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Conhecimento como
fator de transformação

Luiz Fernando Varrone,
Presidente da ABO Nacional

O conhecimento é essencial na sociedade na qual
vivemos, marcada pelo dinamismo, pelo rápido fluxo
de informações. Vivemos
num ritmo cada vez mais
acelerado de descobertas
e de aplicações deste conhecimento, que estimulam
a ciência, geram inovação e
transformam nossas vidas.
O diversificado calendário de
eventos odontológicos, que
abordam as várias especialidades da área, as políticas
públicas e o ensino, comprova o alinhamento da nossa
área com esse mundo veloz.
Esses eventos são encontros
que representam o nosso esforço contínuo de comparti-

lhar conhecimento, promover
mudanças e propiciar aprimoramento profissional.
Além dos cursos e congressos
dos eventos, temos os cursos presenciais da UniABO
e os cursos de educação à
distância, um recurso atual
de formação e atualização,
facilitado pelas tecnologias
de comunicação.
Conhecer os avanços tecnológicos é um tema que faz
parte do dia a dia do cirurgião-dentista que se preocupa em levar estas inovações para o seu consultório,
a fim de oferecer melhores
serviços aos seus pacientes
e fazer com que a sua clínica progrida.
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Não podemos nos esquecer que o dentista precisa
obter retorno financeiro
com seu trabalho. Vemos
que os profissionais estão
cada vez mais conscientes
da necessidade de investir
no conhecimento técnico-científico, em tecnologias
de vanguarda e no seu lado
empreendedor.
Felizmente, existe uma boa
perspectiva para a classe
odontológica de aprovação
do Projeto de Lei Complementar 221/12 do Simples
Nacional, que diminuirá a
carga tributária e beneficiará as micro e pequenas
empresas. Assim, sobrarão
mais recursos para investi-

mento no próprio negócio e
na atualização profissional.
Estamos acompanhando de
perto esse tema em Brasília
(DF), e também participando ativamente das ações
dos conselhos regionais e
do CFO, que visam a valorização profissional. Esta é
uma meta contínua das entidades odontológicas no
Brasil e na qual a ABO sempre está engajada.
Por isso, é uma satisfação
apresentar mais uma edição
do Jornal da ABO, com matérias e entrevistas que estão sintonizadas com esta
realidade em constante
transformação.
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Eventos

Ensino da odontologia:
ousar para transformar
A 49ª Reunião Anual da Associação Brasileira de Ensino
Odontológico (Abeno) será
realizada em João Pessoa (PB),
de 30 de julho a 1 de agosto.
O tema central é Ousar para
Transformar no Ensino Odontológico. O foco é debater a
formação de gerações que
cresceram com acesso aos mais
importantes avanços tecnológicos. São esperados cerca de
500 participantes, entre professores, estudantes e gestores de

instituições de ensino superior
do Brasil.
Segundo Maria Celeste Morita, presidente da Abeno, serão
tratados os desafios dos docentes que trabalham com uma
geração cuja rotina é totalmente vinculada às tecnologias de
informação. “Nos últimos anos,
nossa entidade tem empregado
esforços crescentes para contribuir de maneira efetiva no
enfrentamento dos desafios da
formação odontológica” diz.

A conferência de abertura
terá a presença da professora
Viviane Mosé, psicóloga, psicanalista e escritora, além de
especialista em elaboração e
implementação de políticas públicas. A reunião terá também a
participação de palestrantes de
outros países, como Inglaterra
e Alemanha, que apresentarão
metodologias e experiências vivenciadas na Europa.
Informações no site:
www.abeno.org.br

Meeting integra
estética e prática clínica
mento de um caso clínico.
Um pré-meeting no dia 18,
também no Espaço Immensitá, com hands-on e palestras,
será a inovação deste encontro científico, de acordo com
o dr. Oliveira. “Normalmente,
um pré-meeting ocorre um ou
mais meses antes, mas pensamos em reduzir a necessidade de deslocamento dos dentistas que vêm de fora de São
Paulo”, destaca.
O coordenador explica que
os palestrantes do Meeting
serão os principais especialistas em estética no Brasil.
“Estão sendo convidados profissionais influentes que vão
contribuir com a realidade da
prática clínica, ou seja, que
oferecerão conhecimento a
ser aplicado na rotina diária
no consultório, permitindo a
realização de trabalhos com
maior segurança e resultados
eficientes”, diz.
Como a equipe organizado-

ra considera a odontologia
brasileira uma das mais avançadas do mundo, a escolha
tem sido criteriosa e o convite está sendo realizado em
conjunto com o dr. Eduardo Miyashita, presidente do
Meeting. Haverá temas como
planejamento estético integrado, estética em implantodontia, facetas e lentes de
contato, materiais estéticos
e estética periodontal. “Planejamos proporcionar uma
correlação relevante entre as
diferentes áreas da odontologia que abordam a estética”, afirma o dr. Oliveira.
Mais informações sobre o
Meeting Internacional de
Odontologia Estética de
São Paulo já estão disponíveis no site da ABO-SP:
www.abosp.org.br.

Preparativos para
o Cioba 2014
Lugar de origem de múltiplos
movimentos artísticos, de diversidade cultural e expressões
folclóricas significativas, Salvador se prepara para receber
o 17º Congresso Internacional
de Odontologia da Bahia (Cioba). O evento acontecerá de 29
de outubro a 1º de novembro,
no Centro de Convenções da
Bahia. O congresso será presidido pelo dr. Antístenes Albernaz Alves Neto, que também é
presidente da ABO-BA.
Entre os objetivos do Cioba estão: promover integração das
várias áreas da odontologia,
gerar intercâmbio de conhecimento e também divulgar e
facilitar a aquisição dos lançamentos realizados pelas indústrias e marcas especializadas
no segmento aos profissionais
da área.
Segundo o dr. Alves Neto, por
meio das atividades sociais,
será possível estreitar o relacionamento entre colegas de
várias regiões do país e do exterior. “Acreditamos que o Cioba nos trará muitas alegrias e
estamos prontos para receber
a todos com a famosa hospitalidade baiana”, destaca.
O dr. Luciano Castellucci,
coordenador-geral do evento,
reafirma o compromisso dos
organizadores para que o Cioba
seja uma ocasião relevante para
o debate científico e clínico. O
maior objetivo é que os congressistas e expositores da feira
fiquem plenamente satisfeitos e
encontrem muitas novidades e
oportunidades. “Estamos sempre abertos a sugestões, pois

o 17º Cioba será de todos que
queiram participar”, diz.
O dr. Maurício Barreto, vice-presidente da comissão científica,
conta com o apoio dos cirurgiões-dentistas Andrea Cavalcanti, Carla Brandão, Claudia Albernaz, Francisco Xavier, Kátia
Montanha e Livia Pugliese, para
fazer um Cioba inesquecível.
Paralelamente ao evento e no
mesmo centro de convenções,
será realizada a exposição
odontológica. A Cioba-Expofeira 2014 é considerada a segunda maior feira internacional de
produtos do calendário da ABO
em equipamentos, serviços e
tecnologia para odontologia.
Serão mais de 2.000 m² de estandes instalados, com capacidade para receber cerca de 300
empresas voltadas ao segmento. A feira será aberta aos profissionais de odontologia, sem
cobrança de taxa de visitação.
Várias empresas já confirmaram
presença, entre elas: 3M, Colgate, Cremer, Cristófoli, Dabi
Atlante, Dental Baiana, Editora
Dental Press, Gnatus, Neodent,
SDI Brasil e Thimon Instrumentos Cirúrgicos.
Simultaneamente no estado,
acontecerão o 5º Congresso de
Odontologia Militar da Bahia, o
15º Seminário de Promoção de
Saúde Bucal, o 10º Seminário
de Fonoaudiologia da Bahia,
o 7º Encontro de Técnicos em
Prótese Dentária da Bahia e a 2ª
Jornada de THD e ASB.
Para mais informações sobre o evento, acesse o site:
www.cioba2014.com.br

Shutterstock

A ABO-SP está na reta final
dos preparativos para a realização do Meeting Internacional de Odontologia Estética
de São Paulo, que será realizado de 18 a 20 de setembro
de 2014, no Immensitá Mercure Nortel, um novo espaço
de eventos da capital paulista. Estima-se a presença de
700 pessoas.
Segundo o dr. Gustavo Gomes de Oliveira, mestre em
Prótese Dentária pela PUC-Minas, especialista em Prótese Dentária pela Universidade de Itaúna e coordenador
científico do Meeting, o programa reunirá grandes nomes
da odontologia nacional e um
palestrante internacional de
renome: o dr. Rony Hidalgo,
do Peru, que vai falar sobre
Custom Smile Design (CSD).
Trata-se de um método que
utiliza a fotografia clínica
para fazer um desenho digital
personalizado e, desta forma,
integrar avaliação e planeja-
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O 20o Corig está chegando
O 20º Congresso Odontológico Rio-Grandense (Corig),
que ocorrerá de 9 a 12 julho
de 2014, no Centro de Eventos
da PUC-RS, em Porto Alegre
(RS), já tem dezenas de palestras e cursos confirmados
em sua programação. O tema
central é Odontologia: abrindo
novos horizontes.
Entre os palestrantes internacionais, destaque para a dra. Cecilia Bourguignon, que vem da
França para falar sobre manejo
endodôntico do traumatismo
alvéolo-dentário. A profissional graduou-se em Odontologia
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na Universidade de São Paulo
(USP) e obteve seu Certificado
em Endodontia pela Universidade da Pensilvânia, Filadélfia
(EUA). Ela também é especialista em Traumatologia Dental.
Palestrantes já confirmados:
Ortodontia - José Roberto Mucha (RJ), Luis Fernando Eto
(MG), Mauricio Casa (SP) e
Marcel Farret (RS)
Dor e oclusão - Luiz Roberto Godolfim (SC) e Paulo Conti (SP)
Prótese - José Gilmar Batista
(SP) e Lindalva Gutierrez (SP)
Odontopediatria – Laura Gui-

marães Primo (RJ), Ronald Seeman Penido (RJ) e Ana Regina
Romano (RS).
Acupuntura – Ivone Chiao (RS)
Endodontia – Marcus Vinicius
Reis Só (RS), Gilson Sydney (PR)
e Wilson Tadeu Felippe (SC)
Otorrino – Renato Roithmann (RS)
O congresso contará ainda com
atividades paralelas: o 7º EUCO
– Encontro dos Universitários
do Corig, a 3ª Jornada Gaúcha
de ASB/TS e o 2º Encontro de
Técnicos em Prótese Dentária.
Para mais informações, acesse:
www.corig.com.br

Salvador se prepara para o 17o Cioba
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Em reunião no dia 15 de maio,
foram discutidas com o Governo
do Estado do Amapá reivindicações da classe odontológica
para melhorar as condições de
trabalho dos CDs e o atendimento à população. O governador
do estado, Camilo Capiberibe,
recebeu em seu gabinete representantes da odontologia
de diversas entidades, como o
presidente da ABO Nacional,
Luiz Fernando Varrone, o pre-
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sidente do Conselho Federal de
Odontologia (CFO), Aílton Morilhas; o presidente da Federação
Interestadual dos Odontologistas
(FIO), José Campos Sobrinho; o
vice-presidente do CFO, Leonardo Marconi; o presidente do Conselho Regional do Amapá (CRO),
Moizés dos Santos, e a chefe do
Centro Odontológico do Amapá,
Elaine Izabel Farias, dentre outros.
Segundo o governador, está

sendo elaborado o Plano Estadual de Saúde Bucal, que deve
ocorrer ainda neste semestre. O
plano prevê a criação de uma Coordenadoria Estadual de Educação para auxiliar os municípios a
desenvolverem esse tipo de serviço. “O serviço público tem que
funcionar com a gestão do Estado, seja auxiliando os municípios
ou executando diretamente as
ações”, resume Capiberibe.

