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PALAVRAS DO PRESIDENTE :: Dr. Ivan do Amaral Pereira, CD

Todos os cirurgiões-dentistas, acadêmicos e profissionais liga-
dos à área têm um grande compromisso com a Odontologia, 
do dia 17 a 20 de julho, onde a ABO-RJ estará organizando 

o 24º CIORJ/2019. Tenho certeza que este CIORJ superará todas 
as expectativas e será um dos melhores de todos os tempos. Vale 
ressaltar mais uma vez que o nosso evento acontecerá no Riocen-
tro, no maior Centro de Convenções da América Latina, na Barra 
da Tijuca, onde ocuparemos dois pavilhões, um voltado para área 
científica, com a presença de professores renomados do Brasil, e 
o outro com a nossa feira comercial, com inúmeras empresas do 
ramo odontológico, afins e de outros ramos comerciais, também.

Para participar do 24º CIORJ/ 2019 basta o participante procu-
rar o estande de inscrições localizado na entrada dos pavilhões e se 
inscrever. Vale lembrar a todos que os associados da ABO-RJ, em 
dia com suas contribuições, têm inscrição básica garantida para 
entrar na feira comercial e nas conferências oferecidas no pavilhão 
científico.  

O 24º CIORJ/2019 chegou. Venha aproveitar e desfrutar de co-
nhecimento científico, de apresentação de produtos e serviços ino-
vadores e ter a chance de ganhar diversos brindes durante o evento! 
Nós vemos no 24º CIORJ/2019! 

Salvem a data em suas agendas! Conto com a presença de todos 
em nosso evento! #vemprociorj

Canal de Comunicação com a Presidência da ABO-RJ

Aqueles que queiram enviar sugestões, dúvidas, reclamações e 
críticas construtivas, para melhoria da nossa ABO-RJ, podem en-
dereçar para o e-mail: (presidencia@aborj.org.br). Terei o maior 
prazer em responder todas as demandas de nossos associados, em 
busca do desenvolvimento e crescimento da nossa ABO-RJ.

Cursos da ABO-RJ

Visitem o site da ABO-RJ (www.aborj.org.br) e o facebook da 
ABO-RJ (@aborjbrasil), pois além de notícias e informações so-
bre o mundo da Odontologia, os cirurgiões-dentistas poderão ver 
também os novos cursos de especialização, aperfeiçoamento e atu-
alização da UNIABO, disponíveis na Sede da ABO-RJ e na nossa 
Sucursal Barra da Tijuca. Também no site da ABO-RJ estão dis-

poníveis os cursos do DACom/ABO-RJ 
voltados para ASBs e TSBs; e os cursos de 
uma dia dos Departamentos de Atividades 
Científicas e Estudantis, com a presença de 
professores renomados da Odontologia. Participem dos nossas ati-
vidades científicas!

III Mostra Acadêmica de Odontologia/2019

No dia 24 e 25 de agosto, a ABO-RJ sediará a III Mostra Acadê-
mica de Odontologia, organizada pelo estudante da Unesa, Rafael 
Nunnes. O evento reunirá professores renomados de diversas espe-
cialidades. Haverá, também, um concurso de painéis científicos e 
uma exposição comercial com a presença de diversas empresas do 
ramo odontológico. Vale muito a pena participar deste evento de 
grande gabarito voltado aos acadêmicos de Odontologia!   

Excursão para Conservatória/Valença – RJ

A Diretora Social da ABO-RJ, Dra. Regina Tancredo, promoverá 
com o apoio da ABO-RJ, uma excursão para a cidade de Conser-
vatória (distrito de Valença), interior do Rio de Janeiro. O passeio 
ocorrerá do dia 23 a 25 de agosto, onde dia 23 (sexta-feira) o em-
barque acontece na Sede da ABO-RJ, a partir das 14h e com retorno 
programado, na Sede da ABO-RJ, no dia 25 (domingo), às 19h. 
Para adquirir pacotes para a excursão, que inclui ônibus, bingo fes-
tivo, hospedagem e refeições, basta entrar em contato com a Dra. 
Regina Tancredo, no telefone: (21) 99625-5462 ou mandar mensa-
gem por Whatsapp. Vale a pena participar desta excursão turística 
da ABO-RJ! 

Bingo da Primavera - 2019

No próximo dia 14 de setembro, a partir das 13h, a Diretora So-
cial da ABO-RJ, Dra. Regina Tancredo, promoverá mais uma edi-
ção do bingo temático que estará homenageando, desta vez, a esta-
ção das flores, a primavera. O evento festivo acontecerá na Sede da 
ABO-RJ, no Espaço Arena. Os convites estarão à venda na Secre-
taria da ABO-RJ, a partir do dia 02 de setembro. O evento é muito 
divertido e animado. Não perca! Participe! 

O 24º CIORJ/2019 está aí pronto para você!
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BINGO ::  

A ABO-RJ realizou, no último dia 15 de junho, o bingo temático, 
no formato de festa junina, em homenagem a São João. O evento 
aconteceu na Sede da ABO-RJ, no Espaço Arena, foi apresentado 

pelo locutor e jornalista Ricardo Mesquita e contou com a presença de 
mais de 40 pessoas. 

Participaram do evento a Diretora Social da ABO-RJ, Dra. Regina Tan-
credo e seus familiares; o Presidente da ABO Nacional, Dr. Paulo Mu-
rilo da Fontoura e sua esposa, do membro do CODE da ABO-RJ, Dr. 
Fernando Leal. Além da Diretoria da instituição, também compareceram 
diversos CDs associados, juntamente com seus familiares; parentes de 
diretores da ABO-RJ e amigos da entidade. Os participantes receberam, 
como de praxe, 10 cartelas para concorrer aos prêmios e, no final, aque-
les que não ganharam nada recebem a cartela extra, “sorteio do azarão”, 
em que disputam o prêmio-surpresa colocado na caixa de interrogação. 
Além dos prêmios e da animação dos presentes, o evento teve um grande 
churrasco servido aos convidados para celebrar o grande ‘arraiá’ realiza-
do durante o evento. 

Descontração, animação, muitos prêmios e um grande ‘arraiá’ 
marcaram o sucesso do bingo junino da ABO-RJ

O Bingo Junino distribuiu os seguintes brindes: um espremedor de 
frutas, um ferro elétrico de passar roupa, uma sanduicheira grill, um li-
quidificador, uma pipoqueira, uma churrasqueira portátil Gourmet, uma 
panela elétrica de fazer arroz, uma cafeteira da marca Nespresso, um mi-
cro-ondas e o prêmio principal foi a televisão de 20 polegadas. O prêmio-
surpresa (“azarão”) foi duas latas de biscoitos da marca Bauducco, edição 
comemorativa de 90 anos da marca. Os grandes sortudos do evento, que 
ganharam os prêmios principais, foram: a Sra. Ângela Nigro, que ganhou 
a cafeteira da marca Nespresso; o CD associado da ABO-RJ, Ex-Presiden-
te da AcBO, Dr. Placidino Brigagão, que faturou o micro-ondas; e a maior 
sortuda da tarde foi a CD associada da ABO-RJ, Dra. Edineide Ribeiro, 
que faturou a televisão de 20 polegadas. O prêmio do “azarão” foi con-
quistado pelo Sr. Fernando Lyrio, que estava participando pela primeira 
vez de um bingo temático da ABO-RJ.

No próximo dia 14 de setembro, a ABO-RJ realizará o Bingo da Prima-
vera, em homenagem à estação das flores. Os convites estarão à venda a 
partir do dia 02 de setembro, na Secretaria da ABO-RJ. Participem!

Fotos: Afonso Alfaya
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:: 30 COB/2018:: ANÚNCIOS 
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ANÚNCIOS ::  
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ANÚNCIOS ::  

www.revista.aborj.org.br
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RBO

Leia a 
RBO

Publique na 
RBO
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:: ANIVERSÁRIO DA ABO-RJ

A Profa. Jamilla Barroso apresentou um encontro técnico-
científico no dia 31 de maio, data na qual a ABO-RJ come-
mora o seu aniversário de 82 anos. Ela apresentou uma aula 

inédita, na Sede da ABO-RJ, com o tema “Desvendando a ATM” 
para um público de 40 pessoas, entre CDs e acadêmicos de Odon-
tologia. A Profa. Jamilla é especialista em prótese e possui técnica 
própria de trabalho e é autora do livro “Odontologia Viva”. Como 
presente aos participantes do evento, a Profa. Jamilla deu um livro 
para cada pessoa, em tributo ao aniversário de 82 anos da ABO-RJ.

