dezena de países latino-americanos, que resultarão 
em novas oportunidades científicas e comerciais para 
o Brasil. Afinal, acreditamos que é através da união 
e da troca de experiências e conhecimentos que 
atingiremos a excelência em nossa profissão, podendo 
oferecer a nossos pacientes o que há de melhor.

Luiz Fernando Varrone
Presidente da ABO Nacional

DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA
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A Associação Brasileira de Odontologia - ABO é uma 
entidade de utilidade pública, sem fins lucrativos, 
dedicada à defesa da classe odontológica e da saúde 
oral da população brasileira. Está representada nas 27 
unidades federativas por meio de seções Estaduais e 
em 294 municípios, por suas regionais.

DIRETORIA NACIONAL - ABO
Conselho Executivo Nacional (CEN)

Presidente: Luiz Fernando Varrone
Vice-Presidente: Jander Ruela Pereira
Secretário-Geral: Marcelo Januzzi Santos
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Tesoureiro-Geral: Sérgio Bastos Abrahan
1º Tesoureiro: Carlos Marcelo Lucas Folha

O Jornal da ABO é uma publicação trimestral de 
circulação nacional, pertencente à Associação 
Brasileira de Odontologia, Localizada na Rua 
Vergueiro, 3.153, salas 51/52 - CEP 04101-300 
- tel: (11) 5083-4000 | Conteúdo Jornalístico 
(pesquisa, entrevistas, seleção, produção, 
redação e revisão): ADCom Comunicação 
Empresarial. Jornalista Responsável: Alberto 
Maurício Danon (MTB 34.760). Identidade Visual, 
Diagramação e Artes: Aquarela Design: Jonas 
Fabricio e Eduardo Martinez Feitoza. Distribuição 
gratuita.

PUBLICIDADE:
comercial@abo.org.br | (11) 5083-4000

A ABO não se responsabiliza pelos serviços e 
produtos das empresas que anunciam no Jornal 
da ABO, as quais estão sujeitas às normas de 
mercado e do Código de Defesa do Consumidor.
Artigos assinados ou conceitos emitidos são 
responsabilidade exclusiva dos autores. A 
reprodução total ou parcial do conteúdo desta 
publicação, sem prévia autorização, é vetada 
pela Lei de Direitos Autorais vigente no país.
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RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA
Cirurgiões-dentistas lutam para assegurar o direto de exercer a Desconhecimento sobre os benefícios está entre os obstáculos  

para consolidar a atuação de cirurgiões-dentistas em hospitais

54
Edição 161Edição 161

PÁ
G

.

PÁ
G

.

Tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei n° 
3661/12, de autoria Senador Paulo Paim (PT-RS), que 
estabelece um novo marco regulatório da profissão de 
Técnico e Tecnólogo em Radiologia e de Bacharel em 
Ciências Radiológicas, alterando a Lei nº 7.394, de 
29 de outubro de 1985. O projeto pretende assegurar 
uma reserva de mercado aos técnicos e tecnólogos 
em radiologia, prevendo que uma série de exames 
radiológicos e de diagnóstico por imagem sejam 
realizados exclusivamente por estes profissionais, 
retirando do médico radiologista ou do cirurgião-
dentista a responsabilidade pela atividade.

“A ABRO entende que os 
profissionais da odontologia são 

altamente capacitados para oferecer 
o serviço de imagem com total 

segurança à população brasileira”, 

afirma a Presidente da ABRO e membro da Comissão 
de Radiologia do Conselho Federal de Odontologia 
(CFO), Mychelle Schmitt Gurgacz.

Para a Associação Brasileira de Radiologia Odontológica 
(ABRO), os exames de diagnóstico por imagem - 
atualmente realizados pelos cirurgiões dentistas e 

radiologistas - assim como outros, realizados por técnicos 
em saúde bucal, com supervisão do cirurgião-dentista, 
são prerrogativas irrevogáveis e uma conquista da 
classe, alicerçada em conhecimento científico, estudo e 
preparação regulamentadas por lei há mais de 40 anos. 

O membro da Comissão Especial de Assuntos 
Técnicos Jurídicos Relacionados ao Exercício da 
Radiologia Odontológica e Imaginologia do CFO, Dr. 
Antonio Medeiros, explica que, inicialmente, o Projeto 
de Lei n. 26, de 19 de fevereiro de 2008, de autoria do 
Senador Paulo Paim, não incluía a Odontologia. “Com 
a boa intenção legislativa habitual, no entanto, induzida 
ao erro e sem consultar a Odontologia, esta profissão 
centenária foi preterida de continuar exercendo a 
Radiologia Odontológica no bojo do PLS n.26/2008, 
com a Emenda relatada pela Senadora Vanessa 
Grazziotin, em 08 de março de 2012 e em 2 de abril do 
mesmo ano, sem interposição de recurso, foi aprovada 
e encaminhada à Câmara Federal”, relata.

Especialista em Odontologia Legal e Radiologia, 
Dr. Medeiros afirma que, em dezembro de 2012, 
em audiência pública sobre o PL 3.661/2012, na 
Câmara Federal, o Presidente do CFO à época, Dr. 
Ailton Diogo Morilhas, ressaltou que o Conselho não 

era contra o referido PL, e sim ao artigo que atinge 
a odontologia, a medicina e a medicina veterinária, 
porque estavam regulamentados por Lei. 

“Após uma explanação feita 
por mim sobre a complexidade 
da odontologia radiológica, o 

presidente solicitou a exclusão do 
artigo 1º do PL em pauta”, relata.

A gestão atual do CFO, assim como a ABRO, continuam 
a defender que o uso de raios-X seja atividade exclusiva 
do cirurgiões-dentistas e exige a exclusão da radiologia 
odontológica dos técnicos em radiologia.“Estamos 
lutando bravamente para assegurar direitos garantidos 
por lei. E, para isso, encaminhamos também ao 
Ministério da Educação uma solicitação para excluir 
a radiologia odontológica do campo de atuação do 
Tecnólogo em Radiologia, no Catálogo Nacional de 
Cursos Superiores, do Ministério da Educação, e não 
mais incluir no futuro. Ainda, pedimos que todos os 
órgãos de controle dos cursos públicos e privados de 
Tecnólogo em Radiologia do país sejam notificados 
sobre a necessidade de excluir a radiologia odontológica 
dos cursos em andamento, bem como dos que ainda se 
iniciarão”, finaliza Dr. Medeiros.

O cirurgião-dentista está cada vez mais inserido nas 
equipes multiprofissionais que atuam em ambiente 
hospitalar. Esta é uma conquista que se processa 
de maneira gradual, onde muitos obstáculos 
ainda precisam ser superados, como por exemplo 
o desconhecimento sobre o que a Odontologia 
pode oferecer para melhorar a saúde do paciente 
hospitalizado.

