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ABO-RJ 80 anos: uma história de sucesso
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SUMÁRIO ::

A Associação Brasileira de Odontologia - Seção Rio de Janeiro (ABO-RJ) completa 80 anos de fundação, constituindo-se uma 
respeitável instituição, marcada por inúmeras lutas e conquistas para Odontologia, e seguindo com muitos planos para o 
futuro. Atualmente, para uma instituição se manter no mercado por mais de 80 anos é um exemplo de superação e solidez, 

inspirando confiança. 
A ABO-RJ está atenta às mudanças, há oito décadas vem se transformando para superar os mais diversos cenários políticos e 

econômicos, com objetivo de sempre atuar por uma Odontologia melhor. Convido a todos a participarem da festividade de 80 anos 
da ABO-RJ, que ocorrerá no dia 26 de maio, na Sede, às 19h30.

Além disso, destaco em comemoração aos 80 anos da ABO-RJ, os cursos organizados pelo Departamento de Atividades Científi-
cas que a entidade ministrará ao longo deste mês e nos meses seguintes, em prol da reciclagem profissional dos cirurgiões-dentistas.

Aproveito para convidar os TSBs e ASBs para prestigiar, nos dias 05 e 06 de maio, o II Encontro Fluminense de Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal (II EFLUTASB). 
Ressalto a todos que temos um encontro marcado entre os dias 19 e 22 de julho, no 23º CIORJ/2017. Cirurgião-dentista não deixe de participar do CIORJ. Acesse o 

site do CIORJ (www.ciorj.org.br) e se inscreva. Agora, durante o mês de abril, os módulos científicos e os encontros paralelos podem ser adquiridos com preços promo-
cionais. Não perca essa oportunidade! 

Gostaria de agradecer a todos, pois esta história de sucesso da nossa entidade só foi e continua sendo possível graças a vocês que acreditam na ABO-RJ e nos permi-
tem construir uma Odontologia melhor!
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80 anos da ABO-RJ e 23º CIORJ/2017

DIRETORIA DA ABO-RJ - CONSELHOS EXECUTIVO, DELIBERATIVO E FISCAL ::
Presidente: Ivan do Amaral Pereira; 1° Vice-Presidente: Paulo Murilo O. da Fontoura Júnior;  2° Vice-Presidente: Marcio Souza Reis; Secretário Geral: Jeferson Fernandes Corato; Subsecretário Geral: Ismael 
Olímpio Batista de Oliveira; Diretor de Finanças: Paulo Murilo Oliveira da Fontoura; Diretora Social: Regina Célia Tancredo; Diretor da Revista: Geraldo da Silva - Júnior; Diretor de Atividades Científicas: 
Marcos César Pimenta de Araújo; Diretora do Jornal da ABORJ: Bruna Lavinas Sayed Picciani; Diretor do CAP/UNIABO: Inácio Rocha da Silva; Diretora de Representação Social: Iracema Souza Dottori Von 
Uslar; Diretor do DACom: Celson da Silva Couri; Diretor de Patrimônio: Márcio Rocha Cavalcanti; Diretor do Museu: Thales Ribeiro de Magalhães; Diretor de Esportes: Wilson D’Almeida Junior; Diretor de 
Congressos: Paulo Murilo Oliveira da Fontoura Junior; Diretor de Eventos: Paulo Murilo Oliveira da Fontoura Junior; Diretor do Depto. de Ensino a Distância: Roberto Braga de Carvalho Vianna; Administra-
dor da Clínica: Guilherme Vargas Gomes Almeida Russo; Administrador da Sucursal Barra da Tijuca: Rogério Bastos Ferraz; Diretor do Fundo de Beneficência: Sergio Toniasso; Coordenador do Centro de 
Odontologia Integrada e Comunitária (COIC): Aércio Teixeira de Carvalho (In memoriam); Assessores da Presidência: Afonso Fernandes Rocha e Paulo Murilo Oliveira da Fontoura / CONSELHO FISCAL - EFE-
TIVOS: Tania Raquel da Cruz Assunção; Celso Senna da Silva; e Maria Augusta Vigário de Moura / SUPLENTES: Gilmar Pereira Ribeiro; Fernando Cosme Leal da Silva; e Wilson D’Almeida Junior / CONSELHO 
DELIBERATIVO - Alexander Rudolf Hohn; Gilberto Damião Xavier de Brito; José Carlos Barbosa de Souza Nascimento; Luiz Fernando Martins de Araujo; Márcio Souza Reis; Paulo Riff; Roberto Prado; Vanessa 
Maria de Souza e Silva; Leovirgílio Furtado de Oliveira (Membro Nato); Paulo Murilo O. da Fontoura (Membro Nato); Ivan Loureiro (Membro Nato); Jarbas Marcolan  (In memoriam); José Alonso Lisboa dos 
Santos; Renato Barbosa Firmo; e Rogério Bastos Ferraz  / SUPLENTES: Bruna Michalski dos Santos; e Maria Helena Lavourinha Santiago

      

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

No dia 26 de maio, a partir das 19h30, convido todos os associados da 
ABO-RJ, amigos e parceiros da entidade, juntamente com seus familiares, 
para participarem da grande festividade em comemoração aos 80 anos 

de fundação da ABO-RJ, na sede da instituição. Durante o ano de 2017, iremos 
realizar diversos cursos técnico-científicos para os nossos associados e CDs como 
parte dos festejos da entidade. Veja a lista de cursos no site da ABO-RJ (www.aborj.
org.br). Vale ressaltar também, que o nosso CAP ABO-RJ / UNIABO completará 
em maio deste ano 60 anos de existência, formando, aperfeiçoando e atualizan-
do diversos CDs e ajudando no desenvolvimento e crescimento da Odontologia 
brasileira. Eu me orgulho muito do CAP ABO-RJ / UNI ABO, pois fui aluno de 
especialização de Endodontia e agradeço a ABO-RJ e aos meus mestres, princi-
palmente o Prof. Mário Araújo, pela minha formação e pelas minhas conquistas 
profissionais. Além disso, fico altamente lisonjeado por ser o Presidente da ABO-
RJ nesta comemoração de 80 anos de fundação da nossa entidade.

Durante as festividades dos 80 anos da ABO-RJ, haverá também no dia 26 de 
maio, às 17h, um evento no Museu de Odontologia Salles Cunha (MOSC), uma 
homenagem à Mãe Museológa – 2017.  

Conto com a presença de todos na nossa festividade, pois neste dia estaremos 
escrevendo mais um capítulo de sucesso na história da nossa ABO-RJ.

23º CIORJ/2017
Este ano o 23º CIORJ/2017 será mais do que especial, pois a ABO-RJ está com-

pletando 80 anos de fundação e o nosso CAP ABO / UNIABO está completando 
60 anos de existência.

Gostaria de ressaltar a todos os associados da ABO-RJ, cirurgiões-dentistas em 
geral e acadêmicos de Odontologia para visitarem o site do CIORJ (www.ciorj.org.
br) e adquirirem os módulos científicos do nosso congresso, com preços promo-
cionais, já disponíveis para venda. Nesta edição do 23º CIORJ/2017 teremos mó-
dulos científicos de: Estética, Implantodontia, Cirurgia, Endodontia, Ortodontia, 
Periodontia, Odontopediatria, Acadêmico 01 e 02, ASB e TSB e TPD. Além desses 
módulos, o 23º CIORJ terá eventos paralelos de grande importância científica que 
são eles: III Encontro Carioca de Odontologia para Pacientes com Necessidades 
Especiais e Encontro Brasileiro de Halitose. Esses eventos paralelos também já es-
tão à venda no site do CIORJ com preços promocionais.

Além dos módulos científicos, o 23º CIORJ terá, também, como em todas as 
edições anteriores, simpósios, fóruns, seminários e conferências. Não percam a 
oportunidade de se reciclar profissionalmente e poder estar ao lado das grandes 
referências nacionais e internacionais da Odontologia que estarão presentes em 
nosso congresso. Entrem no site e se inscrevam nos módulos de suas preferências. 
Não percam tempo, as vagas são limitadas, e agora em abril as inscrições estão com 
preços promocionais!

Na parte científica, o nosso congresso terá o tradicional concurso de painéis, 
que ocorre em todas as edições. Acompanhem no site do CIORJ (www.ciorj.org.br) 
as inscrições e participem desta grande disputa científica. 

O nosso congresso também nesta edição terá uma exposição comercial com 

a presença de grandes empresas e indústrias 
do setor de Odontologia. Caso a sua empresa e 
indústria se interesse em participar exposição 
comercial do 23º CIORJ/2017 basta entrar em 
contato com o Departamento de Congressos da 
ABO-RJ, através do telefone (21) 2502-6237 ou 
(21) 2504-5760 para garantir o seu espaço. Vale 
ressaltar que os espaços comerciais são limitados e já estão se esgotando. 

Faltam menos de 100 dias para o início do nosso CIORJ. Conto com participa-
ção de todos neste grande encontro da Odontologia carioca e fluminense!

Cursos da ABO-RJ
Visitem o site da ABO-RJ (www.aborj.org.br) e o facebook da ABO-RJ (www.

facebook.com/aborjbrasil), pois além de notícias e informações sobre o mundo da 
Odontologia, os cirurgiões-dentistas poderão ver também os cursos de especiali-
zação, aperfeiçoamento e atualização da UNIABO, disponíveis na Sede da ABO
-RJ e na nossa Sucursal Barra da Tijuca. Além disso, você poderá consultar a grade 
de cursos do nosso Departamento de Atividades Científicas/Estudantis do 1º se-
mestre de 2017, em comemoração aos 80 anos de fundação da ABO-RJ. Também 
no site da ABO-RJ estão disponíveis os cursos do DACom/ABO-RJ voltados para 
ASBs, TSBs e a agentes multiplicadores de saúde bucal. Visitem o site da ABO-RJ e 
confiram a programação dos cursos. 