Divulgação

Governo do Amapá recebe representantes da odontologia

O governador do Amapá, Camilo Capiberibe, recebe representantes da classe odontológica
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Santa Catarina promove meeting Terapia
de Implantodontia
da alegria
na ABO-PR

Junto à Mata Atlântica está localizado o Costão do Santinho
Resort, em Florianópolis, local
que sediará o 5º Meeting Internacional de Implantodontia,
organizado pela ABO-SC, de 4
a 6 de setembro. O objetivo é
reunir mais de 500 cirurgiões-dentistas do Sul do Brasil para
tratar das mais recentes técnicas
e tendências da implantodontia,
tanto cirúrgica como protética.

mais belas paisagens do Brasil”,
diz o dr. Abraham. “Recebemos
elogios pela organização e, para
quem escolher a hospedagem
no resort, conseguimos uma negociação diferenciada no valor
da hospedagem, incluindo pensão completa”.

O Meeting contará também com
a tradicional feira comercial, da
qual participarão empresas de
sistemas de implantes, entre
outros setores correlatos. A programação social inclui show do
cantor Diogo Nogueira.
Mais informações sobre o
5º Meeting Internacional de
Implantodontia
pelo
site:
www.floripaimplante.com.br.

Conhecimento e integração andam juntos na ABO-PR, que tem promovido
várias atividades para unir
os associados, por meio de
encontros profissionais e
de lazer.
Certos de que a alegria é
fundamental para a saúde,
os diretores da ABO-PR organizaram o SorriABO, no
dia 21 de março, na sede
da entidade, para oferecer
um momento de descontração. As risadas rolaram
soltas no show de piadas
dos
cirurgiões-dentistas
dr. Luiz Antônio de Almeida (mais conhecido como
Pipoca), dr. Ananias Menon de Menezes e dr. Ivan

Pedro Tafarel, que surpreenderam a todos com seu
talento humorístico.
Outro momento especial
para a classe odontológica do estado foi o jantar
de confraternização, realizado no dia 11 de abril na
churrascaria Jardins Grill,
que reuniu mais de 100
pessoas, entre diretores e
associados.
Na agenda, destaque ainda
para o evento Interação,
realizado em 23 de maio,
em Paranavaí (PR), que
contou com o curso Emergência em Odontologia,
seguido de conversa entre
as lideranças da odontologia no estado.

Divulgação

Shutterstock

O presidente do evento é o dr.
Sérgio Abraham, especialista em
Implantodontia (CFO), diretor da
UniABO-SC e tesoureiro geral da
ABO Nacional. A coordenação
científica está a cargo do dr. Marcelo Januzzi, coordenador-geral
do Curso Internacional de Ci-

rurgia Avançada em Implantes
e professor dos cursos de especialização em Implantodontia
da ABO-SC.
Cerca de 30 palestrantes nacionais e internacionais farão parte
da programação diversificada.
Já estão confirmados cursos
com os especialistas Jaime Jimenez (Espanha), Rodrigo Neiva (EUA) e Miko Villarroel (Chile), além de curso de fotografia
com o expert Dudu Medeiros,
prestigiado profissional que atua
com foto artística odontológica.
“Teremos um ambiente muito
favorável para integração profissional e intercâmbio de conhecimento, com excelente infraestrutura e rodeados por uma das

Florianópolis sedia o 5º Meeting Internacional de Implantodontia

Clima de confraternização entre diretores e associados da ABO-PR

Excelência da odontologia
em Tocantins
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lha a direção científica.
Segundo a drª. Alves, foram convidados palestrantes que representam a excelência da odontologia brasileira para atualizar
os profissionais e estudantes
da região. “Ofereceremos o conhecimento e a experiência de
cirurgiões-dentistas renomados
e destacaremos pesquisas recentes e as tendências em tecnologias na área”, informa.
Já está confirmada a presença
da drª. Lúcia Cevidanes, palestrante internacional e pesquisadora de imagens tomográficas
craniofaciais. Entre os participantes nacionais, os convidados
são: dr. Júlio Cesar Joly (plástica
periodontal), dr. Claudio Nery
(dor orofacial), dr. Paulo Rédua (odontopediatria) e dr. Al-

tamiro Flávio (toxina botulínica
e preenchimento facial).
Na parte social, a programação
inclui jantar em comemoração
ao Dia Nacional do Dentista, organizado com o apoio do Conselho Regional de Odontologia
do Tocantins (CRO-TO), além
de passeios pelas belezas naturais das cachoeiras da região e
do Jalapão.

22o Copeo, realizado em Pernambuco no início de abril, propiciou troca de experiências e sinergia entre representantes da
classe odontológica. Na foto, da esquerda para a direita: Fábio
Faccina, da Gsenne Comercial; Jander Ruela Pereira, vice-presidente da ABO Nacional; Luiz Fernando Varrone, presidente da
ABO Nacional; Alexandre Martins Rizuto, presidente da ABO-PE; e Claudio Heliomar, presidente do 22º Copeo.

Empresas interessadas em participar da feira comercial podem
entrar em contato com a G.Senne,
responsável pela venda, pelo telefone (11) 4368 5678 ou e-mail
gsenne@gsenne.com.br.
Para mais informações e inscrições no Meeting Internacional
Odontológico, acesse o site:
www.abo-to.org.br.

Divulgação

De 23 a 25 de outubro, acontece o Meeting Internacional
Odontológico do Tocantins - III
Semana Odontológica do Tocantins. A organização da ABO-TO espera reunir cerca de 500
participantes, entre profissionais e acadêmicos, no Quartel
do Comando Geral da Polícia
Militar, em Palmas, cidade que
sediará o evento.
Graduada em odontologia pela
Universidade Federal de Goiás
e especialista em Oclusão pela
University of Detroit Mercy (Michigan, EUA), a drª. Celha Borges Costa Alves é a presidente
e também diretora científica do
Meeting. A drª. Cíntia Ferreira
Gonçalves, graduada pela Universidade de Uberaba e com
especialização em Odontopediatria pela ABO-GO, comparti-

Integração
e networking
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Odontologia em debate no Amapá Dia Mundial da
Saúde Bucal 2014
Com o tema A Odontologia em
Debate no Meio do Mundo, foi
realizado o 2º Congresso Internacional de Odontologia do
Amapá (Cioap), de 15 a 17 de
maio, no auditório do Sebrae
do estado.

se odontológica e promover
a valorização profissional de
Norte a Sul do país. O presidente do Conselho Federal de
Odontologia (CFO), Aílton Morilhas, participou da abertura
do evento.
Cerca de 30 palestrantes nacionais e internacionais integraram a
programação científica, que ofereceu ainda workshops e oficinas.
O Cioap, que teve sua primeira
edição em 2011, passa, agora,
a fazer parte da programação
nacional de congressos em
todo o país.
Divulgação

O encontro foi coordenado
pela Associação dos Professores de Odontologia do Amapá
(Apoap), em parceria com o
Conselho Regional de Odontologia do Amapá (CRO-AP), a
ABO Seção Macapá, a Associação Brasileira de Odontopediatria do Amapá e o Sindicato dos

Odontologistas e dos acadêmicos da região.
Presidido por Adriana Gato, o
congresso abordou a capacitação
dos profissionais e também políticas públicas para a área. Houve
também participação da Prefeitura de Macapá no evento, além da
presença de Gilberto Pucca, coordenador-geral de Saúde Bucal do
Ministério da Saúde.
Luiz Fernando Varrone, presidente da ABO Nacional, também prestigiou o congresso,
confirmando o objetivo da
associação de mobilizar a clas-

Para comemorar o Dia Mundial da Saúde Bucal 2014,
a Associação Brasileira de
Cirurgiões-Dentistas (ABCD)
promoveu
nacionalmente,
no dia 20 de março, a campanha global da Federação
Dentária Internacional (FDI)
Celebrating Healthy Smiles
(Celebrando Sorrisos Saudáveis), orientando jovens e
adultos sobre a importância
de manter a saúde bucal em
todas as fases da vida.
De acordo com a presidente
da FDI, a coreana Tin Chun
Wong, mais de 90% da população mundial vai sofrer alguma forma de doença bucal em
suas vidas, mas muitas dessas
pessoas podem ser tratadas
ou prevenir-se com uma rotina de cuidados diários.
Sílvio Cecchetto, presidente
da ABCD, disse que a entidade está empenhada em
mobilizar os 254 mil cirurgiões-dentistas brasileiros
a trabalhar nesse projeto
ao lado de profissionais de
mais de 50 países que já
aderiram à ideia.

Divulgação/ Diego Freire

Foram realizadas duas ações
de atendimento odontoló-

gico gratuito, na Av. Paulista, em frente ao prédio da
Fiesp. Na primeira, em março, foram atendidas, aproximadamente, 500 pessoas
numa unidade odontológica
móvel e identificados mais
de 10 casos de lesões suspeitas de câncer bucal, que
foram encaminhados para
tratamento. Já no dia 8 de
abril, Dia Mundial de Combate ao Câncer, foram realizados gratuitamente cerca
de 300 exames de detecção
de câncer bucal, doença que
mata mais de 4 mil brasileiros por ano. Nestes eventos,
foram distribuídos kits de
higiene bucal à população,
com escova de dente, dentifrício e enxaguatório bucal.
Outra ação de atendimento à população aconteceu
no dia 25 de abril, em Mogi
Mirim, interior de São Paulo. Mais iniciativas foram
organizadas pelo Brasil,
com o apoio de entidades
parceiras, profissionais e
voluntários. As empresas
patrocinadoras das ações
foram ARM Odonto, Colgate,
Johnson & Johnson, Oral B e
Dental Cremer.