É importante que a presença do cirurgião-dentista 
seja consolidada em bases sólidas e irreversíveis, 
institucionalizando a odontologia em definitivo, assim 
como já ocorre com muitas outras profissões de saúde 
não médicas.“Consolidar a atuação do cirurgião-
dentista no ambiente hospitalar é um processo longo 
e trabalhoso. As dificuldades estão sendo superadas 
paulatinamente. Podemos dar como exemplo a 
questão da cobertura de procedimentos odontológicos 
pelos convênios médicos: no rol da ANS de 2016, 
foi contemplada a laserterapia feita por cirurgiões-
dentistas, mas os demais procedimentos não. Essa é 
uma questão urgente para a classe e gestores terem 
segurança na remuneração. Felizmente há muitas 
pessoas na Odontologia trabalhando com afinco em 
diversas frentes, como o CFO, o Ministério da Saúde, 
Congresso Nacional, ANS, entre outras, merecendo 
destaque o trabalho das Comissões Estaduais de 

OH dos CRO’s, que se reúnem periodicamente para 
deliberar e propor estratégias junto às entidades 
citadas”, detalha Dr. Marcelo Marcucci, membro da 
Associação Brasileira de Odontologia (ABO).

De acordo com Dr. Marcucci, já foram esboçados 
alguns Projetos de Lei, em níveis municipais e 
estaduais, inserindo a categoria nas equipes 
hospitalares, porém ainda não há um consenso sobre 
o modelo legal ideal para reger esta necessidade. 

“Há variáveis que precisam ser 
ajustadas para o modelo de hospitais 

privados e para as Operadoras de 
Saúde, principalmente no que tange ao 
modo de remuneração do profissional. 
No plano federal, o PL 34 de 2013 que 
tramita no Congresso prevê a inserção 

da assistência odontológica na rede 
hospitalar do SUS”, 

explica o profissional, que é especializado em cirurgia 
e traumatologia buco-maxilo-facial.

A maioria das faculdades não oferece muita ênfase 
no aspecto da atuação odontológica em hospitais, 

Dr. Marcucci revela que, na última Assembleia 
Nacional de Especialidades Odontológicas, realizada 
em 2014, a classe entendeu que a odontologia 
hospitalar é um cenário de atuação e não uma 
especialidade, então definiu-se que o cirurgião-
dentista pode se certificar na área por meio de 
habilitação profissional. “Até o momento, os cursos 
de especialização são oferecidos por IES, centros 
de estudos e associações de classe. Aguardamos, 
por parte do CFO, a consolidação das normas que 
deverão reger os currículos mínimos, lembrando 
que temos também a residência em odontologia 
hospitalar, já oferecida por várias instituições em 
todo o Brasil. Acreditamos que no futuro este seja o 
ideal de modelo formação para os profissionais que 
optarem por esta área”, afirma.

Segundo o especialista, a classe está em um processo 
de consolidação quando o assunto é atuação em 
hospitais e que, uma vez superadas as questões 
legais e administrativas, caberá aos interessados 
estarem capacitados, com apoio em bases sólidas de 
conhecimentos,para terem uma atuação consistente 
e segura. “Os gestores hospitalares cada vez mais 
estão se conscientizando da necessidade de atenção 
especializada na saúde oral do internado”, finaliza Dr. 
Marcelo Marcucci.

“As dificuldades estão sendo 
superadas paulatinamente.

Felizmente há muitas pessoas na 
Odontologia trabalhando com afinco 

em diversas frentes.”
Dr. Marcelo Marcucci

“Pedimos que todos os órgãos 
de controle dos cursos públicos e 

privados de Tecnólogo em Radiologia 
do país sejam notificados sobre a 

necessidade de excluir a radiologia 
odontológica dos cursos em 

andamento.”
Dr. Antonio Medeiros
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EVENTOS
ESTÉTICAFiquem ligados! Confiram alguns eventos ABO em 2018

Correto diagnóstico e tratamento 
adequado sempre em primeiro lugar

Dentre as múltiplas missões da Associação Brasileira 
de Odontologia, destaca-se a promoção da valorização 
do cirurgião-dentista. E para que isso seja feito da 
melhor forma possível, a ABO disponibiliza anualmente 
uma série de eventos diversos, em distintas regiões 
brasileiras, para disseminar em maior amplitude os 
conhecimentos da área.

Desta forma, fique a par de alguns dos eventos 
já programados para o ano de 2018, assim você 
consegue se programar com antecedência e participar. 

Confira ao lado como está a agenda:

24° Congresso Pernambucano  
de Odontologia (COPEO)
Tradicional evento da área, o Congresso Pernambucano 
de Odontologia (COPEO) está na 24ª edição e ocorre 
em março, nos dias 22, 23 e 24. Desta vez, ele terá 
como tema o “Direito à Saúde: Odontologia e Promoção 
de Saúde como instrumentos de cidadania” e será 
sediado no Centro de Convenções de Pernambuco, 
localizado em Olinda (Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n - 
Salgadinho, CEP 53110-680).

A programação está em processo de elaboração e o 
valor ainda não foi divulgado, sendo assim, não estão 
abertas as inscrições. Porém, o congressista poderá ter 
as demais informações assim que disponíveis no site 
do evento: http://itarget.com.br/newclients/copeo2018/.

VI Congresso Internacional  
de Odontologia (CIOCE)
No mês de maio, os estudantes e profissionais da área da 
odontologia contarão com o VI Congresso Internacional de 
Odontologia (CIOCE), que ocorrerá entre os dias 18 e 22, 
com o intuito de prover maior aprimoramento profissional. 
Acontecendo no Centro de Eventos do Ceará (Av. 
Washington Soares, 999 - CEP 60811-341), em Fortaleza.

O cronograma não foi liberado ainda, porém a 
inscrição já é possível por meio do portal: http://cioce.
com.br/. Os valores variam de R$70,00 a R$725,00 
dependendo da data de compra e da categoria do 
congressista (ex: aluno, cirurgião-dentista associado 
ABOs e ABHA, cirurgião-dentista não associado, 
profissionais de demais áreas da saúde, alunos e etc).

22° Congresso Odontológico 
Rio-Grandense (CORIG)
Os gaúchos, bem como todos aqueles que queiram se 
descolar até o Rio Grande do Sul, poderão aproveitar 
o 22° Congresso Odontológico Rio-Grandense 
(CORIG), de 28 a 30 de junho, no Centro de Eventos 
da PUCRS, em Porto Alegre (Av. Ipiranga, 6681, 
prédio 41, sala 307 - CEP 90619-900).

Com o objetivo de fomentar a troca de expe-
riências, saúde e educação, o encontro conta 
com pesquisas em mais de 17 especialidades do 
ramo. Não há demais informações, mas elas serão 
disponibilizadas em breve no site da ABORS: 
http://www.abors.org.br/.
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Há, Brasil afora, uma crescente procura por 
procedimentos estéticos na área odontológica. Porém, 
devem ser sempre analisados padrões de avaliação 
que definirão a necessidade ou não da intervenção, 
já que exageros cometidos são prejudiciais e podem 
trazer futuros danos ao paciente. Outra questão 
relevante é a capacitação técnica que o profissional 
possui para determinado tipo de procedimento.

