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Posse do novo Presidente da ABO Nacional.
A chapa encabeçada por mim foi aclamada para
exercer o novo mandato à frente da ABO Nacional de
2019 a 2021. Sei que temos grandes desafios pela
frente. Porém, com muito trabalho, dedicação e foco,
bateremos as metas que nos impusemos.
Tomei posse no dia 2 de janeiro comprometendome a realizar uma gestão enxuta e responsável. A
expectativa em relação ao mandato é muito boa,
especialmente pelo fato de ter sido uma escolha
unânime, o que mostra estar todo o grupo unido,
todos demonstrando vontade de ajudar e trabalhar
em benefício da ABO.
Trago comigo a experiência de sucesso que tive na
presidência da ABO-RJ. Pretendo implantar métodos
que deram certo para potencializar ainda mais a
importância da Odontologia e, em particular, na
defesa do cirurgião-dentista no cenário nacional.
Estou, desde agosto de 2018, atuando em conjunto
com a diretoria anterior, realizando um levantamento

minucioso de todas as contas, pendências e necessidades. Com isso, assumimos a entidade com ciência
de de tudo o que estava sendo feito para, assim,
conseguirmos implementar rapidamente nossa
filosofia e reforçar ainda mais o cunho de administração
extremamente profissional.
Nosso mandato tem início também com um novo
governo no âmbito federal. Pretendemos reforçar
nossas relações governamentais a fim de trabalhar
ainda mais a favor de nosso segmento de atuação,
corroborando a importância da Odontologia para a
agenda da Saúde na esfera nacional.
É fato que a nossa entidade, principalmente no
último ano, ganhou mais visibilidade, tendo sua
reputação e imagem valorizadas por um trabalho de
comunicação profissional e de resultados. Pretendemos
seguir neste caminho, ampliando ainda mais o bom
conceito e o crescimento que a ABO tem registrado
nos últimos anos.

Quero citar os membros da diretoria:
Dr. Gustavo Gomes de Oliveira – vice-presidente;
Dr.Celso Minervino Russo - tesoureiro geral;
Dra. Priscilla Bueno Flores da Silva - secretária
geral;
Dr. Carlos Marcelo Lucas Folha – primeiro tesoureiro;
Dr. José Emílson Motta Júnior - primeiro secretário.
Conto com a participação de todos. Espero o apoio
e trabalho conjunto dos associados pois a ABO é
de todos nós.
Boa leitura,

Dr. Paulo Murilo Fontoura
Presidente da ABO Nacional
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Expediente
DIRETORIA NACIONAL - ABO
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Presidente: Dr. Paulo Murilo Oliveira da Fontoura
Vice-Presidente: Dr. Gustavo Gomes de Oliveira
Secretária-Geral: Dra. Priscilla Bueno Flores
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Crescimento e conquistas marcam atuação de
Um Sorriso do Tamanho do Brasil em 2018
Ação social da ABO Nacional alcança mais de 1 milhão de pessoas em todo o país

posto de saúde tem. E para essa nova empreitada conseguimos mais simpatizantes,
o que só faz aumentar a corrente do bem”,
comenta, feliz, a coordenadora.
Essa iniciativa culminou em um novo projeto
social: o Odontologia na Selva, que passou
a fazer parte das ações do STB. De acordo
com as expectativas de Amélia Mamede,
ele vai poder beneficiar muito mais pessoas
em diversas regiões brasileiras. “Temos
a ambição em estender o atendimento aos
idosos nesse ano. Isso foi constatado pelo
crescente número desse público durante
as nossas atividades no
Bem-Estar Global
em 2018.