II EFLUTASB
O DACom/ABO-RJ realizará, nos dias 05 e 06 de maio, a segunda edição do 

Encontro Fluminense de Técnicos e Auxiliares de Saúde Bucal (II EFLUTASB). O 
evento científico acontecerá na Sede da ABO-RJ. Nesta edição, a grade científica 
terá professores de altíssimo gabarito na área. Para mais informações e inscrições 
para o evento basta acessar o site da ABO-RJ (www.aborj.org.br). TSBs e ASBs não 
percam essa oportunidade de se reciclarem profissionalmente.

Eleições AORJ – 2017
Parabenizo o novo Presidente da Academia de Odontologia do Estado do Rio 

de Janeiro (AORJ), Dr. Mauro Althoff, eleito no último dia 20 de março. Ele irá 
suceder o nosso ilustre e grande membro da Odontologia Fluminense, Dr. Wan-
derley Basílio de Oliveira, que deixou o cargo. Desejo ao Dr. Mauro Althoff sucesso 
e uma profícua administração a frente da AORJ.

Passeio ABO-RJ e AORJ
A ABO-RJ, em parceria com AORJ, está organizando um passeio para São Lou-

renço, no Estado de Minas Gerais, entre os dias 08 e 11 de junho. Mais informações 
podem ser obtidas com a diretora Social da ABO-RJ e da AORJ, a Dra. Regina 
Tancredo. Veja o anúncio que está publicado nesta edição do jornal na página 25, 
lá constam os telefones de contato para reservas. Com certeza será um passeio 
muito divertido!
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Febre amarela

ANÚNCIOS  ::

A febre amarela é uma doença infeccio-
sa febril aguda, imunoprevenível, cujo 
agente etiológico é transmitido por 

vetores artrópodes. O vírus da febre amarela é 
um arbovírus do gênero Flavivirus, da família 
Flaviviridae. É transmitido pela picada dos 
mosquitos transmissores infectados e não há 
transmissão direta de pessoa a pessoa. 

A vacina é a principal ferramenta de prevenção e controle da doença. Estudos 
mostram que uma dose é o suficiente para imunizar o indivíduo por toda a vida.

O vírus apresenta dois ciclos epidemiológicos de transmissão distintos, silvestre 
e urbano, conforme a figura abaixo. Do ponto de vista etiológico, clínico, imuno-
lógico e fisiopatológico, a doença é a mesma nos dois ciclos. No ciclo silvestre da 
febre amarela, os primatas não humanos (macacos) são os principais hospedeiros 
e amplificadores do vírus, e os vetores são mosquitos com hábitos estritamente sil-
vestres, sendo os gêneros Haemagogus e Sabethes os mais importantes na América 
Latina. Nesse ciclo, o homem participa como um hospedeiro acidental ao adentrar 
áreas de mata. No ciclo urbano, o homem é o único hospedeiro com importância 
epidemiológica e a transmissão ocorre a partir de vetores urbanos (Aedes Aegypti) 
infectados.

Dra. Lusiane Borges, CD :: BIOSSEGURANÇA

Dra. Lusiane Borges, CD :: BIOSSEGURANÇA

O período de incubação no homem varia de 03 a 06 dias, podendo se estender 
até 15 dias. A viremia humana dura no máximo 07 dias e vai de 24-48 horas antes 
do aparecimento dos sintomas até 03 a 05 dias após o início da doença, e é durante 
esse período que o homem pode infectar os mosquitos transmissores. Nos casos 
que evoluem para a cura, a infecção confere imunidade duradoura.

O quadro clínico típico caracteriza-se por manifestações de insuficiência he-
pática e renal, tendo em geral apresentação bifásica, com um período inicial pro-
drômico (infecção) e um toxêmico. O período prodrômico dura cerca de 03 dias, 
tem início súbito e sintomas inespecíficos como febre, calafrios, cefaleia, lombal-

gia, mialgias generalizadas, prostração, náuseas e vômitos. Após esse período, ge-
ralmente ocorre declínio da temperatura e diminuição dos sintomas, provocando 
uma sensação de melhora no paciente. Dura poucas horas, no máximo 01 a 02 
dias. Por fim, inicia-se o período toxêmico, quando reaparece a febre, a diarreia e 
os vômitos têm aspecto de borra de café. 

A partir de então, instala-se quadro de insuficiência hepatorrenal caracterizado 
por icterícia, oligúria (diminuição de produção urina), anúria (ausência de pro-
dução de urina) e albuminúria (presença de albumina na urina) acompanhado 
de manifestações hemorrágicas: gengivorragia, epistaxe (sangramento do nariz), 
otorragia, hematêmese (saída de sangue pela boca), melena (sangue nas fezes), he-
matúria (sangue na urina), sangramentos em locais de punção venosa e prostração 
intensa, além de comprometimento do sensório, com perturbação mental e torpor, 
com evolução para coma e morte. O pulso torna-se mais lento, apesar da tempera-
tura elevada. Essa dissociação pulso-temperatura é conhecida como sinal de Faget.

Segue abaixo um quadro esquemático de vacinação para Febre Amarela - Fon-
te: Ministério da Saúde



5JORNAL DA ABORJ - Março/Abril de 2017

:: ANÚNCIOS 
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MISSA :: 

ABO-RJ realiza missa em louvor à Santa Apolônia

A ABO-RJ realizou no dia 15 de fevereiro a missa em louvor à Santa Apolônia, padroeira da Odontologia. A cerimônia religiosa aconteceu no Espaço Arena ABO-
RJ e reuniu diversas pessoas, entre Diretores e funcionários da ABO-RJ, CDs, moradores e comerciantes locais e amigos da ABO-RJ. A comemoração do Dia 
de Santa Apolônia é em 09 de fevereiro, então todo o ano durante o mês de fevereiro a ABO-RJ tradicionalmente realiza uma cerimônia religiosa em prol da 

padroeira da Odontologia.
O evento religioso contou com as presenças ilustres do Presidente da ABO-RJ, Dr. Ivan do Amaral Pereira; do Diretor de Finanças da ABO-RJ, Dr. Paulo Murilo da 

Fontoura; do Diretor do DACom/ABO-RJ, Dr. Celson Couri; da Diretora Social da ABO-RJ, Dra. Regina Tancredo; do Diretor do Museu Salles Cunha da ABO-RJ, Dr. 
Thales de Magalhães; do Presidente da AORJ (à época do evento), Dr. Wanderley Basílio de Oliveira; e da funcionária do CAP/ABO-RJ, Claudia Sodré, que sempre presta 
importante ajuda na organização dos eventos religiosos da entidade. 

A cerimônia religiosa foi celebrada pelo Padre Paulo César Vita Jr., da Igreja Nossa Senhora da Luz, localizada no bairro do Rocha, no Rio de Janeiro. Durante a 
missa, todos os presentes prestaram homenagens à santa lendo diversos versos bíblicos. Após este tributo, o Padre Paulo César explicou a todos a história de vida de 
Santa Apolônia. Ela era filha de um rico magistrado de Alexandria, cidade importante no Egito, e viveu durante o domínio do Império Romano em Alexandria. Apo-
lônia passou a ser perseguida pelo Imperador Décio, no ano de 249 (d.C.). Após capturada, foi obrigada a renunciar a sua fé em Jesus Cristo e a prestar culto aos deuses 
romanos. Como não acatou essas ordens, foi torturada em praça pública e teve todos os dentes arrancados com pedras e sua face quebrada com pancadas pelos carrascos 
romanos. No final, o Império Romano a condenou à morte na fogueira. Por esta história, ela passou a ser padroeira dos Cirurgiões-Dentistas e daqueles que sofrem com 
problemas nos dentes.

Ao final da cerimônia religiosa, todos os presentes puderam se confraternizar e fazer seus pedidos à santa. Após o término da missa, o Padre Paulo César Vita Jr. 
abençoou com uma oração o Prédio da ABO-RJ, desejando bastante prosperidade a nossa entidade. 

PORTARIA Nº 034 – 2015/2018

O Senhor Presidente da Associação Brasileira de Odontologia -   
Seção Rio de Janeiro, usando das atribuições que lhe confere o 
Estatuto Social, RESOLVE:

1 - Exonerar, a pedido, o Dr. Mauro Piragibe Júnior, matrícula 
nº 1801865-3, Membro da Diretoria Executiva, ocupante do cargo 
de Diretor do Departamento Estudantil.

2 - Revoguem-se as disposições em contrário.
3 - Registre-se e publique-se.

Rio de Janeiro, 20 de março de 2017.

Ivan do Amaral Pereira, CD
Presidente da ABO-RJ

PORTARIA  :: 

Fotos: Afonso Alfaya
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:: ANÚNCIOS 

Aniversário de

da Associação Brasileira de Odontologia 
Seção Rio de Janeiro

Convite
O Presidente da 

Associação Brasileira de Odontologia -
Seção Rio de Janeiro tem o prazer de convidar 
V. Sa e excelentíssima família para a solenidade  

de comemoração dos 80 anos da entidade.

A solenidade será na Sede da ABO-RJ, 
dia 26 de maio, às 19h30, no Auditório Nobre

(Rua Barão de Sertório, 75  - Rio Comprido/RJ).

Após a solenidade, 
será servido coquetel aos convidados.

Ivan do Amaral Pereira, CD
Presidente da ABO-RJ
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Guinga no Museu

Juventude universitária no MOSC
Foto: Divulgação

Dr. Thales Ribeiro de Magalhães, CD :: MUSEU SALLES CUNHA

Iniciando as comemorações dos 80 anos de Fundação da ABO-RJ, houve a realização do tradicional Chá Odonto Musical, evento organ-
izado pelo Museu de Odontologia Salles Cunha (MOSC), que traz sempre a nata de instrumentistas musicais em suas apresentações. 
Desta vez o convidado foi o extraordinário violonista e compositor Guinga, que interpretou melodias de sua autoria, com a colaboração 

de Ana Paes, cantora que magnetizou a plateia com sua voz afinadíssima em duas valsas cheias de ternura.
Completamente à vontade, Guinga, em precioso solo, exibiu sua arte na valsa “Se ela perguntar”, de Dilermando Reis e Jair Amorim, e 

em “Senhorinha”, um de seus grandes sucessos. Entre os presentes, descobriu a Dra. Maysa, psiquiatra que, antes da medicina, era cantora 
recitalista. As obras cantadas por ela foram “Dindi”, de Tom Jobim, e “Eu sei que vou te amar”, de Tom Jobim e Vinicius de Moraes, com 
primoroso acompanhamento do violonista.