Tributo a Profa. Jamilla

Antes do início da aula, o Diretor do Museu de Odontologia Sal-
les Cunha, Dr. Thales de Magalhães, fez uma homenagem à Profa. 
Jamilla Barroso, que inclusive foi sua aluna na Faculdade de Odon-
tologia da UFF (FO-UFF). O Dr. Thales leu a todos os presentes 
um pouco da história dos 82 anos da ABO-RJ, e ao final de sua 
leitura ele ofertou como tributo à Profa. Jamilla um buquê de rosas 

Aniversário de 82 anos da ABO-RJ: Profa. Jamilla Barroso ministra 
evento inédito sobre ATM

vermelhas por ela ser a professora anfitriã desse evento de aniver-
sário da entidade. 

Evento

O evento técnico-científico da Profa. Jamilla sobre ATM teve 
como objetivo inspirar os profissionais e acadêmicos de Odonto-
logia a conhecer e se interessar por essa articulação tão importante 
para o dia a dia do ser humano. A Prof. Jamilla apresentou em sua 
aula os seguintes temas (assuntos): principais causas das disfun-
ções do Sistema Estomatognático, como lidar com a problemáti-
ca da ATM, como através do olhar e da malícia desvendar casos 
e fazer a sua avaliação, a importância dos exames de imagem e as 
oclusões comandando as disfunções.

Ao final do evento, a Profa. Jamilla deu a cada pessoa presente 
um exemplar do seu livro autografado e parabenizou a ABO-RJ 
pelos seus 82 anos e agradeceu esse convite tão nobre de ser a pro-
fessora convidada para a comemoração do aniversário da ABO-RJ. 

Fotos: Afonso Alfaya
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CURSOS DA ABO-RJ :: CAP/UNIABO
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CURSOS DA ABO-RJ :: DEP. CIENTÍFICO/ESTUDANTIL
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Acesse a 
RBO

Leia a 
RBO

Publique na 
RBO

ANÚNCIO :: 

DACom / ABO-RJ :: Dr. Celson Couri, CD
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CURSOS DA ABO-RJ :: DEP. CIENTÍFICO/ESTUDANTIL

No dia do CD, a ABO-RJ vai presentear os profissionais com um evento 
diferenciado. Venha fazer parte desta história! Inscrições abertas no site 

www.aborj.org.br
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ANÚNCIO :: 

Marcia Nana :: MARKETING

O paciente é a razão de todo o funcionamento do consultó-
rio. É pensando nele que o cirurgião-dentista se especiali-
za, participa de cursos, meetings e congressos. O paciente 

é o responsável pelas visitas às feiras comerciais e as longas esperas 
nas filas, para conhecer novos produtos, aprender a manuseá-los, 
tudo que facilite o dia a dia do consultório e possibilite a realização 
de tratamentos inovadores, duráveis e que satisfaçam as necessida-

des e desejos do seu público. 
O relacionamento “cirurgião-dentista x paciente” teve muitas mudanças mudanças. A 

mais significativa foi a forma como o dentista passou a ser visto pelo seu público, o que 
antes era uma relação de medo e ansiedade, passou a ser uma relação de confiança. Pode-
mos afirmar que esta nova imagem que o público tem do cirurgião-dentista é resultado de 
exaustivos trabalhos e longas pesquisas, que trouxeram para o mercado da Odontologia 
tratamentos diferenciados, que proporcionam conforto e beleza. Mas este novo perfil do 
consumidor dos serviços odontológicos, que é o seu paciente, o levou também a ser mais 
seletivo e exigente, ou seja, quer sempre o melhor, e em todos os sentidos.

A postura e a qualificação do cirurgião-dentista são de fundamental importância nesta 
relação, mas precisa ser acompanhada de toda a excelência no conjunto dos serviços que 
são prestados. O atendimento inicial, o pós-atendimento, o ambiente interno, a localização 
do consultório, a equipe de trabalho são alguns dos fatores relacionados e que merecem 
cuidados constantes. A qualidade do atendimento é uma responsabilidade de toda a equipe 
do consultório e deve ser praticada em todos os momentos. Seja com os novos ou antigos 
pacientes, independente do perfil de cada um, de cada situação vivenciada.

O que o paciente deseja quando chega ao consultório? Quais as suas expectativas e 
necessidades? O primeiro contato com o consultório, o que chamamos de “momento da 
verdade”, é quando o paciente conhece os diversos aspectos do consultório e tem uma per-
cepção da qualidade. Nesse momento, é que os pacientes julgam a qualidade dos serviços 

O Paciente e a Qualidade no Atendimento
e se suas expectativas são preenchidas ou não. Quanto mais experiências positivas, melhor 
será a avaliação quanto à qualidade do serviço. É essa experiência que os fazem voltar ou 
não a procurar os seus serviços.

E em meio a tantas ofertas de profissionais no mercado, por que o paciente continuará a 
usar os serviços de um consultório que não o satisfaça? É essencial que a qualidade aplicada 
no consultório de Odontologia, seja construída sobre as dimensões técnicas (conhecimen-
to científico aplicado), interpessoal (relacionamentos entre cirurgiões-dentistas, pacientes, 
equipe de auxiliares e técnicos) e ambiental, que se preocupa com o bem-estar e conforto 
do paciente. O resultado destas dimensões é a confiança que seus serviços despertam no 
público, que se torna fiel, e auxiliam na construção da imagem do consultório no mercado. 

Inicia-se então o diferencial do consultório em relação à concorrência. Pois o conjunto 
funciona em harmonia e mantém-se em sincronia com as expectativas dos pacientes. Mas 
não podemos esquecer que a qualidade além de ser aplicada no consultório deve ser atu-
alizada e renovada periodicamente, e é onde entram as reuniões, treinamentos, pesquisas 
de satisfação do paciente, tudo para verificar se a qualidade percebida pelo paciente está de 
acordo com a qualidade prestada.

A rotina do consultório e o stress do trabalho pode “mecanizar” o atendimento, fazendo 
com que sejam perdidos detalhes como cordialidade, atenção, simpatia, objetividade e o 
“sorriso”. Aos cirurgiões-dentistas cabe a responsabilidade de ser o iniciador neste processo 
da qualidade e criar dentro de sua equipe de trabalho multiplicadores do bom atendimento.

Quando o clima de comprometimento está presente na rotina do consultório, os traba-
lhos fluem com maior facilidade, e esta harmonia reflete nos pacientes, originando laços de 
relacionamentos duradouros que fidelizam seu público.

Marcia Nana
Gestão e Marketing

Ideia_consultoria@yahoo.com.br
www.marciananamarketing.com.br
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DENTISTA AZUL - Sustentabilidade :: Dr. Veit, CD

As inovações científicas e tecnológicas 
têm transformado todas as áreas da 
nossa vida, e não poderia ser diferente 

na Odontologia. O uso de máquinas e instru-
mentos eletrônicos tem tornado nossa rotina 
muito mais rápida, eficiente e confortável. Mas 

além de todas essas qualidades, a tecnologia também tem contribuído 
para o meio ambiente. Veja alguns exemplos:

Diagnóstico por Imagem: Hoje com nossas máquinas de Panorâmicas 
Digitais e Tomógrafos, tornamos nossos diagnósticos muito mais fide-
dignos, além de diminuir muito os níveis de radiação e desperdício de 
produtos químicos para a revelação de nossas radiografias. Estes mate-
riais geram muitos danos para o meio ambiente, demorando mais de cem 
anos para se decompor na natureza, sem contar que o plástico da ‘chapa’ 
que é revelada é um derivado direto do petróleo, cuja extração traz pro-
blemas ambientais em termos de gases estufa.

A tecnologia contribuindo para o meio ambiente
Laboratório Digital: Além da alta performance de nossas novas má-

quinas para confecção de cerâmicas com alto nível estético, por copiarem 
com riqueza de detalhes as características de preparo e cor dos dentes a 
serem confeccionados, conseguimos resultados excelentes em cimenta-
ções de sessão única. Assim, diminuímos as repetições dos trabalhos, o 
que levaria ao descarte de materiais, além de gastos com combustíveis 
que liberam ainda mais gases tóxicos ao nosso ambiente.

Escaneamento Digital: Nossas moldagens estão ficando raras! Já que 
hoje com nossos escaneadores conseguimos copiar digitalmente e con-
feccionar modelos digitais para a produção de nossas coroas ou aparelhos 
ortodônticos, diminuindo nossa demanda de tempo e, além disso, o des-
perdício de material de moldagem.

Buscar nos pequenos detalhes melhorias para a nossa rotina de aten-
dimentos e juntos a isso proteger nosso planeta Terra é o nosso impulso! 
Venha conosco e se torna um Dentista Azul!