O

projeto Um Sorriso do Tamanho
do Brasil – carinhosamente chamado de
STB, completará quatro anos de existência
em outubro de 2019 e a sua trajetória é um
sucesso pois já beneficiou mais de 1 milhão
de pessoas, direta e indiretamente, com
suas caravanas itinerantes que percorrem
todo o país.
Criado em 2015, de forma independente
pela ABO Nacional com o intuito de levar
orientação à população mais carente sobre
a importância da saúde bucal desde a infância,
hoje o STB conta com o apoio efetivo da
multinacional Colgate-Palmolive e também
com a participação de milhares de profissionais e estudantes de Odontologia. São
eles que vestem a camisa e saem por todo
o Brasil, de um extremo ao outro, para levar
aos desassistidos pelas políticas públicas

de saúde um pouco mais de qualidade de
vida e também de solidariedade.
“Em 2018 o projeto cresceu muito. Além da
orientação voltada para higiene, também
passamos a incentivar as mães, de forma
educativa, a amamentarem seus bebês. A
iniciativa faz parte de outro projeto social
implantado pela ABO Nacional: o ABO Amigas
do Peito. Falamos também sobre a importância
da doação de sangue e do cuidado com o
meio ambiente. A nossa contribuição para
com a natureza foram plantios de árvores,
realizados por crianças e cirurgiões-dentistas
durante as nossas atividades”, conta
coordenadora nacional do STB, doutora
Amélia Mamede.
Também no ano passado o projeto conseguiu
um feito inédito. Pelo trabalho de nossa

agência de assessoria de imprensa e
comunicação, passou a fazer parte das
ações promovidas pelo Bem-Estar Global,
uma iniciativa da Rede Globo em parceria
com o SESI – que oferece, de forma gratuita,
serviços sociais e de qualidade de vida à
população e também é transmitido pelo
programa homônimo da emissora. “Em um
país tão carente de assistência social, são
os projetos organizados por entidades de
classe e empresas privadas que levam um
pouco dos cuidados básicos em muitas
frentes; entre elas, a orientação e a
assistência odontológica. Falo assistência
porque chegou um determinado momento
que apenas educar era pouco; tínhamos de
tratar. E, nesse período, foram muitos os
profissionais que se capacitaram em ART
(restauração minimamente invasiva) para
atender pessoas em regiões onde nem

A ideia se caracteriza como sendo uma
segunda etapa do STB pois, inicialmente,
queríamos alcançar crianças, o que já fazemos
com sucesso. Agora também queremos cuidar
dos idosos” explica.
Ainda respaldados pelo apoio da ColgatePalmolive, que fornece os kits compostos
por creme e escova dentais, além do material
didático do personagem criado pela empresa,
o Dr. Dentuço, entregues às crianças, há a
expectativa de o STB levar educação e
cuidado a mais de 300 mil pequenos. “O
projeto é muito bonito e só acontece pela
ajuda que recebemos de empresas privadas
e pela dedicação do nosso voluntariado.
Em uma conversa recente que tive

com o ex-presidente da ABO Nacional, Luiz
Fernando Varrone, ele disse que normalmente os projetos sociais têm começo, meio
e fim. Porém, esse não é o caso do STB,
porque estamos sempre procurando novas
frentes de atuação. Concordo plenamente
com ele nessa afirmativa e complemento
dizendo que fazemos um trabalho tão
especial que cada vez mais juntam-se a nós
outros projetos, outras instituições. Esse
crescimento, tanto de voluntariado como
de assistidos, faz o STB ser realmente Um
Sorriso do Tamanho do Brasil”, finaliza com
entusiasmo
contagiante
Amélia Mamede.
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Boa notícia para a Odontologia Brasileira
Projeto de Lei do Brasil Sorridente tem aprovação e pode ser tornar Lei Federal