Em seguida, integrando-se ao conjunto Barões da Sertório, foram executadas as músicas “Marina”, de Dorival Caymi, e “Lábios que eu beijei”, de J. Cascata e Leonel 
Azevedo, na potente voz de Alfredo Gabriel, com a participação do Dr. Thales ao piano. O compositor Gustavo Sant̀ ana, ali presente, também cantou músicas de Tom 
Jobim. Guinga finalizou a apresentação com um convite à plateia para que todos cantassem  “Carinhoso”, de Pixinguinha, no que foi prontamente atendido.

Um coquetel encerrou o evento
Entre os assistentes do evento estavam moradores locais, a museóloga do COREM Katia Ribeiro, o Jornalista responsável pelo Jornal da ABO-RJ Afonso Alfaya, e a  

Diretora de Atividades Sociais da ABO-RJ, representando o Presidente da ABO-RJ Dr. Ivan do Amaral Pereira, Dra. Regina Tancredo.
Guinga recebeu um artístico certificado de participação e uma Medalha do Centenário do Prof. Ernesto Salles Cunha, que dá o nome ao museu, e do qual foi aluno, 

quando se formou em Odontologia na FOUFF. A cantora Ana Paes recebeu um buquê de flores, entregue pela Dra. Regina Tancredo.

Uma visita ao Museu de Odontologia Salles Cunha (MOSC), da ABO-RJ, está nas atribuições 
dos alunos  que iniciam o curso de Odontologia da Universidade Estácio de Sá. Antes do encontro 
com a modernidade, há uma passagem instrutiva na Odontologia do passado que encontram no 
bem montado Museu da ABO-RJ. Fica este como um fator complementar importante no estudo 
da difícil profissão que os alunos escolheram. Alegres e curiosos, escutaram os esclarecimentos 
do  Diretor do MOSC, Prof. Thales Ribeiro de Magalhães, que os recebeu de braços abertos. As-
sinaram o livro de visitantes os seguintes alunos: Bruna Gonçalves Dantas, Michelli do Amaral 
Morais, Isis de Sansão, Pedro Gabriel Guimarães, Karoline Lima Santos.

Fotos: Afonso Alfaya
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ABO-RJ: prestação de contas de 2016

:: ANÚNCIO

HOMENAGEM ::  :: PRESTAÇãO DE CONTAS 2016Fotos: Afonso Alfaya

No dia 22 de março, foi realizada a reunião do Conselho Executivo (COEX) e no dia 28 de março de 2017, as reuniões do Conselho Deliberativo (CODE) e Assem-
bleia Geral Ordinária para a apresentação pelo departamento financeiro da prestação de contas do ano de 2016 da ABO-RJ.

O colaborador do departamento de contabilidade da ABO-RJ, Roberto Silva, fez a apresentação do relatório esclarecendo todas as 
dúvidas. Colocada em votação, as contas foram aprovadas, por unanimidade, pelas respectivas assembleias.

 

TODA A PROTEÇÃO 
QUE VOCÊ PRECISA

 

Para mais informações entre em contato com  
a Galasso e Fonseca Corretora de Seguros Ltda. 

Telefones: 21 2504-5216 / 2504-0002 ramal 235. 

 

Cirurgião-Dentista

na hora que você precisa cuidar da sua 
saúde, este é o cartão que faz a diferença!

• Atendimento diferenciado para os segurados da SulAmérica!
• Melhor rede referenciada de médicos, hospitais, clínicas e laboratórios.
• Facilidade nas marcações de consultas, exames e autorizações.
• Aplicativo para celular com todas as informações do seu plano.

Venha para a ABO-RJ e faça o seu plano de saúde SulAmérica com as vantagens que você merece!

Promoção especial para a adesão de acadêmicos de odontologia
Carências reduzidas e isenções sujeitas à análise.
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CURSOS DA ABO-RJ :: CAP/UNIABO

APERFEIÇOAMENTO: PROGRAMA DE TREINAMENTO AVANÇADO EM IMPLANTODONTIA – SUCURSAL BARRA DA TIJUCA

COORDENAÇÃO: Prof. Marcelo Corrêa Manso e equipe / PERÍODO DO CURSO: 04/05/2017 até 08/11/2018 / HORÁRIO: quintas-feiras, das 08h 
às 16h / Nº DE VAGAS: 06 / TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 30,00 / INVESTIMENTO: Associado – 18 cheques de R$ 900,00 (+ Seg. Resp. Civil); Não 
Associado – 18 cheques de R$ 1.100,00 (+ Seg. Resp. Civil) / INSCRIÇÕES: ABERTAS / SELEÇÃO: Entrevista Individual e Análise de Curriculum Vitae.

ESPECIALIZAÇÃO EM RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA E IMAGINOLOGIA – SEDE

COORDENAÇÃO: Profa. Márcia de Mello Provenzano e equipe / PERÍODO DO CURSO: TURMA CONFIRMADA / HORÁRIO: quartas, quintas e sextas-feiras, 
das 08h às 17h / Nº DE VAGAS: 12 / TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 30,00 / INVESTIMENTO: Associado – 18 cheques de R$ 890,00 (+ Seg. Resp. Civil); 
Não Associado – 18 cheques de R$ 990,00 (+ Seg. Resp. Civil); / INSCRIÇÕES: ABERTAS / SELEÇÃO: Entrevista e Análise de Curriculum Vitae.

ATUALIZAÇÃO EM PERIODONTIA – SEDE

COORDENAÇÃO: Prof. Luiz Fernando Martins de Araújo e equipe / PERÍODO DO CURSO: TURMA CONFIRMADA / HORÁRIO: terças-feiras, das 13h às 
17h / Nº DE VAGAS: 10 / TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 30,00 / INVESTIMENTO: Associado – 06 cheques de R$ 400,00 (+ Seg. Resp. Civil); Não 
Associado – 06 cheques de R$ 600,00 (+ Seg. Resp. Civil); / INSCRIÇÕES: ABERTAS / SELEÇÃO: Entrevista e Análise de Curriculum Vitae. 

ATUALIZAÇÃO EM PRÓTESE SOBRE IMPLANTE – SEDE

COORDENAÇÃO: Prof. Vinícius Silva e equipe / PERÍODO DO CURSO: 18/05/2017 até 05/04/2018 / HORÁRIO: quintas-feiras, das 08h às 12h / Nº DE VA-
GAS: 10 / TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 30,00 / INVESTIMENTO: Associado – 10 cheques de R$ 500,00 (+ Seg. Resp. Civil); Não Associado – 10 
cheques de R$ 600,00 (+ Seg. Resp. Civil); / INSCRIÇÕES: até 18/05/2017, às 09h / SELEÇÃO: 18/05/2017, às 10h – Entrevista / RESULTADO DA 
SELEÇÃO: 18/05/2017.

INSCRIÇÕES PARA OS CURSOS DA ABO-RJ: ABO-RJ (Sede) - Rua Barão de Sertório, 75 - Rio Comprido / Tel.: 2504-0002 / E-mail: secretaria@
aborj.org.br / Horário de atendimento das 9h às 18h / ABO-RJ Sucursal Barra da Tijuca - Avenida Armando Lombardi, 800 sala 234 - Barra 
da Tijuca / E-mail: barra@aborj.org.br - Tel.: 2494-3487 / Horário de atendimento das 8h às 12h e das 13h às 17h

COMO GANHAR DINHEIRO COM A ODONTOLOGIA EM TEMPOS DE CRISES

DATA: 26 de abril de 2017 (quarta-feira) / HORÁRIO: 18:30h às 20h / CARGA HORÁRIA: 01 hora e trinta minutos / LOCAL: ABO-RJ – Sucursal Barra da 
Tijuca – Av. Armando Lombardi nº 800 – sala 234 / INSCRIÇÕES: www.aborj.org.br / PROFESSOR: Eduardo Picanço / OBJETIVO: Melhorar a performan-
ce e profissionalismo nos consultórios / PROGRAMA RESUMIDO: (01) Entender o mercado atual; (02) Como calcular honorários; e (03) Estratégias de 
marketing / INVESTIMENTO: Sócio da ABO-RJ – R$ 25,00; Não Sócio da ABO-RJ – R$ 30,00 / VAGAS: Limitadas / OBS: Se possível, trazer um 1KG de 
alimento não perecível ou uma lata de leite em pó para doação a uma instituição carente.

MORDIDA ABERTA – DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE CASOS ESQUELÉTICOS EM CRIANÇAS – FOCO ORTOPEDIA
UM DIA DE IMERSÃO PARA HABILITAÇÃO NO TRATAMENTO DE CASOS ESQUELÉTICOS, CIRÚRGICOS, SEM CIRURGIA!

DATA: 17 de maio de 2017 (quarta-feira) / HORÁRIO: 09h às 18h / CARGA HORÁRIA: 08 horas / LOCAL: Sede da ABO-RJ / INSCRIÇÕES: www.aborj.org.br / 
PROFESSOR: Daniel Ianni Filho / PROGRAMA RESUMIDO: (A) • Desafios de diagnóstico: apresentaremos a metodologia para fazer a previsão cientí-
fica de crescimento facial dos pacientes com mordida aberta anterior: 
1) Quais crianças com mordida aberta anterior terão a má oclusão corrigida espontaneamente ou transformada em mordida profunda? 
2) Como diferenciar os casos de média e grande dificuldade de tratamento? 
3) Como indicar e reorientar ortopedicamente o crescimento facial em crianças, nos casos de mordidas abertas esqueléticas? 
4) Quais crianças com mordida aberta anterior desenvolverão, no futuro, as características e as condições de um caso cirúrgico? 
5) Como as recentes tecnologias de reconstrução de tomografias e ressonâncias magnéticas (reconstrução do corpo humano em três dimensões feita 
por um software específico chamado VoxBox) podem contribuir no diagnóstico da mordida aberta anterior? 
(B) Desafios de tratamento: serão apresentadas as atuais estratégias ortopédicas e ortodônticas capazes de tratar os casos de grande dificuldade 
(cirúrgico), sem cirurgia ortognática. Os casos clínicos ilustrarão a utilização dos protocolos de tratamento para crianças, adequados aos diferentes graus 
de severidade das mordidas abertas e dificuldades terapêuticas. / INVESTIMENTO: Associado da ABO-RJ - R$ 200,00; Não associado - R$ 300,00 / OBS: 
Se possível, trazer um 1KG de alimento não perecível ou uma lata de leite em pó para doação a uma instituição carente.