Ao profissional, é fundamental estar a par de 
informações de qualidade e com comprovação 
científica. Hoje, uma parcela significativa dos 
dentistas atua com Odontologia Restauradora e,o 
que diferencia uns dos outros é se manter atualizado 
sobre as novidades de técnicas e materiais.

Conscientizar o paciente sobre a importância dos 
cuidados preventivos, a fim de garantir resultados 
saudáveis e duradouros, também deve fazer 
parte integral da conduta profissional. O correto 
diagnóstico e o adequado tratamento precisam estar 
em primeiro lugar para, somente após isso, realizar 
qualquer procedimento.

O tratamento deve ser individualizado, sendo feito 
um mapeamento das necessidades da saúde 
bucal do paciente através de um plano projetado 
especificamente, harmonizando a saúde e a estética 
bucal, de acordo com as necessidades individuais.

Entre os procedimentos estéticos mais procurados 
estão: laminados cerâmicos, recontorno cosmético 
com resinas compostas, implantes e cirurgias em 
área estética. 

“Ultimamente, de forma mais 
midiática, estão sendo procurados 
também procedimentos estéticos 

como preenchimento labial e 
aplicação de toxina botulínica”, 

revela o cirurgião-dentista, especialista em dentística 
restauradora, Dr. Ronaldo Hirata.

Segundo Dr. Hirata, está ocorrendo um impulso pelo 
tratamento, de forma semelhante ao que ocorreu 
com a prótese na época da tanatologia, quando se 
corrigia em excesso e se preparava como endodontia, 
pinos metálicos e metal-cerâmicas, acreditando estar 
corrigindo patologias oclusais e erros em padrão 
oclusa. “Como resultado, registrou-se uma enxurrada 
de implantes que foram necessários e foram sendo 
realizados nas últimas décadas. O mesmo ocorre com 
as chamadas lentes de contato e laminados cerâmicos, 
os resultados desta volúpia de intervenções já está 
sendo visto em nossos consultórios e vamos colher 
estes excessos nas próximas duas décadas”, afirma 
o cirurgião-dentista.

O profissional faz um alerta importante a respeito 
dos riscos a que o paciente está submetido. “Desde 
uma alteração periodontal por sobrecontorno do 
perfil emergente dos laminados realizados, até 
intervenções endodônticas necessárias por excesso 
de desgastes e tratamentos. Sobretudo, desgaste 
sempre são irreversíveis. O dente natural não possui 
interface; cerâmicas e resinas sempre apresentarão 
uma interface adesiva de materiais, que mesmo 
oferecendo hoje mais estabilidade, ainda são 
interfaces químicas.”

Dr. Ronaldo Hirata ainda aborda os critérios que 
devem ser analisados antes de se definir qual o 
procedimento será executado. “Existem vários 
critérios que devem ser estudados sob o ponto de 
vista biológico e mecânico/químico. Digo isso porque 
a análise estética não leva em conta estes aspectos; 
isto deve ser adicionado à equação pelo profissional 
em questão. O problema é que a análise da ótica 
dos biomateriais exige mais preparação e tempo de 
estudo que a análise estética pura”, conclui.

Por fim, o cirurgião-dentista encerra com uma citação 
do neurocirurgião britânico Henry Marsh: 

“É preciso três dias para aprender  
a fazer uma cirurgia, três anos para 
saber quando é preciso fazê-la e 30 

anos para saber quando não se  
deve fazer uma operação”.

“Alerta para a procura em excesso 
por procedimentos estéticos como 
preenchimento labial e aplicação 

de toxina botulínica.”
Dr. Ronaldo Hirata
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CAMPANHA BRUXISMO
ABO Amiga do Peito – defendemos esta 

causa por uma vida mais saudável
em criança: fator emocional 
é a causa mais recorrente

O melhor e principal alimento para o ser humano 
em formação é o leite materno, ele preenche 
todas as necessidades nutricionais dos recém-
nascidos e ainda promove o vínculo afetivo entre 
mãe e filho, além de prevenir mortes neonatais. A 
amamentação é o um ato de amor e cuidado para 
com os pequenos. Por isso, a ABO apoia esta causa 
e defende a vida saudável.

Sabendo da importância do aleitamento materno, 
desenvolvemos ações sociais voltadas para a 
conscientização dos benefícios da amamentação 
para a população, sempre preservando pelo 
conhecimento e práticas cientificas. Tendo como 
principal objetivo promover a saúde bucal do bebê por 
meio do aleitamento materno.

A Campanha para o Incentivo ao Aleitamento Materno 
Mundial acontece desde 1992, entre os dias 1° e 7 
de agosto. Em abril de 2017, por meio da lei 13.435, 
agosto se tornou o mês símbolo da campanha. Sendo 
assim, a diretora de Ação Social da ABO, Fernanda 
Mamede Oliveira Pinto, sentiu a necessidade de 
ampliar para o âmbito nacional e lançou o programa 
“ABO AMIGA DO PEITO”, que nasceu com o intuito 
de incentivar o aleitamento materno junto à Semana 
Mundial de Aleitamento Materno. “Percebemos a 
necessidade do envolvimento de todas as ABO’s 
Seccionais/ Regionais”, explica.

As ABO’s Seccionais da Bahia, do Ceará e de 
Campos dos Goytacazes abraçaram a causa de forma 
significativa, promovendo instruções em ambientes 
escolares, maternidades e postos de saúde. Além 
de promover parcerias com os bancos de leite para 
sede de arrecadação com frascos apropriados, que 
precisam ser de vidros com tampas plásticas. As 
associações desenvolvem o programa durante o ano 
todo e não apenas no mês de agosto.

Exercer um apelo global das organizações, das 
instituições, dos Estados e dos Municípios é importante 
para o crescimento e a conscientização da sociedade. 

“A contribuição em prol desta ação 
é benéfica para todos, preservar pela 
integridade e saúde da criança é, em 

primeiro lugar, contribuir de uma 
forma significativa com o aumento 

das doações em bancos de leite 
humano”, pontua Fernanda.

Seguindo esse contexto, são diversos os benefícios 
que estão associados com a amamentação, tanto 
para o bebê, quanto para a mamãe. Por isso, é 
fundamental amamentar até o sexto mês de vida. 
A partir daí a recomendação é até no mínimo o 
primeiro ano do bebê. “Levando em consideração 

que a higienização bucal deve acontecer a partir do 
nascimento do primeiro dentinho, mesmo que esteja 
em aleitamento exclusivo”, detalha.

O aleitamento abastece as necessidades fisiológicas, 
psicológicas e satisfaz as nutritivas e afetivas, 
portanto, serve de treinamento para o segundo reflexo 
da alimentação: a mastigação. 