Evento reuniu profissionais para discutir capacitação e políticas públicas

Orto 2014 será
realizado em setembro
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dra Nanda (EUA), Lawrence Andrews (EUA), Antonio Secchi
(EUA), Ronald Roncone (EUA),
Marco Rosa (Itália), Hugo De
Clerck (Bélgica), Lorenzo Franchi (Itália), Mazor Yoav (Israel)
e Chris Chang (Taiwan).
Mais informações em:
www.orto2014.com.br.
Shutterstock

Flavio Cotrim-Ferreira, mestre
em Ortodontia e doutor em
Diagnóstico Bucal (Faculdade
de Odontologia da USP).
Cerca de 100 conferencistas
brasileiros têm presença confirmada. Entre os palestrantes internacionais, estarão presentes:
Troy Christensen (EUA), Ravin-

Divulgação

O calendário do segundo semestre contará com mais um
grande evento odontológico
sediado na capital paulista. O
19º Congresso Brasileiro de Ortodontia – Orto 2014 será realizado de 25 a 27 de setembro,
no Expo Center Norte.
A programação oferece 20 cursos internacionais de imersão,
cerca de 200 horas de atividades
científicas, 140 conferências especiais e 400 painéis. A expectativa dos organizadores é reunir
cerca de 5 mil congressistas.
O presidente do congresso é o
dr. Jairo Correa, presidente e
fundador da Sociedade Paulista
de Ortodontia (SPO). Segundo
ele, promover o crescimento
profissional da Ortodontia é a
principal meta do evento. “Será
uma edição renovada, para unir
ciência, tecnologias novas e
prática clínica”, comenta.
A coordenação científica está
sob responsabilidade do dr.

Ortodontia é destaque em São Paulo

ABCD comemora Dia Nacional da
Saúde Bucal com ações preventivas
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Presidente da ABO visita matriz da S.I.N.
da no processo produtivo da
linha de implantes, componentes e instrumentais.
O presidente também conheceu o Super Torno, como
é chamado o equipamento
Shütte NC7-32. Ele é capaz
de produzir o equivalente
ao que cinco equipamentos
comuns produzem. “O torno
produz um implante a cada
40 segundos, o que corresponde a um aumento de 10%

na nossa produção”, explica
Marcio Bortoli, diretor comercial da empresa.
Segundo Luiz Fernando Varrone, a parceria entre a ABO
Nacional e a S.I.N. trará muitos benefícios. “Os pacientes
poderão usufruir dos excelentes produtos fabricados
pela S.I.N. atrelado aos ótimos serviços prestados pela
ABO”, comenta.

Divulgação

No dia 21 de maio, o presidente da Associação Brasileira de
Odontologia, Luiz Fernando
Varrone, esteve em São Paulo visitando a matriz da S.I.N.
Sistema de Implante. Além de
tratar de projetos de aproximação entre ABO Nacional e
a empresa, o presidente da
entidade teve a oportunidade
de realizar um tour pela área
fabril para conhecer as instalações, a tecnologia emprega-

Equipe da ABO Nacional visita a empresa S.I.N Sistema de Implante

Renovação
na ABO em
Jataí (GO)
A regional da ABO em Jataí
(GO) vive um processo de
revitalização de sua gestão,
com a posse de nova diretoria
para o próximo triênio, formada por Angelo Marcus Vieira,
presidente; Ronaldo Borges,
vice-presidente; José Lucio
Vieira, diretor científico; Juliana Beneti, secretária; e Jânio
Kikuchi, tesoureiro.
O dr. Vieira, presidente da regional, destaca que o plano da diretoria é realizar eventos científicos
e sociais. Nesse sentido, o início
da gestão está sendo promissor.
A diretoria organizou, junto com
a ABO-GO, o 4º Meeting do Interior Goiano, em 12 de abril de
2014, do qual participaram cerca
de 30 profissionais.

Programese para o 12o
Odontorio
A classe odontológica do Rio
de Janeiro está se preparando
para o 12º Odontorio, que será
realizado de 24 a 26 de julho de
2014, na sede da ABO-RJ. Trata-se da maior jornada científica
do estado, que tem como presidente o dr. Paulo Murilo Oliveira da Fontoura Jr. e a drª. Bruna
Picciani, no cargo de coordenadora científica.
O programa científico é formado por dois tipos de atividades,
com cargas horárias diferentes:
módulos de Periodontia, Ortodontia, Marketing e Gestão,
Novas Tecnologias, Cirurgia e
Endodontia, com 4 horas; e os
módulos de Estética, Implantodontia e Acadêmico, de 8 horas.
Para mais informações, acesse
www.odontorio.com.br.
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NO DIVÃ DO DENTISTA

Fotos: Arquivo Pessoal

Aventuras de principiante

Dr. Carlos Magno de Oliveira Rodrigues, cirurgião-dentista formado
pela UFMS, especialista em Ortodontia e Ortopedia Facial pela
ABO-MS, Presidente da ABO-MS e
vice-presidente do Conselho Deliberativo da ABO Nacional.

O início na profissão é sempre
marcado por várias situações
diferentes, por aprendizado
e algumas aventuras. Eu me
lembro de uma história da
década de 90, que se passou
numa cidade do interior de
Mato Grosso do Sul.
Naquela época, até mesmo o
local de atendimento era diferente: eu trabalhava num trailer odontológico, com espaço
reduzido e no qual era difícil
até me mexer. Assistente?
Nem pensar. Tinha que fazer
tudo sozinho.
Certo dia, eu fui com o trailer à
aldeia indígena dos Kadiwéu. Na

maior parte das vezes, o atendimento aos índios envolvia a extração, pois a restauração já não
era possível.
Os índios, que estavam acostumados a arrancar os dentes com
técnicas rudimentares, ficavam
aterrorizados com nossos instrumentos e com a anestesia.
Numa das consultas, estava finalizando a extração e, quando
pedi para ele cuspir, o resultado
foi mais que inesperado. Meu
avental ficou todo sujo de saliva
e sangue. O rapaz não sabia qual
era o local correto e agiu num
impulso. Isso é o que chamo de
problemas de comunicação por

diferenças culturais. Nem podia ficar irritado e tive que levar
numa boa. As condições eram
bem precárias mesmo.
Quem é novo na profissão também fica todo orgulhoso quando consegue realizar alguma
técnica difícil, pois muita gente
não demonstra a mesma habilidade. Para muitos, anestesiar o
nervo alveolar inferior era bem
complicado, por causa do ângulo e eles gastavam vários tubos
de anestesia.
Eu já me sentia um craque, pois
obtinha sucesso em 100% dos
casos e logo na primeira tentativa. Um dia eu fui exibir minha

técnica para outro dentista, que
hoje é meu sócio, certo que
acertaria. Mas, que nada!
Logo naquele dia, apliquei o
primeiro tubo de anestesia,
mais outro e outro, sem a paciente sentir que a região estava
anestesiada. O que fazer? Ela
foi para casa sem atendimento
e eu fiquei por lá bem frustrado, pois não pude comprovar
minha capacidade. Mas, quem
mandou eu ficar me vangloriando? Hoje, dou boas risadas
com meu amigo ao me lembrar
desta situação.

Conte-nos o que acontece na cadeira do seu consultório.
Para participar da seção No Divã do Dentista, envie sua história para jornaldaabo@abo.org.br .

PRÁTICA CLÍNICA

Lentes de contato dental para transformar sorrisos

Autor: Weider Silva é especialista em
Dentística, Prótese Dentária e Implantodontia e professor dos cursos de
especialização em Implantodontia da
ABO - DF e Dentística e Prótese da ABO
- TAG. Contato: www.clinicaodontoestetic.com.br. O coautor Tarcísio Pinto é
mestre em Prótese Dentária e professor
dos cursos de especialização em Dentística e Prótese da ABO - TAG.
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Atualmente na odontologia,
observa-se uma constante evolução nos procedimentos estéticos, uma vez que os pacientes
estão inseridos em uma sociedade extremamente exigente
com relação à aparência estética. A busca por materiais que
permitem alterar cor, forma,
posição e tamanho dental, aliados a resistência e a um mínimo
ou nenhum desgaste da estrutura dentária, tem sido o objetivo
dos profissionais da área. Diante disso, as cerâmicas puras reforçadas com dissilicato de lítio
têm sido a primeira escolha de

material para as reabilitações
que necessitam tais requisitos.
Devido à possibilidade de confecção de peças laminadas para
dentes anteriores com espessuras mínimas de até 0,3 mm, usualmente, essas peças passaram
a ser denominadas lentes de
contato dental. Elas permitem,
em alguns casos, a transformação dos sorrisos sem nenhum
desgaste dental.
As principais vantagens das
lentes em cerâmica sobre as
facetas tradicionais de resinas
compostas são a biocompa-

tibilidade, a alta resistência à
compressão e abrasão, estabilidade de cor, radiopacidade, estabilidade química, coeficiente
de expansão térmica similar ao
do dente e excelente potencial
para simular a aparência dos
dentes naturais.
Para cimentação das lentes,
geralmente são recomendados
os cimentos fotopolimerizáveis. Entretanto, alguns autores
também justificam a utilização
de resinas compostas híbridas
e flow, que demonstram boas
propriedades ópticas e mecânicas. Além das características

distintas, estes agentes apresentam comportamento diversificado em relação à estabilidade
da cor, quesito importante, uma
vez que o agente cimentante influencia diretamente no resultado final das facetas.
Como em qualquer outra reabilitação oral, nestes tratamentos
é necessário um planejamento
multidisciplinar por meio de
modelos encerados, radiografias, planejamento prévio virtual, análise facial e dental individualizada, para a obtenção
de estética e função, aliados à
longevidade clínica.

Você pode compartilhar seu conhecimento clínico com outros dentistas. Participe da seção Prática Clínica. Envie
um artigo de 2.000 caracteres, com foto e resumo curricular para jornaldaabo@abo.org.br . Os artigos recebidos são
analisados e selecionados por um comitê de avaliação da ABO.
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A expansão do check-up digital
preventivo na odontologia
Shutterstock

Paciente investe mais na prevenção após a realização do exame

Na odontologia, o progresso
do conhecimento científico
está cada vez mais associado
ao uso de recursos tecnológicos, que impulsionam os principais avanços na pesquisa e
na prática clínica.
São equipamentos que permitem o diagnóstico precoce de
lesões, a detecção de fatores de
risco, o planejamento do procedimento a ser realizado, facilitam o trabalho do cirurgião-dentista, dão mais precisão às
técnicas e também envolvem os
pacientes nas decisões sobre o
plano de tratamento.
Neste panorama de melhorias
contínuas, existem exames de
diagnóstico por imagem, como
a radiografia e a tomografia,
que já são unanimidade junto
à classe odontológica. Há outros, entretanto, que estão em
fase de expansão. Um deles é
o check-up digital preventivo,
que está presente em menos
de 10% dos consultórios brasileiros e começou a ser realizado a partir de 2006. O outro
é o check-up digital radiológi-
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co, conceito um pouco mais
recente que agora começa a
ganhar divulgação.
De acordo com o empresário
Felipe Torres, considerado um
dos idealizadores do check-up digital preventivo no Brasil,
somos pioneiros na utilização
deste tipo de diagnóstico por
imagem. “Pesquisei muito o
que acontecia em outros países
onde existem sistemas parecidos e criei um que se adaptasse
à realidade do mercado nacional”, explica.
A inspiração veio da área médica, na qual o diagnóstico por
imagem sempre foi fundamental
para o tratamento das doenças
em estágio inicial. Na odontologia, acontece o oposto, a grande
maioria das pessoas só procura
o dentista após a dor se manifestar. Este diagnóstico vem ajudar na adesão do paciente aos
tratamentos preventivos, como
restauração da cárie ainda em
fase inicial, remoção de tártaro
e realização de procedimentos
de endodontia, entre outras situações clínicas.