ODONTOLOGIA NA INTERNET – MARKETING DIGITAL E ASPECTOS ÉTICOS

DATA: 12 de maio de 2017 (sexta-feira) / HORÁRIO: 14h às 16h / CARGA HORÁRIA: 02 horas / LOCAL: Sede da ABO-RJ / INSCRIÇÕES: 
www.aborj.org.br / PROFESSORA: Juliana Lemes – Odontodiva da Depressão / OBJETIVO: Mostrar a importância da presença nas redes sociais e 
aspectos éticos das publicações na Internet / INVESTIMENTO: GRATUITO / OBS: Se possível, trazer um 1KG de alimento não perecível ou uma lata de 
leite em pó para doação a uma instituição carente.

CURSOS DA ABO-RJ :: DEP. CIENTÍFICO/ESTUDANTIL

Últimas 
vagas!

Últimas 
vagas!

Últimas 
vagas!

Últimas 
vagas!
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CURSOS DA ABO-RJ :: DEP. CIENTÍFICO/ESTUDANTIL

WORKSHOP – PAPEL DA ODONTOLOGIA NO CONTROLE DO RONCO E APNEIA DO SONO

DATA: 20 de maio de 2017 (sábado) / HORÁRIO: 09h às 18h / CARGA HORÁRIA: 08 horas / LOCAL: Sede da ABO-RJ / INSCRIÇÕES: www.aborj.org.br / 
PROFESSORES: Paulo Pimentel; Laira Sores; Marcia Magacho, Leonardo Metello; e Renan Santos / PROGRAMA RESUMIDO: (01) Avaliação do sistema esto-
matognático; (02) Disfunções da ATM; (03). Estudo polissonográfico; (04) Classificação dos distúrbios do sono; (05) Associação com parafunções orais; (06) 
Interdisciplinaridades; (07) Indicações de intervenções ortopédicas e ortodônticas; (08) Confecção e tipos de dispositivos intraorais; (09) SAOS e Bruxismo; e 
(10) Acompanhamento clínico após intervenções / INVESTIMENTO: Associado da ABO-RJ (Cirurgião-Dentista) – R$ 200,00; Não associado da ABO_RJ (Cirur-
gião-Dentista) – R$ 300,00; Acadêmico de Odontologia (Associado da ABO-RJ) – R$ 100,00; e Acadêmico de Odontologia (Não Associado da ABO-RJ) – R$ 
150,00 / OBS: Se possível, trazer um 1KG de alimento não perecível ou uma lata de leite em pó para doação a uma instituição carente / APOIO: RHB – Prótese 
Dentária. 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL E MANEJO DAS DOENÇAS MAIS COMUNS DA CAVIDADE ORAL

DATA: 02 de junho de 2017 (sexta-feira) / HORÁRIO: 14h às 18h / CARGA HORÁRIA: 04 horas / LOCAL: Sede da ABO-RJ / INSCRIÇÕES: www.aborj.org.br / 
PROFESSORES: Fábio Ramôa Pires; Águida Aguiar Miranda; Juliana de Noronha Santos Netto; e Simone de Macedo Amaral / OBJETIVO: Fornecer aos partici-
pantes noções sobre o diagnóstico diferencial e o manejo das doenças mais comuns da cavidade oral e complexo maxilofacial / PROGRAMA RESUMIDO: (01) 
Diagnóstico diferencial em Estomatologia; (02) Métodos diagnósticos em Estomatologia e suas indicações; e (03) Manejo das principais doenças da cavidade 
oral / INVESTIMENTO: Associado da ABO-RJ: GRATUITO; Não Associado da ABO-RJ: R$ 30,00 / OBS: Se possível, trazer um 1KG de alimento não perecível ou 
uma lata de leite em pó para doação a uma instituição carente.

TERAPIA PULPAR DE DENTES DECÍDUOS: DESAFIOS DA PRÁTICA CLÍNICA

DATA: 09 de junho de 2017 (sexta-feira) / HORÁRIO: 14h às 18h / CARGA HORÁRIA: 04 horas / LOCAL: Sede da ABO-RJ / INSCRIÇÕES: www.aborj.org.br / 
PROFESSORA: Bartira Volschan / OBJETIVO: Debater sobre os desafios práticos das técnicas de terapia pulpar / PROGRAMA RESUMIDO: (01) Diagnóstico e 
planejamento de terapia pulpar de dentes vitalizados e desvitalizados; (02) Conhecimento da morfologia do dente decíduo e suas pecularidades; (03) Técni-
cas de terapia pulpar: indicações e procedimentos clínicos; (04) Exposição de casos clínicos; e (05) Debate sobre os sucessos e insucessos / INVESTIMENTO: 
Associado da ABO-RJ: GRATUITO; Não Associado da ABO-RJ: R$ 30,00 / OBS: Se possível, trazer um 1KG de alimento não perecível ou uma lata de leite em 
pó para doação a uma instituição carente.

II OLÍMPIADA CARIOCA DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA

DATA: 19 de maio de 2017 (sexta-feira) / HORÁRIO: 09h às 18h / CARGA HORÁRIA: 08 horas / LOCAL: Sede da ABO-RJ/ INSCRIÇÕES: www.aborj.org.br / 
COORDENAÇÃO: Profa. Dayse Amaral / PROFESSORES: Rodrigo Reis, Marcos Barceleiro, Paulo Campos, Raphael Monte Alto, Marco Aurélio Chaves da 
Silva, Terumitsu Sekito Jr., Eduardo Vargas e Dayse Amaral / INVESTIMENTO: Associado da ABO-RJ: GRATUITO; Não Associado da ABO-RJ: R$ 30,00 / 
OBS: Se possível, trazer um 1KG de alimento não perecível ou uma lata de leite em pó para doação a uma instituição carente.

CURSOS DA ABO-RJ :: DACom
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Cursos do DACom / ABO-RJ

DACom / ABO-RJ :: Dr. Celson Couri, CD



13JORNAL DA ABORJ - Março/Abril de 2017

Manejo Odontológico em pacientes com paralisia cerebral - Novas Perspectivas

O termo paralisia cerebral (PC) tem sido uti-
lizado para descrever uma série de distúrbios 
neurológicos de caráter não progressivo, cuja 

expressão clínica essencial é a presença de alteração 
motora e da postura, resultantes de uma agressão ao 
Sistema Nervoso Central em desenvolvimento.

O distúrbio neuromotor impede que durante o 
tratamento odontológico os pacientes mantenham-se 
parados ou imobilizados, e a estabilização dos mes-
mos torna-se necessária, visando conforto máximo 
para o paciente.

O portador de PC apresenta padrões anormais 
de postura e movimento e permanência dos reflexos 
orais primitivos, que podem ser interpretados pelo 
profissional não familiarizado com o atendimento 
odontológico, como um comportamento não cola-
borador, uma vez que o mesmo pode apresentar di-
ficuldade de comunicação verbal. A má higienização 
bucal é frequente nos pacientes com PC devido à falta 
de habilidade para realizar a escovação. Assim, estes 
normalmente dependem de outras pessoas para reali-
zar a higiene oral e de recursos adicionais. 

Existem diversas técnicas de manejo e dispositivos 
que facilitam o atendimento odontológico aos pacien-
tes com paralisia cerebral (Figura 1).

Figura 1 – Diagrama com as técnicas de abordagem para 
manejo dos pacientes com  paralisia cerebral

Figura 2. Técnicas Farmacológicas: Sedação Oral com Ben-
zodiazepínicos e oximetria de pulso (A), Sedação Cons-
ciente com a Mistura de Óxido Nitroso e Oxigênio (B) e 
Anestesia Geral (C)

Figura 3. Calça da vovó (A e B) e colchão à vácuo (C): Aces-
sórios para facilitar o posicionamento

Figura 4 – Tipos de abridores de boca. A. Abridor de boca 
Biggi. B. Abridor de boca de garrafa. C. Rolha de cortiça. 
D. Rolha sintética. E. Abridor de rolha estéril envolvido 
por luva de procedimento

Técnicas Farmacológicas
Sedação Oral: A primeira opção de controle medi-

camentoso da ansiedade recai sobre os benzodiazepí-
nicos administrados por via oral. Suas indicações são, 
quando não é possível controlar a ansiedade e medi-
cação pré-anestésica em intervenções invasivas para 
pacientes diabéticos, hipertensos e cardiopatas, já sua 
maior vantagem é ser de rápida absorção pelo trato 
gastrintestinal permitindo tempos de latência relativa-
mente curtos. 

Sedação consciente com Óxido Nitroso e Oxigênio: 
é o estado de depressão da consciência no qual existe a 
capacidade de manter em funcionamento as vias aéreas 
independentemente e de responder aos estímulos físi-
cos e verbais, através da inalação da mistura dos dois 
gases (Óxido Nitroso e Oxigênio). É importante que 
para a realização deste procedimento, o paciente não 
seja respirador bucal, o que na maioria dos casos de PC, 
pode acabar sendo uma contraindicação.

Anestesia geral: é o estado de inconsciência contro-
lada, acompanhada por perda de reflexos de proteção, 
incluindo a incapacidade de manter em funcionamento 
as vias aéreas independentes e de responder ao contato 
verbal. Dessa maneira, a sua indicação para paciente 
com paralisia cerebral, baseia-se em três fatores funda-
mentais, ou seja, ligado às condições gerais, bucais e/ou 
comportamentais (Figura 2).

Dispositivos auxiliares
- Calça da vovó e colchão de posicionamento a vácuo

Procedimentos de ajuda como “Calça da vovó”, 
acessório de tecido em forma de calça tamanhos GG, 
com enchimento interno de espuma. Tem como ob-
jetivo facilitar o posicionamento destes pacientes. 
Semelhantemente, o colchão de Posicionamento a 
Vácuo é um acessório que auxilia na estabilização do 
paciente. É um colchão fabricado em tecido macio e 
de alta resistência, preenchido com microesferas de 
poliestireno expandido, facilitando o posicionamento 
e estabilização durante o tratamento (Figura 3).