Emfils Digital Implantology Week tem
como foco a tecnologia que transforma
Transformação digital ganha cada vez
mais espaço na Odontologia sendo esse
o momento para se atualizar
A empresa Emfils reuniu um time de profissionais renomados para
esclarecer e desmistificar a implantodontia digital desde a cirurgia
até a prótese. O curso de formação e atualização exclusivo acontece de 1º a 5 de abril, na Universidade de Nova York (NYU), nos
EUA. A instituição é uma das mais prestigiadas daquele país, além
de estar entre as primeiras em publicação de trabalhos científicos
em todo o mundo. A ideia é repetir o sucesso do encontro realizado
na Universidade da Flórida no ano passado.
O principal foco da Emfils com essa iniciativa é manter os profissionais da Odontologia atualizados. Segundo o diretor da empresa,
Fábio Colhado Embacher, é preciso entender e incorporar tudo o
que esse novo universo abrange, pois transformará como um todo
os procedimentos clínicos e laboratoriais. “A tecnologia chegou
para melhorar a previsibilidade dos trabalhos restauradores, assim
como simplificar e agilizar os procedimentos, diminuir custos e riscos,
melhorando os resultados de maneira significativa”, explica.
De acordo com Embacher, o profissional que incorporar todos os
princípios e conceitos demostrados neste curso estará preparado
para o futuro. “Se entender a Odontologia digital como um todo, o
cirurgião-dentista identificará rapidamente como ela poderá melhorar
seus resultados sem a necessidade de investimentos em equipamentos”, finaliza.

U

ma excelente notícia para a saúde
bucal brasileira e também para os profissionais de classe. Em dezembro último foi
aprovada, por unanimidade, pela Comissão
de Finanças e Tributação da Câmara dos
Deputados, o Projeto de Lei (PL) do Brasil
Sorridente, que transforma o projeto em Lei
Federal.
O projeto, que visa promover melhorias na
saúde bucal da população e também é o
maior empregador de cirurgiõesdentistas e profissionais do setor
odontológico no Brasil atualmente, já
havia sido aprovado pelo Senado e por uma
primeira Comissão da Câmara. Os próximos
passos são a Comissão de Constituição
e Justiça e, posteriormente, a Sanção
Presidencial.
“Estamos no processo final de aprovação

Sobre a NYU College of Dentistry

da lei e aquilo que parecia impossível está
prestes a se tornar realidade. Com isso, o
Brasil Sorridente torna-se uma Lei Federal,
ou seja, a garantia que o país terá uma
política eficiente de saúde bucal no SUS,
com equipes estratégicas na área de saúde
da família, centros de especialidades odontológicas, laboratórios regionais de próteses
dentárias e fluoretação da água do abastecimento público. Esse é um benefício direto
para a população, que terá acesso efetivo
aos serviços de saúde bucal. Além disso, se
de fato for aprovado, deixa de depender dos
governos, que democraticamente se sucedem,
e passa a ser uma política de todos os
governos. Portanto, uma vitória para a
Odontologia e, principalmente, ao povo
brasileiro”, comemora o ex-coordenador
de saúde bucal do Ministério da Saúde e
Professor do Departamento de Odontologia
da UnB, Gilberto Pucca.

Estamos no processo final
de aprovação da lei e aquilo
que parecia impossível está
prestes a se tornar realidade.
Com isso, o Brasil Sorridente
torna-se uma Lei Federal, ou
seja, a garantia que o país
terá uma política eficiente de
saúde bucal no SUS

A Faculdade de Odontologia da NYU é a terceira mais antiga e
a maior escola de Odontologia dos Estados Unidos. Forma aproximadamente 10% dos profissionais da área naquele país. Congrega
em torno de 1,9 mil estudantes em seus vários programas de pré e
pós-doutorado dos EUA e de 40 outros países tendo, também, um
prestigiado programa de pesquisa científica.
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Fios Faciais na Reabilitação Orofacial
Primeira linha de Fios Faciais para Reabilitação Orofacial com Selo ABO Recomenda