Benefícios – Especialista em
Prótese e em Implantodontia, o
dr. Adriano Gudjenian ressalta
que o check-up digital preventivo auxilia no trabalho do dentista, que passa a ter um laudo
baseado em imagens para fundamentar a conversa com seu
paciente, pois é um diagnóstico que favorece a conscientização sobre a importância
da prevenção.

Brasil é
pioneiro na
realização do
check-up digital
preventivo
O dr. Anderson Bernal concorda. “Ao ver a situação, a pessoa entende melhor o que está
ocorrendo, pois enxerga na
tela, por exemplo, o tamanho
do tártaro”, justifica. Ele diz

que este exame está alinhado
com a tendência das técnicas
menos invasivas na medicina e
também na odontologia.
Segundo o dr. Flavio Gaspar
Alonso, cirurgião-dentista responsável pelo departamento
de Prótese Dentária da Comissão de Benefícios da Faculdade
de Medicina da USP e diretor-presidente da Doctormil Assistência Odontológica, o método
permite que as doenças sejam
diagnosticadas em estágio inicial, devido à maior precisão na
análise bucal. “Evita-se grandes
sofrimentos, perda de tempo e
o alto custo que os tratamentos
têm quando o problema bucal
progride”, completa.
Mais amplitude da visão – Se
depender do check-up digital
preventivo, o tradicional espelho para diagnóstico, um ícone
da odontologia, pode transformar-se em peça de museu. Ele
passa a ser substituído pela lente em alta definição da câmera
intra-oral. Entretanto, utilizar
apenas a câmera não é, segundo nossos entrevistados, efeti-

var o diagnóstico por imagem.
“É fundamental ter um protocolo de realização do exame, para
explicar ao paciente e também
cobrar por este serviço”, explica Felipe Torres.
O dr. Flavio Gaspar Alonso ressalta que o check-up digital não
é utilizar a câmera apenas para
comparar o antes e o depois.
“O investimento em diagnósticos por imagem é muito válido”, analisa.
Há mais de 15 anos, o dr. Cláudio Albuquerque Sales, conferencista nacional da Empresa
Sirona Dental, começou a usar
a câmera intra-oral. Por volta
de 2009, ele adotou um protocolo de procedimentos de
captura de imagens fotográficas e radiográficas, para oferecer aos pacientes o tratamento
odontológico preventivo, partindo da premissa de que uma
boa imagem fortalece o poder
das palavras.
O poder da imagem – O cirurgião-dentista formado pela
Faculdade de Odontologia de
Piracicaba (Unicamp), especia-

09/06/14 14:43

Capa
lista em Gestão na Odontologia
e sócio-proprietário da Clínica
Care Center Brasil, dr. Fernando
Tai, considera que a criação de
um protocolo-padrão para este
diagnóstico é essencial para que
o check-up digital preventivo se
consolide na área odontológica.
Em seu consultório, o profissional conta que fotografa cada
face do dente, gerando de 100
a 140 imagens, com diagnóstico
para cada dente, além de incluir
os tecidos moles, com mais 40
fotos adicionais. Segundo o dr.
Tai, esse é o caminho da valorização do dia da dia do consultório. “Isso gera uma segurança
incrível para o paciente, pois
ele vê na tela, comprovadamente, a situação geral de sua saúde
bucal”, enfatiza.

Diagnóstico
por imagem
envolve
protocolo de
execução
Na sua opinião, o ideal é que
informações sobre este tipo
de procedimento seja parte do
currículo dos cursos de graduação em Odontologia. Mas,
enquanto isso não acontece, é
possível buscar o conhecimento em cursos de especialização
e atualização.
O poder da imagem digital não
dispensa nem exclui outros
métodos convencionais, como
por exemplo a terapia fotodinâmica. “Para a avaliação dos
tecidos moles, dou preferência
ao uso da terapia fotodinâmica
odontológica, com o uso de um

evidenciador clínico por fluorescência, que permite visualizar qualquer lesão, como herpes, queilite angular ou câncer
bucal”, afirma o dr. Anderson
Bernal. Para ele, o check-up digital acrescenta segurança, confiança e mais transparência à
relação dentista-paciente, além
de permitir o planejamento
do tratamento e escolha
das prioridades.
Gestão – O check-up digital está
diretamente relacionado com a
administração da clínica e também pode ser utilizado como
ferramenta de marketing, pois
envolve a definição dos serviços
que o consultório oferecerá.
O dr. Adriano Gudjenian diz
que, mesmo considerando os
investimentos que o dentista
precisará fazer, o retorno pode
vir por vários meios. “Conquistamos credibilidade e também retorno financeiro, pois cobramos
pelo exame e, por ser um diagnóstico muito mais preciso, um
maior número de procedimentos são apontados”, justifica.
Para realizar este serviço, o CD
vai precisar de uma boa câmera
intra-oral, um computador com
tela grande ou TV de alta definição, software e pedal de controle para congelar as imagens
durante as fotografias, caso a
câmera ainda não tenha este
mecanismo. Mas, principalmente, como alerta o dr. Fernando
Tai, compreender o valor deste
serviço e saber gerenciá-lo técnica e administrativamente.
Grupo Sky, Sirona, KaVo, Active Ware, Easy Dental, Gnatus
e Micro Imagem são algumas
das empresas que comercializam no Brasil os recursos tecnológicos necessários para
esse procedimento.

Check-up digital
radiológico
O diagnóstico por imagem na odontologia conta também com
o novo conceito do check-up digital radiológico, realizado por
meio da utilização de um sensor digital intrabucal para radiografia, equipamento que começou a ser mais empregado nos consultórios brasileiros nos últimos anos.
De acordo com o dr. Fernando Tai, a tecnologia reduz a exposição do paciente à radiação em comparação à técnica convencional, diminui o custo do exame para o paciente e melhora a
precisão do diagnóstico. Além disso, como não usa produtos
químicos, o procedimento é econômico e sustentável, pois reduz o descarte de resíduos. Em seu consultório, este check-up
envolve a realização de 18 radiografias.
O recurso também é utilizado pelo dr. Claudio Albuquerque, a
fim de identificar patologias que são observadas somente por
meio deste exame, como forma de complementar o check-up
digital preventivo fotográfico.
Mesmo com o custo dos equipamentos, a análise da relação
custo-benefício aponta mais vantagens: economia de tempo na
realização do exame, rapidez no processamento da imagem,
melhoria na visualização das estruturas ósseas e, até mesmo,
mais agilidade quando é necessário discutir casos complexos
com outros profissionais, por meio do envio das imagens radiológicas via e-mail.
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Plano de negócios:
novo instrumento
do dentista
O investimento em tecnologias para o consultório e a definição dos serviços
a serem oferecidos e cobrados dos pacientes devem ser analisados para a
definição da estratégia de administração do consultório. Isso é ainda mais
importante quando se fala no custo de equipamentos tecnológicos modernos
e complexos, como os relacionados à odontologia digital. Mas, como resolver
as dúvidas sobre estas questões?
Para falar sobre o tema, o Jornal da ABO entrevistou Letícia Bezinelli, graduada em Odontologia pela USP, mestre em Ciências Odontológicas (USP), com
MBA em Gestão Empresarial (FIA/USP). Ela é coordenadora do Curso “Gestão
Eficaz de Consultório” (Fundecto/ USP), além de consultora em Marketing e
Relações Empresariais.

Em sua experiência, quais são
os principais dilemas do cirurgião-dentista na gestão de
sua clínica?
Há 30 anos, a única preocupação do cirurgião-dentista era com a aquisição
de conhecimento científico e desenvolvimento
das habilidades técnicas.
Após o término da graduação, ele montava seu consultório, no local que lhe
fosse conveniente, e preocupava-se em exercer uma
odontologia de qualidade.
Não havia preocupação
com o atendimento geral do paciente. Mas, atualmente, a situação está
bem diferente.
O consumidor está mais
exigente e é bombardeado diariamente por informações. Além disso, o
mercado está mais competitivo. Por isso, no dia
a dia, o profissional tem
que mostrar para a população a necessidade e os
benefícios de se cuidar
da saúde bucal, precisa
conhecer seu público-alvo e tem necessidade
de utilizar ferramentas de
gestão e planejamento em
seu consultório.

Por onde começar a resolver as situações que afligem
o profissional?
O cirurgião-dentista não
está habituado a utilizar
ferramentas de gestão e o
tema não é abordado durante sua graduação. Por
isso, no dia a dia, o profissional sente que é preciso

apagar um incêndio atrás
de outro. Para começar a
resolver isso, é necessário
fazer o planejamento do
negócio, ir para o papel.
Neste sentido, existe o
chamado plano de negócios, que nada mais é que
um roteiro do empreendimento, que contempla
desde uma análise do ambiente no qual a clínica
está inserida, passando
pela descrição dos serviços oferecidos, divisão de
tarefas entre funcionários,
estratégias de marketing e
o plano financeiro.

Qual é a função do plano
de negócios?
É durante a realização
do primeiro plano de negócio ou em sua revisão
que o profissional deve
questionar-se sobre o melhor momento para realizar um investimento em
um equipamento novo.
Outro aspecto fundamental a considerar é quais
ações serão feitas para
que esse equipamento
agregue valor ao serviço e proporcione retorno
do investimento.
O ato de planejar permite
conhecer profundamente
o consultório e fornece
informações para que o
empreendimento
cresça com solidez. Somente quando comparamos
as estratégias propostas
e o que de fato aconteceu, depois de um tempo
determinado, é que temos condições de avaliar
os resultados.

Os investimentos em tecnologia devem preocupar?
Não deveriam preocupar,
afinal embora a tecnologia,
em um primeiro momento,
possa significar aumento de custos, na maioria
das vezes, se ele souber
usá-la a seu favor, terá
um serviço com melhor
qualidade, agilidade nos
processos operacionais e
tempo otimizado.