- Abridores de boca
Os abridores de boca são instrumentos utilizados 

para manter a abertura bucal dos pacientes que não 
conseguem manter a boca aberta seja por solicitação 
dos profissionais ou por período necessário para in-
tervenção odontológica. Podem ser confeccionados de 

Contenção física
Esta contenção tem por objetivo limitar os movi-

mentos de cabeça, corpo e extremidades durante um 
curto período de tempo. Pode ser realizada com as 
mãos, cintos, fitas adesivas ou dispositivos manufatu-
rados para esta finalidade (Figura 5). 

Figura 5 - Contenção física

diversos materiais como: madeira (tipo Biggi), plásti-
co (boca de garrafa) e rolha de cortiça (Figura 4). 

Podemos concluir que existem diversas técnicas de 
manejo e dispositivos que ajudam e facilitam no aten-
dimento odontológico dos pacientes com PC, e que os 
profissionais da Odontologia podem e devem estar ca-
pacitados a responder as necessidades de atenção bási-
ca primária destes pacientes; sendo viável a realização 
deste atendimento em nível ambulatorial.

Departamento de paciêntes com necessidades especiais:
Bruna Picciani, Bruna Michalski, Geraldo O. Silva - Junior, Thays 
Teixeira de Souza, Maria Teixeira e Paulo Azevedo de Oliveira
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DACom / ABO-RJ :: Dr. Celson Couri, CD

DACom/ABO-RJ realiza a formatura das novas ASBs

O Departamento de Atividades Comunitárias da ABO-RJ (DACom/ABO-RJ) realizou a cerimônia de formatura das novas Auxiliares 
de Saúde Bucal (ASBs), da turma iniciada no 1º semestre de 2016 (março/2016). O evento aconteceu na Sede da ABO-RJ, no Auditório 
02, no dia 11 de março de 2017, e contou com a presença do Coordenador do Curso e Diretor do DACom/ABO-RJ, Dr. Celson Couri, 

que também estava representando o Presidente da ABO-RJ, Dr. Ivan do Amaral Pereira. Além disso, a cerimônia teve a participação de toda a 
equipe de professores do DACom/ABO-RJ e da Secretária do DACom/ ABO-RJ, Andrea Fulgêncio.

Este evento marcou a formatura de 12 novas ASBs para o mercado de trabalho, que foram: Ana Clara Marques Ferreira Daiha; Bárbara Oliveira do Nascimento; Elia-
na Silva Oliveira; Hozana Santana da Costa; Jacqueline Baraúna Kopke; Juliana Evelin da Conceição; Louise Teles de Carvalho; Neuza Ferreira Brasil; Patrícia Cristina 
da Silva; Roberta Nazareth Guerra; Rosane Gomes Ramos e Tatiane Marcia Silva de Carvalho.

Antes da entrega dos diplomas e dos brindes, as alunas e os professores do curso fizeram discursos de grande emoção destacando a importância do curso e todos 
que participaram desta trajetória vitoriosa. Depois da entrega do diploma a todas as novas ASBs, o DACom/ABO-RJ fez uma homenagem às três primeiras colocadas, 
as que mais se destacaram no desempenho dos estudos e na obtenção das melhores notas durante o curso. As premiadas com os tributos de honra ao mérito foram: 1º 
lugar geral – Juliana Evelin da Conceição; 2º lugar geral – Bárbara Oliveira do Nascimento; e 3º lugar geral – Louise Teles de Carvalho. As agraciadas receberam um 
diploma de honra ao mérito, uma caneta com o nome da formanda gravado e os livros: “Novos rumos da saúde bucal: Os caminhos da integralidade” – da Equipe de 
Professores do DACom/ABO-RJ e “Odontologia Viva” – da Dra. Jamilla Barroso.

Festividade e confraternização
Após a solenidade de entrega dos diplomas, as formandas do curso iniciaram a festividade de comemoração pela conquista do diploma de ASB. Elas realizaram 

uma grande festa de confraternização com a presença de todas as formandas e seus respectivos familiares, e também de todos os professores do curso; onde puderam 
comemorar a grande conquista de cada formanda, o diploma de ASB. A festividade teve muita música, descontração e um grande bolo festivo para celebrar com ‘chave 
de ouro’ essa nova conquista de cada uma.

O DACom/ABO-RJ ressalta que sempre vem abrindo novas turmas para formação de novas ASBs e vem buscando dia após dia ajudar mais os CDs na formação de 
sua equipe auxiliar. O DACom ABO-RJ deseja a todas as novas ASBs uma profícua carreira dentro da área odontológica. 

Fotos: Afonso Alfaya
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  ::  ANÚNCIOS

:: ELEIÇÕES AORJ 
AORJ elege novo presidente

No último dia 20 de março, a Academia de Odontologia do Estado do Rio de 
Janeiro (AORJ) realizou, em sua sede, eleições para escolha do novo presidente e da 
nova diretoria que comandará a entidade no triênio 2017-2020. 

A eleição teve chapa única foi eleito para presidente o Dr. Mauro Althoff, que 
irá suceder o Dr. Wanderley Basílio de Oliveira, que esta deixando o cargo. O Dr. 
Mauro Althoff tomou posse no mesmo dia da eleição e também fez a composição 
da nova diretoria da entidade. O Dr. Mauro irá dar continuidade ao belíssimo 
trabalho que vinha sendo realizado pela Dr. Wanderley e prometeu trazer grandes 
novidades para AORJ e seus acadêmicos.

A ABO-RJ deseja bastante sorte e uma profícua administração do Dr. Mauro 
Althoff a frente da entidade.

Dr. Mauro Althoff é o novo presidente da AORJ (quarta pessoa da dir. para esq.)

Fotos: Divulgação
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GESTãO DE SUCESSO :: Eduardo Braune e Wallace Carvalho 

Declaração do Imposto de Renda 2017-2016

ÉTICA E CIÊNCIA :: Dr. Placidino Brigagão, CD

A pedidos de amigos e leitores, vamos novamente falar sobre um assunto que 
interessa a todos: Declaração do Imposto de Renda. Um breve resumo de 
quem deve declarar, e dicas importantes que possam evitar a “malha fina” 

para muitos.              
A Malha Fiscal da Declaração de Ajuste Anual da Pessoa Física, popularmente 

conhecida como “malha fina”, é a revisão sistemática de todas as declarações do Im-
posto de Renda dos contribuintes, nos modelos completo e simplificado, efetuada de 
forma eletrônica.

Nesta revisão, são realizadas diversas verificações nos dados declarados pelo con-
tribuinte e efetuados os devidos cruzamentos das informações com os demais ele-
mentos disponíveis nos sistemas da Secretaria da Receita Federal (SRF). 

Quando a declaração é entregue pelo contribuinte, dá-se início ao processamento 
eletrônico das informações declaradas. É nesta fase que são realizadas as verificações 
para identificar erros de preenchimento e informações inconsistentes que podem 
caracterizar infração à legislação tributária federal. Dependendo da irregularidade 
que for encontrada, interrompe-se o processamento da declaração que segue para 
uma análise mais minuciosa até a solução dos problemas detectados, o que pode 
acontecer internamente pela SRF ou, nos casos em que é necessária a participação do 
contribuinte, mediante intimação para apresentação de informações e documentos. 

Existem alguns parâmetros que devem nortear o preenchimento da Declaração 
de Ajuste Anual da Pessoa Física e que se forem atendidos na sua totalidade reduzem 
significativamente a hipótese do contribuinte ter sua declaração retida neste proce-
dimento fiscal.

O prazo de envio começou 02 de março de 2017 e vai até 28 de abril de 2017. As 
novidades são: os novos campos de telefone e e-mail do contribuinte, e não é mais 
necessário o programa Receitanet para envio da declaração.

Quem deve declarar
- As pessoas físicas que receberam rendimentos tributáveis superiores a R$ 

28.559,70 em 2016;
- Os contribuintes que receberam rendimentos isentos, não tributáveis ou tribu-

tados exclusivamente na fonte, cuja soma tenha sido superior a R$ 40 mil em 2016;
- Quem obteve, em qualquer mês de 2016, ganho de capital na alienação de bens 

ou direitos, sujeito à incidência do imposto, ou realizou operações em bolsas de va-
lores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas (por exemplo, comprou ou vendeu 
ações na bolsa);

- Quem tiver a posse ou a propriedade, em 31 de dezembro de 2016, de bens ou 
direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 300 mil;

- Contribuintes que passaram à condição de residente no Brasil, em qualquer mês 
do ano passado, e que nesta condição se encontrassem em 31 de dezembro de 2016;

- Quem optou pela isenção do imposto sobre a renda incidente sobre o ganho de 
capital auferido na venda de imóveis residenciais, cujo produto da venda seja desti-
nado à aplicação na aquisição de imóveis residenciais localizados no país, no prazo 
de 180 dias contados da celebração do contrato de venda;

Valor do Imposto de Renda retido na fonte
Os computadores da Receita Federal realizam com muita eficácia um cruzamen-

to a fim de validar as informações sobre a retenção declarada, ou seja, verifica se o 
imposto foi mesmo retido e se os valores são iguais. Este procedimento é possível 
em virtude de as pessoas jurídicas entregarem a DIRF, em que constam tais valores. 
Portanto, é de suma importância que o contribuinte observe atentamente os valores 
constantes no Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de 
Renda Retido na Fonte (IRRF) que é fornecido pela fonte pagadora ao beneficiário 
dos rendimentos.

Ausência de fontes pagadoras
Outro cruzamento, ainda atrelado à DIRF, verifica se todas as empresas que de-

clararam pagamentos estão constando na declaração. As empresas informam à Re-
ceita Federal todos os pagamentos feitos por trabalho assalariado e todos os demais 
pagamentos efetuados, desde que superem R$ 6.000,00 no ano ou que tenham algum 
imposto retido.