“Qualquer alteração funcional 
nesse período e a não satisfação 

das necessidades psicoemocionais 
pelo tempo inadequado de 

amamentação natural poderá 
acarretar no aparecimento de 

hábitos viciosos prejudiciais, como 
a sucção de dedos ou chupetas, 

onicofagia, dentre outros”,  
esclarece Fernanda. 

Quando falamos da amamentação, estamos falando 
também de todos os benefícios para a saúde e a 
vida do bebê, como por exemplo: o bebê aprende 
a respirar corretamente pelo nariz, evitando assim 
amigdalite, pneumonia, entre outras doenças 
respiratórias. “Somos responsáveis pela educação 
relacionada à saúde, podemos contribuir, não apenas 
com apoio, mas com doações de frascos próprios para 

acondicionamento do leite materno. Não podemos 
amamentar por uma mãe, mas podemos contribuir, 
apoiar, ensinar”, detalha a diretora.

O ato de amamentar faz bem na saúde integral do 
binômio mãe/bebê e consequentemente de toda 
a sociedade, tendo influência direta e indireta no 
controle de doenças como: hipertensão, diabetes e 
obesidade (saúde do idoso), controle do câncer de 
mama, redução da mortalidade infantil e promoção da 
saúde física e mental.

O ruído noturno é uma disfunção semelhante ao som 
da mastigação, que acontece quando as pessoas 
estão dormindo. As pessoas rangem, cerram ou 
apertam os dentes de maneira inconsciente produzindo 
desconforto. Tal problema preocupa pais, médicos 
e dentistas e, segundo estudo da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), ele atinge cerca de 30% da 
população mundial.

No Brasil, aproximadamente 40% das pessoas sofre 
desse distúrbio. As causas para o problema não são 
bem definidas, mas geralmente estão relacionadas a 
fatores psicológicos, ansiedade e estresse. 

“No caso do bruxismo infantil, 
o mais provável é que ele seja 

desenvolvido em decorrência de 
diversos fatores aos quais a criança 

é exposta, como a chegada de 
um irmão, a separação dos pais, 

mudanças de escola ou uma rotina 
muito agitada”,  

explica Dra. Fernanda Mamede,  
Odontopediatra e diretora da ABO.

A causa do bruxismo também pode estar 
relacionada com problemas na dentição ou com 
fatores hereditários, já que pais que sofreram com 
a doença podem aumentar as chances de os filhos 
desenvolverem o mesmo distúrbio.
 
O mal pode afetar crianças, adolescentes e adultos. 
Costuma ser mais recorrente em crianças dos 2 aos 4 
anos e, nos jovens, acontece com frequência dos 10 
aos 12 e aos 18 anos. A explicação é que o bruxismo 
fisiológico acontece nessas fases em que crianças ou 
adolescentes passam por descobertas, adaptações, 
modificações e aprendizados. 

“Esse é um período determinante, 
que envolve desde a percepção da 

realidade, a autoconfiança,  
limites e escolhas”  

, observa Fernanda.
 
Um sinal de alerta para os pais é quando a criança passa 
a reclamar, durante o dia, de problemas como dores 
de cabeça, zumbido nos ouvidos, dores musculares 
no rosto e ter estalos na região da mandíbula. 
Normalmente, cabe ao dentista a indicação do tratamento  
interdisciplinar com psicólogos, psiquiatras, fisioterapeutas 
e fonoaudiólogos. 

“O tratamento do bruxismo deve 
evitar a sobrecarga, o desgaste 

dental, as dores articulares, 
manifestações de disfunções mais 
graves devido ao aumento da sua 

intensidade e, principalmente, 
restabelecer a função de cada 

estrutura envolvida”,   
orienta a dentista.

Os pais também devem ficar atentos ao aparecimento 
de outros distúrbios nessas etapas de mudanças das 
crianças, como a gagueira, a onicofagia (hábito de roer 
unhas) e distúrbios do sono. “Portanto, ao identificar 
o ‘ranger dos dentes’ é importante levar a criança ao 
dentista de sua confiança para uma avaliação e iniciar 
o tratamento o mais breve possível”, finaliza.

“A contribuição em prol desta 
ação é benéfica para todos!”

Dra. Fernanda Mamede

“As fases da infância e da 
adolescência são determinantes, 
pois envolvem desde a percepção 
da realidade, a autoconfiança, 

limites e escolhas.”
Dra. Fernanda Mamede

Objetivos da campanha: 
• Contribuir para a prática de doação dos frascos de acondicionamento do leite materno;
• Defender a manutenção de práticas saudáveis baseadas em evidências científicas;
• Evitar a utilização incorreta ou mesmo não recomendada de fórmulas especiais;
• Preservar a integridade e saúde da criança; 
• Estabelecer vínculo entre os profissionais de saúde e responsabilidade social;
• Promover a capacitação para as equipes de saúde quanto ao Incentivo ao Aleitamento Materno; 
• Contribuir para o aumento significativo de doações de leite materno em bancos de leite humano;
• Contribuir para a prática de doação dos frascos de acondicionamento do leite materno;
• Promover a saúde geral defendendo a manutenção de práticas saudáveis baseadas em 

evidências científicas.
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ABO
firma novas parcerias internacionais 

e FOLA define nova diretoria

Em busca de um sorriso perfeito

A atuação da ABO na FOLA (Federação Odontológica 
Latino Americana), em 2017, foi considerada um 
sucesso! Dentre muitos feitos, foram firmados 
importantes parcerias de intercâmbio com algumas 
entidades que representam diversos países da 
América Latina. 

“Estamos firmando convênios 
de cooperação bilateral com 
diversas entidades de países 

latinoamericanos como: Peru, 
Colômbia, Chile, Uruguai, 

Paraguai, Argentina, Equador, 
Bolívia, República Dominicana, 

entre outros. Esses convênios 
trarão muitas novas oportunidades 

científicas e comerciais para o 
Brasil, haja vista a grande demanda 

de profissionais latinoamericanos 
que vêm em busca de cursos e 

tecnologia”, 

esclarece o presidente da ABO Nacional, Luiz 
Fernando Varrone, destacando os principais projetos 
em desenvolvimento.

Uma das assembleias da entidade latinoamericana 
foi realizada no mês de maio, em Florianópolis, 
SC, por ocasião da celebração do centenário da 
ABO e também da FOLA, onde ocorreu a eleição 
da nova gestão da Federação Odontológica 
Latino-americana para 2018/2020, sendo, na 
oportunidade, o presidente da ABO Nacional, 
Luiz Fernando Varrone, eleito para o cargo de 
Tesoureiro Geral da instituição.

Em setembro, a reunião foi em Santiago, no Chile, onde 
se comemorou também os 100 anos da regulamentação 
da profissão naquele país, com uma sessão especial no 
Senado Federal, com a presença do Subsecretário de 
Saúde Pública, Jaime Burrows Oyarzún.