Para terminar, quais são as
dicas para ajudar o dentista a vender os seus serviços
ao paciente?
O cirurgião-dentista presta um serviço e não vende
um produto. Existe um aspecto intangível na escolha de uma clínica odontológica que é a sensação
do paciente: se o local
transmite confiança, se ele
se sente bem e outros sentimentos que nem ele consegue definir.
Dessa maneira, precisamos sair do abstrato e ir
para aspectos concretos,
que podem ser traduzidos
em: pontualidade, facilidade de acesso, presteza
da equipe, qualidade das
instalações e dos equipamentos, e material de
comunicação, entre outros quesitos. Entretanto,
é importante conhecer o
paciente e saber o que é
importante para ele. É fundamental fazer pesquisas
de opinião que permitam
entender o público-alvo
e, assim, promover ações
que o paciente valorize.
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Impressora 3D
mais acessível
locidade de impressão – pode
imprimir até 12 dentes individuais em uma hora. Por ser
um equipamento direcionado
à produção de modelos para
testes e guias cirúrgicos, não
precisa de aprovação da Anvisa. “Com esta impressora,
o profissional tem aumento
na produtividade, ganha mais
qualidade no trabalho e maior
perfeição no resultado final”,
diz Andreia.
O novo equipamento foi apresentado ao mercado na feira
Inside 3D Printing, evento que
aconteceu em São Paulo nos
dias 16 e 17 abril de 2014, e
será comercializado no mercado brasileiro a partir de
junho. A Robtec programou
ações regionais para apresentar a novidade aos cirurgiões-dentistas brasileiros.
Informações:
www.robtec.com.br

Divulgação

Robtec traz para o Brasil impressora Projet® 1200, da 3D
Systems. A máquina permite
impressões de baixo custo e
alta precisão, ideal para trabalhos que exigem riqueza
de detalhes, como as peças
odontológicas.
De acordo com a gerente comercial da empresa, Andreia
Cavalli, esta é uma inovação
importante para popularizar
a tecnologia na odontologia,
pois derruba dois fatores críticos: alto custo e necessidade
de espaço. “Tem valor estimado em R$ 30 mil, já incluindo a
instalação e a capacitação da
equipe, e pode ser instalada
em uma bancada, pois é do
tamanho de uma máquina de
café”, explica.
A vantagem da portabilidade
se une à alta precisão, que é
garantida pela boa resolução,
espessura das camadas e ve-
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Tecnologia a serviço
da odontologia
Sirona Dental apresenta três novidades em 2014. O Omnicam é
um sistema de captura de imagem, com design da câmera mais
compacto e slim, que promete
melhor ergonomia para captura
de imagem de dentes anteriores
e posteriores. Isso porque o equipamento inicia automaticamente
a digitalização quando a câmera
é posicionada sobre a superfície dental. Dispensa o uso de pó
para reflexão de imagem e traz
cores e tons originais de dentes,
restaurações e gengiva.
Outro lançamento é o Ineos X5,
novo scanner extraoral que conta

com câmera com foco automático e possibilita o trabalho manual ou automático. A tecnologia
possui qualidade de imagem
abaixo de 12 µm e capacidade
de capturar até cinco elementos
por vez. Segundo a empresa, o
equipamento exporta arquivos
STL para todos os sistemas CAD/
CAM do mercado.
Com a proposta de integrar
laboratórios de prótese e dentistas, o Cerec Connect é uma
plataforma que permite o envio
eletrônico do escaneamento do
preparo ou arcada do paciente
para laboratório de prótese que

possua o Sistema CAD/CAM Sirona. Por meio de aplicativos, o
odontólogo informa o laboratório sobre a disponibilidade do
arquivo, que inicia o trabalho
de modelagem solicitado.
O programa Cerec Software 4.2
também traz novidades, como
o Smile Design, um recurso que
possibilita a criação de um modelo 3D do sorriso final do paciente,
a partir de uma foto no estilo 3x4.
Outro destaque da versão é o Articulador Virtual, que determina facilmente as dinâmicas de contato.
Informações:
www.sirona.com.br

Treinamento
especializado

Divulgação
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Oficialmente lançada, a
Academia Dental Sirona
já está em funcionamento
em São Paulo. É a primeira
academia da empresa
fora da Alemanha e tem
por objetivo oferecer
treinamentos para
os profissionais. Os
clientes que adquirirem
os sistemas CAD/
CAM e os de imagem
ganham gratuitamente o
treinamento inicial.
Outros pacotes
de cursos também
podem ser adquiridos.

Novo scanner da Sirona promete capturar até cinco elementos por vez

Aposta nas classes C e D
Para 2014, os planos de expansão são agressivos. Segundo a empresa, estão previstos
crescimento de 80% no faturamento e abertura de 107 novas
franquias. Já foram 15 unidades
no primeiro trimestre, sendo
que algumas marcam a entrada da marca nos estados do
Espírito Santo, Paraíba e Mato
Grosso do Sul.

A OdontoCompany foi fundada em 1990 em São José do
Rio Preto (SP) e possui clínicas
que oferecem todos os tipos de
especialidades e tratamentos
odontológicos, como limpezas, implantes e até cirurgias.
O foco da marca é atender
clientes, principalmente, das
classes C e D, com facilidade
de pagamento.
Divulgação

Sob a gestão da SMZTO Holding
de Franquias, a OdontoCompany
aposta no negócio de franquias
para alavancar seus negócios. “Somos uma rede de clínicas odontológicas em expansão, crescemos
acima do que o setor de saúde e
beleza cresceu, de acordo com
dados da ABF, e o potencial do
segmento é alto”, avalia Paulo
Zahr, presidente da rede.

Dados de investimento e retorno da franquia

Impressora 3D compacta promete alta precisão
em produção de modelos para testes
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Investimento total: de R$ 219 a 384 mil
Ano de início do franchising: 2008
Número de unidades próprias: 3
Número de unidades franqueadas: 169
Área média: 80 m²
Prazo médio de retorno: 12 a 18 meses
Taxa de franquia: R$ 44.900 a R$ 54.900
Capital de giro: R$ 15 mil a 30 mil
Taxa de royalties: 7%
Taxa de publicidade: 2%
Número médio de funcionários por unidade: 5
Site: www.odontocompany.com

Franquia investe em público C/ D para expandir seus negócios
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Odontologia no prêmio Inova Saúde
A prioridade é inovar. Diferentes organizações públicas
e privadas brasileiras estão
empenhadas no fortalecimento da cultura da inovação nas
empresas, no meio acadêmico
e demais centros de pesquisas.
A odontologia também participa deste movimento nacional,
como atesta o prêmio Inova
Saúde, promovido pela Associação Brasileira da Indústria de
Artigos e Equipamentos Médicos, Odontológicos, Hospitalares e de Laboratórios (Abimo),
que contou com três empresas
do setor odontológico entre os
20 finalistas da edição de 2014.
A DSP Biomedical foi indicada
em função do desenvolvimento
do kit compacto para cirurgia
guiada FitGuide, de baixo custo e alta performance. O projeto nasceu a partir de estudos
realizados pelo departamento
científico e multidisciplinar da
empresa, composto por cirurgiões-dentistas, engenheiros,
administradores e equipe de
tecnologia de informação.
Ricardo Toscano, cirurgião-dentista e diretor científico da DSP
Biomedical, explica que o processo envolveu uma longa curva de aprendizado em cirurgia
guiada para implantes dentários.
Ele diz que a empresa constatou
que os profissionais buscavam
eficiência e um custo viável e
os consultores executaram inúmeros casos até chegarem ao
produto lançado. Por isso, segundo ele, conseguiram reduzir
o valor do kit em, aproximadamente, 60%, com diminuição do
número de instrumentais, sem
abrir mão de praticidade técnica e performance. “Ele pode ser
usado com eficiência para execução de cirurgias de pequeno,
médio e alto grau de complexidade”, comenta.
Uma nova geração de estojos
autoclaváveis para esterilização
de instrumentos foi a proposta
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da Indusbello, cujos estudos
partiram da constatação de que
estes produtos são, normalmente, fabricados com material
metálico e pesado, com formas
e tamanhos limitados. “Nossa
equipe focada em inovação
é composta por profissionais
especializados dos departamentos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, consultores técnicos e clínicos, além
dos membros da comissão do
programa de inovação implementado na empresa, intitulado
Apoideia”, informa Leonardo
Beni, diretor da Indusbello.
As pesquisas sobre tendências
no segmento da saúde e de novos materiais contribuíram para
a fabricação de estojos injetados com polímeros de engenharia que suportam as altas temperaturas da autoclave, possuem
alta resistência à compressão,
são transparentes, possuem
lubricidade inerente, condutividade, e permitem alcançar a
funcionalidade desejada e vida
útil prolongada. Eles também
podem ser injetados em vários
tamanhos e cores e moldados
com insertos metálicos e personalizados de acordo com a necessidade dos clientes.
A Aditek concorreu ao prêmio
Inova Saúde com um produto
relacionado ao campo da Ortodontia: o EasyClip, um bracket
autoligável inovador em seu
conceito e utilização. “Esse bracket permite o uso de forças levíssimas e biocompatíveis para
uma movimentação dental mais
rápida e segura, possibilitando
que o profissional ofereça tratamentos mais rápidos, com
menos consultas e tempo de
cadeira no atendimento”, explica Alexandre Gallo Lopes, diretor industrial da empresa. Esse
projeto já gerou uma patente
nos Estados Unidos e o produto já é exportado para os cinco
continentes.

Fotos: Divulgação

Empresas brasileiras investem em pesquisa e inovação

Novo bracket autoligável biocompatível

Nova geração de estojos autoclaváveis

Kit compacto para cirurgia guiada
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Fundada em 2002, a rede
de franquias odontológicas
Ortodontic Center aposta
em um forte plano de expansão para 2014, visando
a implantação de 70 novas
clínicas em várias regiões
brasileiras. A franqueadora
opera com dois modelos de
unidades: padrão Full, voltado para municípios que
possuem mais de 90 mil habitantes, e padrão Presence ,
voltado para cidades com até
90 mil habitantes.
Em ambos os modelos de

negócios, são realizados
treinamentos
específicos
para cada função para que
o atendimento em todas as
unidades siga o padrão da
rede. “Nosso foco principal é
oferecer serviços para saúde
bucal com qualidade e custo
acessível”, declarou Fernando Massi, sócio-fundador.
Hoje, a rede é composta por
88 unidades em 12 estados e
no Distrito Federal. A projeção é chegar a 280 clínicas
até 2018.

