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2014 está sendo um ano promissor para ABO

Luiz Fernando Varrone,
Presidente da ABO Nacional

Este ano tem se mostrado
bastante desafiador para
ABO. O saldo é positivo.
Estamos avançando consideravelmente para a valorização profissional, a
melhora da saúde bucal
da população brasileira e
o desenvolvimento de empreendedores na odontologia.
Considero ainda que 2014
está sendo um ano promissor porque nossos projetos
estratégicos de governança, administração, finanças, recursos humanos,

marketing, relacionamento
e parcerias estão a pleno
vapor. As ações de aproximação entre a ABO Nacional e as Regionais prosseguiram, pois queremos
conectar a classe odontológica cada vez mais e ampliar os canais de diálogo.
Estamos ainda com um
programa de visitas às empresas do setor, para apresentar a nossa diferenciada estrutura, o papel
da ABO em comparação
com as demais entidades
do setor e, principalmen-
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questão e em outros temas, que envolvem atividades junto ao Governo
Federal, ao Ministério da
Saúde, Anvisa, entre outros órgãos.
E, como as atualizações
científica e clínica são primordiais em nossa profissão,
lembro que os próximos meses trazem vários eventos,
como o Cioba, o Cioming e
o Meeting Internacional de
Odontologia Estética de São
Paulo e Meeting Internacional Odontológico de Tocantins. Participem!
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te, nossas metas e planos
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podem apoiar.
Por falar em valorização
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realização do fórum A Importância do Exame de
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a respeito nesta edição).
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Odontopediatria em foco

O encontro é uma iniciativa da
Associação Latino-Americana
de Odontopediatria, presidida
pelo prof. Francisco Hernandez, pela Associação Brasileira de Odontopediatria, sob a
presidência do prof. Paulo Rédua, e pelo prof. Antonio Car-

Odontopediatria – Um olhar Latino-americano é o tema central
do evento, que volta a ser realizado no Brasil depois de 34 anos,
em conjunto com o 6º Congresso
Paulista da APO. Seu objetivo é
abordar os principais pontos da
especialidade, tanto para os profissionais quanto para o ensino
de graduação e pós-graduação

Minas Gerais
recebe 12º Ciomig
Do Clareamento às Lentes de
Contato, com o Dr. Alessandro Dourado Loguercio (SC);
Dentística: Resinas Compostas:
Fazendo o comum de maneira
incomum, conduzido pelo Dr.
Fernando de Carvalho Oliveira
(MG); e Homeopatia na Odontologia: Uma terapêutica de
baixo custo, alta eficácia e efetividade, ministrado por Jussara
dos Santos Jorge Giorgi (SP).
O Ciomig promoverá também
várias atividades paralelas, como
o 4º Simpósio de Odontologia
do Esporte, além de simpósios
sobre Periodontia, Endodontia,
Laser Terapia – Estágio Atual,
Saúde da Família e Odontologia,
entre outros temas.
A feira comercial permitirá aos
cirurgiões-dentistas e acadêmicos conhecerem as principais novidades tecnológicas da
odontologia e realizarem bons
negócios. Mais de 30 empresas já
garantiram seu espaço, entre elas
a BQZ Internacional, Cristófoli,
Dental Capital, Dentscare, Dental Cremer, TDV Dental, Livraria
e Editora Prevenção, Gnatus –
Equipamentos Médicos-Odontológicos e Voco do Brasil.
Mais informações pelo site:
www.abomg.org.br

Cidade de Belo Horizonte recebe o Ciomig
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A programação cientifica foi planejada e estruturada para englobar todos os aspectos dos tratamentos e também os cuidados
com a higiene oral das crianças.
Entre os temas, destacam-se os
cursos Hipoplasia molar – Incisivo, Diagnóstico e tratamento, ministrado pela Dr.ª Susana Morales Uribe (Costa Rica); Materiais
bioativos em odontopediatria,
conduzido pelo Dr. Luis Karakowsky (México); Enfoque precoce para prevenir a retenção
de caninos permanentes, com a
Dr.ª Dianna Fridman (Argentina);
e Estética em Dentes Decíduos,
ministrado pela Dr.ª Maria Salete
N. P. Corrêa (Brasil).

A feira comercial já tem a presença confirmada de várias empresas, entre elas: Colgate, Oral B,
Compass, CVDentus, CG South
American, Odontomar, Livraria
Tota, Lita Mortari Bianko Uniformes, Real Odontológica, Coral-

dent, Fórmula e Ação, Inphoral,
Bebê Saúde (MAM), SDI, Denarte FGM, VOCO, DFL, além do
CROSP (Conselho Regional de
Odontologia – São Paulo). Informações e inscrições no site
www.congressoalop2014.com.br

Odontopediatria requer capacitação especializada

Encontro promove
relacionamento e oportunidades

Shutterstock

O 12º Congresso Internacional de Odontologia de Minas
Gerais (Ciomig) promete levar
aos cirurgiões-dentistas da região muita atualização profissional, que abrangerá todas as
especialidades odontológicas,
grandes encontros com colegas
e uma feira comercial de peso,
com as principais empresas do
mercado. O evento acontece
no Minascentro, de 8 a 11 de
outubro de 2014. O tema central é O que conhecemos, o que
pensamos que conhecemos e o
que não conhecemos.
Esta edição do Ciomig é presidida pelo Dr. Marcos Dias Lanza,
com o Dr. Luiz Thadeu de Abreu
Poletto, como coordenador da
comissão científica. Os organizadores estruturaram o congresso com assuntos de relevância
e custos de participação dentro
da realidade profissional.
A programação científica traz
o curso internacional Oclusión
y diagnostico em rehabilitacion
oral, com o Dr. Anibal Alonso (Argentina); Redesenhando
Sorrisos - Clareamento Dental
Toxina Botulínica, Preenchimento Facial e Laser Cirúrgico,
com o Dr. Hermes Pretel (SP),
Estética Minimamente Invasiva:

em toda a América Latina.

Shutterstock

los Guedes Pinto, ex-titular de
Odontopediatria da Faculdade
de Odontologia da Universidade de São Paulo (FOUSP) e presidente da Associação Paulista
de Odontopediatria (APO). A
coordenação científica está sob
o comando do prof. Marcelo
Bonecker, titular de Odontopediatria da FOUSP.

Divulgação

De 21 a 23 de agosto de 2014
acontece o 17º Congresso LatinoAmericano e 6º Congresso Paulista de Odontopediatria, que terá
como palco o Maksoud Plaza
Hotel, na capital paulista. Serão
mais de 70 cursos, com palestrantes nacionais e estrangeiros,
com ênfase para os profissionais
da América Latina. A expectativa
da organização é a de reunir cerca de 1.500 participantes.

Palestra realizada durante o encontro na Johnson & Johnson
Em continuidade ao seu programa de relacionamento com
importantes associações e entidades de classe da odontologia
brasileira, a Johnson & Johnson
do Brasil reuniu as principais lideranças do setor em um café
da manhã, no dia 28 de maio,
em sua unidade Medical Innovation Institute, localizada na
capital paulista.
“O principal objetivo do encontro é possibilitar uma aproximação com as associações e
informar sobre os projetos da
Johnson & Johnson que contribuem para a melhora da saúde
bucal no Brasil”, destacou José
Eduardo Pelino, diretor da empresa. Pelino enfatizou também
a importância da parceria com
as ABOs em todo o território nacional, por meio do Projeto de
Educação Continuada (PEC).
Estiveram presentes o diretor de Benefícios da Associação Brasileira de Odontologia
(ABO), Dr. Marcelo Januzzi; o
presidente do Conselho Regio-

nal de Odontologia (Crosp) de
São Paulo, Dr. Cláudio Miyake;
o secretário do Crosp, Dr. Marco Antonio Manfredini; o tesoureiro do Conselho Federal de
Odontologia (CFO), Dr. Rubens
Côrte Real de Carvalho; o presidente da Associação Brasileira
de Odontopediatria, Dr. Paulo
César B. Rédua; o diretor científico da Associação Brasileira
de Odontologia para Pacientes
Especiais e do Instituto Sorrir
para Vida, Dr. José Reynaldo Figueiredo; e o presidente da Sociedade Paulista de Ortodontia,
Dr. Jairo Corrêa.
O evento contou ainda com a
palestra Controle Químico do
Biofilme: conhecimento profissional e suas relações com
os benefícios à população,
proferida pela profª Dr.ª Sheila
Cavalca Cortelli, do centro de
pesquisa da Universidade de
Taubaté (SP).
Em relação a novas tendências
do mercado, dados de consumo
e planos de comunicação, a ge-

rente de Marketing da J&J, Ana
Cristina Antunes, enfatizou que
a empresa tem como missão
a melhoria da saúde bucal no
Brasil por meio da disseminação
dos três passos: escova + fio
dental + enxaguatório, que ela
considera indispensáveis para
uma higiene bucal completa.
Na oportunidade, o Dr. Januzzi
comentou sobre a importância
das empresas se unirem às entidades de classe na defesa e
valorização da odontologia e
reiterou que as portas da ABO
Nacional estão abertas para
fortalecer este relacionamento.
Segundo ele, a ABO oferece
seus canais de comunicação
para a divulgação de conteúdo educacional da Johnson &
Johnson e para a disseminação
de campanhas de saúde bucal
direcionadas à população. “O
nosso site oficial está passando por uma total reformulação
exatamente para ser mais uma
ferramenta de apoio educacional”, finalizou.
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Uruguai sedia Congresso Odontológico do Mercosul

Foi preparado um programa
científico,
multidisciplinar
e integrado para atender as

necessidades de dentistas
e especialistas. Dentro dele
estão cursos, conferências
e workshops. Mais de 80 palestrantes que atuam na área
odontológica no Mercosul foram convidados, dentre eles
vários brasileiros. Os temas
escolhidos englobam diversas
áreas da odontologia, desde
a comunitária, passando pela
periodontia, implantodontia,

estética até a aplicação de tecnologias de ponta, e outras.

Shutterstock

A cidade de Punta del Este, no
Uruguai, irá receber o 4º Congresso Odontológico do Mercosul de 16 a 18 de outubro.
O evento terá participação
de profissionais da odontologia internacional e apoio das
associações mais importantes
dos países do Mercosul.