Além da presença nos eventos relevantes para 
a odontologia na América do Sul, temos as 
seguintes ações de destaque previstas para um 

futuro próximo: em fevereiro de 2018, participação 
confirmada 40ª FOCAP (Federação Odontológica 
Centro Americana e Panamá) - importante e 
respeitada entidade que reúne 10 países da América 
Central, “Nesta oportunidade, além de representar 
o Brasil num importante Congresso e nas reuniões 
que lá serão realizadas, estreitaremos ainda mais 
o relacionamento com os países participantes, 
concretizando novos convênios, revelou a Diretora 

do Departamento de Relações Internacionais da 
ABO, Lusiane Borges. “No mês seguinte, em março, 
já na Costa Rica, ocorrerá a posse da nova diretoria 
da FOLA e, na ocasião, será inaugurada uma nova 
fase de grande prospecção interna e externa da 
Federação Odontológica Latinoamericana, dando 
continuidade aos projetos da gestão atual, presidida 
por Gorki Espinoza Ruiz”, finaliza a Diretora de 
Relações Internacionais da ABO.

afirma o professor da Universidade de Passo Fundo 
(UPF) e diretor da Faculdade de Odontologia (FO), Dr. 
Álvaro Della Bona.

O avanço tecnológico, as técnicas cirúrgicas 
inovadoras, além da divulgação desses 
procedimentos, são outros atrativos para o 
paciente. Problemas como dentes tortos, 
escurecidos, gastos, lascados, com restaurações 
manchadas, separados ou faltando, entre outros, 
são facilmente resolvidos.

Casos mais complexos, como a correção do sorriso 
gengival, que está indicado para gengivas muito grandes, 
podem ser tratados, além da cirurgia tradicional, com a 
aplicação de toxina botulínica. O que torna o processo 
mais rápido, prático e menos doloroso. 

“A substância controla a contração dos músculos 
da região, o que diminui a exposição da gengiva ao 
sorrir e, através do controle da abertura dos lábios, 
é possível fazer com que a gengiva exposta esteja 
em harmonia com a exposição dos dentes, ou seja,  
de forma proporcional”, explica Della Bona.

A odontologia estética está voltada para a 
harmonização do sorriso, mas também não 
descuida da saúde. O professor diz que a famosa 
frase: “A saúde começa pela boca” é verídica 
e tem forte significado. “Se a situação oral não 
estiver boa, a pessoa não se alimentará bem, 
não sentirá segurança e bem-estar. A cavidade 
oral é uma grande entrada de vermes e bactérias 
para o organismo e, de forma geral,todas as 

A saúde bucal passa a ser uma preocupação do 
brasileiro e visitar o dentista com regularidade 
ganha força. A odontologia, em contrapartida, 
avança para proporcionar, além da saúde, a beleza 
de um sorriso perfeito a partir da harmonização 
orofacial, ou odontologia estética.

A insatisfação com a própria aparência é um dos 
principais motivos pela procura dos procedimentos. 

“Um rosto harmônico é impactante, 
somos automaticamente atraídos 

para o belo. As pessoas que não estão 
felizes com os seus sorrisos são muito 

inseguras no convívio social. Isso 
derruba o emocional, a ponto de não 
terem bom desempenho até mesmo 

na vida profissional”, 

especialidades da odontologia ajudam na saúde, 
consequentemente, na estética facial. A ortodontia, 
a odontologia restauradora e reparadora, a 
periodontia, todas elas estão respaldadas por 
novas tecnologias. Procedimentos que demoravam 
várias sessões hoje são realizados rapidamente”.

Apesar da procura por tratamentos odontológicos 
ter registrado aumento, o acesso aos profissionais 
da odontologia e seus recursos ainda está 
fadado a uma pequena parcela de brasileiros. 
Para beneficiar os mais carentes, o professor 
Dela Bonna aposta em mais ações como a 
do Brasil Sorridente, um projeto reconhecido 
internacionalmente, idealizado pela ABO.  

“Nosso dever é unir forças para 
educar os brasileiros de forma que 

passem a dar mais importância 
para a saúde oral, o que resultará 

em melhor saúde sistêmica.
Dr. Álvaro Della Bona

AUTOMÓVEIS
CONSÓRCIO DE

Exclusivo para os profissionais da Odontologia.

IMÓVEIS
CONSÓRCIO DE

Sua CASA em até 200 meses
com parcelas a partir de

,59 R$ 2.053 *

Sue AUTOMÓVEL em até 70 
meses com parcelas a partir de

,13 R$ 893 *

Faça como milhares de profissionais da Odontologia. 
Contrate um  para seu CARRO novo, CASA nova,

sua MOTO nova ou SERVIÇO!
CONSÓRCIO

L i g u e a g o r a :

L i g a ç õ e s d e t o d o B r a s i l .

4020-4210

*Valor referente à tabela da BR Consórcios do dia 14/09/2017 e sujeita à variação. Respeitamos a sua privacidade. Se você não deseja mais receber nossos emails,  cancele seu recebimento através do telefone 21 3812-0410. DM10 Corretor de Seguros
Av. Paisagista José Silva de Azevedo Neto, Bl.4 / Sl. 308 - O2 Corporate  -  Imagens meramente ilustrativas“As informações expostas neste anuncio são resumidas consulte as condições contratuais. ”

Contrato exclusivo DM10 / ABO; Profissional que contratar um CONSÓRCIO terá o
REEMBOLSO de 100% da sua ANUIDADE paga. 

CONSÓRCIO

LANCE
TROCA
FÁCIL

LOUC  Í UE SV A DU OE
S

IMÓVEL NOVO OU USADO
COMERCIAL OU RESIDENCIAL,
TERRENOS E CONSTRUÇÕES.

VEÍCULOS NOVOS E SEMINOVOS

O MELHOR NEGÓCIO SEM JUROS

Corretora de Seguros

Sua CASA em até 200 meses
com parcelas a partir de

,59 R$ 2.053 *

Seu SERVIÇO em até 36 
meses com parcelas a partir de

,74 R$ 466 *

Sua MOTO em até 60 
meses com parcelas a partir de

,07 R$ 287 *

Sue AUTOMÓVEL em até 70 
meses com parcelas a partir de

,17 R$ 893 *

Parabéns a todos o profissionais 
de odontologia pelo seu dia

25/11

Consórcios
Associada a BR Consórcios

(1) IMÓVEIS PLANO 180 MESES *Tx  Adm. 0,127% a.m., F.Rserva 0,011% a.m., S.Vida 0,04127% a.m. (2) IMÓVEIS PLANO 200 MESES *Tx Adm. 0,11% a.m., F.Reserva 0,025% a.m., S.Vida 0,03900% a.m.
(3) AUTOMÓVEIS PLANO 84 MESES *Tx Adm. 0,1905% a.m. / F.R. 0,0238% a.m. / S.Vida 0,08385% a.m. (4) AUTOMÓVEIS PLANO 84 MESES *Tx Adm. 0,1905% a.m. / F.R. 0,0238% a.m. / S.Vida 0,08385% a.m.
(5) SERVIÇOS PLANO 36 MESES *Tx Adm. 0,416 a.m., F.Reserva 0,055% a.m. S.Vida 0,08385% a.m. (6) MOTOS PLANO 36 MESES *Tx Adm. 0,3611% a.m. / F.R. 0,0555% a.m. / S.Vida 0,08385% a.m.
(7) MOTOS PLANO 60 MESES *Tx Adm. 0,2666% a.m. / F.R. 0,0333% a.m. / S.Vida 0,08385% a.m.  Uso do FGTS somente para créditos de Imóveis.