ANÚNCIO :: 

Soluções customizadas
à sua necessidade

Solicite um
representante:

(21) 2024-7570
(21) 96691-7678

comercial@sisag.com.br
www.sisag.com.br

Revolucione sua agenda!

GESTÃO
Gerencie sua agenda a qualquer momento,

reagende consultas de onde estiver, obtenha
relatórios com controle de agendamentos,

consultas pendentes e muito mais. Controle
tudo na palma de sua mão.

FIDELIZAÇÃO DE PACIENTES
Agendamento de consultas 24h por dia. Sem

perda de marcações devido a telefone ocupado. 
Noti�cações de consultas, convite inteligente
de retorno. Tudo pelo app: prático e rápido.

Plano mensal com
agendamentos ilimitados
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EVENTO - WOSON ::  

A empresa chinesa Woson realizou do dia 23 a 25 de maio um 
showroom para apresentar a sua nova linha de produtos voltados 
ao ramo odontológico. O evento de demonstração aconteceu na 

Sede da ABO-RJ, no Espaço Cultural da entidade, e contou com a pre-
sença de cirurgiões-dentistas, técnicos em mecânica e eletrônica que tra-
balham no ramo odontológico, donos de dentais e revendedores de peças 
odontológicas. O evento nos três dias reuniu em média 150 pessoas. 

A Woson lançou uma linha de equipos de última geração, voltados 
para dar confiabilidade, conforto e segurança aos cirurgiões-dentistas em 
seus procedimentos.  Além disso, a empresa chinesa está comercializando 
autoclaves, compressores de ar comprido, entre outros produtos. 

Woson realiza um showroom de demonstração  
dos seus produtos na Sede da ABO-RJ

O evento foi composto de palestras com representantes de vendas da 
empresa, técnicos em mecânica e eletrônica credenciados, que fizeram 
apresentações e demonstração dos produtos, mostrando a eficiência, 
confiança e durabilidade dos mesmos, e ao lado do miniauditório monta-
do no Espaço Cultural, a empresa fez um showroom com a apresentação 
da sua nova linha de produtos, equipos, autoclaves, compressores, entre 
outros. O evento foi organizado pelo representante de vendas da Woson 
no Rio de Janeiro, Milton José e pela Diretora de Marketing da empresa, 
Carla Lombardi. O Presidente da ABO-RJ, Dr. Ivan do Amaral Pereira 
também prestigiou o evento com a sua presença.       
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DACom / ABO-RJ :: Dr. Celson Couri, CD Fotos: Afonso Alfaya

O DACom/ABO-RJ participou no último dia 11 de maio da festa de 
aniversário de 144 anos do Rio Comprido, representando a ABO
-RJ na festividade. Além da ABO-RJ, participaram várias empre-

sas importantes do bairro como: Estácio, UniCarioca, Cesgranrio, entre 
outras. Todos os participantes que foram apoiadores do evento prestaram 
serviços sociais gratuitos à população da região como: aferição de pres-
são, teste de glicemia, exame de vista e corte de cabelo.

O aniversário de 144 anos do Rio Comprido que é comemorado no dia 
01º de maio e foi organizado pela 3ª Região Administrativa, que cuida 
do bairro, através do seu Administrador Valdir Barbosa; pela Superin-
tendência do Centro e Centro Histórico, através do seu superintendente, 
Pablo Mello; pela ONG Aliança Resgate do Rio Comprido (ARONG), 
através da sua Presidente, Deise Santos; e pela Associação dos Ambulan-
tes e Camelôs do Grande Rio Comprido (ATACRC), pelo seu Presidente, 
Inácio Santos. Além deles, várias empresas e associações do bairro, entre 
elas a ABO-RJ, a Guarda Municipal (1ª IGM – Centro), a Polícia Militar, 
através do 4º BPM – São Cristóvão, o Sangue Bom da Barão – Sr. Moraes, 
entre outras ajudaram na realização desse grande evento festivo em prol 
do bairro.

A festividade contou com a presença do Detran-RJ, que estava tirando 
carteira de identidade gratuita ou a segunda via da mesma. Também esta-
vam presentes representantes da Light para tirar dúvidas sobre a conta de 
luz e fazendo a prevenção contra o uso de ‘gatos’ na rede elétrica. 

O aniversário teve apresentações no palco da festa de alunos da 

DACom/ABO-RJ participa da festa de aniversário de 144 anos 
do Rio Comprido, com ação social voltada aos moradores

ARONG, das escolinhas de formação de jui-jítsu, balé e hip-hop, e a ban-
da da Guarda Municipal fez uma apresentação musical.

Ações do DACom/ABO-RJ

O DACom/ABO-RJ esteve no evento representado pelo seu Diretor, 
Dr. Celson Couri, contou com a presença de ASBs e alunas, em estágio, 
do curso de formação de ASBs que é realizado na ABO-RJ. No estande do 
DACom/ABO-RJ montado na Praça do Rio Comprido, localizado na Rua 
Aristides Lobo, todas as crianças e seus pais puderam aprender a realizar 
corretamente uma higiene bucal satisfatória, através de dicas dadas pelas 
ASBs em cima do mostruário de dentição humana do departamento. Ao 
final da palestra, todas as crianças ganhavam um kit infantil Colgate Dr. 
Dentuço, que contém uma escova de dente infantil, um creme dental e 
um sabonete em formato de pedra da marca Protex, que também perten-
ce a Colgate. 

Parabéns do Rio Comprido

No final do evento, todos os organizadores e representantes das em-
presas e associações apoiadoras, inclusive a ABO-RJ, subiram ao palco 
para cantar os parabéns pelo bairro do Rio Comprido, e que ele possa se 
desenvolver e crescer cada vez mais. Parabéns, Rio Comprido, pelos seus 
144 anos! 
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Fotos: Afonso Alfaya DACom / ABO-RJ :: Dr. Celson Couri, CD

O Departamento de Atividades Comunitárias da ABO-RJ (DA-
Com/ABO-RJ) realizou a cerimônia de formatura das alunas do 
Curso de Capacitação em Instrumentação Cirúrgica para TSBs 

e ASBs, da turma iniciada em janeiro/2019. O evento aconteceu na Sede 
da ABO-RJ, no Auditório 03, no dia 29 de junho, e contou com a pre-
sença do Diretor do DACom/ABO-RJ, Dr. Celson Couri, que também 
estava representando o Presidente da ABO-RJ, Dr. Ivan do Amaral Perei-
ra. Além disso, a cerimônia contou com a participação dos professores e 
coordenadores do curso, a Profa. Rosana Vasconcellos de Carvalho e o 
Prof. Rodrigo Santa Rosa Santos, e também teve a presença da Secretária 
do DACom/ABO-RJ, Andrea Fulgêncio.

Este evento marcou a formatura de 11 alunas, que foram: Alcenilde 
Santos Lima, Claudia Helena Lobo do Nascimento, Darci Pontes de Oli-
veira Soares da Silva, Gerlane Carlos da Silva, Lidiane Ferreira de Miran-
da, Luciana Siletes Barcelos, Marcia Cristina Teixeira da Silva, Monique 
Raene Rufino Nascimento, Rosemeire Correa Bastos, Silvana Rodrigues 
da Silva de Souza e Tainá Silva de Oliveira Braga

Antes da entrega dos diplomas e dos brindes à turma, as alunas que 
mais se destacaram no decorrer do curso e os professores que ministra-

DACom/ABO-RJ realiza a formatura das alunas do Curso de 
Capacitação em Instrumentação Cirúrgica para TSBs e ASBs 

ram aulas fizeram discursos de grande emoção destacando a importância 
do curso e a trajetória científica difícil, mas finalizada com uma grande 
vitória. Depois da entrega do diploma a todas as formandas, o DACom/
ABO-RJ fez uma homenagem  a aluna que teve o melhor desempenho 
durante o curso, primeiro lugar geral na atividade científica, que foi: Ro-
simeire Correa Bastos.  A agraciada por ter se destacado no curso rece-
beu, além do certificado de conclusão, um diploma de honra ao mérito 
e como prêmio ganhou o livro “Aprendendo com a Vida”, do CD Farid 
Zacharias. 

Após a solenidade de entrega dos diplomas, as formandas iniciaram a 
festividade de comemoração pelo êxito, com uma pequena festa no mes-
mo auditório em que aconteceu a cerimônia de formatura, onde as for-
mandas e seus familiares puderam celebrar essa grande conquista juntos. 