Recebimentos de resgate de previdência privada
Os resgates realizados pelos contribuintes também são de conhecimento da Re-

ceita Federal já que são totalmente informados pelas empresas de previdência priva-
da, portanto não esqueça de mencionar estes valores quando ocorrerem.

Despesas médicas
Muitos contribuintes são barrados neste quesito, pois valores de pagamentos in-

compatíveis com a renda bruta declarada, indicam erro. Apesar da permissão de 
dedução integral das despesas médicas, o normal é que estas despesas guardem uma 
certa relação com a renda bruta. Valores desproporcionais chamarão a atenção do 
fisco e irão, sem dúvida, provocar a retenção da declaração. É razoável pensar tam-
bém que, normalmente, quem possui um plano de saúde não costuma efetuar gran-
des pagamentos com assistência médica para atendimentos fora do plano.

Variação patrimonial
A relação entre a renda declarada e a variação patrimonial deve ser compatível. O 

aumento do patrimônio do contribuinte do início para o final do ano, em inconfor-
midade com os rendimentos declarados (rendimentos tributáveis, rendimentos isen-
tos ou não tributáveis, e rendimentos tributados exclusivamente na fonte), indicam a 
possibilidade de fraude ou omissão de receita. 

Apesar destes serem os erros mais comuns no preenchimento das declarações das 
pessoas físicas, ainda existem outros motivos que podem não reter a declaração em 
“malha fina”, mas ser motivo de um processo de fiscalização por parte do fisco. Veja 
alguns exemplos:

Falta de declaração de aquisição de veículos novos
Periodicamente as montadoras de veículos informam à Receita Federal os dados 

dos adquirentes de veículos, dados que são cruzados com as declarações das pessoas 
físicas, e, assim, a falta de declaração de uma aquisição de veículo fica sujeita a fis-
calização.

Falta de declaração de aquisição de imóveis das incorporadoras
Seguindo o mesmo critério das montadoras, as incorporadoras são obrigadas a 

informar ao fisco federal todos os dados de seus compradores, inclusive os valores 
pagos no ano, portanto este é mais um valor que necessita de especial atenção para 
evitar um processo fiscal.

Falta de declaração de aluguéis recebidos
Assim como as incorporadoras e montadoras, a obrigatoriedade de apresentação 

de dados se estende às imobiliárias que transmitem os valores pagos aos locadores 
cujos imóveis são por elas administrados.

Falta de declaração de imóveis adquiridos
Os cartórios seguem uma rotina de prestação de informações sobre todas as es-

crituras lavradas e os documentos registrados, indicando vendedores e compradores 
e os respectivos valores das transações.

Despesas com cartões de crédito
Administradoras de cartões de crédito informam todos os cartões cujos gastos 

foram superiores a R$ 5.000,00 mensais. Neste caso, a renda consumida deve ser su-
ficiente para suportar tais gastos, podendo indicar que o contribuinte está omitindo 
informações de sua real renda.

Movimentação bancária elevada
As instituições financeiras informam toda a movimentação bancária à Recei-

ta Federal, através da e-financeira. Desta forma, os depósitos bancários devem ter 
origem devidamente justificada pelos rendimentos declarados, pela venda de bens, 
transferências entre contas, ou outra relação que caracterize o lastro do dinheiro.

De uma forma ou de outra, todas as operações realizadas pelo contribuinte que 
envolvam a sua renda e o uso que faz dela são enviadas na declaração.

Tenha o máximo de atenção possível e guarde muito bem a documentação uti-
lizada em sua Declaração de Ajuste Anual, pois as multas são bastante pesadas e a 
visão da Receita Federal está cada vez mais aguçada.

Então, muita atenção a todos estes detalhes no momento da montagem de sua 
declaração, e evite problemas com o fisco federal e a retenção na “malha fina”.

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

www.folhavirtual.com
           facebook.com/folhavirtual
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Uerj volta às aulas, porém a situação ainda é grave 

:: ANÚNCIOS

:: UERJ

Professor Ricardo Fischer Frente do prédio principal da UERJ

A situação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) está confusa. Professores e funcionários administrativos ainda estão com os salários atrasados e 
não receberam o 13º salário de 2016. As aulas do segundo semestre de 2016 começaram dia 03 de abril de 2017, porém muitos problemas não estão nem perto 
de serem solucionados.

Segundo o diretor da Faculdade de Odontologia da Uerj, Ricardo Fischer, durante a paralização dos funcionários administrativos, os professores da pós-graduação 
deram aulas normalmente, porém os da graduação não conseguiram, por causa da situação dos alunos cotistas, que não receberam a ajuda de custo. “Durante todo o 
período de greve, houve o fórum dos diretores, que foram reuniões do reitor com todos os diretores de faculdade, para conseguirmos achar soluções para nossa con-
dição. Felizmente, a situação dos serviços terceirizados está sendo regularizada e esperamos que os salários dos funcionários administrativos e professores também 
sejam”, fala Fischer. Foto: Arquivo CIORJ Foto: Jornal Extra
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 Dr. Sérgio Toniasso :: Fundo de Beneficência - FUNBEN ABO-RJ

Seguro de Assistência Funeral - SINAF/ABO-RJ

1 – O que é preciso para fazer parte da apólice do 
Seguro de Assistência Funeral?

Resp.: Ser sócio contribuinte da ABO-RJ.
2 – Quem mais poderia fazer a adesão na apólice?
Resp.: Os dependentes incluídos pelo titular, os só-

cios remidos, adventícios e acadêmicos, desde que passem a contribuir para este 
seguro. Apenas R$15,60 por mês.

3 – Como pode ser feito?
Resp.: É só entrar em contato com o Fundo de Beneficência da ABO-RJ,  

no telefone (21) 2504-0002 - ramal 215, preencher a proposta e fazer o pagamento 
correspondente.

4 – Qual é a vantagem de se obter esse seguro?
Resp.: Contar com a assistência funeral 24 horas pelo telefone 08007029920 

para atendimento à família e tratamento de todas as questões eminentes ao fato 
ocorrido. Menor desgaste familiar, melhor condução do processo e mais facilidade 
para todas soluções, com a possiblidade de enterro ou cremação.

5 – E se não houver utilização do seguro?
Resp.: A família poderá receber o reembolso das despesas comprovadas, até o 

limite do capital segurado.
6 – Será cobrada alguma taxa aos familiares?
Resp.: Somente as taxas cemiteriais, se houver necessidade de exumação.

A certeza de deixar a sua família mais segura e tranquila na hora certa

Comunicado da RBO

Você gasta horas e horas escrevendo um artigo, mas dedica 
pouco tempo na hora de formatar e por isso o artigo é re-
jeitado pelo editor. Essa é a realidade de muitos editores, 

que recebem excelentes artigos e mais de 50% são rejeitados, pois 
estão fora das normas da revista. A formatação é uma etapa es-
sencial para padronização do artigo, pois fica mais atraente para 
o leitor; sendo tão importante quanto à escrita do manuscrito. A 
RBO segue o estilo Vancouver e possui algumas regras próprias, 
que podem ser observadas nas diretrizes para os autores. Vale res-
saltar que os editores recebem muitos artigos diariamente e rejeit-
am quaisquer que não estejam em conformidade com as normas da 
revista. Deste modo, solicitamos, 
antes da submissão, a leitura mi-
nuciosa das regras e a verificação 
do texto para o ajuste às regras 
de formatação. Estamos apri-
morando o padrão de qualidade 
para que cada vez mais consiga-
mos nos adequar às regras nacio-
nais e internacionais. Contamos 
com a colaboração dos autores e 
leitores!

COMUNICADO :: ANÚNCIO :: 

Imagem de Internet

Imagem de Internet
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10º Bingo Dançante da Páscoa: muita diversão e vários prêmios

:: BINGO DANÇANTE DA PÁSCOAFotos: Afonso Alfaya e Débora Lima

A ABO-RJ realizou no último dia 08 de abril a 10ª edição do Bingo Dançante temático que homenageou a Páscoa. O evento aconteceu na Sede da ABO-RJ, no Es-
paço Arena ABO-RJ, e contou com a participação do Presidente da ABO-RJ, Dr. Ivan do Amaral Pereira; da Diretora Social da ABO-RJ, Dra. Regina Tancredo e 
seus familiares; e do Diretor do DACom ABO-RJ, Dr. Celson Couri. Além da Diretoria da ABO-RJ, o evento festivo contou com a presença de diversos CDs asso-

ciados, juntamente com seus familiares; parentes de diretores da ABO-RJ e amigos da ABO-RJ com suas famílias. Como em toda a edição dos bingos da ABO-RJ, todos 
os participantes receberam 10 cartelas para concorrer aos prêmios, e no final aqueles que não ganharam nada recebem a cartela extra onde disputam o prêmio-surpresa 
colocado na caixa de interrogação. 

O 10º Bingo Dançante da Páscoa distribuiu nessa edição os seguintes brindes: um ventilador, um mixer de cozinha, um telefone sem fio com identificador de cha-
madas, um liquidificador, uma sanduicheira grill, uma cafeteira, uma panela de arroz, uma cesta recheada de chocolates, uma fritadeira air fry (que frita sem óleo) e 
um micro-ondas. Nesta edição, o prêmio-surpresa, colocado na caixa de interrogação, foi um chocolate Bis – Lacta. Os grandes sortudos do evento, que ganharam os 
prêmios principais, foram: a Sra. Ilza Matheus, que faturou a cesta recheada de chocolates; a Dra. Edineide Ribeiro, que ganhou a fritadeira air fry (que frita sem óleo) e 
Matheus Sabino, juntamente com o seu pai, Ernande Sabino, dono do Restaurante Gourmet localizado na Sede da ABO-RJ, que faturaram o micro-ondas, o principal 
prêmio do bingo.

Nesse bingo dançante, além da distribuição de prêmios, teve um grande show musical comandado pelo cirurgião-dentista e músico Dr. Flávio Dotto Jr., que inter-
pretou diversos sucessos musicais de várias bandas e cantores nacionais e internacionais. 

A próxima edição do Bingo Dançante da ABO-RJ deverá acontecer no dia 24 de junho de 2017, que será o 11º Bingo Dançante Junino (festa junina). Contamos com 
a presença de todos neste próximo evento festivo da ABO-RJ!
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Marcia Nana :: MARKETING

O Marketing e o aplicativo UBER?