O congresso também terá uma
feira comercial de 1.000 m²
com a presença das marcas e
empresas mais importantes do
mercado de oral care, comércio odontológico e farmacológico do mundo.
Para mais informações e inscrições, visite: www.aou-mercosur2014.org.uy

Profissionais da odontologia internacional
se reunirão em Punta del Este para congresso

Eventos na
ABO-MS
A ABO – Seção Mato Grosso do Sul
já iniciou os preparativos para a segunda-edição do Sorrindo Pra Vida,
que acontecerá no dia 11 de outubro, no Parque Ayrton Senna, em
Campo Grande. O evento será promovido em comemoração ao Dia
das Crianças e também em alusão
ao Dia do Dentista (25 de outubro).
Serão realizadas atividades nas
áreas de esporte, recreação, saúde, lazer, cultura, cidadania, educação e serviços.
Segundo o presidente da ABO-MS,
Carlos Magno de O. Rodrigues, a
experiência de 2013, quando foram
atendidas cerca de 7 mil pessoas,
foi um sucesso. “Foi muito gratificante e agora queremos fazer um
evento ainda maior, aumentar o número de crianças atendidas e oferecer ainda mais atrações para quem
participar”, comenta.
A ação de responsabilidade social
integra uma série de eventos organizada pela seccional da ABO, que
teve uma agenda agitada nos primeiros meses de 2014.
Em maio, a entidade realizou o 2º Ciclo de Palestras, com o objetivo de
ajudar os CDs a aprimorarem suas
habilidades de gestão e planejamento do futuro. O programa contou
com quatro apresentações: Planejamento Financeiro, com o assessor
de investimentos, Fabiano Simões;
Planejamento da aposentadoria perante o INSS, conduzida pela palestrante Fernanda Gutierrez; Dinheiro
que dá em árvore, ministrada pelo
representante da Luvre, Carlos Nóbrega; e a apresentação do software
Just Doctor, realizada pelo empresário Fábio Feltrim.
Outro evento de destaque foi o 1º
Encontro de Estética, também em
maio, que teve nove palestras ministradas por professores de grandes universidades brasileiras. Na
oportunidade, além das palestras,
o professor de odontologia da Universidade Federal do Mato Grosso
do Sul (UFMS), Reinaldo Akamine, faixa preta de Taekwondo, fez
uma apresentação da arte marcial,
em total alinhamento com o tema
Odontologia Esportiva.
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Porto Alegre recebe grande
evento odontológico
Imagens: Divulgação

O Corig 2014 foi oportunidade para fortalecer relações

Cerimônia de abertura do 20°Corig
Mais de 4.800 profissionais
prestigiaram o 20° Congresso
Odontológico Rio-Grandense
(Corig), que foi realizado de 9
a 12 de julho de 2014 e foi um
sucesso de público. Para a comissão organizadora do evento, os objetivos traçados foram
totalmente atingidos, inclusive
o de fortalecer a relação da
ABO-RS com as comunidades
odontológicas local e nacional.
A cerimônia de abertura contou com a participação na mesa
de José Fortunatti, prefeito de
Porto Alegre; Joaquim Clotet,
reitor da PUC/RS; do Dr. Carlos
Alberto Tavares, presidente do
Corig; da Dr.ª Lina Martinelli de
Lima, presidente da ABO-RS;
do Dr. Luiz Fernando Varrone,
presidente da ABO Nacional;
do Dr. Eustáquio Araújo, presidente do Board Brasileiro de
Ortodontia; do Dr. Flávio Bo-

rella, presidente do CRO/RS; e
do Dr. Miguel Nobre, representante do CFO.
Na oportunidade, o Dr. Tavares agradeceu a presença de
todos, bem como o empenho
da Comissão Organizadora e
dos funcionários da ABO-RS
para a realização do congresso. Já a Dr.ª Lina Martinelli de
Lima destacou o cinquentenário da associação odontológica gaúcha e parabenizou
os organizadores pela competência e ousadia em promover
um evento em plena época de
Copa do Mundo.
Os simpósios levaram uma
significativa audiência ao teatro do prédio 40 da PUC-RS.
No dia 11 (sexta-feira), destaque para a apresentação sobre
Traumatismo Dentário e nos
tecidos de Suporte, conduzida
pelos professores Eustáquio

Araújo, Paulo Roberto Muller e
Francisco Montagner, que trouxeram casos clínicos; e para a
temática desenvolvida Quando

Os simpósios
contaram
com muitos
ouvintes no
teatro da
PUC-RS
a Parafunção interfere na Estética, em que os ministrantes Juliana Stuginski Barbosa, Laerte
Schenkel e Lindalva Gutierrez

Feira comercial reuniu as maiores empresas do segmento odontológico
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falaram sobre bruxismo, tecidos moles e planejamento
estético-funcional.
Pela primeira vez, a ABO Nacional, a ABO-RS e o Conselho
das Regionais (Core) participaram do congresso juntos, compartilhando o mesmo estande,
que ocupou uma das principais
áreas da feira comercial. No local, os profissionais e congressistas receberam informações
detalhadas sobre o Plano de
Benefícios, que está sendo desenvolvido em conjunto com a
ABO Nacional e proporciona
acesso a uma ampla rede de
produtos, serviços e parcerias
profissionais, além de oferecer
descontos e promoções.
Na Praça de Prevenção do Corig
outro marco: pela primeira vez
foram atendidas crianças com
necessidades especiais, que
vieram do Instituto do Câncer

Infantil, da Kinder – Centro Integração da Criança Especial e
da Escola de Educação Especial
Cerepal. No total, cerca de 1.250
crianças estiveram presentes,
incluindo as que vieram das escolas estaduais de Porto Alegre.
Os pequenos participantes realizaram atividades lúdicas voltadas à prevenção, por meio de
palestra com odontopediatras,
cineminha e realização de escovação orientada no “escovódromo”, onde receberam um kit de
higiene oral da Colgate.
O Corig possibilitou aos CDs,
acadêmicos e profissionais intensa atualização, por meio da
diversificada qualidade da programação científica e também
permitiu a realização de bons
negócios na feira comercial,
que levou ao Rio Grande do Sul
as principais empresas do ramo
de odontologia.

Profissionais acompanharam palestras multidisciplinares
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Odontologia Estética em Florianópolis
De 5 a 8 de novembro de 2014
acontecerá o 20º Congresso Internacional da Sociedade Brasileira
de Odontologia Estética (SBOE),
no resort Costão do Santinho, em
Florianópolis (SC), que oferecerá
aos participantes uma programação científica diversificada, a fim de
mostrar possibilidades técnicas e
materiais da especialidade. Estima-se a participação de 1.500 profissionais, além dos visitantes da feira

comercial, que é aberta ao público.
O Dr. Ewerton Nocchi Conceição, professor de Dentística da
FO/UFRGS e mestre e doutor em
Materiais Dentários pela FOP/
UNICAMP, é o presidente do
evento. A coordenação científica está sob o comando do Dr.
Rogério Marcondes, fellow em
Odontologia Estética pela Ohio
State University (EUA) e especialista em Dentística Restaura-

dora – FAB. “Vamos celebrar os
20 anos da SBOE em um evento
único e inesquecível, tanto na
parte científica com renomados
palestrantes nacionais e internacionais, quanto nos encontros
de integração e confraternização, como as festas temáticas”,
destaca Marcondes.
A programação científica traz
conferências, workshops e hands
on. Vários palestrantes interna-

cionais já confirmaram presença,
entre eles Cem Peskim (Suíça),
Gianfranco Politano (Itália), Jorge
Perdigão (EUA), Ivo Krejci (Suíça)
e Gustavo Vernazza (Argentina).
Na edição deste ano, a organização voltará a realizar A Galeria do
Sorriso, que funciona como uma
exposição fotográfica de casos,
apresentando cenas do antes e depois do tratamento, incentivando
o cirurgião-dentista a utilizar a do-

cumentação produzida e os resultados no âmbito clínico-científico.
FGM, Ivoclar Vivadent, Oral B,
3M, Dentsply, Laboratório Futuro e CV Dentus são algumas das
principais empresas do segmento de odontologia estética que
participarão da feira comercial.
As informações sobre como se
inscrever no congresso estão
disponíveis no site da entidade:
www.sboe.com.br

Ortodontia é destaque em São Paulo
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Vem aí o Cioba 2014

De acordo com o Dr. Luciano
Castellucci, coordenador-geral
do Cioba, a meta é reunir cirurgiões-dentistas, acadêmicos,
profissionais de saúde bucal e
fornecedores. As palestras estarão organizadas em módulos
de especialidades para oferecer ao profissional a oportunidade de conseguir uma visão
qualificada da sua especialida-

de em outras regiões do País.
“É um momento especial de
avaliação e discussão do futuro de uma categoria que cresce e presta serviços cada vez
mais relevantes à população”,
comenta.
Entre os palestrantes internacionais convidados estão o
norte-americano Hans Peter
Weber, presidente do departamento de prótese da Tufts
University School of Dental
Medicine e membro do conselho da maior academia de Prótese dentária de Nova Iorque; e
o prof. Dr. Jorge Perdigão, que
tem mestrado em Odontologia
pela University of Iowa (EUA)
e doutorado em Materiais Dentários pela Catholic University
of Leuven (Bélgica). Atualmente, é professor titular da University of Minnesota (EUA).
A programação inclui profissionais brasileiros renomados,

Sorocaba sedia
congresso de odontologia
Os conhecimentos de
odontologia também estão sendo compartilhados
no interior de São Paulo.
A APCD de Sorocaba, em
conjunto com as demais
APCDs que compõem a
sexta macrorregião, vai
promover o 6º Congresso
Odontológico de Sorocaba, no Parque Tecnológico
da cidade, nos dias 28, 29
e 30 de agosto de 2014. A
expectativa é a de receber
mais de 800 pessoas, com
o objetivo de estimular a
discussão de importantes
questões e gerar trocas
relevantes de experiências e conhecimentos. Paralelamente, ocorrerão o
2º Congresso de Técnicos
em Prótese Dentária e o 2º
Congresso de Auxiliares
em Saúde Bucal.
Segundo o Dr. Roberto
Bertazzoli,
presidente
do congresso, o evento
começou a ser organizado no final de 2013 e
conta com uma comissão
organizadora
formada
por 30 profissionais de
odontologia de Sorocaba e região. “Todos eles
trabalham para trazer
ao evento os mais renomados profissionais da
odontologia na atualidade”, destaca.
Além de ser um lugar de
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desenvolvimento e inclusão de novas tecnologias,
o Parque Tecnológico de
Sorocaba foi escolhido
porque oferece espaços
amplos e modernos, estacionamento, auditório
para 600 pessoas e salas
de apoio, que comportam atividades paralelas.
Ele proporciona também
um local privilegiado
para a feira comercial, na
qual as empresas poderão apresentar e comercializar seus produtos.
“É com muita dedicação,
que almejamos realizar
um evento que tenha a relevância que tanto a nossa classe, quanto a nossa
região merecem”, acrescenta o Dr. Bertazolli.
A Prefeitura Municipal
de Sorocaba, por meio
da Secretaria de Saúde,
realizará, no primeiro dia
do congresso, uma programação especial sobre
Saúde Pública, dirigida a
todos os cirurgiões-dentistas, sócios e não-sócios
da APCD, na qual abordará, entre outros temas, a
importância dos mais de
40 anos de fluoretação da
água no município. Informações e inscrições no site:
www.apcdsorocaba.com.br

tais como Eduardo Ayub (MS),
cujo tema da palestra é Evitando Complicações Estéticas
em Implantodontia - Fatores
Críticos; Carlos Francischone
(SP), com o tópico Recursos
Clínicos e Tecnológicos para