O DACom/ABO-RJ estará, em breve, com as inscrições abertas para 
a novo curso de Capacitação em Instrumentação Cirúrgica para TSBs e 
ASBs. Além disso, o departamento vem buscando dia a dia ajudar mais 
os CDs na formação de sua equipe auxiliar. O DACom ABO-RJ deseja a 
todas as novas formandas nesta área muita sorte em sua trajetória profis-
sional e uma profícua carreira dentro da área odontológica. 
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GESTÃO DE SUCESSO :: Eduardo Braune e Wallace Carvalho 

Esta edição será um pouco diferente, pois vamos tirar dúvidas 
sobre ITD (ITCMD ou ITCD) e ITBI a pedido dos leitores 
desta coluna.

Abordaremos duas das principais situações que envolvem estes 
tributos: Transferência de Imóveis e Doações, inclusive em espécie.

Sempre que é transferida a propriedade de um imóvel é necessá-
rio o pagamento de um imposto. Se for transmitido a alguém por 
herança ou doação, incide o chamado ITD (Imposto de Transmis-
são Causa Mortis e Doação) na transferência do bem para o her-
deiro ou donatário. Já se for transferência por compra e venda, o 
imposto devido é o ITBI (imposto sobre transmissão intervivos de 
bens imóveis e Direitos a ele relativos.

O ITD é devido ao Estado de onde se situa o bem, e o ITBI ao 
município da localização do bem. O contribuinte do ITBI é qual-
quer uma das partes e do ITD é o herdeiro ou legatário, no caso da 
herança, e o doador ou donatário, no caso da doação. Ambos são 
calculados sobre o valor venal do imóvel.

E se a doação for em espécie (dinheiro)?

As doações recebidas em dinheiro constituem fato gerador do 
ITD, sobre as quais deve ser pago o imposto, não importando se 
tenham sido ou não informadas na declaração de imposto de renda 
do donatário ou do doador. Lembramos que a informação na decla-
ração de IR também é obrigatória. 

A Secretaria de Estado da Receita do Rio de Janeiro, nos termos 
de Convênio de Cooperação Técnica firmado com a Secretaria da 
Receita Federal, conforme disposto no artigo 199 da Lei nº 5.172/66 
(CTN), passou a receber informações sobre os valores declarados 
a título de doação nas declarações anuais de imposto de renda dos 
últimos cinco exercícios.

Os dados fornecidos pela Receita Federal são confrontados com 
os recolhimentos registrados no Sistema de Arrecadação Estadual e 
eventuais divergências podem ensejar o início de ação fiscalizadora 
para verificação de imposto devido e não recolhido, caso em que 
será exigido atualizado monetariamente, com cobrança da multa 
cabível (artigo 20 da Lei nº 1.427/89) e dos acréscimos moratórios 
pertinentes (artigo 173 do Decreto-lei nº 5/75 - CTE).

O contribuinte que, espontaneamente, efetue o pagamento do 
imposto antes do início da ação fiscal não estará sujeito à multa, 
recolhendo, apenas, o imposto atualizado e os acréscimos morató-
rios devidos.

Há alguma isenção do ITD?

Em específico, no Estado do RJ, pois trata-se de uma legislação 
estadual, há um limite de isenção para a doação em dinheiro, por 
donatário, caso o valor não ultrapasse 11.250 UFIRs-RJ por ano 

ITD e ITBI

(em 2019 a cotação da UFIR-RJ é de R$ 3,4211) ou seja, em reais 
R$ 38.487,37.

Também no RJ, a transmissão causa mortis de imóveis resi-
denciais a pessoas físicas que não ultrapasse o valor equivalente a 
60.000 UFIR está isenta do ITD.

Quem deve pagar o imposto?

O contribuinte do ITBI é qualquer uma das partes, comprador 
ou vendedor;

O contribuinte do ITD é o herdeiro ou legatário, no caso da he-
rança, e o doador ou donatário, no caso da doação. O ITD, então, 
deve ser pago pela pessoa que se revestir da qualidade de contri-
buinte do imposto ou de seu responsável, conforme a seguir:

Situação 01 - O contribuinte: Contribuinte do ITD é o adquiren-
te do bem ou direito sobre imóvel, títulos, créditos, ações, quotas, 
valores, e outros bens móveis de qualquer natureza, bem como dos 
direitos a eles relativos, assim entendida a pessoa em favor da qual 
se opera a transmissão, seja por doação ou causa mortis Exemplos: 
na sucessão causa mortis, são os herdeiros; na doação, são os dona-
tários; na cessão de direitos, são os cessionários etc. (artigo 5º - Lei 
nº 1.427/89);

Situação 02 - O responsável: Nas transmissões causa mortis ou 
por doação que se efetuarem sem o pagamento do imposto devido 
pelo contribuinte, são solidariamente responsáveis pelo imposto 
o inventariante ou o doador, conforme o caso (artigo 6º - Lei nº 
1.427/89).

Qual é alíquota de cada imposto?

No Estado do RJ, o ITD é calculado aplicando-se a alíquota que 
vai de 4% a 8% (conforme tabela) sobre o valor fixado para a base 
de cálculo (Lei nº 7.786/2017);

No município do Rio de Janeiro, o ITBI corresponde a 3% do 
valor venal do imóvel, conforme a lei 6.250/2017. Se a prefeitura 
julgar que esse valor não segue a média de mercado, utiliza sua 
avaliação como base de cálculo. É comum ter discrepância, porque 
não se avalia os imóveis individualmente, e o município sempre 
opta pelo valor maior.

Caso persista alguma dúvida, orientamos que procure um pro-
fissional habilitado quando ocorrer situações em que envolvam os 
tributos, para que não seja surpreendido posteriormente.

Escritores: Eduardo Braune e Wallace Carvalho 
Contatos: coluna@folhavirtual.com 

                   www.folhavirtual.com  ::  facebook.com/folhavirtual 
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ÉTICA E CIÊNCIA :: Dr. Placidino Brigagão, CD

ESSE FRANCISCO! 

Esse Francisco 
Caminha célere para a Santidade 

Revoga o mastro da fama 
Faz da Cruz de Prata a humildade 

Os sapatos pretos mostram discrição 
A roupa papal revela a brancura da sinceridade 

O Solidéu tem o alvo da dedicação 
O sorriso conquista o povo 

Francisco Novo, o Novo Francisco 
Recebe os Potentados 

Mas para si 
Não tem Exército.  

EFEITOS DO SORRISO 

Treine o seu sorriso 
Ilumine-o com o sol da manhã 

Jogue-o no raiar da noite 
Faça-o enxugar lágrimas 

Pouse-o no ombro de quem está triste 
Torne-o corajoso 

Transforme-o no cenáculo da esperança 
Na fonte da bondade 
No nascer do amor 

Para que o mundo se sinta envolvido 
por ele, em todas as ocasiões, 
como sendo a pupila da paz.  

 :: ANÚNCIO              
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OLIMPÍADA DE ESTÉTICA ::  Fotos: divulgação

A ABO-RJ realizou, no último dia 14 de junho, a III Olimpí-
ada Carioca de Odontologia Estética. O evento científico 
foi organizado pelo Departamento de Atividades Científi-

cas da ABO-RJ, que é dirigido pelo Prof. Dr. Marcos Araújo. A III 
Olimpíada Carioca de Odontologia Estética recebeu um público 
em torno de 100 pessoas, entre cirurgiões-dentistas e acadêmicos 
de Odontologia.

O evento científico, que foi um grande sucesso de público e 
crítica, foi coordenado pela Profa. Dayse Amaral e contou com a 
participação de professores de renome da Odontologia nacional, 
como o Profa. Giselle Almeida; Prof. Cauli Capilé; Prof. Paulo 
Campos; Prof. Daniel Vargas; Profa. Mariana Vasconcellos; Prof. 
Rodrigo Reis; Prof. Terumitsu Sekito Jr.; Prof. Eduardo Vargas; e a 
Coordenadora do evento científico, Profa. Dayse Amaral.

A III Olimpíada Carioca de Odontologia Estética da ABO-RJ 
abordou diversos temas de grande relevância para a Odontologia 

III Olimpíada Carioca de Odontologia Estética/2019: 
Sucesso absoluto de público e crítica

estética, que foram: resinas (vários tipos), adesivos dentinários, 
restaurações estéticas, uso de Odontologia Digital, cirurgia do 
sorriso, planejamento estético e conceito de clínica integrada.  

Ao final do evento, o Diretor de Atividades Científicas da ABO
-RJ, Prof. Dr. Marcos Araújo, concedeu como tributo à Coordena-
dora da III Olímpiada Carioca de Odontologia Estética da ABO
-RJ, Prof. Dayse Amaral, uma caixa de bombons de chocolate da 
marca Kopenhagen. Foi uma singela homenagem, pelo trabalho 
e dedicação que a Prof. Dayse teve na organização, montagem e 
elaboração da grade científica do evento. 