(1) IMÓVEIS PLANO 180 MESES *Tx  Adm. 0,127% a.m., F.Rserva 0,011% a.m., S.Vida 0,04127% a.m. (2) IMÓVEIS PLANO 200 MESES *Tx Adm. 0,11% a.m., F.Reserva 0,025% a.m., S.Vida 0,03900% a.m. (3) AUTOMÓVEIS PLANO 84 MESES 
*Tx Adm. 0,1905% a.m. / F.R. 0,0238% a.m. / S.Vida 0,08385% a.m. (4) AUTOMÓVEIS PLANO 84 MESES *Tx Adm. 0,1905% a.m. / F.R. 0,0238% a.m. / S.Vida 0,08385% a.m. (5) SERVIÇOS PLANO 36 MESES *Tx Adm. 0,416 a.m., F.Reserva 
0,055% a.m. S.Vida 0,08385% a.m. (6) MOTOS PLANO 36 MESES *Tx Adm. 0,3611% a.m. / F.R. 0,0555% a.m. / S.Vida 0,08385% a.m. (7) MOTOS PLANO 60 MESES *Tx Adm. 0,2666% a.m. / F.R. 0,0333% a.m. / S.Vida 0,08385% a.m.  Uso do 
FGTS somente para créditos de Imóveis.
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25 de outubro 
Dia do Cirurgião-Dentista

Temos muito a comemorar neste nosso dia, 25 de outubro. Há coisa melhor do  
que proporcionarmos e resgatarmos a saúde das pessoas, dando a elas energia, 
garra e disposição para fazerem tudo que desejam com qualidade de vida? 

Nosso trabalho dedicado, comprometido e de qualidade, promove a saúde bucal e, 
consequentemente, a saúde geral das pessoas fazendo com que tenham motivos 
para externar sua felicidade e ainda com sorriso largo e bonito. 

Desejamos aos nossos mais de 90 mil associados, congratulações pelo importante 
trabalho realizado diariamente e por todo empenho, dedicação e investimento na 
carreira. Parabéns pelo nosso dia e contem sempre com a ABO. 

Homenagem da
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UM SORRISO
do tamanho do Brasil

Um  Sorriso do Tamanho do Brasil é um programa da Associação 
Brasileira de Odontologia - ABO de contribuição para a saúde bucal infantil  
em comunidades carentes do nosso País por meio de atendimento 
gratuito preventivo.

Ele nasceu da necessidade de se desenvolver a percepção da 
população em relação à saúde bucal e sua ligação com a saúde 
integral e qualidade de vida.

Nos últimos dez anos, a partir do programa Brasil Sorridente, 
do Governo Federal, com participação de estados e municípios, 
foi significativa a ampliação do acesso da população a serviços 
odontológicos. 

Contudo, dados atuais ainda apresentam números preocupantes 
relativos à cárie dentária, nas faixas etárias de 5-12 anos, e de perda 
dentária com necessidade de reabilitação protética, entre adultos e, 
sobretudo, idosos.

Estudos diversos demonstram a correlação desse cenário com as 
diferenças regionais e socioeconômicas, com preocupante processo 
de exclusão social. Desta forma, nasce o programa Um Sorriso do 
Tamanho do Brasil, que engaja cirurgiões dentistas voluntários para 
promoverem a saúde bucal e inserção social, principalmente dos que 
mais necessitam.

Para tal são promovidas, entre outras atividades, explicações sobre 
saúde bucal, diagnóstico e prevenção de doenças, distribuição de kits 
de higiene oral da Colgate e escovação orientada. 

Também são abordados aspectos de responsabilidade social e 
ambiental, integrando a saúde aos costumes e hábitos voltados para 
as necessidades da região ou comunidade onde ocorrem as ações 
do programa.

É uma grande ação de cidadania, promoção de saúde e inclusão social 
que precisa ser difundida e ampliada cada vez mais.
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CIORJ CIOGO

Com a presença de alguns dos mais importantes 
nomes da odontologia mundial, o 23° Congresso 
Internacional de Odontologia do Rio de Janeiro - 
CIORJ ocorreu entre 19 e 22 de julho, no Riocentro. 
A ABO Nacional participou com um estande de 90 m2 
para atender associados e interessados em conhecer 
o trabalho da entidade em defesa do cirurgião-dentista 
e da Odontologia.

Na oportunidade, profissionais consagrados 
internacionalmente discutiram temas de alta 
relevância para a categoria e, consequentemente, 
para a população em geral, beneficiada diretamente 
com os avanços obtidos graças a permanentes 
pesquisas que a classe odontológica realiza.

Participaram cerca de 300 expositores, mais de 500 
palestrantes e mais de 20 mil pessoas ao evento, 
entre: cirurgiões-dentistas, estudantes, convidados, 
além de outros profissionais do setor. 

Entre os diversos temas apresentados, podemos 
destacar: Simpósio de Estomatologia, Harmonização 
Orofacial, Debate Interdisciplinar em Odontologia 
Hospitalar, entre outros. “O encontro contou com uma 
programação científica abrangente e em completa 
sintonia com as dificuldades cotidianas enfrentadas por 
todos nós, além da discussão de casos clínicos e de 
um forte conteúdo acadêmico”, resumiu o presidente da 
ABO Nacional, Dr. Luiz Fernando Varrone.

O Congresso Internacional de Odontologia de Goiás - 
CIOGO 2017 apresentou resultados significativos que 
permanecem. Conhecimento de ponta nas diversas 
especialidades; volume significativo de negócios 
em equipamentos, materiais e serviços; networking 
renovado e fortalecido; diversão e descontração no 
happy hour foram a tônica do evento.

Público interessado e numeroso, trabalhos científicos 
de qualidade, professores de renome na grade 
científica e estandes bastante acessados na feira 
comercial compuseram esta edição do CIOGO, que 
completou 37 anos de história, celebrando os 70 anos 
da ABO Goiás. 

O Congresso Internacional de Odontologia de Goiás 
(CIOGO), realizado pela Associação Brasileira de 
Odontologia - Seção de Goiás, teve sua primeira 
edição em 1980 e, desde então, cresceu com grande 
força e reconhecimento da comunidade odontológica.
Trazendo sempre profissionais e empresas, nacionais 
e internacionais, referências em inovação tecnológica, 
o CIOGO conquistou seu espaço de destaque entre 
os eventos da Odontologia goiana e logo começou 
a atrair profissionais de todo o País. Hoje, o evento 
já conquistou a agenda de profissionais de toda a 
América Latina.