Divulgação

Ortodontic Center em crescimento

Franquia Ortodontic Center tem plano de expansão para 2014

Ficha técnica
Franquia Padrão FULL

Capital de giro: R$ 62.722,97

Ano de fundação: 2002

Taxa de franquia:
R$ 45.000,00

Faturamento médio
mensal bruto estimado:
R$ 149.626,00

Taxa de royalties: 7%
Taxa de publicidade: 2%

Lucro médio mensal
(% do faturamento): 35%

Investimento inicial
estimado: R$ 220.000,00

Prazo de retorno:
em média 26 meses

Escovas
para a Copa
Como patrocinadora oficial, a
Johnson & Johnson lança linha
exclusiva de escovas oficiais da
Copa do Mundo 2014. Os modelos escolhidos para comemorar
com os brasileiros são: a escova
adulta Reach Eco Essencial e a
infantil Reach Essencial Junior.
A escova Reach Eco Essencial
é a primeira com 40% do cabo
feito com material reciclado e,
agora, terá suas embalagens nas
cores verde e amarela. Já a Reach
Essencial Junior chega para animar ainda mais a escovação das
crianças com a estampa do Fuleco, mascote oficial da Copa.

Contato:
franquia@ortodonticcenter.
com.br

*Os valores variam de acordo com o modelo de negócio. Consulte o franqueador.

Creme
dental suíço

Limpeza mais Saliva
profunda
artificial

Novo
Sensodyne

Foi lançado no Brasil o creme
dental suíço Früchtli Kids, da
edel+white, com extratos naturais de chá verde e vitamina
E. Indicado para uso diário na
escovação de crianças desde
o primeiro dente até os seis
anos. Disponível em sete sabores diferentes.

As novas escovas Colgate Slim
Soft chegam com promessa de
limpeza seis vezes mais profunda e delicada. Segundo a
empresa, as cerdas apresentam pontas 17 vezes mais finas.
Disponível nas versões Slim
Soft Regular e Slim Soft Ponta
Limpadora.

A GlaxoSmithKline acaba de
lançar Sensodyne Repair & Protect Whitening com a tecnologia Novamin. O creme dental
promete ação branqueadora
que ajuda a reparar e proteger
contra sensibilidade, com fortalecimento dos dentes, sem
desgastá-los.

Fotos: Divulgação

Novo sabor
de Listerine

Listerine Zero, da Johnson&Johnson,
apresenta novo sabor menta verde.
A novidade vem ampliar a linha de
enxaguantes bucais sem álcool, e
pode ser usada por toda a família, inclusive crianças. Mantém a tradicional fórmula de Listerine, que promete combater os germes causadores
de placa bacteriana e gengivite.
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Saliform Gel é a novidade da
Fórmula & Ação para casos de
xerostomia. Promete manter a
cavidade bucal umedecida e
lubrificada para auxiliar no combate ao desconforto e às cáries
ocasionados pelo uso de medicações ou tratamentos de radioterapia ou quimioterapia.
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Odontologia beneficiada pela Lei do Supersimples
Tramita no Congresso Nacional o Projeto de Lei Complementar 221/12 do Supersimples, apresentado pelo
deputado Vaz de Lima (PSDB-SP), que propõe a universalização do Simples Nacional e o
fim da substituição tributária
para o setor de serviços, onde
se inclui a odontologia.
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A Lei do Supersimples, como é
conhecida, teve seu texto-base
aprovado por unanimidade no
plenário da Câmara dos Deputados. Agora, serão avaliados
alguns destaques apresentados
pelos congressistas e, depois,
segue para sufrágio no Senado Federal. Em função da sua
relevância para os cirurgiões-

-dentistas, a votação contou
com a presença do presidente da Associação Brasileira de
Odontologia (ABO), Luiz Fernando Varrone.
O projeto estende várias facilidades para todas as empresas
que se enquadrem como micro
ou pequena empresa. Entre
elas estão prioridades em li-

citações públicas, acesso a linhas de crédito, simplificação
das relações de trabalho, regras diferenciadas de acesso à
justiça e participação em programas de estímulo à inovação.
Segundo Varrone, a ABO tem
trabalhado com as outras entidades odontológicas em prol
da valorização profissional e

no reconhecimento do papel
dos micro e pequenos empreendedores para o crescimento
da economia brasileira. “Esta
é mais uma grande vitória para
a ABO Nacional”, comemora.
Para mais informações sobre
esse assunto, acompanhe as
próximas edições do Jornal
da ABO.
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Professor Laurindo
Selo ABO é um guia de qualidade
Borelli assume editoria
da revista científica
Divulgação

Em 2015, o Selo ABO irá comemorar 30 anos em prol do desenvolvimento da odontologia nacional,
ao avaliar a qualidade dos produtos de saúde bucal. Como parte dos preparativos para celebrar
esta data, o Jornal da ABO entrevistou o dr. Oscar Barreiros de Carvalho Jr., mestre e doutor em
Materiais Dentários – opção em Dentística pela USP/Bauru, professor da FUNEC (Santa Fé do Sul
– SP) e coordenador do Departamento de Avaliação de Produtos Odontológicos da ABO (Dapo).

Quais são os principais objetivos deste tipo de certificação?
As certificações de qualidade
são ferramentas muito importantes para orientar consumidores e dentistas. São conduzidas
por organizações independentes, como a ABO, que emitem
parecer isento e confiável.
Essas certificações existem em
outros países?

Da esquerda para a direita: Fábio Faccina, Gsenne Comercial ABO; prof. Dr. Tarley Barros; Luiz
Azambuja, CEO ABO; dr. Jander Ruela, vice-presidente da ABO Nacional; prof. dr. Laurindo Borelli Neto;
Luiz Fernando Varrone, presidente da ABO Nacional; Guilherme Senne Rosa, Gsenne Comercial ABO

Em continuidade ao seu processo de renovação e revitalização, a
ABO restabelecerá sua área editorial, iniciando a retomada da revista científica, que por anos tornou-se referência acadêmica para
leitura e publicação da odontologia brasileira.
A ABO Nacional convidou o prof. dr. Laurindo Borelli Neto para
assumir e recompor o corpo editorial da revista científica. Segundo Borelli, a publicação da revista tornou-se uma necessidade,
pois ela é um meio para a reciclagem e atualização dos profissionais. Desta forma, a classe odontológica terá à sua disposição o
que existe de mais moderno e atual em conteúdo científico.
O professor Borelli foi incumbido de resgatar a publicação e
coordenar seu conteúdo. Ele irá trazer colegas das diversas áreas
e especialidades de todo o Brasil para trazer a diversidade necessária à revista e torná-la mais abrangente e interessante aos
leitores. “Temos a certeza que novos e bons rumos estão por vir”,
finaliza Borelli.

Sim. Elas são comuns na Europa e nos Estados Unidos e seguem padrões internacionais,
assim como as que realizamos.
O selo da ADA (American
Dental Association) é um guia
decisivo para dentistas norte-americanos adquirirem seus
materiais de consumo.

sam enviar as amostras necessárias para testes e, em até 60
dias, os laudos estão prontos.
Neste momento, o Dapo libera
o uso do selo que atesta a qualidade do produto, se aprovado nos testes.
Qual o papel do Dapo?
O Dapo tem um diretor indicado pelo presidente da ABO,
que coordena todo o processo e avalia os laudos técnicos
enviados pelos laboratórios
credenciados que analisam os
produtos. O fato dos testes e
laudos serem executados por
laboratórios externos de competência reconhecida confere
mais credibilidade ao processo.

vamos o grau de abrasividade
e a quantidade de flúor, entre
outros aspectos. Nas escovas,
verificamos a distorção das
cerdas, que determina sua vida
útil. Estas avaliações são dinâmicas e em constante evolução.
Atualmente, estamos conveniados com o laboratório coordenado pelo prof. dr. Roberto
Vianna, do Rio de Janeiro.
Como este processo de certificação evoluiu ao longo dos anos?

Como as empresas
devem proceder?

Quais os testes e aspectos
avaliados de acordo com o
tipo de produto?

As empresas solicitam a certificação, por meio de contato direto com a secretaria da ABO,
que encaminha todo o processo administrativo. Elas preci-

Os testes são específicos por
produto. Avaliamos as características necessárias para seu
bom desempenho. Nos cremes
dentais, por exemplo, obser-

O processo de emissão do selo
está sendo sempre aperfeiçoado com o objetivo de ser um
indicativo para a escolha dos
produtos pelos consumidores e dentistas. Criamos uma
nova modalidade do selo, recentemente instituída, o Selo
Premium, que contempla os
produtos de reconhecida qualidade, acima da média de mercado, a partir da realização de
estudos científicos. É um novo
parâmetro de qualificação criado pela ABO.

sobre dificuldades de saúde
bucal da população e desenvolver a consciência social na prática odontológica. Os finalistas
participarão da capacitação e
premiação do Melhor Dentista
do Mundo, o Sorriso do Bem,
e o ganhador levará um equipamento odontológico completo.

O interesse dos universitários
por esta premiação, que chega
à sua terceira edição em 2014,
cresceu nos últimos anos. Em
2012, a Turma do Bem recebeu
cerca de 800 inscrições e, em
2013, foram mais de 1.800.
As inscrições para o concurso podem ser feitas até 30 de junho. Já

o envio do painel impresso deverá ser realizado até 1 de setembro
de 2014. O regulamento completo está disponível no site turmadobem.org.br, em Projetos.
No ano passado, a TdB beneficiou 43 mil pessoas, por meio
de 9 projetos, envolvendo
15 mil dentistas.

Estudante do Bem
A Turma do Bem (TdB) é uma
Organização da Sociedade Civil
de Interesse Público (Oscip) que
reúne a maior rede de voluntariado especializado do mundo e
está promovendo Estudante do
Bem – edição 2014, direcionado
exclusivamente para universitários de Odontologia.
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Os interessados em participar
precisam produzir um painel-relato de caso, que evidencie a
realidade social e odontológica
de uma criança ou adolescente
de baixa renda de 11 a 17 anos.
Por meio deste trabalho, o estudante tem a oportunidade de
aprofundar seu conhecimento
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Controle para o comércio de clareadores dentais
Consulta Pública para edição da
resolução da diretoria colegiada
(RDC) da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa) resulta em documento que prevê
controle para comercialização
dos agentes clareadores com
mais de 3% de peróxido de carbamida ou peróxido de hidrogênio em sua composição. A venda desses produtos poderá ser
feita somente sob a prescrição
de cirurgião-dentista.
O texto prevê também que a
embalagem, rotulagem e a bula
dos agentes clareadores dentais contendo substâncias de

que tratam a resolução deva
constar, obrigatoriamente, em
tarja vermelha e em destaque, a
expressão “Venda Sob Prescrição Odontológica”.
A RDC é resultado da 5ª Reunião Ordinária Pública da Diretoria Colegiada da Anvisa,
realizada em 25 de março, com
a participação do Conselho Regional de Odontologia de São
Paulo (Crosp), representado
pelo dr. Wilson Chediek, presidente da Comissão de Ética, e
pela advogada Roberta Rizzo;
do dr. Samir Najjar, presidente do Conselho Regional de

Leite materno:
vida e força

Odontologia do Distrito Federal
e representantes da Associação
Brasileira da Indústria de Artigos e Equipamentos Médicos,
Odontológicos, Hospitalares e
de Laboratórios (Abimo) e de
empresas do ramo.
Consultado pelo Jornal da
ABO, o prof. dr. Camillo Nauate Netto, membro da Câmara
Técnica de Dentística do Crosp
e Diretor do Departamento de
Dentística da Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas
(APCD), destaca que é recomendável que toda a terapia de
clareamento dos dentes vitali-

zados seja feita pelo cirurgião-dentista ou pelo menos sob
supervisão do profissional.