Devido ao grande sucesso das três últimas edições da Olim-
píada Carioca de Odontologia Estética da ABO-RJ, o Departa-
mento de Atividades Científicas da ABO-RJ já está organizando 
para breve a quarta edição da Olimpíada com muitas novidades. 
Fiquem atentos!
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Fabiano Silva, CD e consultor empresarial,:: Gestão Estratégica para a Odontologia - BWINT

Mensagem enviada para nosso email, contato@bwint.com.br: 
“Dr. Fabiano, tenho assistido a alguns vídeos sobre Comunica-
ção e a maior parte dos autores fala sobre Empatia. Acho os ví-

deos ótimos, mas não sei como aplicar os conceitos junto aos pacientes”.
Muitos colegas me fazem um relato semelhante. Eles participam de 

cursos na área Gerencial e de Administração, assistem vídeos como os 
do TED e conhecem vários conceitos que 
parecem relevantes. Só que não sabem como 
colocar na prática. Digo sempre que falta o “e 
daí?” em relação ao que se aprende na Educa-
ção Empresarial. Você concorda com a teoria, 
mas não consegue colocá-la em prática.  

A minha vivência como consultor dentro 
e fora da área de Saúde mostra que não é ex-
clusividade na nossa área. Vejo engenheiros, 
psicólogos e advogados, nas minhas aulas e treinamentos, com o mesmo 
tipo de dificuldade. Evidentemente, para a área de Saúde a coisa é mais 
complexa porque esses conceitos e ferramentas gerenciais foram desen-
volvidos para o setor industrial. Adaptar conceitos de Marketing, por 
exemplo, para Odontologia e Saúde, requer muitos cuidados.

O caso citado por você sobre Empatia é um deles. Algumas pessoas 
confundem Empatia com Simpatia. Ser simpático é ser alguém agradá-
vel, que deixa os outros se sentindo bem e confortável em sua presença. 
Para um CD, isso é importante, visto nossa atividade ser percebida como 
causadora de desconforto físico e psicológico (o que os pacientes sentem 

Empatia no Consultório
Por Fabiano Silva, Implantodontista e fundador da Consultoria BWint – Business with Intelligence

quando escutam “barulho do motor”?). 
Mas a Empatia é outra coisa. Significa se colocar no lugar do paciente, 

entender o que ele está pensando e sentindo. Quais seus medos, desejos, 
o seu sistema de Crenças e Valores? Para isso, um cirurgião-dentista pre-
cisa se habituar a escutar — incluindo o que chamo de “escutar com os 
olhos”. Muitos profissionais fazem isso muito bem, mas restrito aos as-

pectos técnicos. Uma anamnese clínica deve 
ser acompanhada, principalmente na primei-
ra consulta, do que chamo de “anamnese es-
tratégica”, quando você conhece a pessoa por 
trás do paciente. 

Na vida de hoje, as pessoas perderam essa 
habilidade de Empatia. Tem gente que só 
percebe que o outro está triste ou com raiva 
quando a pessoa chora ou grita. Cabe ao bom 

profissional saber fazer essa escuta para que ela possa se comunicar de 
modo mais preciso. Saber os motivos por trás de um tratamento — que 
vão dos fisiológicos ou estéticos até os de autoestima — permite que a 
Comunicação seja mais específica e o paciente percebe melhor o Valor do 
tratamento e, consequentemente, do profissional. 

Essa é das competências em que mais presenciei mudanças entre os 
profissionais. Depois de um treinamento, alguns colegas me relataram, 
com satisfação, que a forma de interagir com o paciente melhorou. Au-
mentou inclusive o percentual de aprovações dos orçamentos, porque os 
pacientes entenderam melhor os resultados do tratamento.

“Anamnese estratégica: 
quando você conhece a  

pessoa por trás do paciente”

Esta Coluna é um canal aberto com você, associado da ABO-RJ. Você pode enviar mensagem para o endereço contato@bwint.
com.br com dúvidas, sugestões e outros assuntos ligados à Gestão Estratégica para a Odontologia. Você pode encontrar mais 
informações no Linkedin linkedin.com/company/bwint ou no Instagram linktr.ee@bwint_consultoria.

 :: ANÚNCIO
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Fotos: Afonso AlfayaCURSOS DO CIENTÍFICO/ESTUDANTIL :: 

A temporada de cursos dos Departamentos de Atividades Científicas/
Estudantis do 1º semestre de 2019 teve o seu início no dia 21 de feve-
reiro. Os cursos de um dia atraíram um grande número de profissio-

nais (CDs) e acadêmicos de Odontologia. Além disso, destacamos e agrade-
cemos a presença dos professores de grande gabarito que ministraram vários 
eventos científicos e do público que prestigiou nossos encontros.   

Vamos destacar os cursos que iniciaram a temporada de sucesso nesse 1º 
semestre/2019:

Profs. Fábio Ramôa Pires, Águida Miranda, Juliana de Noronha Santos 
Netto e Simone Amaral

No dia 17 de maio, os professores Fábio Ramôa Pires, Águida Miranda, 
Juliana de Noronha Santos Netto e Simone Amaral ministraram uma ativi-
dade científica, para o Departamento de Atividades Científicas da ABO-RJ, 
na sede da entidade, que teve como tema: “Diagnóstico diferencial e manejo 
das doenças mais comuns da cavidade oral”. O encontro teve como objetivo 
mostrar aos participantes, CDs e acadêmicos de Odontologia noções sobre 
o diferencial e o manejo das doenças mais comuns da cavidade oral e com-
plexo maxilofacial. Os professores abordaram temas bem relevantes duran-
te a aula, que foram: diagnóstico diferencial em Estomatologia, métodos e 
diagnósticos em Estomatologia e suas indicações e o manejo das principais 
doenças da cavidade oral.

Cursos do Científico/Estudantil - 2019: professores de alto gabarito e temas 
científicos diversificados marcam o encerramento da temporada de cursos do 

1º semestre/2019
Prof. Danilo Passeado

No dia 20 de maio, o professor Danilo Passeado apresentou um curso cien-
tífico, para o Departamento de Atividades Científicas da ABO-RJ, na sede da 
entidade, que teve como tema: “Estratégias em Cirurgia Ortognática”. A aula 
teve como objetivo: discutir sobre as possibilidades cirúrgicas no tratamento 
de pacientes com deformidades dentofaciais. Foram discutidos os seguintes 
assuntos dentro desse evento técnico-científico: diagnósticos das deformi-
dades dentofaciais, elaboração do plano de tratamento para esses casos e as 
principais técnicas cirúrgicas para tratamento deste tipo de caso. 

Prof. Francisco J. Pereira Jr.

No dia 07 de junho, o professor Prof. Francisco J. Pereira Jr. ministrou um 
evento cientifico, para o Departamento de Atividades Científicas da ABO-RJ, 
na sede da entidade, que teve como tema: “Meu paciente tem DTM. E agora? 
Dicas para o clínico em Odontologia.” O encontro científico teve como obje-
tivo mostrar todos os aspectos da DTM. O curso teve diversos assuntos rele-
vantes sobre o tema central, que foram: características gerais das desordens 
temporomandibulares, como avaliar um paciente com DTM e como abordar 
as condições mais comuns de DTM. 
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:: CURSOS DO CIENTÍFICO/ESTUDANTIL Fotos: Afonso Alfaya

 :: ANÚNCIO

Profs. Bruna Michalski e Marcello Marinho

No dia 11 de junho, os professores Bruna Michalski e Marcello Marinho 
apresentaram um evento científico sobre Pacientes Especiais, para o De-
partamento de Atividades Científicas da ABO-RJ, na sede da entidade, que 
teve como tema: “Manejo Odontológico ao Paciente com Distúrbios Psi-
quiátricos e Comportamentais”. A aula teve como objetivo mostrar como 
deve ser realizado um atendimento em um paciente portador de necessi-
dades especiais. Ao final do evento científico os professores lançaram um 
livro, com tarde de autógrafos, sobre pacientes especiais com o seguinte 
tema: “Diretrizes para Atendimento Odontológico de Pacientes Sistemati-
camente Comprometidos”, de autoria dos Drs. (as) Bruna Lavinas, Bruna 
Michalski e Marcello Marinho.  