Podemos afirmar que o UBER é sucesso?
Sim, independente dos questionamentos so-

bre legislação, impostos e outras situações. O 
aplicativo UBER lançado em 2009, nos Estados Uni-
dos, já é considerado pela Revista Forbes “o negócio 
mais disruptivo de 2015”, ou seja, inovador, radical, 
aquele que desestabilizou a concorrência, com eficiên-
cia e preços acessíveis.

No ano de 2015, a UBER chegou a possuir o valor de 64 bilhões de dólares.
Mas o que isto tem a ver com a Odontologia? Tudo!
Afinal, qual foi a estratégia criada pelo UBER que o fez crescer rapidamente, 

captar e fidelizar clientes e despontar na economia acima dos gigantes GM e Ford.
A estratégia em resumo foi: “atendimento de qualidade, praticidade e preço 

justo.”
Este foi o segredo do sucesso, foi o motivo da expansão do serviço e da conquis-

ta de uma significativa parcela do mercado. E no consultório, por que não pode ser 
assim?

É diferente? Não!
Pessoas gostam de ser bem tratadas. Receberem um atendimento de qualidade, 

cordial e personalizado. Os gestores do app UBER visualizaram uma parcela do 
mercado que precisava de excelência e rapidez, e não hesitaram em iniciar suas 
atividades. Existem problemas, sim. Como todas as empresas, precisam adequar a 
prestação de serviços, corrigir erros, criar alternativas e monitorar os resultados.

O que fez a diferença?  A balinha e a água gelada? O motorista bem vestido? 
A rapidez no atendimento? É o conjunto de todas as ações aliadas ao preço justo.

Podemos criar na Odontologia um serviço eficiente, que foque no paciente, com 
pontualidade e qualidade.

Sei que muitos cirurgiões-dentistas agem desta forma, e estão de parabéns! Mas 
ainda existe no mercado uma parcela de cirurgiões-dentistas que só pensam no 
resultado financeiro imediato, esquecendo que primeiro é necessário atender à ne-
cessidade e ao desejo do cliente para depois começar a receber o tão sonhado lucro.

Investir em conhecimento, inovar em ações, preparar os funcionários e conhe-
cer os seus clientes, estes são pontos essenciais para uma nova proposta de traba-
lho. Afinal, como enfatiza muito bem Philip Kotler (conhecido como o “Papa do 
Marketing”) em entrevista à Revista Exame: “Primeiro, foco no consumidor e em 
suas necessidades. Quem manda é o cliente. Em segundo lugar, criar, comunicar e 
entregar valor sabendo de antemão quais são seus valores, necessidades, percep-
ções e crenças. Por fim, lembrar que o objetivo final é ter um consumidor satisfeito 
e encantado. É assim que se conquistam e se mantêm clientes. Isso não mudou e 
nunca vai mudar.” 

Com um trabalho ético e com foco no paciente, o cirurgião-dentista pode me-
lhorar os resultados do consultório/clínica. Só não pode esquecer que a “balinha” 
deve ser sem açúcar!

Sucesso!

Marcia Nana
Gestão & Marketing

ideia_consultoria@yahoo.com.br
www.marciananamarketing.com.br

ANÚNCIO  ::
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:: HOMENAGEM

:: ANÚNCIOS
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O Caldo Decreta

Ando, perscruto, a laje está quente e é longa. 
O sol brilha ardente. 

Saio daqui, piso folhas, o perfume vem 
das flores exóticas, ramos úmidos me batem no 
rosto. Meus pés afundam-se na terra molhada. O 
cantar dos pássaros acariciam meus tímpanos. Ah! 

estou em plena floresta, linda e perigosa para quem ela não é hábito.
Meus olhos redondos fecham pálpebras e abrem a vigília do desconhecido. Meu 

mundo agora está aqui, encharcado de lodo e folhas caídas num espaço que não 
vejo o fim. Meu tempo se consome nestes galhos de investimento natural carrega-
dos de promessa. Esta mata virgem aloja-se no meu interior, espia os pássaros que 
me adejam num fresco cantarolar. Fazem-me sentir o fluxo da vida sem a inércia 
de uma linha eterna. A luz que me adeja carrega-me na crença. Sou, aqui, o profeta 
do meu futuro. Tombado, o olhar no chão que me leva à segurança do fruto que 
deva ser.

As pedras acontecem vistas pelo sol do querer, eu posso! Encho-me da atmosfe-
ra líquida retesando funções do cérebro pensante. O zumbido do vento enche-me 
o ouvido de eras passantes. Meu ninho atira-me no sonho da insônia como corsa 
esguia de beleza rústica. O caldo desta viagem decreta o ser dela, sem mim.

ÉTICA E CIÊNCIA :: Dr. Placidino Brigagão, CD

DENTISTA AZUL - Sustentabilidade :: Dr. Veit, CD

Morgana Martins Ribeiro e Marcella Pereira Freitas (foto abaixo), sob os cuidados 
da professora orientadora Dra. Andréia Machado, deram um show de atitude sus-
tentável e são umas das concorrentes ao grande prêmio ‘Salve o Planeta Azul’, que 
já premiou personalidades como o Presidente da Neodent, Dr. Geninho Thomé, e 
o Grupo Cidade Negra, que gravou uma música e girou um ano com uma turnê em 
homenagem ao projeto ‘Salve o Planeta Azul’.

Com muito orgulho, a equipe Dr. Veit e 
os dentistas azuis têm o prazer de levar 
aos nossos leitores a importância de cui-

dar do nosso meio ambiente há mais de cinco 
anos. Com cuidados diários de prevenção da 

natureza e dos nossos recursos, valorizamos a conscientização e desejamos atingir 
cada vez mais pessoas, engajadas a compreender a necessidade de manter nos-
so planeta protegido para as demais gerações. Sabe-se que os recursos não reno-
váveis estão cada vez mais escassos, sendo consumidos de maneira indisciplinada, 
para benefício próprio sem o entendimento de que suas ações terão consequências 
graves no futuro.  Por isso é importante levarmos às pessoas a necessidade de cui-
dar do nosso planeta.

Essa transmissão de conhecimento é fruto de uma incrível parceria com a ins-
tituição ABO-RJ que este ano completa 80 anos de fundação, com profissionais 
interessados no crescimento científico e humano dos nossos leitores. Juntos com a 
ABO-RJ desenvolvemos projetos de grande importância para a nossa classe, como 
o primeiro congresso Internacional de Odontologia sustentável 21º CIORJ/2013, 
um momento especial onde pudemos conhecer um pouco mais sobre a importante 
relação do homem e sua fonte de vida, o planeta. E o nosso desejo é que essa parce-
ria se mantenha por muitos anos para que possamos inovar cada dia mais. Com o 
pensamento no amanhã, a Dr. Veit Odontologia e Saúde busca recursos renováveis 
que minimizam as agressões a natureza. 

Dia 5 de junho, comemoramos o Dia do Meio Ambiente. É nosso dever diminuir 
os impactos ambientais com medidas de prevenção diárias em todos os aspectos de 
nossa rotina. Para a sustentabilidade na área da saúde, as organizações precisam 
incluir atenção à qualidade do meio ambiente e para uma gestão em saúde com 
enfoque ambiental e conhecer os aspectos e impactos ambientais que as atividades 
do setor podem ocasionar ao meio ambiente. A prática odontológica abrange uma 
gama de atividades e de interfaces que interagem não somente com o processo saú-
de-doença bucal, como também com os aspectos e impactos ambientais.

De maneira individual, o cirurgião-dentista pode realizar medidas de acordo 
com os mandamentos do Dentista Azul, a saber: 1. uso de coleta seletiva de lixo; 2. 
exigir um rígido controle na separação do lixo e escolha de empresas credenciadas 
para fazer o descarte consciente; 3. usar lâmpadas de LED (frias) e eletrônicas; 4. 
uso de torneiras e luzes com sensor de tempo e presença, respectivamente, nos 
banheiros; 5. utilização de adesivos motivacionais contra o desperdício de água, 
papel e energia elétrica; 6. uso de vaso sanitário que economiza água; 7. aprovei-
tamento de luz solar; 8. uso de copo descartável de amido de milho e canecas de 
vidro; 9. utilização de sacos de lixo biodegradáveis; 10. instalação de sistema para 
coleta de água da chuva; 11. uso de forro especial que concentra a temperatura do 
ar condicionado; 12. utilização da compostagem de alimentos; 13. uso de raios 
X periapicais e panorâmicos digitais, sem a geração de resíduos da revelação; 14. 
ter um laboratório de prótese integrado à clínica; 15. sempre dar preferência para 
empresas com engajamento socioambiental; 16. transforme, sempre que possível, o 
consultório em um centro de ações socioambientais ou de assistência social.

Essas são algumas das medidas que podem ser realizadas por nós, em cuidado 
do nosso planeta. Porém ainda são necessárias mais pesquisas com enfoque nesse 
assunto, para que cada vez mais possamos implementar esta filosofia de vida em 
nosso dia a dia. Com isso, este ano, o CIORJ/2017 irá celebrar as pesquisas e inova-
ções engajadas em projetos socioambientais, premiando cirurgiões-dentistas que 
também colocam em prática medidas para um Planeta mais Azul.

Fico muito feliz quando vejo atitudes implementadas em cima da filosofia do 
Dentista Azul. Recebi um contato da colega e amiga profa. Dra. Luciana Armada 
Dias, contando que uma equipe de alunos da Universidade Estácio de Sá apresen-
tou um projeto lindo todo sobre nossa filosofia. As agora cirurgiãs-dentistas Dras. 