Evento reunirá
palestrantes
nacionais e
internacionais
Otimização e Preservação da
Estética em Implantologia;
Mário Roberto Leonardo (SP),
sobre Conceitos Biológicos
e Avanços Tecnológicos de
uma Endodontia Minimamente Invasiva; Paulo César Rédua

(ES), sobre Odontopediatria
e o Diagnóstico e Tratamento
Minimamente Invasivo da Cárie; Sérgio Carvalho (MG), cujo
tema é Estética em Próteses
tipo Overdentures e Protocolos Acrílicos, entre outros.
O presidente da ABO-BA e do
Cioba, Dr. Antístenes Albernaz
Alves Neto, que diz que a formatação do evento foi inovada
para permitir que o participante acompanhe, durante três
dias inteiros, diferentes assuntos pertinentes à sua especialidade. “Isso torna ainda mais
atraente este que é um congresso cada vez mais específico e aprofundado na difusão
de conhecimento”, completa.
Cerca de seis mil pessoas devem visitar a feira comercial,
que tem entrada gratuita e capacidade para receber aproximadamente 300 empresas
nacionais e internacionais de

diversos segmentos, numa
área de 2.000m². Nela, os interessados poderão conhecer
as novidades, técnicas e um
grande número de lançamentos. 3M, Arti-Dente, BahiaFix, Cristófoli, Editora Dental
Press, FGM, Ivoclar Vivadent,
Neodent, Olsen, Oral B, Sercon Industrial, SDI Brasil e Thimon Instrumentos Cirúrgicos
são algumas das empresas que
já garantiram a participação.
Paralelamente ao Cioba, acontecerão o 2º Congresso Brasileiro de Halitose, 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, visite o
site: www.cioba2014.com.br

Ortodontia é tema de evento no DF
A arquitetura arrojada de Brasília será o cenário para a realização do 6º Encontro de
Ortodontia do Distrito Federal, promovido pela Associação Brasileira de Ortodontia e
Ortopedia Facial – região DF
(ABOR–DF), nos dias 5 e 6 de
setembro de 2014, no Teatro
Universa. A organização espera reunir, aproximadamente,
300 participantes.
Cibele Albergaria, presidente da entidade, explica que
a programação foi definida
após uma pesquisa on-line
com ortodontistas locais, que
identificou os assuntos que todos esperavam ser abordados
neste encontro. “Desta forma,
criamos um programa que terá
como ponto alto os temas:
Oclusão, Apneia, Bruxismo e

Dor Orofacial, que foram os
mais solicitados pelos colegas”, diz. Segundo, a Dr.ª Albergaria o Brasil se destaca na
especialidade de Ortodontia,
pois está em primeiro lugar no
ranking mundial de publicações na área.
O evento contará com os
profissionais mais importantes e reconhecidos da ortodontia nacional, que são
considerados formadores de
opinião por ocuparem postos importantes nas diversas
entidades de classe ou por
dirigirem departamentos das
faculdades e universidades
mais conceituadas.
A área comercial ganhou atenção especial, em função da
relevância da parceria com
as empresas, que fabricam o

material de trabalho da ortodontia. Já estão confirmadas a
participação da Dental Press,
Odonto Fernandes, Federal
Doctor e FGM, entre outras.
Os estandes ocuparão uma
área nobre, com grande visibilidade, corredores espaçosos,
total infraestrutura e apoio logístico para o expositor.
Fundada em 1994, a ABOR–DF
aproveitará a oportunidade
para comemorar os 20 anos
de associação. “Nascemos a
partir da determinação de um
grupo de profissionais idealistas, imbuídos de uma única
vontade: defender e engrandecer a nossa especialidade”,
finaliza a Dr.ª Albergaria.
Para mais informações e
inscrições, acesse o site
www.abordf.com.br

Shutterstock

A organização do 17º Congresso Internacional de Odontologia da Bahia (Cioba), o maior
evento da Odontologia baiana, divulgou mais detalhes da
sua programação diversificada, composta por palestras,
workshops e discussões sobre
os avanços na odontologia,
que incluem materiais, próteses e restaurações sempre mais
rápidas e indolores. O palco
será o Centro de Convenções
da Bahia, de 29 de outubro a 1º
de novembro de 2014.

Brasília recebe 6º Encontro de Ortodontia do Distrito Federal
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Avanço tecnológico em cirurgias faciais
aumenta qualidade de vida de crianças
Divulgação/ Associação REFACE.

Tecnologia e atenção diminuem os impactos das fissuras labiopalatais na socialização

Cirurgias faciais podem recuperar a qualidade de vida e a autoestima de crianças com deformidades congênitas
Na odontologia, muitas
especialidades
realizam
tratamentos
voltados
à
funcionalidade e à estética. Entretanto, há alguns
procedimentos que podem
transformar a vida das pessoas, devolvendo a elas a
autoestima e aumentando sua qualidade de vida,
como nos casos da cirurgia bucomaxilofacial para a
correção de deformidades
faciais congênitas.
As fissuras labiopalatais
são as deformidades faciais
mais comuns, que podem
estar associadas a outras
síndromes ou anomalias.
Apesar de não haver dados
atualizados sobre a questão no Brasil, estima-se
que a incidência destas alterações congênitas fique
em torno de 1 caso a cada
650 nascimentos.
O Dr. Fernando Almas, cirurgião-dentista e graduado em Fisioterapia, coordenador do Serviço de
Cirurgia e Traumatologia
Bucomaxilofacial do Hospital Alberto Rassi - HGG,
em Goiânia (GO), tem larga
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experiência com esse tipo
de procedimento. Segundo
ele, só quem vive ou viveu
com deformidades dento-crânio-facial sabe o quão
limitantes e excludentes
elas podem ser.
“Quando conseguimos equalizar e agrupar uma equipe
multidisciplinar focada na
reinserção do paciente na
sociedade é extremamente gratificante”, declara
o Dr. Almas.
O Dr. Reinaldo Mazzottini,
cirurgião-dentista e chefe
da seção de Cirurgia Bucomaxilofacial do Hospital de
Reabilitação de Anomalias
Craniofaciais (HRAC/ Centrinho) da Universidade de
São Paulo (USP), conta que
o protocolo de tratamento varia conforme o tipo e
a extensão do problema.
Segundo ele, geralmente,
a queiloplastia é realizada
aos 3 meses de idade. A
palatoplastia é o procedimento seguinte, realizada
aos 12 meses. Já o enxerto
ósseo alveolar é feito entre
9 e 12 anos.
A cirurgia ortognática, a

colocação de implantes
osseointegrados ou outros procedimentos ocorrem, normalmente, após o
término do crescimento.

Tratamento de
deformidades
faciais envolve
várias etapas
Entretanto, segundo o Dr.
Ricardo José de Holanda
Vasconcellos, em alguns casos, estas cirurgias podem
ser feitas mais cedo, ainda
na adolescência, principalmente quando a autoestima do paciente está muito
comprometida. Nessa situação, avisamos ao paciente
e seus familiares que o quadro será avaliado e, ao final
do crescimento, pode ser
necessária uma nova intervenção cirúrgica. Vasconcellos é cirurgião-dentista,
professor adjunto doutor

em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial da Faculdade de Odontologia de
Pernambuco (FOP).
Todas estas cirurgias fazem parte de um tratamento odontológico complexo
que, ao beneficiar a estética (facial e dentária) e
as funções mastigatória,
respiratória e da fala do
paciente, melhoram a autoestima, a confiança, os
relacionamentos e, consequentemente, a qualidade
de vida.
Nem sempre, entretanto, o
tratamento começa cedo.
Com o adiamento da cirurgia, a criança tem dificuldade de desenvolvimento
nutricional, alterações na
fala, maior suscetibilidade
a problemas auditivos, e
problemas de socialização.
Os dados mundiais divulgados pela organização
Operação Sorriso (ver box
1) mostram que 1 em cada
10 nascidos com fissura
de palato morre antes de
completar um ano de vida.
Ana Silvia Stabel, diretora

da entidade, lembra que a
criança nascida com a deformidade de fenda palatina ou mesmo sem o palato, tem dificuldades em se
alimentar, de pegar o seio
materno ou a mamadeira
e, por isso, pode não sobreviver por desnutrição.
Existem técnicas de amamentação que minimizam
o problema.
Tecnologias a favor dos sorrisos
Além do trabalho e da dedicação
dos
cirurgiões
dentistas,
fundamentais
para a realização precoce
do tratamento e orientação
dos familiares e pacientes,
há vários avanços tecnológicos nas ferramentas de
diagnóstico, planejamento e instrumentos cirúrgicos. Eles possibilitam refinamento na execução de
técnicas cirúrgicas consagradas, e são aliados a novos fármacos, que proporcionam maior conforto e
rapidez na recuperação
pós-operatória.
O Dr. Fernando Almas con-
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Avanços
tecnológicos
vão do
diagnóstico ao
pós-operatório
Segundo o Dr. Reinaldo Mazzottini, no âmbito da cirurgia bucomaxilofacial, as
técnicas atuais estão menos
invasivas, com morbidade
diminuída. “O planejamento
virtual das cirurgias ortognáticas é uma inovação que
agiliza o processo e facilita
para o paciente a visualização e entendimento do resultado final”, comenta.
O apoio fornecido pelas
ferramentas de diagnóstico por imagem é unanimidade entre os entrevistados, sobretudo os exames
que fazem avaliação tridimensional de toda a es-

trutura bucomaxilofacial.
“Radiografias
digitais,
ressonância magnética e
tomografia 3D são cada
vez mais fundamentais no
diagnóstico das patologias”, ressalta o Dr. Luiz
Carlos de Souza Manganello, cirurgião dentista
bucomaxilofacial e presidente da Associação dos
Pacientes Portadores de
Fissura Labiopalatina.
O Dr. Ricardo Vasconcellos
e o Dr. Reinaldo Mazzottini
observam ainda que, com
base em imagens adquiridas por tomografia computadorizada, é possível
fazer a confecção de protótipos que reproduzem
o esqueleto facial, o que
favorece um planejamento cirúrgico mais preciso,
principalmente em reconstruções ósseas.
Os biomateriais também
têm facilitado a correção
dos defeitos ósseos alveolares, que normalmente
são realizadas com enxerto ósseo autógeno, com
certa morbidade associada
à área doadora. “Temos a
BMP, uma proteína óssea
morfogenética, que é capaz de induzir a formação
óssea e que pode ser usada
para aumento de seio em
implantes dentários, por
exemplo”, esclarece o Dr.
Luiz Manganello.
Essas evoluções de tecnologia, de conhecimento e prática odontológica têm promovido grandes progressos
na autoestima e na qualidade de vida de pacientes
que nasceram com fissuras
labiopalatais e outras deformidades faciais.