O Departamento de Atividades Científicas/Estudantis agradece a todos 
os professores de grande renome, CDs e acadêmicos de Odontologia que 
estiveram presentes nas atividades científicas deste 1º semestre de 2019. 
Confira no site da ABO-RJ (www.aborj.org.br) os cursos programados 
para o 2º semestres de 2019 que estão com inscrições abertas e não deixe 
de participar das atividades técnico-científicas da ABO-RJ!
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CURSOS - ABO - BARRA MANSA ::

IMERSÃO: MASTER MARKETING - COMO EMPREENDER E CAPTAR CLIENTES NOVOS NA INTERNET? 
PROFESSOR: Marcelo Braga / DIAS: 08/08 - teórico, 9/08 - prático (no computador) / HORÁRIO: 08 às 1h / INVESTIMENTO: R$ 1.200,00 
– dois dias (teórico e prático) ou 600,00 – teórico e 800,00 – prático 

CURSO DE MONTAGEM DE PRÓTESE TOTAL DUPLA E CEROPLASTIA CARACTERIZADA -  
TPDS, AUXILIARES, ESTUDANTES E CIRURGIÕES-DENTISTAS / PROFESSOR: Pablo de Luca / DIAS: 20 e 21 de setembro (sexta e sába-
do; 09 às 18h) / NATUREZA: teórico e pratico / INVESTIMENTO: Matricula: 200,00 + 02 cheques de 200,00 (30 e 60 dias) = 600,00, A 
vista: R$ 550,00

PALETRAS GRATUITAS: PRÓTESE DENTÁRIA PARA O CLÍNICO: O QUE MUDOU COM A IMPLANTODONTIA? 
PROFESSOR: Dr. Plinio Senna / DATA: 09/08 – 6ª feira / HORA: 18:30 às 20h

PALETRAS GRATUITAS: APLICABILIDADES DA LASERTERAPIA NA ODONTOLOGIA INTEGRATIVA 
PROFESSOR: Dra. Helga Ferreira / DATA: 21/08 – 4ª feira / HORA: 18:30h

PALETRAS GRATUITAS: NUTRACÊUTICOS E HORMÔNIOS EM ODONTOLOGIA 
PROFESSOR: Dra. Helga Ferreira / DATA: 21/08 – 4ª feira / HORA: 18:30h

ATUALIZAÇÃO:  REABILITAÇÃO ORAL - MATERIAIS E TÉCNICAS ATUAIS  
CORDENAÇÃO: Plínio Senna / INÍCIO: 23/08 / NATUREZA: teórico e clínico / DURAÇÃO: 10 meses (sexta – 2x no mês – 09 às 17h) / IN-
VESTIMENTO MENSAL: R$ 450,00

ATUALIZAÇÃO: IMPLANTODONTIA 
CORDENAÇÃO: Prof. Waldir Benincasa de C. Lima / INÍCIO: agosto / NATUREZA: teórico, prático-demonstrativo e clínico-cirúrgico  / DURA-
ÇÃO: 12 meses (quarta - quinzenal - 08 às 18h) / INVESTIMENTO MENSAL: R$ 450,00

ATUALIZAÇÃO: ENDODONTIA 
PROFESSORES: Leonardo dos Santos Barroso,. Adriana Marques Nunes e Rosy de Oliveira Nardy Melo / NATUREZA: teórico, clinico e 
laboratorial / DURAÇÃO: 10 meses (sgunda feira – mensal - 09 às 17h) / INVESTIMENTO MENSAL: R$ 500,00 até dia 05; R$ 550,00 
até dia 15

ATUALIZAÇÃO: ODONTOLOGIA DIGITAL 
PROFESSORAS: Thainara Salgueiro Rebouças e Renan Alves Rebouças / NATUREZA: teórico, clínico e laboratorial / DURAÇÃO: 10 
meses (mensal; quinta: 09 às 18h e sexta: 09 às 12h) / INVESTIMENTO MENSAL: R$ 700,00

ATUALIZAÇÃO: ESTÉTICA ADESIVA 
CORDENAÇÃO: Sérgio Henrique D. de Castro / NATUREZA: teórico e laboratorial  / DURAÇÃO: 08 meses (segunda - quinzenal - 14 
às 20h) / INVESTIMENTO MENSAL: R$ 600,00 

ATUALIZAÇÃO: CIRURGIA ORAL  
CORDENAÇÃO: Ronan Matheus V. Silva / NATUREZA: teórico, clínico e laboratorial / DURAÇÃO: 10 meses (sexta – quinzenal – 09:30 
às 17:30h) / INVESTIMENTO MENSAL: R$ 450,00

Para maiores informações, entre em contato: 
dap@abobm.org.br; www.abobm.org.br

Telefones: Cel. e WhatsApp : (24) 98819-0143,  (24) 3323-7244
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• Barra da Tijuca - Alugo horário às terças-feiras pela manhã e sextas-feiras 
manhã e tarde, ao lado do Shopping Open Mall. Contatos com Dra. Maria, 
nos telefones: (21) 2208-0299 e (21) 99971-8437.

• Centro - Alugo horário em clínica bem equipada (equipo Kavo, raio-x e 
autoclave). Ótima localização, na Av. Almirante Barroso. Meio período e 
período integral. Tratar nos telefones: (21) 2220-0323 / (21) 3553-2413 / 
(21) 3553-2414

• Botafogo - Alugo consultório dentário pronto para uso na Praia de Bo-
tafogo. Sala decoradacom recepção, lavabo, espaço para copa e sala de 
esterilização. Excelente pontocomercial. Tratar com Marcia no telefone: 
(21) 98105-4749 ou Bruno (21) 99670-8067. Também pelo e-mail: marcia.
dantonio@gmail.com

• Ipanema - Clinica odontológica de luxo, quatro consultórios equipados, 
escritórios, central de esterelização, copa, segurança 24 hs e estaciona-
mento rotativo. Alugo horários para cirurgiões-dentistas de todas as espe-
cialidades. Informações: (21) 2540-9152 - Tratar com Rosangela.

• Ipanema - Alugo horários em consultório completo, com raio-x e laser. A 
localização dele é na Rua Visconde de Pirajá, nº 550 – Edifício Top Center, 
em andar alto. Contatos com Ângela, tel: (21) 2239-0395 ou (21) 99941-
6142

• Leblon - Alugo horários em consultório odontológico de excelente pa-
drão localizado em prédio comercial com segurança. O consultório possui 

HORÁRIOS

EQUIPAMENTOS

VENDAS/ALUGUEL

• Vendo compressor Stelo para 2 consultórios no valor de R$3.900,00. 
Contato com o Dr. Carlos no Tel.: (21) 99617-0736

• Vendo cadeira completa, mocho, raio-x, compressor stello, ultrasom em 
ótimo estado, autoclave e bancada com pia (Móvel). Informações com o Dr. 
Joel, nos telefones: (21) 2234-4702, (21) 2571-1045 ou (21) 98854-0810.

:: CLASSIFICADOS DA ABO-RJ

secretária, central de esterilização, raio-x e vista para o mar. Período - 4hs: 
R$ 575,00 e 8 hs: R$1050,00. Tratar com Sonia no telefone: (21)2239-0854 
(segunda a sexta-feira).

• Tijuca - Alugo horários, divido despesas ou passo o consultório. Locali-
zado na rua General Roca nº 440 – sala 203. Informações com o Dr. Joel, 
nos telefones: (21) 2234-4702 ou (21) 98854-0810.

 :: BENEFÍCIOS AOS ASSOCIADOS
• Adesão gratuita ao CIORJ e ao Odontorio • Aluguel de salão, auditórios e salas climatizados e com multimídia • Atividades esportivas e sociais • Auxílio Funeral 
(concedido aos sócios a partir da 4ª mensalidade) • Biblioteca - Grande parte do acervo em versão on line e Museu Odontológico Salles Cunha • Classificados gratui-
tos no Jornal da ABORJ • Convênios diversos com empresas parceiras e Universidade Estácio de Sá • Cursos de Especialização, Atualização e Aperfeiçoamento na sede 
e na Sucursal Barra com valores diferenciados • Descontos em cursos e palestras dos departamentos de Atividades Científicas e Estudantil • Desconto no estaciona-
mento (Rua Sampaio Viana, 268) • Indicador Profissional (Seção Jornal da ABORJ) • Jornal da ABORJ • Mensalidade associativa gratuita para acadêmicos até o final 
de sua graduação • Pecúlio Post-mortem (para sócios adimplentes com mais de 12 meses ininterruptos •  Plano de responsabilidade civil com preços diferenciados  
• RBO - Revista Brasileira de Odontologia - Com versão on line • Serviços jurídicos - consultoria gratuita / (Dr. André, às terças-feiras, das 13h às 17h – ramal 208)