Q

uando o assunto é estética
funcional, há diversas opções disponíveis
no mercado, tanto de procedimentos quanto
de materiais, a fim de garantir um resultado
mais satisfatório. Assim é o caso do fio de
polidioxanona – PDO, I-Thread, produto
comercializado há cerca de dez anos e que
recentemente conquistou o Selo ABO
Recomenda, o qual atesta a sua qualidade
e eficácia.
Tecnicamente, o I-Thread é uma espécie
de fibra cirúrgica sintetizada produzida
por meio da polimerização de monômeros
de polidioxanona. O material facilita a
aproximação dos tecidos sem a necessidade
de adotar nós cirúrgicos e, ao fazer com
que a colagenase dérmica seja aumentada
por meio da estimulação de fibroblastos,
acontece maior elasticidade nos respectivos
tecidos. Na prática, essas especificidades
fazem com que o I-Thread, que é esterilizado
com gás óxido de etileno, seja um instrumento
passível de absorção pelo corpo, biocompatível, não cause alergia e nem aja como
piogênico.
Uma das maiores vantagens do fio I-Thread
está na possibilidade de um procedimento
minimamente invasivo, com poucas incisões,
uma recuperação rápida e sem efeitos adversos. Outro ponto positivo é que o material
é dissolvido pelo organismo em até quatro
meses.
Há diversas marcas no mercado de fios
de polidioxanona – PDO, produto usado
há aproximadamente 30 anos. Porém,
o I-Thread é atualmente a única marca
disponível com a aprovação da ANVISA
grau IV. “A aprovação reforça a eficácia e
seriedade do nosso fio”, salienta Daniele
Oliveira, coordenadora de marketing da
MedBeauty, empresa que comercializa o
I-Thread no Brasil.
De acordo com Daniele, para atestar a
segurança e qualidade do produto, foram
realizados dois estudos: um no Brasil
(conduzido pelos professores doutores
Celia Marisa Rizzatti Barbosa e José
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Ricardo de Albergaria Barbosa, ambos da
Universidade Estadual de Campinas) e outro
na Coreia (conduzido pelo médico Yang
Yoon Jeong, da Universidade Yonsei).
Capaz de direcionar os tecidos para determinado ponto e criar uma malha eficaz em
aumentar o efeito de tração e formação de
colágeno da derme, o fio I-Thread é indicado
para realizar a reabilitação orofacial, a qual
equilibra tanto a estética quanto a funcionalidade, envolvendo boca e face e, até mesmo,
características como expressões faciais e
mastigação. “Ele é muito utilizado para
prevenir e melhorar as rugas, as linhas de
expressão, marcas de acne, celulite, estrias
e flacidez do rosto e corpo”, ressalta Daniele.
Outra vantagem do I-Thread em relação
às demais marcas é a sua diversidade em
categorias. “A I-Thread é uma das poucas
marcas que apresenta variedade de tamanhos
de fios, agulhas e cânulas disponíveis no
mercado brasileiro e com todos os registros
sanitários necessários”, conta o cirurgiãodentista e professor, Marcelo Januzzi, que
adotou o I-Thread desde 2015 e atesta o
seu bom funcionamento de tal forma que faz
questão de utilizar o material tanto em sua
clínica quanto em suas aulas de Harmonização
Facial, ministradas no Brasil e na Universidade
de Nova York.
Para avaliar de forma correta o I-Thread e
assim verificar a possibilidade de chancelá-lo
com o Selo ABO, o executivo comercial da
Associação Brasileira de Odontologia
– ABO, Charles Santos, visitou a fábrica,
localizada na Coreia do Sul. A análise
levou em conta a viabilidade, matéria-prima,
regulação, processo de industrialização e
laboratório de análise de clínica médica.
“Nesta oportunidade, foram constatados
procedimentos rígidos adotados no que se
refere aos processos e regulações industriais
coreanas com a finalidade de diminuir a
possibilidade de falha e, consequentemente,
degradação do produto”, sintetiza Santos
(leia nota desta visita de Charles Santos
nesta edição).