Operação Sorriso
do Brasil
Centenas de voluntários mobilizam-se anualmente para
reconstruir o sorriso de crianças e transformar suas vidas
por meio da Operação Sorriso, Organização Não Governamental (ONG) internacional, que realiza gratuitamente
cirurgias em pessoas portadoras de deformidades faciais,
especialmente lábio leporino
e fenda palatina. Já são mais
de 30 anos de atividades e 80
países beneficiados.
No Brasil, a ONG atua desde
1997. Só em 2013 foram realizados mais de 4 mil exames
multidisciplinares
especializados, 291 procedimentos
cirúrgicos e oito programas
pós-operatórios, para um total
de 212 crianças das regiões
Norte, Nordeste e Sudeste.
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Reconstrução de sorrisos
No Brasil há várias iniciativas
que têm como objetivo ajudar pessoas que, enfrentam
dificuldades para mastigar,
falar, respirar e até mesmo
sorrir. Dois exemplos são o
Hospital de Reabilitação de
Anomalias Craniofaciais da
Universidade de São Paulo
(HRAC/ USP), localizado em
Bauru (SP), e a Associação
Reface, de Goiânia (GO).
Com uma longa tradição,
o HRAC/ USP, conhecido
como “Centrinho”, nasceu a
partir do esforço de um grupo de professores que realizou, em meados da década
de 60, uma pesquisa em Bauru e verificou um diferencial
na população local: a cada
650 crianças nascidas, uma
apresentava
malformação
congênita labiopalatal.
Já em 1967, impulsionados
pelo resultado deste estudo,
profissionais da Faculdade
de Odontologia de Bauru
(FOB - USP) se mobilizaram
e começaram a atender a
população por meio de um
serviço integrado de ensino,
pesquisa e assistência social.
Assim, nasceu o Centro de
Pesquisa e Reabilitação de
Lesões Labiopalatais.
Com o passar das décadas,
o atendimento prestado se
aprimorou e os serviços foram ampliados. Foi em 1998
que o centro mudou a sua
denominação para Hospital
de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais. Segundo
o Dr. Reinaldo Mazzottini,
chefe da seção de Cirurgia
Bucomaxilofacial do HRAC/
USP, é oferecido um atendimento humanizado e interdisciplinar para os pacientes
com fissuras labiopalatinas
e anomalias craniofaciais
diversas. “Esse atendimento
estende-se a pacientes de

todo o Brasil e até mesmo do
exterior”, acrescenta.
Centro de excelência e referência na especialidade, o
hospital atende, em média,
oito mil pacientes por ano.
Mensalmente são realizadas
aproximadamente 80 avaliações pré-operatórias, 120
exodontias, 400 consultas
pós-operatórias, 64 enxertos
alveolares, oito expansões
rápidas de maxila assistidas
cirurgicamente e 10 cirurgias
ortognáticas. Mas, mesmo
sendo um hospital reconhecido e renomado em sua especialidade, o HRAC/ USP
continua sendo chamado
carinhosamente de “Centrinho”.
Uma iniciativa mais recente
e que já colhe excelentes
frutos, é a Associação de
Combate às Deformidades
Faciais (Reface), de Goiânia
(GO). Ela foi criada em 2012
para oferecer tratamento
gratuito de deformidades
dento-crânio-faciais de origem congênita e/ou adquirida.
A Reface, após dois anos de
atividades, já realizou mais
de 800 cirurgias e mais de 3
mil atendimentos multidisciplinares (Medicina, Odontologia, Fisioterapia, Terapia
Ocupacional, Fonoaudiologia, Enfermagem, Psicologia
e Assistência Social).
Segundo o presidente da
instituição, o cirurgião-dentista Fernando Almas, atualmente o local tem condições
de oferecer atendimento cirúrgico multidisciplinar relacionado à face para qualquer
paciente de qualquer estado
do Brasil. “O caminho é simples: basta entrar em contato
conosco”, reforça.
Mesmo com recursos limi-

tados, que fazem parte do
dia a dia de entidades que
prestam atendimento sem
fins lucrativos, a associação
proporciona acesso a novas
tecnologias, como artroscopia da articulação temporomandibular, cirurgias de palatoplastia por videocirurgia,
além de medicação pós-operatória sem custo ao paciente. Também são realizadas
jornadas científicas e cursos
de capacitação e atualização
na especialidade.
Uma vitória obtida neste período foi o reconhecimento
da associação como Organização Social Civil de Interesse Público (Oscip) nas
esferas federal, estadual e
municipal, que traz benefícios para a captação de recursos, facilitando a busca
por novos parceiros e proporcionando mais amparo
aos pacientes.
Outra grande conquista foi
o início da participação da
organização em missões no
exterior, por meio da Global
Smile Foudation. A Reface
faz parte de viagens que visam a correção de deformidades dento-crânio-facial no
Equador, Chile e Líbano.
O Dr. Fernando Almas diz
que a Reface está à disposição para auxiliar as Associações de Odontologia, regionais e seccionais, na criação,
implementação ou reestruturação de serviços de tratamento, com base em toda
a experiência acumulada. “O
maior objetivo é sempre levar mais alegria às pessoas
que precisam”, conclui.
Mais informações nos sites:
www.centrinho.usp.br
www.associacaoreface.com

Ana Silvia Stabel, diretora-executiva da Operação Sorriso, explica que a missão é
realizada em parceria com
prefeituras e governos locais.
Para definir a localidade beneficiada, é feito um trabalho
investigativo da demanda e
das condições que a cidade
pode oferecer para receber
a missão e garantir o atendimento do pós-operatório.

Divulgação/ HRAC/ USP

ta que, nas queiloplastias,
ele utiliza o Google Glass
para realização do planejamento e execução do
procedimento junto com
outros cirurgiões do mundo todo em tempo real. A
novidade é fruto da parceria da associação Reface
com a Global Smile Foundation (ver quadro). Para
as palatoplastias, a associação utiliza recursos de
cirurgia endoscópica para
o fechamento do palato,
promovendo uma melhor
visualização e um prognóstico funcional mais
previsível e seguro.
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Quem quiser acompanhar o
trabalho da ONG pode curtir
a página da Operação Sorriso
no Facebook. www.facebook.
com/operacaosorrisobrasil
O dentista ou outro profissional
de saúde que queira ser voluntário pode se inscrever no site
www.operacaosorriso.org.br

Atendimento humanizado no HRAC/USP inclui leitura de histórias para os pequenos pacientes
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De acordo com o estudo
de tendências 2014/15 da
Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal,
Perfumaria e Cosméticos
(Abihpec), os brasileiros
desejam orientações especializadas sobre escovas.
Os consumidores estão
mais conscientes de que
a higiene bucal adequada
garante maior bem-estar e
qualidade de vida. Outro fator relevante que mexe com
o mercado é o aumento do
poder aquisitivo do consumidor da classe C, que tem
comprado mais itens de higiene pessoal.
Para atender esta demanda
crescente, existem várias
novidades no mercado nacional. Entre as apostas da
P&G está a escova elétrica
Oral-B Professional Care
5000, que conta com um
monitor digital sem fio e
tecnologia com movimentos 3D (oscilação, rotação
e pulsação). A Hypermarcas
lançou a linha Sanifill Rio
2, com produtos inspirados
nos personagens do filme,
desenvolvida especialmente para crianças de cinco a
dez anos. Já a Colgate lançou as escovas Colgate Slim
Soft, que proporcionam
limpeza mais profunda até
abaixo da linha da gengiva,
devido às cerdas com pontas mais finas.

Shutterstock

A ação básica de higienizar
os dentes depende de um
item fundamental: a escova dental. Este é um produto que está presente na
grande maioria das casas
das famílias brasileiras e,
pela sua relevância, a categoria tem movimentado a
indústria de higiene e beleza no Brasil.
De acordo com um levantamento do instituto Kantar Worldpanel, os consumidores brasileiros estão
comprando mais escovas e
estão dispostos a investir
mais dinheiro nestes itens,
em relação aos anos anteriores. Na avaliação de Luis
Siqueira, gerente de Marketing na Oral-B, marca da
P&G, este é um crescimento
da categoria como um todo,
desde a escova básica até
a premium , como a linha
branqueadora e as escovas
elétricas.
Esta também é a avaliação
de Jurema Aguiar de Araújo, diretora de Marketing de
Higiene Infantil e Saúde da
Hypermarcas. “O consumidor busca por produtos que
aliem benefícios adicionais
e praticidade, como as escovas que ajudam a melhorar a circulação nas gengivas, possuem higienizador
de língua e as que proporcionam consumo sustentável”, explicou.

Produto brasileiro ganha
mercado americano
Bio-Art Equipamentos Odontológicos faz parceria com a
norte-americana Dentsply, considerada a maior empresa odontológica do mundo, para ampliar
sua presença nos Estados Unidos. O resultado é um novo plastificador de moldeira a vácuo,
que colocou a empresa entre os
três maiores fabricantes mundiais de plastificadores e alavancou os negócios internacionais

da fabricante brasileira.
“Até chegar ao case de sucesso
foram alguns anos de estudos
sobre as oportunidades no segmento odontológico nos EUA,
participação em feiras internacionais e avaliação de possíveis
parcerias comerciais com outros
importadores e distribuidores”,
explica a CEO da Bio-Art, a engenheira Maria Isabel Piccin.