Para usufruir apresente sua carteira social e o boleto da contribuição associativa
Mais Informações: ABO-RJ Sede Tel.: (21) 2504-0002

ABO-RJ Sucursal Barra da Tijuca Tels.: (21) 2494-3487 / 2491-1759
E-mail: secretaria@aborj.org.br ou visite nosso site: www.aborj.org.br

• Piedade - Alugo ou vendo clínica ampla com 14 consultórios, compres-
sor, esterilização (espaço pleno para biossegurança), autoclave, sala de es-
pera, laboratórios para ensino, auditório, sala de raio-x e zelador no local. 
Contatos através do telefone: (21) 99888-6077

Os anúncios poderão ser enviados através do endereço de e-mail (nucleocomunicacaoaborj@gmail.com). Também podem ser enviados por carta e fax, ou 
entregue pessoalmente na Secretaria da ABO-RJ, contendo o número do CPF e matrícula. Os mesmos deverão ser enviados até o dia 24 de AGOSTO, para 
publicação na edição de JULHO/AGOSTO. 
1 - A Associação Brasileira de Odontologia - Seção Rio de Janeiro deseja esclarecer que não faz avaliação de imóveis e nem possui corretor, apenas publica 
anúncios com finalidades odontológicas de: compra e venda de equipamentos; serviços profissionais; compra, venda e aluguel de imóveis / 2 - O espaço nos 
classificados do Jornal da ABO-RJ é de uso exclusivo dos Associados da ABO em dia com suas contribuições sociais.
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Dra. Patrícia M. Marassi
CRO-RJ 19943
Odontopediatra – Odontologia para Bebês – Orto-
dontia Interceptativa - Centro Profissional do Barra 
Shopping - Av. das Américas, 4790 Salas 525 e 526 – 
Barra da Tijuca - Tel.: 3325-5621 / www.marassiorto-
dontia.com.br

Odontopediatria

DR. MARCELO FONTES TEIXEIRA / CRO-RJ 20164

Especialista em Dor Orofacial e DTM (UNIGRANRIO - RJ) / Pós-Graduado em Oclusão e DTM (USP - 
BAURÚ) / Pós- Graduado em Oclusão e DTM (CEDDA - São José dos Campos) - Endereço: Av. Evandro 
Lins e Silva, 840, sl. 1205, Edifício Office Tower - Barra da Tijuca/RJ - Tel: (21) 2178-2134 / 2178-2135 - 
www.cro mf.com.br

   DTM e Dor Orofacial

RADIUS ODONTO DIGITAL - CLM1492
Radiografias Intra-Orais (Periapicais,Oclusais e Bite-
Wings) - Radiografias Extra Orais(Panorâmicas,Ce-
falométricas e ATMS) - Documentação Ortodôntica 
- Cefalometria Computadorizada - Modelos e Fotos 
- Próximo ao METRÔ - Cinelândia, Rua das Marrecas 
36 - gr.301- Cinelândia - Tels.: (21)2240-2890/2240-1450 
- Email:radius.odonto@terra.com.br

ODONTORAD - CLM 1873
CLÍNICA 100% DIGITAL. Radiologia Dentária - Documentação Ortodôntic a - Radio-
grafias intra e extra-orais, traçado cefalométricos computadorizados, modelos zoocalados, 
fotografias intra e extra-orais, Tomografia computadorizada, Cone-Beam(NOVO), CD DI-
COM,Papel Fotográfico e Dental Slice. Convênios - Av. Nelson Cardoso, 1149 - Sala 701/702 
- Taquara - RJ / Tel.: (21) 3685-9191 - 3592-0314 -2423- 6010 / Email: odontoradtaquara@
gmail.com

PERFECTA - X  / CLM 1870 
Radiologia Odontológica, Radiografias Extra e Intra 
orais, documentação ortodôntica - Praça da Fé, 26 - 
Bangu  - (Largo da Igreja Stª Cecília) - Tel.: (21) 2401-
2085  - Telefax: (21) 2401-2081 / Email: perfectax@
terra.com.br

SRE OCTAVIO PEREIRA  - Radiologia Odontológica - CLM 1748
Tomografia computadorizada de feixe cônico, radiografias intra e extra-orais digital-
izadas e documentação ortodônticas. Atendimento personalizado sem hora marcada 
- Diversos convênios R. Gonçalves Dias 30A /401/403  - Centro - Tels: 2242-4366 / 
2507-2598  / E-mail: sreop.rj@gmail.com

Anuncie! Ligue: (21) 98545-4607 - Marcia Nana

   

DR. DIMITRI KASAKEVITCH CAETANO - 
CRO-RJ 14863
Especialidade Odontogeriatria (Atendimento 
em Domicílio) - Cel.: (21) 87516525 - Ilha do 
Governador - Tel.: (21)24631810 - Recreio - Tel.: 
(21)2437- 5060 - Email: dimitri.kasakevitch@
terra.com.br

Odontogeriatria

   

   

DR. ANTONIO MARTINEZ MURILLO
CRO-RJ 5872
Especialista em Endodontia - Convênios Petro-
bras - Br. Camed Rio de Janeiro - Copa: Av. N.S. 
de Copacabana 195 / sala 1204 - Tel.: 22542-2146 
- Centro: R. Evaristo da Veiga,16/sala 905 - Tel.: 
2220-7287

DRA. MÁRCIA VALERIA  BOUSSADA 
VIEIRA - CRO-RJ 13.111

Especialista  em Endodontia Mestre em En-
dodontia pela UFPel-RS - Rua do Catete, 
274/211 - Catete - RJ  - Tel.: (21) 2285-0242 
- Tel./fax: (21) 2285-0036 - Exclusivamente 
Endodontia

DR. JOSE CARLOS  GOUVEIA 
CRO-RJ 7477

Praça Floriano,55 - sala 802 - Cinelândia - Tel.: 
2210-2140 / 2240-7500 - Av. das Americas, 
4790/211 - Centro Profissional - Barrashopping 
- Tel.: 3325-8469 

DR. PAULO ANDRÉ  F. GOMES
CRO-RJ 28.164

 Especialista em  Endodontia - Barra da Ti-
juca - Tel.: 2178-2462 Ilha do Governador 
- Tel.: 3383-8215 - Vista Alegre - Tel.: 3372-
5196 / (21) 98169-2007 - Email: pauloan-
dre@globo.com

Endodontia

Estomatologia/ Cirurgia BMF

   

DR. GUARACILEI MACIEL VIDIGAL JR. 
CRO-RJ 15503
Periodontia e Implantodontia / Especialista, 
Mestre e Livre Docente em Periodontia, Dou-
tor pela COPPE/UFRJ e Especialista em Im-
plantodontia / End: Av N. S. de Copacabana 
749 sala 1205/ Tel: (21) 2257-1146  - Fax: (21) 
2255-9512 / email: vidigaljr@globo.com

DR. MARCO ANTONIO MARTINEZ OMONTE - CRO-RJ 17766
Especialista em Periodontia e Implantodontia / Copa: Av. N. S. de Copacabana, 195/
Sala 1204 / Tel 2542-2146 / Centro: Rua Evaristo da Veiga, 16/Sala 905 / Tel 2220-
7287 / E-mail: drmarcomartinez@gmail.com

PIERRE GENTIL - REABILITAÇÃO 
ORAL - CRO-RJ 20936
Especialista em Prótese Dentária pela 
FOB-USP - Especialista em Implan-
todontia pela Unigranrio - Av. Rui 
Barbosa 688, BL C, Sala 202 - Centro 
- Macaé/RJ - (22) 2772-1728 / 2772-
7161

CRONI – RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA 
(CLM 1090)
Tomografia Computadorizada Cone Beam - 
Programa Dental Slice - Radiografias Digitais 
Intra e Extra-Orais - Análises Cefalométri-
cas - Fotografias Digitais - Modelos Recor-
tados, Zocalados e de Acrílico - Pasta - CD. 
Endereços: Rua Lopes Trovão, 52 - Sala 607 
- Icaraí Niterói - Tels.: 2610-3761 e 2610-5178 
- Rua Luiz Leopoldo F. Pinheiro, 551 / Salas 
1201/1202 - Centro Niterói- Tels.: 2719-8195 e 
2621-0853 / Site: www.croni-rj.com.br / E-mail:  
croni007@terra.com.br 

CMVS RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA
EPAO 1280
 Radiografias Intra e Extra Orais - Documen-
tação Ortodôntica (Computadorizada) - Tomo-
grafia Computadorizada Cone Beam i-CAT - 
Próximo ao Metrô da Carioca - Av. Nilo Peçanha, 
50 - Gr. 1306 à 1308, Centro - Telefax: 2524-7257 
/ 2524-7163
Atendemos a diversos convênios

CONTRASTE / CLM 1623
NOVO:SISTEMA DIGITAL - Imagem e Documen-
tação Informatizada da Face - Radiografias Intra e Ex-
tra- Orais - Documentação Ortodôntica - Rua Urugua-
iana, 13 - Gr. 602-603-604 - Tel.: 2221-2105 - Telefax.: 
2242-8362 - Cel.: 98450-1136 - radiocontraste@gmail.
com - Convênios.