Ele é muito utilizado para prevenir e melhorar as rugas, as linhas de expressão, marcas de acne,
celulite, estrias e flacidez do rosto e corpo
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ODONTOLOGIA DO ESPORTE
Promover, prevenir, tratar e investigar a saúde bucal dos
atletas são os objetivos da especialidade

Segundo o cirurgião-dentista Carlos
Marcelo Lucas Folha, de Belém
- PA, a especialidade é nova e,
portanto, repleta por desafios. Um
deles é o reconhecimento e a inclusão do
profissional do setor odontológico no esporte
e também na educação. “Sem dúvida, em
uma área nova, o maior de todos os desafios
é a consolidação científica, que ratifica a
importância do dentista como membro
imprescindível na equipe esportiva.
Desta forma, o profissional pode
atuar nas áreas multidisciplinar
e multiprofissional”, explica.
Cada prática esportiva é
responsável por alterações
muito particulares na fisiologia
de seus adeptos. Nesse sentido,
são inúmeros os benefícios que
a Odontologia esportiva proporciona ao atleta:
desde um melhor desemprenho em busca
de resultado até tratamento de respiração
bucal. “O atleta respirador nasal tem 21%
a mais de rendimento que um respirador
bucal. Outro exemplo: atletas com foco
infeccioso na boca podem perder 17%
de seu rendimento máximo. Além disso,
a boca é a porta para identificar principalmente endocardite bacteriana, lesões
musculares, além de outras doenças que
causem manifestações
orais como:
problemas
nas amígdalas,
laringe,
faringe, esôfago,
estômago e AIDS”,
explica o cirurgião.

A

saúde plena é fundamental para
o bom desempenho de qualquer atleta,
seja ele recreativo, amador ou profissional.
E, garanti-la, vai muito além de testes
ergométricos, sanguíneos e cardiológicos.
Atentar para a saúde bucal também é fator
determinante para a excelência nas práticas.
Por esse motivo, torna-se cada vez maior a
necessidade de os cirurgiões-dentistas se
especializarem para atuarem na especialidade.

O campo de atuação para o
cirurgião-dentista na Odontologia
esportiva é vasto e permite muitas
oportunidades. O profissional pode atuar
em escolas, clubes, academias, consultório
particular, serviço público (órgãos de
esporte, saúde e educação – na esfera
municipal, estadual e federal), universidades
e escolas de pós-graduação, federações,
confederações e comitês esportivos, empresas específicas da área, gestão esportiva e
gestão em saúde esportiva.
Aos interessados na especialidade ainda há
a oportunidade de serem responsáveis pela
área odontológica e representarem suas
instituições em eventos científicos.
A atividade congrega:
- avaliações odontológicas dos atletas da instituição;
- promoção em saúde bucal;
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- inserção e interação científica;
- controle de fármacos que possam ocasionar
doping positivo, além de identificar interações
medicamentosas possíveis, bem como
manifestações bucais, por uso de soluções
proibidas.
“Assim como estar com a saúde dental em dia
favorece o desempenho, também é verdade
que todas as atividades esportivas colocam
em risco a integridade dos elementos dentais.
Por esse motivo, o profissional é tão importante em todos os momentos da vida do atleta.
As lutas de contato, por exemplo, costumam
causar fraturas entre os seu praticantes. Os
traumas vão desde a perda ou fratura –
dentais e ósseas – até lesões ulcerativas em
tecido mole. Para esses atletas, o cirurgião
sempre aconselha o uso de protetores bucais
e de máscaras faciais personalizadas. “O uso
de proteção diminui em 80% o risco de lesões
durante os treinos e jogos. Por esse motivo,
é primordial a supervisão de um profissional
da área, cuja atuação vem desde prevenir e
identificar doenças graves até aos cuidados
diários”, finaliza Carlos Folha.
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Empresa coreana
é chancelada com Selo ABO

ABO na Mídia

Para tal, recebeu a visita do executivo comercial da ABO Nacional, Charles Santos

Nossa entidade vem sendo cada vez mais
referência na imprensa. Somos fonte de
informação tanto no sentido de defender
nossa categoria como de passar informações
fidedignas que ajudem a população.