O produto apresenta inovações
tecnológicas, como o material
da máquina em liga de nylon e
fibra de vidro injetado, um polímero de engenharia com grande
resistência mecânica e adequado
para altas temperaturas. Outra novidade foi a criação de uma nova
resistência de fibra de carbono,
desenvolvida em substituição ao
modelo de cerâmica e que traz
mais rapidez no processo de
aquecimento da placa.
Piccin conta que o projeto foi
desenvolvido com recursos próprios com base nas necessidades de inovação apontadas pela
Dentsply. “Colocamos a nossa
equipe de engenharia dedicada
à finalização da máquina porque
precisávamos atender, inclusive,
aos rígidos critérios de qualidade
e segurança do FDA e aos vários
testes de laboratório para a aprovação segundo as normas técnicas”, explica.
O plastificador de moldeira a
vácuo foi reconhecido com o
Prêmio Nacional de Excelência em Exportação, promovido
pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), dentre
outros 135 projetos de diferentes setores econômicos.

O produto alavancou as vendas da Bioart, colocando-a entre as maiores do mundo

Colgate e CFO lançam
Localizador de Dentistas
Há uma nova tecnologia disponível que promete aproximar os
pacientes e os dentistas. A Colgate, em parceria com o CFO - Conselho Federal de Odontologia,
acaba de lançar o aplicativo Localizador de Dentistas. Esta facilidade ajudará os profissionais a
conquistar novos pacientes.

O dentista que quiser fazer parte
da lista de profissionais disponíveis para consulta no aplicativo,
deverá cadastrar sua clínica ou
consultório no link: www.colgateprofissional.com.br/localiza-

dordedentistas. A divulgação da
ferramenta para os pacientes tem
sido realizada na página Colgate
Brasil no Facebook.
Para mais informações, consulte:
www.colgateprofissional.com.br.
Divulgação

Escova dental:
gênero de primeira
necessidade

Divulgação
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A ferramenta atua por geolocalização, o que auxilia pacientes
a encontrarem profissionais
por endereço ou proximidade do local onde estiverem. A
pesquisa pode ser feita também por especialidade ou pelo
nome do dentista. Inicialmente, o programa está disponível
para iPhone e iPad.

Mercado de escovas movimenta indústria
de higiene brasileira.
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Lançado oficialmente para os cirurgiões-dentistas na solenidade
do Jubileu de Ouro do CFO, realizada em abril, o aplicativo também oferece outras funcionalidades, como lembrete de troca de
escova, e disponibiliza materiais
educativos para pacientes sobre
as principais condições bucais.

Aplicativo promete aproximar dentistas e pacientes
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Novos equipamentos de tomografia computadorizada
Imagens: Divulgação

Tomógrafo 3 em 1 é novidade na área de diagnóstico

Orthophos XG, da Sirona
Nos últimos 30 anos, as especialidades odontológicas apresentaram grandes avanços no
campo do diagnóstico. Parte
desse progresso vem da tecnologia de ponta presente nos
equipamentos de diagnóstico
por imagem, com destaque
para a evolução na tomografia
computadorizada (TC).
Trata-se de um método não invasivo, que fornece qualidade
de detalhes nunca antes obtida na odontologia. Apresenta
redução significativa da exposição do paciente à radiação,
mais precisão e maior resolução, ausência de distorções e
possibilidade de visualização
de estruturas em três dimensões e em múltiplos planos de
orientação. O resultado prometido é aumento dos índices de
sucesso dos tratamentos, com
benefícios reais para profissionais e pacientes.
Segundo Hugo Rosin, diretor
executivo da DVI Radiologia, a
tomografia representa um enorme avanço no diagnóstico na
odontologia. Na implantodontia e nas próteses dentárias, por
exemplo, auxilia nos planeja-
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mentos de implantes dentário;
na cirurgia bucomaxilofacial,
ajuda nas avaliações pré e pós
operatórias de dentes inclusos,
tumores e traumas de face; na
ortodontia, permite realizar
diagnósticos
tridimensionais
das assimetrias de crescimento

Tomograﬁa
computadorizada
contribui
para várias
especialidades
odontológicas
e deformidades da face, bem
como da posição dentária.
Dentre as novidades do segmento, o Eagle 3D, da Dabi
Atlante, é apresentado ao mercado como o único tomógrafo
computadorizado fabricado no
Brasil. Ele oferece três funções

em um único equipamento –
panorâmico, teleradiografia e
tomógrafo odontológico. Entre
os seus diferenciais está o FOV
(Campo de Visão) de 12 x 7,5
cm, que permite, numa única
tomada, capturar na mesma
imagem e com grande nitidez
toda a mandíbula do paciente.
Vinicius Vitti, gerente de marketing da empresa, explica que o
equipamento possui três modelos. Pode ser adquirido somente
com a função tomografia, com a
função tomografia e panorâmica
e até mesmo com as três funções. “Desta forma, o profissional programa seus investimentos
e, a qualquer momento, pode fazer o upgrade”, comenta.
De seu portfólio de produtos, o
KaVo Kerr Group destaca o tomógrafo OP300, que tem como
proposta oferecer uma solução
completa e avançada ao profissional. “Este tomógrafo 3 em 1,
além das imagens tomográficas,
faz imagens panorâmicas e teleradiografias digitais, indispensáveis para quem vai planejar
desde um simples exame inicial
até um planejamento ortodôntico complexo de implantes ou
de cirurgia ortognática”, destaca
o Dr. Leandro Marchiori, gerente
nacional de vendas da empresa.
Eduardo Santos, consultor especialista em odontologia da
Sirona, informa que o modelo
mais recente da marca no Brasil
é o Orthophos XG, cujo principal diferencial é aliar a versatilidade de um equipamento 2D
(Pan/Tele) de alta qualidade
com um tomógrafo Cone-Beam
3D multi-FOV de altíssima resolução. “Este aparelho é um
híbrido, com vários sensores:
um Flat Panel para tomografias
Cone-Beam 3D, um Sensor CCD
para panorâmicas e ainda pode
ser acoplado a outro sensor
CCD, para imagens cefalométricas”, explica.

OP300, da KaVo Kerr Group

Eagle 3D da Dabi Atlante
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Praticidade odontológica
tência mecânica, com 63%
de carga em peso. Desta
forma, promete cimentação duradoura. Outro ponto destacado é a característica tixotrópica, que
facilita a manipulação, e o
escoamento equilibrado.
Já o Try-in ajuda o cirurgião dentista na previsibilidade antes da cimentação definitiva, já que a
cor influencia no resultado do trabalho. Além disso, segundo o fabricante,
apresenta viscosidade que
permite manter a faceta em
posição durante a prova de
cor e pode ser removido
facilmente com água.
Os dois produtos podem
ser encontrados em embalagem unitária ou juntos
no kit Allcem Veneer que
oferece ao cirurgião-den-

tista uma opção comercial
vantajosa e completa para
o procedimento, pois são
disponibilizados em uma
mesma embalagem todos

os produtos e acessórios
necessários para realizar
o procedimento completo
de cimentação de facetas
e “lentes de contato”.

Divulgação

O mercado de odontologia estética ganhou duas
novidades que se complementam este ano. A FGM
lançou o cimento resinoso
fotopolimerizável Allcem
Veneer e a pasta de prova
de cor Allcem Veneer Tryin
e promete facilitar a rotina
nos consultórios em procedimentos de cimentação
de facetas e lentes de contato odontológicas.
O Allcem Veneer é indicado para a cimentação de
restaurações indiretas sem
infraestrutura opaca que
permitem a passagem de
luz em toda a espessura.
O fabricante diz ser ideal
para pacientes com facetas
e lentes de contato. O produto oferece estabilidade
de cor – com seis diferentes opções – e alta resis-

Produtos podem ser encontrados em embalagens unitárias ou em kit

App para
um sorriso
perfeito
Um novo aplicativo criado
por um cirurgião-dentista brasileiro promete mostrar para
as pessoas como elas ficariam com um sorriso perfeito
e ajudar na decisão por tratamentos estéticos odontológicos. Os pacientes podem ter
uma prévia do resultado com
o aplicativo Sorriso Digital,
pelo qual é possivel enviar
uma foto do próprio sorriso,
que será avaliada e passará
por uma simulação. Após 24
horas, a foto modificada será
enviada por e-mail ao paciente. A simulação também pode
ser feita no site sorrisodigital.
com.br. Disponível para sistema Android.

Lanternas
Raio-X
odontológicas 3D

Escova
hidrodinâmica

A Bayer HealthCare lançou o
novo Bepantol Derma Regenerador Labial, desenvolvido
especificamente para proteger
a superfície dos lábios. A nova
fórmula promete criar uma camada protetora na superfície
do lábio e protegê-lo da exposição ao frio, vento e ar seco.

Lançadas no mercado norte
americano, as lanternas de LED
para cabeça da LumaDent possuem lentes de tecnologia avançada feitas sob medida para facilitar a iluminação da cavidade
oral. A marca garante que estão
entre as menores e mais leves
do mercado.

A marca suíça edel+white lança no mercado de escovas de
dente a Sonic Generation 5. A
novidade é hidroativa e gera
fluxos pulsantes de fluídos que
prometem neutralizar bactérias, facilitando a limpeza. Oferece três velocidades: sensitivo,
intensivo e branqueador.

Fotos: Divulgação

Proteção para Sistema de
os lábios
implante
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A Sterngold Dental, empresa
norte-americana, oferece um
novo sistema de implante dentário para estabilizar próteses parciais e implantes overdentures.
Apresenta peças com quatro
opções diferentes de diâmetros
e todas usam a mesma plataforma protética, a ERA Micro.