23º Congresso Internacional de Odontologia do 
Rio de Janeiro aconteceu em julho no Riocentro

Congresso Internacional de Odontologia de Goiás  
consolida-se como um dos mais importantes do Brasil
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INOVAÇÃO SELO ABO
e tecnologia são ferramentas 

estratégicas para o setor
Mais opções para que seu produto possa ter o Selo ABO e 

ganhar competitividade. Saiba como pelas diversas categorias

“A tecnologia avança no restante 
 do mundo, bem como no Brasil.  

E, mesmo que a produção científica 
do país esteja em crescimento, sendo 

considerada a segunda melhor 
odontologia global, em território 

brasileiro, algumas travas tornam o 
processo da produção científica  

um pouco mais burocrático.” 

Quem faz essa afirmação é o professor da 
Universidade de Passo Fundo (UPF) e diretor da 
Faculdade de Odontologia (FO), Dr. Álvaro Della 
Bona. Segundo ele, o brasileiro é muito criativo, mas 
tem dificuldade em colocar os planos em ação.

O mercado odontológico, assim como outros 
setores, não é estático. A ciência, aliada às novas 
tecnologias, traz novidades constantes e também 
farto material de estudos. A questão é: como tornar 
os meios acessíveis tanto para o profissional 
quanto para a população?  Para Della Bona, esse 
é um grande desafio.“A capacitação de doutores 
está diretamente relacionada ao aumento da nossa 
produção científica qualificada, mas ela ainda não 
está tendo o impacto desejado na indústria da 
área da saúde no Brasil. Acredito que o número 
de patentes produzidas(138) nos últimos quatro 
anos na área da odontologia é pequeno para um 
país com 81 programas de mestrado e doutorado 
acadêmicos. Além disso, há o entrave educacional 
da população”, destacou.

A aliança entre frentes privadas e públicas é o caminho 
para disponibilizar estratégias que permitam o maior 
número possível de oportunidades para os doutores 
formandos no país, sendo que a grande maioria está 
voltada para a academia. A pergunta que deve ser feita 
é: como podemos melhorar o sistema educacional de 
pós-graduação para também formar doutores para 
uma maior interação com o setor produtivo (indústria, 
empresa e iniciativa privada)? O professor afirma 
que, apesar do cenário estar melhor, é preciso que 
os doutores sejam preparados para utilizar sua 
qualidade e inteligência em prol da comunidade, ou 
seja, contribuindo de forma efetiva com a indústria 
e com o produto final, mais qualificado e acessível. 
“Nesse sentido, a ABO também é uma facilitadora, não 
apenas em prol do incentivo à produção científica, mas 

O SELO ABO é uma certificação e normatização 
exclusiva chancela da Associação Brasileira de 
Odontologia – ABO que ratifica a legitimidade de 
desempenho dos produtos testados em laboratórios 
credenciados e certificados. Com métodos de 
avaliação cada vez mais minuciosos e rígidos, garante 
qualidade e segurança à população e mercado. 

Ele é conferido apenas aos equipamentos e 
produtos ligados ao mercado odontológico, depois 
de executados rigorosos testes pelo laboratório 

independente Biotecnos, localizado em Santa Maria 
(RS) e considerado um dos mais conceituados na área 
no Brasil. A certificação foi criada em 1985 e, desde 
então, garantiu a qualidade de centenas de itens 
comercializados no Brasil. Alguns deles, inclusive, são 
originários de renomados fabricantes internacionais.

É importante salientar que todos os produtos que 
pleiteiam o Selo são submetidos à mesma intensidade 
de testes, independentemente da marca ao qual 
pertençam.

Para assegurar a imparcialidade, os profissionais que 
conduzem os ensaios laboratoriais não sabem quem 
são os produtores do objeto em questão.

Assim, quem adquire ou consome produtos que 
estampem o Selo ABO sabe que eles são de 
confiança. Além disso, é diferencial competitivo junto 
ao público consumidor e em concorrências públicas 
e privadas.

Está dividido em categorias, como se vê a seguir.

Selo ABO - Aprovado

Certifica que o produto está de acordo com as 
especificações definidas pelas normas da associação, 
atendendo requisitos mínimos de qualidade e 
aprovação em todos os itens avaliados.

Selo ABO - Premium 

O Selo Premium ABO foi criado há 2 anos com o 
objetivo de oferecer uma certificação exclusiva para 
produtos odontológicos que apresentem qualidade 
altamente superior à média disponível no mercado. 

Para receber este selo, o produto deve se adequar 
a normas internacionais extremamente rigorosas e 
ainda oferecer ao consumidor benefícios exclusivos.

É uma evidência de desempenho no patamar de 
excelência do produto avaliado. Certifica que o 
produto está de acordo com as especificações 
definidas pelas normas da associação, atendendo 
requisitos de excelência em qualidade conforme 
características divulgadas pelo fabricante.

Importante: para ter o selo ABO Premium é necessário 
possuir o selo ABO Aprovado.

Selo ABO - Recomenda

Trata-se de chancela exclusiva, voltada a 
equipamentos para a área odontológica, que ratifica 
a legitimidade e o desempenho de produtos que 
atendam às normas rígidas exigidas pelo Ministério 
da Saúde e ANVISA. 

Entre as inúmeras vantagens de se ter a chancela do 
SELO ABO RECOMENDA, destacamos:
• Diferencial competitivo;
• Confiabilidade;
• Qualidade ratificada pela Associação Brasileira de 

Odontologia;
• Incentivo à inovação e aperfeiçoamento contínuo 

da indústria;
• Equipamentos totalmente adaptados à 

necessidade do cirurgião-dentista;
• Valorização da imagem e reputação;
• Referência tanto para o mercado nacional como 

internacional;
• Exigência em licitações públicas e privadas;
• Maior transparência do processo industrial.

Quais produtos podem ter a  
CHANCELA de RECOMENDA?

Produtos Médico-Odontológicos Nacionais e 
Internacionais.
• Linha de Consultórios Odontológicos;
• Linha de Periféricos Odontológicos;  
• Linha de Aparelho de Radiologia Diagnóstica; 
• Linha de Motores, Implantes e Componentes;
• Linha de bio-material e congêneres;  
• Linha de iluminação óptica; 
• Linha de instrumentais cirúrgicos;
• Linha Farmacêutica para Odontologia;
• Linha de Produtos de apoio à profilaxia;
• Linha de Fresadoras e Scanners odontológicos.

Observação importante:  
Validade de 24 meses.

também para tornar possível o acesso da população 
mais carente à saúde bucal”, cometa.

Em se tratando de tecnologia de última geração, Della 
Bona ressalta a inteligência artificial. Ele aposta no 
recurso como forma de aprimorar diagnósticos. 