E

m novembro de 2018, o executivo
comercial da ABO, Charles Santos,
realizou uma visita técnica à sede da
companhia Hyundae Meditech, na Coreia
do Sul, a convite do CEO da Skin Store do
Brasil, Pedro Miguel, e da CEO da Hyundae,
Mihee Song, para analisar e certificar os fios
faciais de reabilitação orofacial, I-Thread,
com o Selo ABO.
A chancela só poderia ser concedida a partir
de análise do produto, que levou em conta
a viabilidade, matéria-prima, regulação,
processo de industrialização e laboratório
de análise de clínica médica. “Nesta
oportunidade
foram
constatados
procedimentos rígidos adotados no
que se refere aos processos e regulações
industriais coreanas a fim de assegurar
e diminuir a possibilidade de falha e,
consequentemente, degradação do produto
pelo consumidor”, explica Santos.
A partir do acolhimento de Mihee Song, que
possibilitou a visita técnica à planta fabril
da empresa, Santos ainda teve acesso ao
showroom da Hyundae bem como a todo
o portfólio. Além disso, pode conhecer os
métodos de análises laboratoriais e seus
registros. “Essa oportunidade que foi
concedida pela Hyundae Meditch também
possibilitou levar o nome da ABO para o
outro lado do mundo, tornando a entidade
mais visível e prestigiada”, comemora Santos.
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Abaixo, algumas recentes matérias veiculadas
na mídia:

Prevenção ainda é o desafio para a saúde bucal no Brasil
No jornal O Povo, do Ceará, a pauta é sobre
prevenção.
A ABO Nacional, por meio de seu então presidente,
Luiz Fernando Varrone, foi uma das importantes
fontes, junto com o Ministério da Saúde.
Acesse https://especiais.opovo.com.br/saudebucal/
ou pelo QR Code

Mais de 50% das crianças de cinco anos
têm cárie no Brasil
Segundo o ministério da Saúde, mais de 53%
das crianças com cinco anos de idade já tiveram
cárie. A Associação Brasileira de Odontologia
(ABO), com base em informações do Ministério,
alerta que as crianças nessa idade já têm, em
média, mais de duas cáries nos dentes de leite.
Os pesquisadores recomendam que as mães
façam um pré-natal odontológico, ou seja, consultem
o dentista antes mesmo do nascimento do bebê,
para que possam ser orientadas sobre os
cuidados com a própria saúde bucal e da criança.
Acesse
https://www.minhavida.com.br/familia/
materias/34014-5-coisas-que-a-ciencia-diz-sobreseu-filho-de-ate-5-anos ou pelo QR Code

Recife recebe o Bem Estar Global
Fernando Rocha comandou a festa, que contou
com a participação das cantoras Joelma e Érica
Natuza.
O Bem Estar Global desta sexta-feira (9) aterrissou
no Recife (PE). O evento é uma iniciativa da
Globo em parceria com o Sesi e oferece serviços
gratuitos de saúde e qualidade de vida, além de
aulas de dança e atrações musicais. Fernando
Rocha comandou a festa, que contou com a
participação das cantoras Joelma e Érica Natuza.
Acesse https://g1.globo.com/bemestar/noticia/2018
/11/09/recife-recebe-o-bem-estar-global.ghtml
ou pelo QR Code
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Capital paulista recebeu maior Congresso
Anual de Odontologia do mundo
A 37ª edição do CIOSP contou com mais de 200 expositores,
que apresentaram novidades em produtos e inovações tecnológicas

- FINI BEM-ESTAR - apresentou a primeira
linha de balas e gomas de mascar com o Selo
ABO recomenda. Durante o evento os produtos
foram distribuídos para degustação.
- TV DOUTOR ODONTO - lançou durante o
encontro um produto exclusivo e diferenciado
para os consultórios e clínicas de Odontologia.
A ideia foi oferecer ao cirurgião-dentista uma
ferramenta de comunicação, onde ele terá
inserções personalizadas exclusivas para o
seu ponto, melhorando a taxa de retorno e a
experiência de seus clientes.
- WATANABE ASSESSORIA - levou aos congressistas temas como: assessoria contábil,
financeira, trabalhista e previdenciária. Além
disso, a empresa mostrou a importância dos
números contábeis e financeiros para as
tomada de decisão.
- INSTITUTO PRIOMECH marcou presença
trazendo novidades, com destaque para os
benefícios dos óculos 3D Spidufen na Odontologia. Também apresentou materiais promocionais personalizados para cada especialidade.
- MONGERAL AEGON – teve como tema a
incapacidade temporária caso o cirurgiãodentista sofra acidente de trabalho ou tenha
um problema de saúde e não possa continuar
exercendo a sua função. Nestes casos, ele
recebe o valor do seguro pelo período do
afastamento.