RORRJ RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA - Dr. Rubens Raymundo Júnior - CRO-RJ 5824 / Dr. Denys 
Vasconcellos Raymundo - CRO-RJ 27156 / Dra. Melissa Vasconcellos Raymundo - CRO-RJ 23225
Radiografias Intra-Orais (Periapicais, Oclusais e Bite-Wings) - Radiografias Extra-orais (Panorâmica, Cefalométricas e ATMs) - 
Cefalometria Computadorizada - Documentações - Tomografia Computadorizada Cone-Beam (NOVO) Uma nova realidade 
na Odontologia! Rua Almirante Cochrane, n.º 35 - Tijuca - Tels.:2567-1363 / 2567-8060 / 2204-2194 / 9855-2909 - Site: www.
rorrj.com.br - Email: rorrj@rorrj.com.br

Facenter Centro de Diagnóstico Digital da 
Face Ltda. - CLM- EPAO-1678

Tomografia Computadorizada - Cone Beam - I Cat - 
Programa Dental Slice - Todos os nossos Equipamen-
tos são Digitais, desde uma periapical e pacotes or-
todônticos a tomografias - Atendemos aos principais 
convênios - Rua Visconde de Pirajá, 550 - Sobre Loja 
322 - Ipanema Tels.: (21)2239-0513 / (21) 2249-4285 
/ Rua da Quitanda nº 191/8º  Centro - Tel: (21) 2233-
3402, 2233-9720 - www.facenter.com.br /   Email: fa-
center@facenter.com.br

ODONTORAD
CLM 1873

Radiologia Dentária - Documentação Ortodôntic 
- Profissionais experientes e equipamentos mod-
erno - Radiografias intra e extra-orais, traçado 
cefalométricos computadorizados, modelos zooca-
lados, fotografias intra e  extra-orais, slides, mão e 
punho Documentação em pasta personalizada ou 
disquete Convênios - Av. Nelson Cardoso, 1149 - 
Sala 701/702 - Taquara - RJ - Tel.: (21) 3685-9191 
- 2423-6010 / Email: odontoradtaquara@gmail.com

DR. RUI SANMARTIN DE ALMEIDA
CRO-RJ 15.342 
Especialista e Mestre em Implantodontia - 
Mastership IPS-USA - Fellow of International 
Congress of Oral Implantologists - Barra da 
Tijuca - 2493-7549 - Copacabana / Tel.: 2523-
1821

DRA. RÊNI APARECIDA DA SIL-
VEIRA KERSCHER
CRO-RJ 9806

Especialista em Implante - TIJU-
CA e agora também em IPANE-
MA - Atendimento ao Público: 
(21) 2234-6909 / 2234-0659 - At-
endimento ao Profissional: (21) 
98119-7070 / Site: www.renove-
dente.com.br / E-mail: renove-
dente@renovedente.com.br

Implantodontia

   
INSTITUTO SÔNIA CANTO
Dra. Sônia Canto - CRO-RJ 11640
Reabilitação Oral - Prótese sobre Implante - Odon-
tologia Estética - Facetas e Fechamentos de Dias-
temas - Pós-Ortodontia - Atualização nos Cursos 
“Atingindo a Excelência” e “Atingindo a Maestria” 
em Resinas Compostas do Dr. Newton Fahl Jr. - Ed-
ifício Tijuca Office Center - Rua Conde de Bonfim, 
120 - Salas: 818 e 819 - Tijuca - RJ - Tels.: 21 2254-
9011 / 2264-0209 / Site: soniacanto.com.br / Email:  
soniacanto@soniacanto.com.br

Prótese

   Radiologia Odontológica e Imaginologia

   
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DOMICILIAR - Den-
tista no Lar CNPJ 14.795.331/0001-70  EPAO 3601
Equipe com experiência em pacientes com necessidades 
especiais e estomatologia / Atendimento Ambulatorial na 
ABORJ, domiciliar e hospitalar - Avenida Nossa Senhora 
de Copacabana,897 sala 1004 / Cep: 22060-000 / Telefones: 
(21) 2436-6878 / (21) 98663-3749 / Email: copeaborj@ya-
hoo.com

Pacientes Especiais

DR. ROBERTO PRADO
CRO-RJ 11.858/7
Cirurgia Oral e Maxilo-Facial - Implan-
tes osseointegrados - Av. das Américas, 
500/bl13 - Sala 231 - Centro Empresarial 
Downtown - Barra da Tijuca - RJ - Tel / 
Fax.: (21) 2493-0137 - Urgências: (21) 
2491-8422

   Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial

DR. MARCELO CORREA MANSO 
CRO-RJ 15516-4

Cirurgião Maxilo-Facial - Espec. Mestre e 
Doutor em Implantodontia - “Diplomate 
- Board Certified” by the International - 
Congress of Oral Implantologists (NJ/USA) 
Instalações Clínicas - Cirúrgicas integradas 
e independentes Flex Center - Laranjeiras 
- Conj 906, 907, 908 - Tels: (21)2205-6785 / 
2205-1190 / Email: marcelo@manso.odo.br

DR. EDUARDO JOSÉ DE MORAES
CRO-RJ 10.572
Especialista em Cirurgia Buco-Maxilo-Facial - Mestre e Es-
pecialista em Implantodontia - Cirurgia Oral Reparadora 
e Maxilofacial - Implantes Zigomáticos, Enxertos ósseos 
Intra e Extra-orais - Reabilitações com Implantes Osseo-
integrados e Carga Imediata, Cirurgias - Ambulatoriais e 
Hospitalares Edifício Brasil Estados Unidos - Av. N.S.Co-
pacabana, 690 gr 1201 - Copacabana - RJ - Tels: (21) 2235-
2049 / 2256-1135 Site:www.coimplante.odo.br - E-mail: 
edujm@uol.com.br

DR. HENRIQUE MARTINS DA SILVEIRA
CRO-RJ 15.693
Cirurgia Oral e Maxilo-Facial - Cirurgia Ortognáti-
ca / Condomínio Le Monde - Ed. Hong-Kong 3000 
- Av. das Américas,3500 sala 211, Barra da Tijuca 
- RJ - Tel: 2431-2265
Edifício Chicago - Rua Tavares de Macedo,95 - sala 
1113 - Icaraí - Niterói - Tel: 2710-7772

DR.MARIO GROISMAN
CRO-RJ 11548

Periodontia - Implantes osseointegrados - Master 
pela Universidade de Lund - Suécia Avenida das 
Américas, 3500 - Ed. Londres - Sl. 601- Centro 
Empresarial Le Monde - Barra da Tijuca - Tel.: 
(21)2431-1840

DR. ALEXANDER HÖHN
CRO-RJ 115681
 Implantes - Osseointegrados e Cirurgia Oral - 
Shopping da Gávea - Tel.: 2239-9945 - Barra da 
Tijuca - Tel.: 2495-1258 / 2493-6993

DR. MARCELO FONTES TEIXEIRA
CRO-RJ 20164
Mestre em Implantodontia (SLMANDIC - 
CAMPINAS) / Coordenador do Curso de Espe-
cialização em Implantodontia (UniFOA - Volta Re-
donda/RJ / Professor dos Cursos de Especialização 
em Implantodontia ABO/RJ e UVA/RJ / Endereço: 
Av. Evandro Lins e Silva, 840, sl. 1205, Edifício 
Office Tower - Barra da Tijuca/RJ - Tel: (21) 2178-
2134 / 2178-2135 - www.cromf.com.br

DR.  EDSON DE SOUZA MACIEL
CRO-RJ 9852
Especialista em Implantodontia - USF-SP e Espe-
cialista em Prótese Dentária - ABO-RJ / R. Cel. 
Francisco Soares 46/101 - Nova Iguaçu - RJ / 
Centro - Tel.: (21) 2768-3022 
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:: DR. WAGNER HESPANHOL - CRO-RJ 15061

Convênio Petrobrás / Diagnóstico e tratamento das doenças da boca
Rua Conde Bonfim 310/ sala 410 - Tijuca - RJ / Cel: 98188-9442
Tel: 3174-1338 / E-mail wagnerhespanhol@hotmail.com
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