A ProMax 3D s, da Planmeca, é
uma unidade de raio-x que promete inteligência e polivalência
ao fornecer imagens panorâmicas digitais, cefalométrica e 3D.
Projetada para dar informações
detalhadas sobre a anatomia
do paciente em casos de endodontia, único implante e siso.
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NO DIVÃ DO DENTISTA

A odontologia tem me trazido
grandes histórias. Por isso, garimpei um causo, contado há
uns 20 anos, por um paciente
bem-humorado, que une o trágico e o cômico.
Este paciente buscava a reabilitação oral com implantes
osseointegráveis, após ter sido
vítima, de acidente automobilístico que o atingira no rosto.
Ouvi atentamente todo o relato
e conferi o histórico da árdua
sequência de quatro cirurgias
realizadas na face. Além disso,
uma prótese ocular vítrea, extremamente bem confeccionada, quase imperceptível, havia
sido instalada no lado direito.
Irreverente, este paciente contou-me, às gargalhadas, um episódio que lhe acontecera em
um final de semana:
“Doutor,

meus

companhei-

ros de ‘pelada’ não sabiam da
existência de minha prótese
ocular. Eu a removo com muita
facilidade para higienizar. Então, um dia, logo após o jogo,
nos reunimos para a tradicional cervejinha. Resolvi surpreendê-los com uma declaração.
Disse lhes que, após o acidente e com as modificações no
meu rosto, eu podia morder
meu próprio olho. Claro que
eles acharam que era exagero.
Nessa hora, cada um dos oito
amigos decidiu brincar, colocando sobre a mesa R$ 50,00 e
me desafiaram a provar.
Rapidamente aceitei. A expectativa tomou conta do ambiente.
Quando, muito habilmente, eu
removi a prótese do olho direito
e simulei uma mordida, devolvendo-a ao seu local, eu percebi
olhares estupefatos. Inconformados com o conhecimento da

dura verdade, eles resolveram
descontrair o ambiente e pediram uma ‘revanche’. Desta vez,
cada um me pagaria R$ 100,00
se eu conseguisse morder o olho
esquerdo. Topei novamente!
Mais rápido do que na primeira vez, removi a minha prótese
dentária e simulei a mordida
no olho esquerdo. Naquele
dia, paguei a conta para todos.
Mas, mesmo colhendo os dividendos, resolvi procurar um
dentista para corrigir a ausência dos dentes.”
Muitos pode ser aprendido com
esta história. Neste dia nasceu,
deste atendimento profissional,
uma ótima relação de amizade
que dura até hoje. Fico feliz
porque agimos positivamente
na autoestima das pessoas e lidamos com o sorriso, que é a
expressão maior do melhor dos
sentimentos: a alegria!

Arquivo Pessoal

A vida como ela é e seus ensinamentos

Dr. Franklin Moreira Leahy
Especialista em Anatomia Topográfica da Face
Doutor em Implantodontia
Fellow da Pierre Fauchard Academy

PRÁTICA CLÍNICA

Em minha ampla experiência clínica, verifico que a halitose é um
problema que debilita intensamente a vida social dos que dela
sofrem. Não se trata de um problema de saúde e, sim, de uma
condição a que algumas pessoas
estão sujeitas de forma mais intensa e crônica. Porém, ninguém
está livre da halitose temporária
e, para piorar o quadro geral, ninguém é capaz de avaliar corretamente o próprio cheiro, pois nos
acostumamos com ele, por causa
da fadiga olfatória.
Atualmente, nas clínicas dedicadas ao tratamento do mau hálito,
estão disponíveis vários procedimentos, para que sejam escolhidos os mais apropriados para
cada paciente, dependendo das
principais causas envolvidas em
cada caso. Dentre essas opções,
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destacamos: manuseio psicológico, métodos químicos locais antibacterianos, métodos sistêmicos
antibacterianos, limpeza mecânica local, estimulação salivar e
substitutos de saliva, manuseio
médico de doenças sistêmicas,
métodos de controle do muco
nasal, correção de anormalidades anatômicas e o controle na
ingestão de alimentos e medicamentos específicos.
Dentre estas opções, a mais importante para o sucesso do tratamento é, sem dúvida, a atenção ao aspecto psicológico e
a sensibilidade do profissional
em relação ao paciente. Afinal,
uma quantidade grande das
pessoas que tem preocupação
com o hálito e procuram tratamento, de fato, não apresentam
mau hálito - aproximadamente

30% em minha experiência. Estes pacientes têm perfis psicológicos distintos e é necessário
dedicar uma abordagem específica para cada perfil.
Existem aqueles que denominamos de “halitofóbicos”. Nestes
casos, a preocupação com o
mau hálito pode funcionar quase como uma “bengala” social,
para justificar dificuldades de
relacionamento. Temos também pacientes que eliminaram
o mau hálito com o tratamento,
mas acham difícil acreditar que
o problema foi eliminado.
Por isso, o manuseio psicológico deve envolver uma excelente comunicação e sensibilidade
por parte do profissional. É
uma das habilidades mais valiosas para o sucesso do tratamento do mau hálito.

Arquivo Pessoal

O aspecto psicológico da halitose

A Dr.ª Silvia Britto formou-se em Odontologia pela Universidade
Federal Fluminense (UFF). Em sua carreira, atuou na Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Social do Rio de Janeiro (RJ) e em
clínica odontológica no Serviço Nacional de Saúde Inglês (NHS),
em Londres (Inglaterra). Trabalha na Clínica do Hálito, do Rio de
Janeiro, tratando exclusivamente de Halitose.
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Educação continuada na UniABO
Arquivo

Conhecimento
compartilhado

Representante da ABO Nacional nos dois últimos mandatos
junto ao Conselho Nacional de
Saúde (CNS), o Dr. Geraldo Vasconcelos (segundo da esquerda
para a direita), esteve na sede
da instituição para compartilhar
seus aprendizados na função.

Na foto, Luiz Cláudio Azambuja, CEO da ABO; Geraldo Vasconcelos; Alexandre Martins
Rizuto, presidente da ABO-PE;
Jander Ruelas Pereira, vicepresidente da ABO; e Luiz Fernando Varrone, presidente da
ABO Nacional.

As pesquisas científicas, as
tecnologias e a prática clínica levam à criação de novos conceitos e técnicas na
odontologia. E, como parte
da sua função de contribuir
com o desenvolvimento dos
cirurgiões-dentistas, a ABO
mantém a UniABO, considerada a maior rede de ensino
continuado em Odontologia
do mundo, que envolve as
seccionas e regionais da entidade espalhadas em todo o
território nacional.
Segundo o Dr. Tarcísio Pinto,
diretor de Educação Continuada da ABO Nacional, o maior
objetivo é conseguir os melhores resultados para a classe,

com professores experientes
e seguindo todas as normas
implantadas pelo Conselho
Federal de Odontologia (CFO),
inclusive quanto à quantidade
de horas estabelecida, depen-

Rede é
considerada
maior em
ensino
continuado de
Odontologia
no mundo

dendo da especialidade.
A UniABO oferece cursos presenciais de especialização,
aperfeiçoamento e atualização, em especialidades tais
como Ortodontia, Implantodontia, Endodontia, Dentística
e Odontopediatria. O diretor
diz que a grade está sempre em
atualização e sintonizada com
os avanços odontológicos.
“Cito, por exemplo, os cursos
de cirurgia avançada, que focam na colocação de enxertos
para dar suporte a implantes,
e o de atendimento a pessoas
com necessidades especiais”,
completa o Dr. Tarcísio Pinto.
Para mais informações, consulte a ABO mais perto de você.

Acompanhe a ABO Nacional no Facebook
lançada em julho deste ano e
está sendo atualizada periodicamente com informações
relevantes a todos os profissionais da área.
Na página serão compartilhadas novidades e notícias relacionadas à ABO Nacional e
também às regionais e seccionais. Informações sobre even-

tos, programações de cursos
e diversos assuntos que interessam ao profissional de
odontologia também fazem
parte do conteúdo postado
na rede social.
Acompanhe a ABO Nacional
no Facebook em: www.facebook.com/ AssociacaoBrasileiradeOdontologiaNacional

Shutterstock

Atenta à praticidade e ao dinamismo da comunicação por
meio das redes sociais, a ABO
Nacional agora possui uma
nova forma de compartilhar
informações com seus associados e com a classe odontológica brasileira. A página
no Facebook da Associação
Brasileira de Odontologia foi

Unesp desenvolve novo creme dental
Um projeto do Departamento de Odontologia Infantil e
Social da Unesp Araçatuba,
coordenado pelo professoradjunto Alberto Delbem, desenvolveu um novo creme
dental comprovadamente mais
eficaz contra cáries. Os pesquisadores brasileiros conseguiram desenvolver uma nova
formulação de dentifrício, com
500 ppm de flúor (F) + 1% de
trimetafosfato de sódio (TMP).
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O benefício está no uso de
concentrações mais baixas de
fluoreto por crianças com o
mesmo efeito anticárie de uma
formulação convencional de
1.100 ppm de flúor.
Segundo Juliano Pessan, professor de Odontopediatria e
um dos participantes do estudo, a nova composição é especialmente indicada para crianças menores de 3 anos, que
apresentam risco de desenvol-

vimento de fluorose dental nos
incisivos permanentes, porque
ainda não conseguem expelir
o creme colocado na escova.
“Desta forma, o uso de uma
formulação com menos fluoreto garante mais segurança, sem
comprometer a proteção dos
dentes contra a cárie”, completa o Dr. Pessan.
Os estudos foram conduzidos
ao longo de 14 anos e houve a
participação de estudantes de

mestrado, doutorado e pósdoutorado, além de vários
docentes colaboradores das
áreas de Odontopediatria, Clínica Integrada e Bioquímica
da Unesp. Foram testadas formulações de dentifrícios com
pH acidulado e também a suplementação de veículos fluoretados com glicerofosfato de
cálcio, citrato de cálcio, trimetafosfato de sódio e hexametafosfato de sódio.

De acordo com os resultados
alcançados, os pesquisadores
verificaram que o TMP apresenta efeitos bastante promissores
não somente em dentifrícios,
mas também quando utilizado
em géis, vernizes e soluções
para bochechos. Este ativo já
havia sido testado em alguns estudos preliminares fora do Brasil, mas, sem associação com o
fluoreto, havia levado a resultados pouco satisfatórios.

03/09/14 10:16

Profissão

19

Atualização em Odontologia Cirúrgica
Acaba de ser lançado o oitavo
ciclo do Pro-Odonto, programa de educação continuada à
distância, focado na atualização em Odontologia Cirúrgica,
que tem como organizadores
os docentes Roberto Prado
e Ricardo Vasconcellos. Esta
é mais uma iniciativa da ABO
em parceria com o Sistema de
Educação Continuada a Distância (Secad).
O oitavo ciclo do programa
aborda conteúdos atualizados sobre as mais modernas
e eficientes técnicas de cirurgia odontológica. Segundo o

Dr. Tarcísio Pinto, diretor de
Educação Continuada da ABO
Nacional e organizador-geral
do Pro-Odonto, é importante
para o profissional buscar métodos novos e eficazes para
ampliar o espaço de atuação e
destacar-se por oferecer técnicas mais rápidas e seguras. “O
profissional que não prioriza a
atualização constante tende a
se frustrar, pois não conseguirá garantir o melhor tratamento
ao paciente, fazendo com que
o mercado de trabalho lhe pareça um inimigo”, comenta.
A equipe de organizadores

ABO-PR retoma
programa Educárie

tem amplo conhecimento
científico e sólida experiência

O novo
ciclo aborda
conteúdos
atualizados
sobre cirurgia
odontológica
no ensino nesta especialidade. O Dr. Ricardo José de H.