Ministério da Saúde lança campanha nacional de doação de
leite materno, com o objetivo
de aumentar em 15% a coleta nacionalmente. Apesar da
quantidade de doadoras ter
aumentado 27% de 2012 para
2013, neste ano o número voltou a cair. Com o slogan “Quando você doa leite materno, doa
vida para um bebê e força para
a mãe”, a campanha traz forte
apelo às mães lactantes.
Para doar, as mães lactantes devem procurar o Banco de Leite
mais próximo. É possível fazer
a coleta em casa e o leite pode
ser mantido por até 10 dias no
refrigerador. O Ministério da
Saúde reforça que qualquer
quantidade é importante para

salvar uma vida, já que cada
litro de leite doado pode atender até 10 recém-nascidos.

Venda de
clareadores será
feita somente
com prescrição
Ele ressalta ainda que o clareamento é um recurso extraordinário para harmonizar sorrisos

A ABO Nacional também
apoia a doação de leite materno, por meio da iniciativa,
ABO – Amiga do Peito, que
visa incentivar dentistas e pacientes a amamentarem e a
serem doadoras. O programa
foi implementado em 2010,
inicialmente na ABO-TO, e
agora está em processo de expansão para a ABO Nacional.
Segundo o presidente da ABO
Nacional, Luiz Fernando Varrone, o objetivo futuro para
o programa é tornar as ABOs
pontos de coleta de material
informativo e de recipientes

e tratamentos reabilitadores.
Mas, deve ser feito após o ambiente bucal estar saudável,
isento de cáries, de restaurações infiltradas e com gengivas
saudáveis. “Estas são condições
que o paciente não é capaz de
avaliar”, explica Netto.
Os agentes ativos à base de
peróxido de hidrogênio, se utilizados em dosagens e tempos
inadequados, podem causar
hipersensibilidade dental, queimaduras em lábios e gengivas
ou, até mesmo, a perda da vitalidade dos dentes.

de armazenamento. “Fui conhecer o banco de leite de
Palmas (TO) e fiquei comovido
ao ver o quanto o leite materno
doado pode ajudar os recém-nascidos prematuros e de
baixo peso”, conta.
O aleitamento é capaz de contribuir para a luta contra a mortalidade infantil e para a recuperação de prematuros, além
de ser de extrema importância
para o desenvolvimento da
criança. O leite materno contém
anticorpos que não são produzidos pelo bebê e podem evitar
resfriados, infecções e alergias.
Além disso, está totalmente ligado à formação dos dentes e
ao desenvolvimento orofacial
da criança.

das próteses implantosuportadas e princípios de oclusão em
prótese dentária.
Segundo o dr. Miyashita, foram
reunidos autores qualificados,
que atuam nos principais centros de pesquisa e ensino das
universidades brasileiras na
área de prótese dentária. “Além
da excelência do conteúdo,
apresentamos capítulos ricamente ilustrados”, explica.
Outra novidade é a obra Disjunção Maxilar, do prof. dr. Mário
Cappellette Jr., a primeira publicação na literatura mundial
que aborda exclusivamente o
assunto, tanto do ponto de vista laboratorial quanto clínico.
São 33 capítulos, escritos por
renomados profissionais da

ortodontia, medicina e fonoaudiologia, que trazem muitas evidências científicas e contemplam temas essenciais, como
a etiologia da atresia maxilar,
aspectos anatômicos da maxila, a osteotomia segmentada da
maxila, tratamento da atresia
maxilar em pacientes portadores de fissura labiopalatina e a
evolução histórica dos aparelhos disjuntores maxilares, entre outros tópicos.
O autor comenta que, na obra,
foi abordado detalhadamente o
impacto positivo da disjunção
maxilar na qualidade de vida do
paciente, no restabelecimento
da oclusão, e da mastigação, e
os benefícios para a melhora da
fala, deglutição e respiração.

Fotos Divugação

Acaba de ser lançado o livro Reabilitação Oral Contemporânea
– Baseada em Evidências Científicas, escrito pelos professores-doutores Eduardo Myashita,
Eduardo Piza Pellizzer e Estevão
Kimpara. Este é o mais novo
projeto da editora Napoleão,
que contou com a colaboração
do Grupo Brasileiro de Reciclagem em Prótese e Implante
– GBRPI. O lançamento foi durante o 8º Encontro Anual do
GBRPI, que aconteceu em Campos do Jordão (SP), de 4 a 6 de
abril de 2014. Entre os assuntos tratados estão: princípios
de estética e seleção de cor,
próteses CAD/ CAM, seleção e
uso das cerâmicas metal free e
cimentação de próteses, atualidades em resinas, biomecânica

Osiris Serra

Reabilitação oral e disjunção maxilar

O livro é um projeto do GBRPI em
conjunto com a Ed. Napoleão

Obituário
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Faleceu no dia 19 de março de 2014, em São Paulo, o

comprometido com a Odontologia. Depois de formado,

cirurgião-dentista dr. Elias Azis Aidar. Formado pela

deixou sua cidade natal, Olímpia, e foi morar em São Paulo.

faculdade de Ribeirão Preto, hoje USP, era extremamente

Vítima de uma arritmia cardíaca, morreu aos 80 anos.
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Pela valorização da odontologia
Fotos / Maurício Muniz

Seminário discute ética e direito da população à saúde bucal

Representantes de entidades odontológicas participam de seminário
Ética e conduta profissional, aspectos legais e problemas cotidianos que os profissionais de odontologia enfrentam foram alguns
dos temas tratados no Seminário
pela Valorização da Odontologia, realizado pelo Crosp nos dias
24, 25 e 26 de abril. O encontro
ocorreu na sede da Associação
Paulista de Cirurgiões-Dentistas
(APCD), na capital paulista. A
ABO Nacional foi representada
pelo presidente da entidade, Luiz
Fernando Varrone.
O evento reuniu cirurgiões-dentistas, técnicos e auxiliares em prótese dentária, técnicos e auxiliares
em saúde bucal, além de profissionais de outras áreas da saúde.
Cláudio Miyake, presidente do
CROSP, em seu discurso de encerramento, citou a importân-

cia desse espaço de diálogo da
classe odontológica. “Todas as
reuniões e debates geraram produtos que serão encaminhados
às autoridades e servirão de ferramenta na luta pela valorização da
odontologia”, destacou.

Cerca de 70
entidades
do setor
subscreveram
Carta de
São Paulo

Nesta cerimônia, o secretário
geral do Crosp, Marco Manfredini, fez a leitura da Carta
de São Paulo 2014, documento que sintetiza as discussões
realizadas nos três dias de seminário e que será encaminhada
para debate na 3ª edição da Assembleia Nacional de Especialidades Odontológicas (Aneo),
promovida pelo Conselho Federal de Odontologia (CFO), a
ser realizada em outubro.
Após a leitura, foi aberto o espaço para que cerca de 70 organizações do setor, entre entidades
odontológicas, secretarias municipais e faculdades de Odontologia, subscrevessem o documento.
Mais assinaturas foram feitas depois, pois a carta ficou disponível
no site do conselho.

Profissionais de odontologia mobilizados
em prol da ética e da saúde bucal

Pacto para Valorização da Odontologia – Carta de São Paulo 2014
Os cirurgiões-dentistas, técnicos e auxiliares em prótese dentária, técnicos e auxiliares em saúde bucal, e profissionais de saúde reunidos no Seminário pela Valorização da
Odontologia, no período de 24 a 26 de abril de 2014, em São Paulo, reafirmam sua posição na defesa da ética e seu compromisso com o direito à saúde bucal da população brasileira.
Compromissos e Propostas:
1- A defesa da ética e do correto
exercício profissional são condições indispensáveis para a melhoria da qualidade de vida e da atenção à saúde dos brasileiros.

damente remunerados, visando à
provisão de cuidados odontológicos de qualidade e o exercício da
saúde bucal como um direito humano universal.

2- A odontologia deve ser valorizada
como uma área integrante do campo
da saúde e seus profissionais são protagonistas destas atividades.

4- Estimular os profissionais para o
exercício do empreendedorismo, com
incentivo à qualificação gerencial e à
adoção de práticas administrativas.

3- Impulsionar o Estado, nos diferentes níveis de governo e âmbitos de poder, para superar o
subdimensionamento atual da
rede assistencial, a fim de assegurar à população serviços públicos
odontológicos bem estruturados,
tanto os da administração direta
e indireta, quanto os da rede particular conveniada no âmbito do
SUS, com profissionais adequa-

5- Lutar pela aprovação imediata do
Simples Nacional, que contribuirá
para a redução da carga tributária
que hoje onera os profissionais da
área, e a adoção de políticas de incentivo para a aquisição de equipamentos odontológicos.
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6- Exigir dos planos odontológicos
remuneração adequada aos profissionais, notadamente no caso das
especialidades odontológicas.

7- Apoiar o movimento das entidades nacionais contra os abusos e
ilegalidades neste setor, preconizando-se a adoção da Classificação Brasileira de Hierarquização
de Procedimentos Odontológicos
- CBHPO como referência.
8- A preocupação com a sustentabilidade deve ser realçada pela adoção
de medidas que visem a preservação do meio ambiente no exercício
da prática profissional.
9- A indústria, o comércio, as entidades odontológicas e os profissionais devem se integrar nas
mobilizações contra a “pirataria” e
no apoio à implantação da rastreabilidade na cadeia produtiva da
Odontologia.
10- A fiscalização do exercício pro-

fissional deve ser entendida como
mecanismo de defesa da saúde da
população.
11- O Estado Brasileiro deve cumprir a Constituição da República
Federativa do Brasil, ordenando
a formação de recursos humanos
e garantindo às entidades odontológicas o espaço de participação na definição destas políticas.
12- Adotar o parâmetro legal de integralização do curso de graduação, definido pelas Resoluções
CNE/CES 2/2007 e 8/2007, bem
como mecanismos de avaliação
dos egressos.
13- Exigir do Ministério da Educação a participação efetiva das
entidades odontológicas na definição da legislação para a pós-

-graduação, em especial na regulamentação da pós-graduação
lato sensu.
14- Propor critérios de certificação
para a atualização periódica dos
especialistas.
15- Tendo em vista a realização da
Terceira Assembléia Nacional
das Especialidades Odontológicas (Aneo) em outubro de 2014,
incluem-se em anexo as sugestões de Câmaras Técnicas.
16- Lutar para que as demais contribuições e proposições sugeridas
durante o evento pelas câmaras
técnicas, comissões e grupos de
trabalho atinjam seus objetivos.
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Engajamento contra a pirataria na Odontologia
instrumentais odontológicos
somente a profissionais da
área, mediante comprovação de registro no conselho
profissional. O parlamentar
deu encaminhamento à propositura após ser procurado
pelo Crosp.