O

CIOSP - Congresso Internacional de
Odontologia de São Paulo - aconteceu entre
os dias 30 de janeiro e 2 de fevereiro, no Expo
Center Norte, na capital paulista e recebeu
cerca de 25 mil profissionais da área por dia.
O evento é um dos maiores e mais respeitados
do mundo e supera a cada ano em qualidade
de público. Para essa edição, o compromisso
foi apresentar aos participantes inovações
tecnológicas, tendências do mercado e novas
oportunidades de negócios.
De acordo com o presidente da Associação
Paulista de Cirurgiões-Dentistas – APCD (enti-

“O CIOSP é um espaço de suma importância
para ouvir as autoridades envolvidas nas políticas
públicas de saúde com as argumentações
relacionadas aos projetos com abordagem às
suas aplicações, gestão e financiamento, e
apresentação dos resultados com demonstração
dos objetivos atingidos ou não, muitas vezes
decorrentes da grande diversidade que apresenta o nosso país na saúde pública”, finaliza
Wilson Chediek.

dade responsável pela organização do evento),
Wilson Chediek, o congressista encontrou na
programação científica e por meio dos expositores da feira comercial oportunidade de aprimoramento, atualização profissional e acesso
a produtos e materiais mais atuais no mercado
odontológico. “É importante ressaltar que o
CIOSP não abrange uma única especialidade,
mas é capaz de reunir, difundir e interligar todas as áreas da Odontologia”, explica.
A grade científica foi elaborada pensando em
oferecer informação e educação aos congressistas. Para tal, o evento contou com
palestrantes nacionais e internacionais. “O

CIOSP se sustenta em: conferir visibilidade às
inovações tecnológicas para que o cirurgiãodentista possa definir um diagnóstico com a
menor margem de erro; planejar estratégias
educativas, preventivas e decisões de tratamento; amplificar os horizontes de ação e
atuação do especialista, por meio de conhecimentos inter e transdisciplinares; transformar
as inovações tecnológicas e conhecimentos
científicos em favor da qualidade de vida da
população”, ressalta o coordenador científico,
Danilo Duarte.
Foram 250 expositores. Entre eles, destaque
para:

O CIOSP se sustenta em: conferir
visibilidade às inovações tecnológicas para que o cirurgião-dentista
possa definir um diagnóstico com a
menor margem de erro
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Selo ABO

Sinônimo de Garantia,
Confiança e Legitimidade

A

certificação foi criada em 1985 e,
desde então, faz parte da chancela da Associação
Brasileira de Odontologia – ABO. As empresas
interessadas em conquistar o Selo submetem
seus produtos a testes de legitimidade em laboratórios credenciados. A avaliação é feita de forma
rigorosa e seguem critérios específicos, o que
garante a procedência, qualidade e segurança
para o cirurgião dentista e também a tranquilidade
do paciente. Além disso, é um diferencial competitivo
junto ao público consumidor em concorrências
públicas e privadas.
Para o executivo comercial da ABO Nacional,
Charles Santos, a chancela garante qualidade
e segurança à população e ao mercado. “O Selo
ABO é uma garantia via carimbo exclusivo que
ratifica a legitimidade de desempenho dos produtos
voltados ao mercado odontológico”, detalha.
Além do Selo ABO Aprovado, a ABO possui
também o Selo ABO Recomenda, que analisa
com o mesmo rigor todos os produtos. Neste
caso, trata-se da chancela que corrobora, confere
e atesta, por meio de avaliação realizada pelas
comissões técnica e administrativa, a legitimidade
e o desempenho dos produtos, para que atendam
às normas exigidas pelo Ministério da Saúde,
Inmetro e Anvisa.
Ambos os Selos servem como referência competitiva tanto para o mercado nacional como internacional. As empresas interessadas em conquistar
o carimbo exclusivo devem acessar o site da
entidade: http://www.abo.org.br/ e preencher um
formulário.
Atualmente a Associação Brasileira de Odontologia – ABO conta com número superior a 100
empresas do setor médico-odontológico que
conquistaram os selos ABO APROVADO e ABO
RECOMENDA em mais de 200 produtos.
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Chapa única inscrita é eleita por aclamação
em Assembleia Geral da ABO Nacional