A cárie precoce ainda é um
problema que atinge muitas
crianças no Brasil. Por isso,
a ABO-PR relança o Educárie, programa que visa promover a saúde bucal entre
estudantes da rede pública
de ensino e crianças de creches e orfanatos.
Entre as atividades do programa, estão teatro de fantoches, com mensagens que
ensinam a cuidar dos dentes
e ter uma dieta saudável, palestras para pais, professores
e responsáveis, e tratamentos

Vasconcellos é graduado em
Odontologia, com especialização, mestrado e doutorado em
Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial na Faculdade de
Odontologia da Universidade
de Pernambuco (FOP-UPE) e
membro da Asociación Latinoamericana de Cirugía y Traumatología
Bucomaxilofacial
(Alacibu). Já o Dr. Roberto
Prado é graduado em Odontologia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)
e professor-coordenador de
Cirurgia Oral da Associação
Brasileira de Odontologia - Se-

ção Rio de Janeiro (ABO-RJ).

odontológicos emergenciais,
realizados por acadêmicos
voluntários, supervisionados
por cirurgiões-dentistas.
Os profissionais da área
podem participar por meio
da doação de instrumentos e materiais odontológicos ou tornar-se um Amigo
do Educárie, oferecendo
atendimento gratuito a uma
criança participante, em seu
próprio consultório.
A coordenação do programa foi assumida pelo Dr.
Marco Antônio Koller, gra-

duado em Odontologia pela
PUC-PR e especialista em
Periodontia pela ABO-PR.
Ele conta com o apoio da
Dr.ª Luciana Lyra, graduada
em Odontologia pela PUCPR e mestre em Odontologia
pela UFPR.

Entre os temas que compõem
este ciclo estão: tratamento
das lesões centrais de células
gigantes dos maxilares, planejamento virtual em cirurgia ortognática, protocolo de tratamento
cirúrgico em pacientes portadores de coagulopatias, princípios da técnica cirúrgica da
disjunção maxilar ortodonticamente assistida, e trauma dental - reimplante dental aspectos
clínicos, cirúrgicos e protocolo.
Para mais informações, acesse
www.secad.com.br.

Koller ressalta que, para a associação, o programa é muito
relevante, pois contribui para
a saúde bucal da população
brasileira, com a participação
de cirurgiões-dentistas voluntários, numa mobilização
muito produtiva.

O Dr. Fernando Almas é o
novo representante da ABO no
Conselho Nacional de Saúde
(CNS), do Ministério da Saúde.
O cirurgião-dentista é graduado
em Odontologia pelo Centro
Universitário de Anápolis e em
Fisioterapia pela Universidade
Católica de Goiás. É membro
do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial e Especialista em
Queimaduras, pela Sociedade
Brasileira de Queimaduras e
International Society of Burn
Injuries, além de coordenador
do Serviço de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial do

Hospital Alberto Rassi - HGG,
em Goiânia (GO).
Segundo o Dr. Almas, o foco
de seu trabalho será continuar
a busca por melhorias nas políticas públicas, exigindo mais investimentos tanto na saúde bucal preventiva quanto curativa,
nas esferas primária, secundária
e terciária da saúde. “Foi uma
grande honra receber o convite
para fazer parte do Conselho e
representar uma entidade tão
prestigiosa e importante para a
Odontologia, como a ABO Nacional”, destaca o Dr. Almas.
Para ele, a ABO tem desempenhado um papel fundamental

Divulgação

ABO tem novo
representante no CNS
em muitas questões junto ao
CNS e também é uma voz ativa na defesa dos interesses da
odontologia. Como projeto,
a entidade tem procurado viabilizar a criação, instalação e
desenvolvimento de centros de
tratamentos de deformidades
dento-crânio-faciais em todas
as regionais. “O paciente com
deformidade facial vem sendo
negligenciado, ao longo dos
anos, pela odontologia moderna, sendo excluído da sociedade”, explica. “Em função disso,
a nossa meta é buscar sua reabilitação bucal e reinserção social”, conclui.

O Dr. Fernando Almas é o novo representante da ABO no CNS

Errata
Na edição 148, seção Profissão, página 19, matéria Controle para o comércio de clareadores dentais, o
nome do entrevistado foi grafado de forma incorreta. A grafia correta é: prof. Dr. Camillo Anauate Netto.
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Qualidade na formação do cirurgião-dentista
Divulgação

Fórum discute importância de exame de proficiência para CDs

Da esquerda à direita: Marcelo Januzzi Santos, diretor de Benefícios da ABO Nacional; Cláudio Miyake, presidente do Crosp; Eleuses Paiva, deputado
federal; João Augusto Sant’anna, diretor do departamento de Defesa de classe da APCD; Rubens Corte Real, membro da diretoria do CFO; Silvio Jorge
Cecchetto, presidente da ABCD; em pé: Adriano Forghieri, presidente da APCD Central
Representantes das principais associações odontológicas do Brasil se reuniram, no dia 31 de maio,
em São Paulo, para a realização
do fórum A Importância do Exame de Proficiência e Acreditação
da Odontologia, na sede da Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas (APCD Central). Organizado
de forma democrática, o evento
marca o início de uma discussão
que tem como objetivo definir
qual o melhor método de avaliação dos profissionais recém-formados e dos cirurgiões-dentistas
que já atuam no mercado.
O tema está sendo debatido por
causa do crescente número de
cursos e vagas de graduação em
Odontologia, sem a observância
de critérios de avaliação de qualidade. O exame de proficiência seria um dos sistemas regulatórios de
avaliação dos formandos, disponível para garantir que os estudantes
possam graduar-se com as habi-

lidades mínimas necessárias para
ingressar no mercado de trabalho
e oferecer à população um atendimento seguro e de qualidade.
O presidente da APCD, Adriano
Forghieri, fez a abertura dos trabalhos. A plenária foi composta pelo

Mais de 15 mil
proﬁssionais
de odontologia
se formam por
ano no Brasil
diretor de Benefícios da Associação Brasileira de Odontologia
(ABO Nacional), Marcelo Januzzi
Santos; pelo diretor do departa-

mento de Defesa de Classe da
APCD, João Augusto Sant’anna;
pelo presidente da Associação
Brasileira dos Cirurgiões-Dentistas
(ABCD), Silvio Jorge Cecchetto; pelo membro da diretoria do
Conselho Federal de Odontologia
(CFO), Rubens Corte Real; pelo
presidente do Conselho Regional
de Odontologia – Regional SP
(Crosp), Cláudio Miyake; e pelo
deputado federal, Eleuses Paiva.
Controle de Qualidade
O diretor de Benefícios da ABO
Nacional, Marcelo Januzzi, enfatizou durante o fórum que o Brasil
possui 19% de todos os cirurgiõesdentistas do mundo, e 303 faculdades de Odontologia, sendo
que mais de 15 mil se formam por
ano para disputar um mercado
de trabalho, que já está saturado.
“A ABO Nacional apoia a ideia
de um exame de proficiência nos

moldes que já existem em outras
profissões como, por exemplo, na
Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB), pois também queremos
valorizar o profissional e garantir o
melhor atendimento à população”.
Januzzi comentou ainda que será
preciso verificar os moldes nos
quais o exame poderá ser feito.
“Esse fórum é muito importante
para a classe odontológica brasileira, por isso, tentamos deixar claro
que a opinião da ABO é a mesma
das entidades de classe, pois precisamos de um profissional qualificado e atuante”, completou.
Após a palavra de cada autoridade presente, ampliou-se o debate
com participação da plenária,
para inclusão de novas ideias e
sugestões, manifestação de opiniões contrárias e a favor, além do
esclarecimento de dúvidas.
Um ponto importante destacado
no fórum diz respeito à forma

como o estudante irá se sentir
em relação a mais esta etapa em
sua graduação. Discutiu-se que o
exame não pode ser compreendido como uma punição, mas sim
como uma forma de controle do
ensino e da qualidade dos cursos,
a fim de contribuir para valorizar
o profissional e garantir à população que os cirurgiões-dentistas
do país estejam aptos a oferecer
tratamento de qualidade.
Neste sentido, os participantes
sugeriram a realização de uma
avaliação mais efetiva de novos alunos nas universidades de
Odontologia ainda durante o
transcorrer da graduação e não
ao final do curso. Eles solicitaram
também a elaboração de um documento, que reunisse a decisão
de cada entidade sobre qual método é mais eficiente para qualificação dos profissionais, que contribuirá para a continuidade das
discussões em torno do tema.

Webinar sobre Periodontia
Os cirurgiões-dentistas brasileiros puderam se atualizar em
Periodontia, por meio do webinar (seminário via web) gratuito que a Colgate Profissional
promoverá, em parceria com
a ABO Nacional, no dia 18 de
agosto, às 17 horas. Foram convidados dois palestrantes de
renome para abordar o assunto.
Um deles é o prof. Dr. Giuseppe
Alexandre Romito, profissio-
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nal graduado em Odontologia
pela Universidade de São Paulo, com mestrado, doutorado e
livre-docência em Periodontia
pela mesma universidade. Atualmente, ele é professor-titular
da disciplina de Periodontia,
do Departamento de Estomatologia da Faculdade de Odontologia da Universidade de São
Paulo, entre outras atividades.
O segundo palestrante é o prof.

Dr. Cassiano Kuchenbecker Rösing, formado em Odontologia
pela Universidade Federal do
Rio Grande do Sul, com mestrado e doutorado em Odontologia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita
Filho. Rösing realizou estágio
pós-doutoral no departamento
de Periodontia da Universidade de Oslo (Noruega). É professortitular da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul,

onde conduz suas pesquisas.
O objetivo do webinar é auxiliar o dentista a conhecer
as tecnologias atuais disponíveis para o controle de cárie,
doenças gengivais e periimplantares. No seminário online foram apresentados os
avanços mais recentes no tratamento de doenças gengivais
e estudos científicos sobre os
resultados da associação de

triclosan e copolímero na formulação de cremes dentais,
entre outros temas.
Para interagir com os apresentadores, os participantes puderam
enviar questões por meio do chat.
A participação do profissional no
webinar dará direito a um certificado emitido pela ABO. Para
mais informações, acesse o site
www.colgateoralhealthnetwork.la
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Brasil Sorridente homenageia dentista
Brasil
Sorridente
conta
com 1.013 CEOs em todo o
País, sendo que quatro foram inaugurados simultaneamente com a unidade de
São Bernardo e outros oito
foram credenciados para repasses de verbas pelo Ministério da Saúde.

arrancar o dente que estava
doendo”, destacou. “Hoje,
contabilizamos 16 milhões
de procedimentos de tratamento e 500 mil próteses entregues em todo país”.