“O profissional tem uma ferramenta 
ímpar que o auxilia em todas as 
etapas do tratamento. O paciente 

está respaldado e seguro em relação 
ao seu procedimento. Isso é o que 

existe de mais moderno. Os doutores 
têm uma ferramenta que permite 

diagnósticos, procedimentos e 
resultados clínicos mais precisos. 

As pesquisas avançam, a indústria 
inova, os profissionais se aprimoram 
e os benefícios podem, mesmo que a 
longo prazo, serem estendidos para 

toda a população”, finaliza.

“A capacitação de doutores está 
diretamente relacionada ao 
aumento da nossa produção 

científica qualificada”.
Dr. Álvaro Della Bona

“Queremos expandir a 
certificação, pois ela é a 

garantia de investimentos 
contínuos em pesquisas e 

produções de qualidade ímpar”.
Dr. Oscar Barreiros de Carvalho Júnior

“Acreditamos que o Selo ABO 
contribui para o crescimento, 

desenvolvimento dos produtos  e 
atribui valor comercial à marca”.

Charles Santos
Executivo de contas da ABO Nacional

As principais marcas nacionais 
e multinacionais da Linha Oral 
Care no Brasil possuem o Selo 
ABO APROVADO E SELO  
ABO PREMIUM.

Todos os produtos que pleiteiam 
o SELO ABO APROVADO  E SELO 
ABO PREMIUM são submetidos 
à mesma intensidade de testes, 
independentemente da marca ao 
qual pertençam.
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O NOVO SITE

Caros Associados,

ODONTOLOGIA
da ABO já está no ar do Esporte, fundamental para elevar o desempenho  

de atletas, ainda engatinha no Brasil

como sabem, estamos sempre em busca de novidades  
e modernização para melhor atendê-los. 
 
Por isso, é com alegria que informamos que o site da ABO Nacional foi 
remodelado, está  moderno, atualizado, responsivo e com  conteúdos 
ainda mais interessantes e importantes sobre nossa profissão.
 
Acessem. Ele é de todos nós.

A saúde bucal reflete diretamente na saúde geral do 
ser humano. Em resumo, trata-se de uma estrutura 
primordial para o organismo. No caso dos atletas de 
alto rendimento, a saúde bucal é ainda mais importante, 
pois reflete diretamente no desempenho e consequente 
resultado alcançado por estes profissionais.

Assim, a atuação da odontologia no esporte necessita 
de um crescimento significativo, conquistando cada 
vez mais espaço e reconhecimento. 

“Ainda temos um longo caminho a percorrer, no Brasil, 
o nível da odontologia no esporte está em um estágio 
inicial. Temos um nicho de mercado extremamente 
inexplorado e potencialmente capaz de promover 
saúde em Odontologia. Precisamos trabalhar muito 
para obtermos o que as outras profissões da saúde 
já alcançaram, como a Medicina, Nutrição, Fisiologia 
entre outras”, revela Dr. Marcelo Folha.

Há aproximadamente um ano os primeiros especialistas 
finalmente conseguiram obter o título de especialista 
em odontologia do esporte. De acordo com Dr. Marcelo 
Folha, são inúmeros os benefícios gerados para um 
atleta acompanhado por um especialista. 

“Com o conhecimento e a tecnologia 
que dispomos atualmente, podemos 
prevenir, curar e controlar patologias 

bucais que podem interferir no 
rendimento do atleta, além de 
proporcionar condições para 
aumentar seu desempenho”, 

afirma.

Independente da modalidade, todos os praticantes 
devem procurar por um especialista a fim de identificar 
possíveis problemas a serem corrigidos. No Brasil, 

alguns dos casos reconhecidos de esportistas que se 
submeteram a um tratamento com o intuito de melhorar 
o desempenho são os craques da seleção brasileira de 
futebol, Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho.

Entre os problemas registrados, Dr. Marcelo Folha 
destaca a má-oclusão, focos de infecção odontológica 
e fraturas dentárias como os mais recorrentes. 

“É imprescindível que a  
saúde bucal do atleta esteja  

em perfeito estado, já que isso 
auxilia no bom funcionamento  

do corpo como um todo, 
capacitando-o a atingir maior 

rendimento, com melhor  
eficiência e em alto nível”,

garante.

Neste sentido, a ABO apoia o programa O Brasil 
Sorrindo para o Esporte, com previsão de atuação 
inicial em cinco pólos regionais e, futuramente, 
expandido para todo o Brasil. 

“O objetivo é disseminar a 
Odontologia do Esporte sob os 

aspectos acadêmicos e assistenciais, 
em ABO’s regionais, escolas, 

clubes, academias, entre outros. De 
forma pioneira, a ABO formará 
especialistas em todo o Brasil e 
as equipes serão capacitadas e 

calibradas, estabelecendo um padrão 
de atendimento assistencialista e 

legitimação de especialistas”,
finaliza Dr. Marcelo Folha.

Reunião para definir estratégias de implantação da Odontologia do Esporte contou com a participação de cinco seccionais 
ABO, que serão os polos de implantação do Programa “O Brasil sorrindo para o esporte”.

Da esq. para dir.: Emilson Barros Jr, Carlos Magno, João Burzlaff, Jander Ruela, Marcelo Folha, Hilton Gurgel, Luiz Fernando 
Varrone, Marcelo Januzzi, Sérgio Abraham, Barberini e Felipe Leite.

Objetivo do Programa é disseminar a Odontologia do Esporte sob os aspectos acadêmicos e assistenciais em ABO’s, 
escolas, clubes, academias entre outras.

As equipes serão capacitadas e calibradas, estabelecendo um padrão de atendimento e legitimação de especialistas
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A ação Um Sorriso do Tamanho do Brasil participou da Feira de Ciências 
da Escola Estadual José Freire da Costa Pinto em Nossa Senhora do 
Socorro, em Sergipe, e teve como tema: “Sorriso Saudável”. Os alunos 
prepararam apresentação de teatro de fantoches e festival de paródias 
após entrega dos kits Colgate. 

Mais atividades do projeto Um Sorriso do Tamanho do Brasil em Sergipe. 
Desta vez, na Escola Estadual Coelho e Campos, na cidade de Capela. 

Além da escovação orientada, os alunos apresentaram peça teatral 
enfatizando os cuidados para manter a saúde dos dentes e da gengiva. 

Foram exibidos vídeos com o mesmo tema. O evento contou com o apoio 
da coordenadora de saúde bucal do município e de todos os professores. 
Mais crianças foram beneficiadas pelo projeto Um Sorriso do Tamanho 
do Brasil no Estado. Desta vez foi na capital, Aracaju, e realizada na 
instituição Casa da Doméstica (que agrega a creche Dom Távora e a 

escola Euvaldo Diniz) pelos cirurgiões-dentistas voluntários com auxílio 
das professoras. Houve distribuição de kits Colgate, escovação orientada, 
teatrinho, além de palestras sobre hábitos saudáveis de higiene e como 
manter o sorriso longe das cáries.

Veja mais fotos na Fan Page de Um Sorriso 
do Tamanho do Brasil no Facebook. 
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