D

urante a assembleia geral realizada
no dia 30 de novembro de 2018 na sede da
ABO-SP, a chapa encabeçada por Paulo
Murilo da Fontoura, única inscrita para
concorrer às eleições da ABO Nacional, foi
aclamada para exercer o novo mandato no
triênio que vai de 2019 a 2021.
Paulo Murilo já foi presidente da ABO-RJ

da gestão, expondo as principais metas que
haviam sido traçadas e as vitórias alcançadas
em prol da associação. “Fechamos um ciclo
importante, de forma bastante satisfatória,
por tudo o que conquistamos. Como destaques
na gestão aponto a profissionalização da
administração por meio da consolidação de
uma equipe unida e de parceiros que atuam
de forma integrada. Outro ponto alto foi levar
o nome da ABO de forma positiva ao mercado
odontológico, tanto nacional quanto internacional. Estivemos presentes em diversos
eventos, no Brasil e no exterior, o que resultou
em estabelecermos nossa marca de forma
respeitada e consolidada à indústria, comércio
e outras entidades, de quem nos aproximamos
e hoje possuímos uma convivência harmônica
com todos”, declarou.

e, recentemente, ocupava a diretoria financeira da instituição. O novo presidente da
ABO Nacional tomou posse no dia 2 de
janeiro, comprometendo-se a realizar uma
gestão enxuta e responsável. “A expectativa
em relação ao mandato é muito boa, especialmente pelo fato de ter sido uma escolha
unânime, o que mostra que todo o grupo
está unido, todos demonstrando vontade de

ajudar e trabalhar em benefício da ABO”,
declarou o presidente eleito.
Além da eleição que confirmou o novo presidente, a assembleia geral da ABO também
apresentou aos participantes o planejamento
orçamentário para o ano de 2019, bem
como o mandatário anterior, Luiz Fernando
Varrone, realizou uma explanação a respeito

Varrone, que esteve à frente da entidade
por dois mandatos seguidos, de 2012 a
2018, revelou ainda que a expectativa em
relação ao próximo mandato é elevada e
positiva. “Dr. Paulo possui uma capacidade
gerencial muito grande. Pelo fato de não
ter uma oposição que dificulte a tomada
de decisões, acredito que ele conseguirá
exercer o mandato de forma tranquila,
ampliando ainda mais o crescimento da
ABO registrado nos últimos anos. Estamos
todos muito animados e a expectativa é a
melhor possível”, concluiu.

Sobre o processo de transição e a expectativa
em relação aos primeiros meses de mandato,
Paulo Murilo revelou que, mesmo antes de
assumir a presidência, vinha trabalhando
fortemente na associação. “Estamos, desde
agosto de 2018, atuando em conjunto com
a diretoria anterior, realizando um levantamento minucioso de todas as contas,

pendências, necessidades e problemas
registrados. Com isso, assumimos a entidade
a par de tudo o que estava sendo feito para,
assim, conseguirmos implementar rapidamente nossa filosofia e reforçar ainda mais o
cunho de administração extremamente
profissional frente à entidade”, finalizou.
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