APCD
combate câncer
de boca

Lançamentos para estudantes
de odontologia

Relacionamento
com
estudantes

Anualmente, surgem pelo
menos dez mil novos casos
de câncer de boca no Brasil.
Quando o diagnóstico é
realizado precocemente, a
cura pode ser total. Entretanto,
a maioria das pessoas só
recorre a um cirurgiãodentista quando a lesão está
em estágio avançado. Para
transformar este cenário, a
APCD realiza a 2ª Campanha
de Prevenção e Diagnóstico
do Câncer de Boca, de 4 a 8 de
agosto, na sede da entidade.
O atendimento é realizado
com agendamento prévio.
Pacientes
com
alguma
suspeita, são encaminhados
para exames no laboratório
Plínio Santos de Anatomia
Patológica e, nos casos de
resultado positivo para câncer
de boca, seguem para o
Instituto do Câncer Arnaldo
Vieira de Carvalho (ICAVC).
A atuação conjunta visa,
principalmente, modificar o
status atual da doença entre
as pessoas menos assistidas,
que,
normalmente,
são
diagnosticadas tardiamente.
Em estágio avançado, o
tratamento pode ser bastante
mutilador e o prognóstico não
é favorável.

Diversos tratados e livros
clássicos sobre anatomia
humana estão à disposição
dos estudantes da área de
Biológicas. Mesmo assim, o
Dr. Cesar Costa identificou
a necessidade de uma obra
exclusivamente voltada ao
estudante de Odontologia,
que fosse de fácil compreensão e sequencialmente
lógica, de forma a descomplicar o estudo e a pesquisa
das informações. Com este
objetivo em mente, o Dr.
Costa escreveu Apontamentos de Anatomia para o Estudante de Odontologia, com
a colaboração do Dr. Alexandre Cesar Bomfim Costa
e da Dr.ª Claudia Maria Soares Savedra, recém-lançado
pela Phorte Editora.
Com 19 capítulos e 493 páginas, o livro foi baseado em
referências
bibliográficas
atuais e clássicas da Anatomia, além de incluir também
conhecimentos adquiridos
ao longo da vivência do autor no magistério superior.
“O ensino desta disciplina
é de extrema importância
e responsabilidade, visto
que forma a base para toda

A Dental Cremer comemora
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Atualmente,

o

programa

Divulgação

Com 680 m² de área construída, o CEO Alvarenga tem
dez consultórios odontológicos, além de salas de enfer-

magem, reuniões, gerência
e administração, bem como
ambientes para os serviços
de raios X, esterilização e laboratório de próteses dentárias. Oferecerá também atendimentos específicos para
pacientes especiais e nas especialidades de endodontia,
estomatologia, cirurgia e pe-

riodontia, além de laboratório para próteses dentárias.
Esta é a segunda unidade
do programa no município e
será referência para os bairros Alvarenga, Ipê, União,
Jardim das Oliveiras, Orquídeas, Vila Marchi, Alves Dias,
Nazareth e Vila Rosa.

Como parte das comemorações dos 10 anos de implantação do Programa Brasil Sorridente, a presidente
Dilma Rousseff e o prefeito
de São Bernardo do Campo,
Luiz Marinho, entregaram a
unidade do Brasil Sorridente/ Centro de Especialidades
Odontológicas (CEO) Alvarenga. O evento foi realizado
no dia 28 de maio e contou
com a presença do ministro
da Saúde, Arthur Chioro, entre outras autoridades.
O novo CEO recebeu o nome
da dentista Cinthya Magaly
Moutinho de Souza, assassinada por um grupo de assaltantes em seu consultório,
em abril de 2013. Mônica
Moutinho, prima da dentista,
recebeu uma placa com uma
homenagem à profissional.
“Depois da tragédia, descobrimos que Cynthia realizava
um trabalho social importante, com atendimentos gratuitos até a meia-noite e doação
de próteses”, disse.
Durante o evento, a presidente Dilma Roussef destacou
que o Brasil Sorridente completa as políticas da Atenção
Básica à Saúde. “Antes, o tratamento na rede pública era

Presidente Dilma Roussef e autoridades na inauguração do CEO Alvarenga

a carreira do cirurgião-dentista”, destaca o Dr. Costa, que é livre docente em
Odontologia, na subárea de

Anatomia
para
odontologia
e preparos
cavitários
são temas de
novos livros
Cirurgia Oral, pela Universidade Gama Filho, além de
responsável pela disciplina
de Anatomia Humana do
curso de Odontologia da
mesma instituição.
Outra publicação que está
chegando às livrarias é Preparos cavitários - ciência e
arte, do Dr. Clovis Pagani,
doutor em Clínicas Odon-

tológicas pela Faculdade
de Odontologia, da Universidade de São Paulo (USP),
e professor Titular do Departamento de Odontologia
Restauradora da Faculdade
de Odontologia de São José
dos Campos, Universidade
Estadual Paulista (UNESP).
O Dr. Eduardo Galera da
Silva e o Dr. Daniel Maranha
da Rocha subscrevem a obra
como coautores.
Com ilustrações em 3D, o
livro traz oito capítulos,
que oferecem teoria, prática e orientação para os estudos futuros. Introdução
às restaurações indiretas,
planejamento restaurador,
princípios dos preparos,
restaurações adesivas e restaurações intracoronárias e
extracoronárias são alguns
dos tópicos abordados pela
equipe, que dedicou visão
científica à obra. O lançamento é novidade no portfólio da Editora Napoleão.

os resultados de seu Programa Estudantes, um canal que facilita a compra
de listas de materiais, com
preços mais baixos em relação ao mercado e benefícios para os estudantes
de odontologia e para as
instituições de ensino. No
primeiro semestre de 2014,
foram premiadas a FMU,
Uninove e Inapós.
No portfólio da empresa,
estão itens para dentística,
periodontia e endodontia,
além

dos

instrumentais,

materiais mais procurados
pelos universitários. O programa de relacionamento
pode ser usado para aquisições em grupo, sem valor
mínimo de compra, e sua
terceira edição foi lançada
no dia 2 de junho.
Mais informações no site
www.programaestudantes.
com.br.
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vel descobrir a diversificada cultura de outros países
contada por meio de romances, dramas e humor.
Na nossa lista estão histórias que se passam em países como Argentina, Alemanha, França, Canadá e
China. Pegue a pipoca e
boa viagem!

PARIS, TE AMO
(2006)
Romance

Comédia dramática
Origem: França
Origem: Canadá

ADEUS, LENIN!
(2002)
Comédia dramática

Reprodução

Divulgação

Origem: Argentina

AMOR À FLOR
DA PELE
(2000)

DIÁRIOS DE
MOTOCICLETA
(2004)

Drama / Romance

Drama

Origem: Hong Kong

Origem: Argentina,
Chile, Peru, Brasil

Shutterstock

Divulgação

Cervejas
muito
especiais

Museu da Inconfidência,
Ouro Preto-MG

Cerveja caseira conquista
o mercado gourmet

Outro Preto, em Minas Gerais,
é considerada uma das grandes
joias entre as cidades históricas
brasileiras. Fundada há mais de
300 anos, foi eleita Patrimônio
Cultural da Humanidade pela
Unesco e guarda lembranças
de episódios da história antiga
do Brasil.

A cerveja é uma bebida popular,
de origem antiga – mais de seis
mil anos – e que tem conquistado seu espaço além dos bares e
rodas masculinas. Atualmente,
ganhou status, ampliou o seu
público e pode carregar mais
um sobrenome: gourmet.

Devido à riqueza que abrigava
na era Brasil Colônia, Ouro Preto tem mais de dez igrejas que
representam o barroco mineiro,
com altares dourados e fachadas decoradas que abrigam
obras de grandes artistas, como
as de Aleijadinho. Cenário da
Inconfidência Mineira, a cidade
também oferece aos visitantes
dezenas de museus e algumas
minas abertas à visitação.

A moda da cerveja artesanal
chegou à mesa de restaurantes
sofisticados e bares especializados que combinam a bebida
com pratos específicos – seja do
dia a dia ou da alta gastronomia.
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Esta é a característica que difere esta atividade de outros
exercícios clássicos de treinamento livre, que não contam
com aparelhos auxiliares.
Assim como no pilates, os
movimentos estão associados
a treinamentos que trabalham
força, mobilidade e coordenação motora. Além disso, o
body fly favorece a concentração e a respiração, essenciais para equilibrar o corpo
e a mente.

Shutterstock

Pilates nas alturas

Body Fly usa técnicas de pilates,
ioga e ginástica olímpica

Destrua
este Diário
Um tipo diferente de diário,
inventado pela ilustradora e
artista canadense Keri Smith.
A proposta é estimular a criatividade e questionar convenções com ideias inusitadas. O
livro convida a rasgar páginas,
arrancá-las, rabiscar e sujar de
várias formas. Tudo pensado
para acabar com a monotonia
do lugar-comum.

Divulgação

Entre as cervejas gourmet o
que conta é a criatividade do
cervejeiro e não tanto a tradição das marcas. No Brasil, a
produção deste tipo de cerveja vem crescendo e conquistando clube de colecionadores
e reuniões de degustação. Até
concursos começaram a surgir.
Já são muitas as marcas nacionais, entre elas estão nomes
como Colorado, Wäls, Baden
Baden e Dama Bier.

Hoje em dia é um importante
centro universitário, o que traz
vida noturna à cidade com bares e repúblicas estudantis.
Durante o ano abriga festas populares que estão entre as mais
animadas do país.

A técnica traz o desafio de
mover o corpo 360 graus enquanto suspenso, sem limitar
a liberdade de movimentos.
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Origem: Alemanha

Tesouro
brasileiro

Já pensou em unir técnicas de
pilates, ioga, ginástica olímpica e stretching em uma só atividade? Uma nova modalidade
que está ganhando espaço nas
academias é o body fly, que
baseia-se no conceito de mexer-se livremente apenas com
um instrumento rotativo que
dá sustentação ao movimento.

AS INVASÕES
BÁRBARAS
(2002)

Drama

Reprodução

É possível conhecer o mundo sem sair de casa, e os
amantes do cinema sabem
muito bem disso. Por isso,
listamos algumas produções estrangeiras capazes
de levar o espectador para
longe, onde suas histórias
acontecem. Além de cenários encantadores, é possí-

O SEGREDO DOS
SEUS OLHOS
(2009)
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Giro pelo mundo
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