ABO-TO
investe em
sustentabilidade

Curso de atualização
à distância

A ABO-TO assinou, no dia 17
de março, convênio com a
empresa Incineração Paraíso,
para promover a coleta de
lixo hospitalar proveniente
das clínicas odontológicas
associadas
à
entidade.
Estiveram na reunião, o
presidente da ABO-TO, José
Cláudio Lóis, o presidente da
ABO Nacional, Luiz Fernando
Varrone, o proprietário da
incineradora, Emanuel Neto
Gonçalves, e seus sócios,
além do vereador Joaquim
Maia, que auxiliou a seccional
no projeto.
José Cláudio Lóis disse que
esse é mais um benefício
aos dentistas associados que
podem usufruir do serviço
de recolhimento do lixo
hospitalar, com custo abaixo
do mercado e sem danos ao
meio ambiente.
O contrato atende à Lei
Federal 12.305/2010, que
institui a Política Nacional de
Resíduos Sólidos.

Com a evolução da internet
e da conectividade, crescem no Brasil os cursos
de atualização à distância.
Usuários mostram-se cada
vez mais exigentes e estão
dispostos a investir na sua
qualificação profissional.
Praticidade, flexibilidade
na gestão do tempo e redução nos deslocamentos
são os benefícios apontados pelos profissionais
que optam pelos cursos
online.
De acordo com Geraldo
Francisco Huff, coordenador-geral do Sistema de
Educação Continuada à Distância (Secad), para atender a esse cenário, os cursos Pro-Odonto, realizados
em parceria com a ABO,
recebem investimento contínuo para o entendimento
profundo de produtos digitais e contam com várias
ferramentas
tecnológicas
para apresentar o conteúdo
ao usuário da forma mais
amigável possível.
Atualmente são seis especialidades
contempladas
nos cursos à distância: Estética, Prótese, Implanto-
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Divulgação/ Felipe Chaguri

Operação Sorriso Colorido, do
Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (Crosp),
realiza audiências com órgãos
públicos para mobilização da
sociedade em defesa da saúde e da cidadania, no combate à pirataria e ao uso indevido
de materiais e equipamentos
ortodônticos.
Criada em fevereiro de 2014,
a operação amplia suas ações
para coibir atividades criminosas na Odontologia e conta
com a adesão de responsáveis
técnicos das lojas de produtos
odontológicos e dos membros
da diretoria de várias entidades de classe e empresariais,
entre elas a ABO.
No lançamento da Operação
Sorriso Colorido, o presidente do Crosp, Cláudio Miyake,
propôs assinatura de um termo de colaboração, pelo qual
as empresas odontológicas se
comprometem a adotar todas
as medidas necessárias para
coibir o exercício ilegal ou irregular da odontologia.
Outro passo importante para
combate à pirataria é a aprovação de um projeto de lei,
de autoria do deputado estadual Fernando Capez, que institui a venda dos produtos e

Audiência na Covisa: Knud
Sorensen, vice-presidente do
setor odontológico da Abimo,
Claudio Miyake, presidente
do Crosp, Waldemar Pereira
Júnior - Secretário da Câmara
Técnica de Ortodontia

Ações da Operação Sorriso Colorido
• Audiência com Departamento de Polícia de Proteção
à Cidadania (DPPC), da Divisão de Investigações sobre
Infrações contra a Saúde Pública, para relatar os casos de
exercício ilegal da odontologia e pleitear maior rigor na
fiscalização e punição dos responsáveis.

• Publicação de parecer pela Câmara Técnica de Ortodontia
do Crosp sobre o uso indevido de materiais e equipamentos
ortodônticos, como “borrachinhas coloridas” e fios, além de
cerdas de vassouras, fios de artesanato e fios de cobre.

• Audiência para solicitação de apoio e atuação conjunta na
Coordenação de Vigilância Sanitária (Covisa).

• Solicitação ao Google e Youtube para a retirada do ar de
vídeos produzidos por leigos, que ensinam ou estimulam a
instalação de aparelhos dentários sem acompanhamento do
cirurgião-dentista.

• Representação junto aos ministérios públicos Estadual e
Federal para denunciar esses crimes contra a saúde pública.

dontia, Cirurgia, Prevenção
e Ortodontia. Cada ciclo de
uma destas especialidades
tem duração de 12 meses.

Inscrição no
Pro-Odonto
é feita por
ciclos. Cada
ciclo tem
12 meses de
duração

ABO-RS
Completa
50 anos
Após a inscrição, o usuário
tem 12 meses para concluí-lo. Recebe o certificado o
dentista que realizar a prova
e obtiver pelo menos 60% de
acerto. Não existe pré-requisito e a realização do teste
é opcional. Mesmo sem realizá-lo, o profissional pode
renovar a sua inscrição para
outro ciclo.

Nesse período, são publicados quatro volumes, um
a cada três meses. Como
são programas de atualização profissional, sempre
haverá conhecimento a ser
atualizado e, por isso, os
conteúdos podem ser renovados constantemente.

Os cursos Pro-Odonto têm
a organização geral do dr.
Tarcísio Pinto, mestre em
Odontologia
(Dentística),
Presidente da ABO – Regional Taguatinga e diretor de
Educação Continuada da
ABO Nacional. “Satisfazemos, por meio da educação
à distância, os colegas que
residem em cidades do interior do Brasil e também os
que estão impossibilitados
de participar presencialmente de cursos de longa
duração”, comenta.

A inscrição nos cursos Pro-Odonto é feita por ciclo.

Saiba mais em www.secad.
com.br/odontologia/.

A ABO-RS está em festa pela
comemoração dos seus 50
anos. De acordo com a dr a.
Lina Martinelli de Lima, presidente da seccional, a data
significa muito mais que cinco décadas de associação,
pois simboliza também a força e a união da classe odontológica no Sul do país.
Para destacar este marco, foi
criado um selo comemorativo, que está sendo aplicado
em todos os materiais de divulgação da ABO-RS, inclusive nos certificados entregues
aos participantes dos vários
cursos promovidos em 2014.
Além disso, está em produção uma retrospectiva dos
principais
acontecimentos
que marcaram a trajetória da
associação gaúcha, por meio
da publicação digitalizada
das capas dos jornais institucionais.
A
programação
comemorativa dos 50 anos da
ABO-RS
incluirá
outras
atividades e poderá ser
acompanhada
pelo
site
www.abors.org.br
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UM TIME SHOW
DE BOLA
(2013)

Origem: Brasil

Reprodução

entreter a família entre os jogos do Mundial. Entre eles:
Pelé Eterno, trajetória do rei
do futebol, Um Time Show
de Bola, animação, 1958 – O
Ano em que o Mundo Descobriu o Brasil, documentário
sobre a Copa de 1958, e Maradona, para não deixar os
hermanos de fora.

1958 – O ANO
EM QUE O
MUNDO
DESCOBRIU
O BRASIL
(2008)

Reprodução

O futebol contagia a todos,
ainda mais em época de
Copa. Este ano, com o Mundial da Fifa sediado no Brasil,
é ainda mais difícil não entrar
no clima. E nada melhor do
que a telinha para quem quer
saber mais sobre o assunto.
Selecionamos seis filmes,
entre uma infinidade, para

PELÉ ETERNO
(2004)

Reprodução

Além dos gramados

Divulgação

Edição 148 l Maio - Junho 2014
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Flutuação no
Aquário Natural
Queijos: ótima
pedida para o inverno.

No interior do Mato Grosso
do Sul, um paraíso: Bonito.
Mas o adjetivo que se iguala
ao nome é pouco para definir as belezas deste lugar.
A paisagem de rios, grutas e
cachoeiras com águas cristalinas atraem turistas do mundo todo. Para quem busca um
pouco de aventura, mas também momentos para relaxar,
este é o lugar ideal.

Queijos são alimentos apreciados o ano todo, mas o inverno é a
época mais convidativa para sua
degustação. Há variações provenientes de diversos locais do
mundo que agradam a diferentes
paladares e se adequam a várias
ocasiões e tipos de receitas.
Os mais famosos são os europeus,
produzidos desde a antiguidade.
Os suíços são bastante conhecidos
pelos furos, como o gruyère. Entre
os franceses, destaque para o brie.
Já na Itália fica a produção dos mais
populares no Brasil, como parmeggiano-reggiano (o parmesão), mozzarella e gorgonzola.
No Brasil, o queijo minas ficou
como o mais popular entre os
tipos locais. Além deste, o coalho, o requeijão, o prato, o queijo do reino e o cobocó também
são produções nacionais.
Agora é só escolher, combinar
com os vinhos mais saborosos
e aproveitar o inverno.

Listado pelo New York Times
como um dos 10 aplicativos
indispensáveis, o Evernote
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serve para qualquer tipo de
conteúdo, é fácil de usar e é
sincronizado constantemente
na nuvem. Ou seja, desde que
conectado à rede, é possível ter
acesso em qualquer lugar.
O app está disponível para
iPhone, Android e Windows
Phone. O pacote gratuito dá
direito a 40 MB de arquivos
enviados por mês. O pacote
premium custa US$ 5 por mês
e disponibiliza 500 MB, além de
uma série de vantagens.

App está entre os 10
indispensáveis do NY Times

O Mundo
das Copas
Em sua edição especial, o livro
do jornalista esportivo Lycio
Vellozo Ribas traz detalhes de
todas as Copas do Mundo, inclusive das primeiras, que nem
foram televisionadas. Além de
contar as histórias dos mundiais, aborda curiosidades de
bastidores e traz indicações de
vídeos e extras online.

Divulgação

Qualquer ajuda para organizar as
tarefas do dia a dia é bem-vinda.
Neste campo, destaque para o
Evernote, aplicativo que permite guardar anotações e lembretes de praticamente tudo o que
você não pode esquecer. Além
de funcionar nos smartphones, é
possível sincronizá-lo no computador e acessar todas as listas de
pendências e links de interesse.

Reprodução

Tecnologia para se organizar

Edição especial conta
história de todas as Copas

Divulgação

Os pontos mais visitados
pelos turistas em Bonito são
as Grutas do Lago Azul e de
São Miguel, e os rios da Prata, Sucuri e do Peixe, além
do Aquário Natural. Com uma
paisagem natural tão bonita e
com peixes e vegetação que
colorem tudo ao redor, a flutuação é uma das atividades
mais praticadas pelos visitantes. O ecoturismo é muito forte na região, que é propícia
também para trilhas, rapel e
arvorismo. Com certeza é um
roteiro inesquecível.
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