Dentistas Azuis comemoram os 80 anos da ABO-RJ
Injeção de atitude sustentável na comunidade odontológica
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Passeio ABO-RJ / AORJ

 

Hotel Metrópole  (em São Lourenço)

4 dias e 3 noites

Apto single:  R$ 1.020,00 (preço individual)

Apto triplo:  R$ 2.160,00( R$  720,00 por pessoa)
08 a 11 de junho de 2017 (Saída pela manhã) Apto duplo:   R$ 1.540,00 (R$ 770,00 por pessoa)

Este valor poderá ser dividido em 2 parcelas iguais; sendo a 1ª parcela até o dia 15/05 e a 
2ª parcela no dia do passeio.
No preço do pacote está incluído: ônibus com ar condicionado, bingo no ônibus, buffet a bordo 
com direito a salgadinhos e refrigerantes, bingo no hotel, passeio a Caxambú e Baependi 
(terra de Nhá Chica) além de 9 refeições (3 cafés da manhã, 3 almoços e 3 jantares) e  muita 
diversão. Prepare suas caipiras, pois haverá festa junina no hotel no sábado à noite!!!
Não percam!!!! Falem com seus amigos e venham se divertir conosco!!!
Contamos com a presença de todos vocês!!!
Contato para reservas: 21 2288-6672 ou 21 99625-5462

Dra. Regina Tancredo
Diretora Social da ABO-RJ e da AORJ

 :: PASSEIO ABO-RJ / AORJ

:: COMUNICADO

COMUNICADO OFICIAL DA PRESIDêNCIA DA ABO-RJ

É lamentável, mas no último sábado (01/04/2017) o SESC-RJ efetivamente fechou o serviço odontológico em quatro das sete unidades do Rio e 
Grande Rio, ou seja, mais de 50% desse serviço deixará de existir. Os usuários do comércio e seus dependentes não mais poderão contar com 
tratamento dentário nas unidades de Ramos, Niterói, São Gonçalo e Nova Iguaçu. A ABO-RJ lamenta profundamente o ocorrido, pois o serviço 

de Odontologia do SESC-RJ, ao longo de mais de quarenta anos, presta atendimentos de excelência reconhecidos pela sociedade, pelo poder público 
e pelas entidades de classe, tanto que o SESC-RJ já foi parceiro da ABO-RJ em vários congressos internacionais (CIORJs), como também já recebeu o 
prêmio “Notáveis da Odontologia”. Certamente os usuários do comércio dessas regiões ficarão desassistidos já que dificilmente terão condições de se 
deslocar de seus locais de trabalho para fazer tratamento em uma unidade distante. Infelizmente, esses serão os que mais sofrerão justamente num 
momento em que o serviço público não consegue suprir uma demanda tão grande. ABO-RJ se mostra muito preocupada com a falta de assistência 
odontológica no Estado, já que o fechamento de serviços do SESC-RJ não vem de agora, haja vista que num passado recente este serviço também foi 
encerrado em Petrópolis, Campos dos Goytacazes, Campo Grande e Tijuca. Assim, a partir de agora, todos os usuários do Estado terão apenas as uni-
dades do centro da cidade, de Madureira e de São João de Meriti para cuidarem da sua saúde bucal. A ABO-RJ também lamenta a demissão em massa 
de dezenas de funcionários, entre cirurgiões-dentistas e ASBs, que ocorreu em um único dia. Todos estes profissionais, como os que já passaram pelo 
SESC-RJ em todos os anos, são reconhecidos pela competência e pelo compromisso com a qualidade técnica dada a excelência que o serviço exigia. 
Assim, oficialmente, a ABO-RJ se solidariza com estes profissionais, já que os recursos do SESC-RJ provêm da contribuição paga pelos empresários do 
comércio de todo o Estado e, indiretamente, pela sociedade de um modo em geral.

Rio de Janeiro, 04 de abril de 2017.

Ivan do Amaral Pereira, CD
Presidente da ABO-RJ
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Os anúncios poderão ser enviados através do site da ABO-RJ, carta, fax ou entregue pessoalmente na Secretaria da ABO-RJ, contendo o número do CPF e matrícula. Os 
mesmos deverão ser enviados até o dia 31 de MAIO, para publicação na edição de MAIO/JUNHO. 
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.

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

• Centro – Alugo horário em clínica bem equipada (equipo Kavo, raio-x e autoclave). Óti-
ma localização, na Av. Almirante Barroso. Meio período (5 horas - R$ 500,00) e período 
integral (R$ 900,00). Tratar nos Tels: (21) 2220-0323/(21) 3553-2413/ (21) 3553-2414

• Copacabana – Alugo sala decorada com recepção, lavabo, espaço para copa e estere-
lização. Local silencioso, com armários, e pronto para instalações de consultório dentário 
e médico, em excelente ponto comercial. Tratar com Anabela ou Ivo, nos telefones: (21) 
2295-8907 ou (21) 99267-3839. Também pelo e-mail: a.milman@globo.com / Matrícula: 
00029410

• Copacabana - Alugo horários em consultório próprio na Av. Nossa Senhora de Copaca-
bana, próximo a Rua Miguel Lemos. Valor: meio período – R$ 500,00 (quinhentos reais). 
Contatos através dos telefones (21) 22670891 ou (21) 994485828 ou pelo e-mail: humber-
toblasi@yahoo.com.br

• Copacabana – Alugo horário em consultório dentário em frente Praça Serzedelo Correa. 
O consultório possui sala espera, esterilização e secretaria. Ele é bem equipado, possuindo 
também laser, ultra-som, micro câmera, foto e raio-x. Contatos com o Dr. Carlos através 
dos telefones: (21) 22367306 ou (21) 987474040

• Ipanema – Clinica odontológica de luxo, quatro consultórios equipados, escritórios, 
central de esterelização, copa, segurança 24 hs e estacionamento rotativo. Alugo horários 
para cirurgiões-dentistas de todas as especialidades. Informações: 2540-9152 - Tratar com 
Rosangela ou Fernanda.

• Ipanema – Alugo consultório de alto padrão, completo, pronto para uso. Aluguel - R$ 
2500.00, tudo incluído. Contatos com o Dr. Gabriel nos telefones: (21) 22471946 ou (21) 
987211946

HORÁRIOS

EQUIPAMENTOS

• Vendo Modulokart,com elemento de sucção acoplado, bomba de vácuo, compressor, 
mocho, azul celeste, ultrassom Profi, lavadora ultrasonic, seladora, Raio-X Siemens e ou-
tros. Tratar pelo e-mail: a.milman@globo.com ou pelo telefone (21) 22958907 / Matrícula: 
28410

• Vende-se equipo Kavo Confort Unick acoplado, com foco e mocho, novinho na embala-
gem. Contatos com a Dra. Ilisaria no telefone (21) 99629-2136 

    • Vendo Micro Injetora Deflex – MAD – Digital, com duas muflas, em perfeito estado 
de uso. Contatos com o Dr. Badin nos telefones: (21) 97684-0947; (21) 99753-3490; (21) 
2275-8095; e (21) 2425-9286.

• 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.

• Vendo um consultório com cadeira, mocho e compressor por R$ 6.000,00, tudo conser-
vado. Também estou vendendo dois fotopolimerizadores e um forno para prótese. Conta-
tos através dos telefones: (21) 99617-1739 e (21) 2622-4572.

CLASSIFICADOS DA ABO-RJ ::
• 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 padrão localizado em 
prédio comercial com segurança. O consultório possui 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. Localizado na rua Ge-
neral 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 • Videoteca - Com acervo atualizado • Classificados gratuitos 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 estacionamento (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 207)

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

Todo associado da ABO-RJ em dia com suas contribuições sociais tem direito a consultar o advogado da instituição para 
esclarecer somente dúvidas jurídicas em casos odontológicos. O advogado da ABO-RJ, o Dr. André Nascimento, está de 

plantão na Sede da ABO-RJ – Rio Comprido, toda a terça-feira, das 13 às 17 horas.
O associado da ABO-RJ que tiver qualquer dúvida em relação ao atendimento jurídico gratuito pode entrar em contato 

com a Secretária da ABO-RJ, no telefone: (21) 2504-0002, ramal - 242, ou entrar em contato diretamente com o Dr. André 
Nascimento, às terças-feiras, no ramal – 207. Agende a sua visita!

Assessoria Jurídica Gratuita da ABO-RJ
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Dra. Patrícia M. Marassi
CRO-RJ 19943
Odontopediatra – Odontologia para Bebês 
– Ortodontia Interceptativa - Centro Profis-
sional do Barra Shopping - Av. das Américas, 
4790 Salas 525 e 526 – Barra da Tijuca - Tel.: 
3325-5621 / www.marassiortodontia.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(Panorâ-
micas,Cefalométricas e ATMS) - Documentação 
Ortodôntica - Cefalometria Computadorizada 
- Modelos e Fotos - Próximo ao METRÔ - Cine-
lândia, 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 - 
Radiografias intra e extra-orais, traçado cefalométricos computadorizados, 
modelos zoocalados, fotografias intra e extra-orais, Tomografia computado-
rizada, Cone-Beam(NOVO), CD DICOM,Papel Fotográfico e Dental Slice. Con-
vênios - 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 ex-
tra-orais digitalizadas e documentação ortodônticas. Atendimento per-
sonalizado 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 (Atendi-
mento em Domicílio) - Cel.: (21) 87516525 
- Ilha do Governador - Tel.: (21)24631810 
- Recreio - Tel.: (21)2437- 5060 - Email: di-
mitri.kasakevitch@terra.com.br

Odontogeriatria

   

   

DR. ANTONIO MARTINEZ MURILLO
CRO-RJ 5872
Especialista em Endodontia - Convênios Pe-
trobras - 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 Endodontia 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 - Bar-
ra da Tijuca - Tel.: 2178-2462 Ilha do 
Governador - Tel.: 3383-8215 - Vista 
Alegre - Tel.: 3372-5196 / (21) 98169-
2007 - Email: pauloandre@globo.com

Endodontia

Estomatologia/ Cirurgia BMF

   

DR. GUARACILEI MACIEL VIDIGAL JR. 
CRO-RJ 15503
Periodontia e Implantodontia / Especia-
lista, Mestre e Livre Docente em Perio-
dontia, Doutor pela COPPE/UFRJ e Es-
pecialista em Implantodontia / 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 Copaca-
bana, 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 
Implantodontia 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 
i-CAT 3D - Programa Dental Slice -Radiogra-
fias Digitais Intra e Extra-Orais - Análises Ce-
falométricas - Fotografias Digitais - Modelos 
Recortados, Zocalados e de Acrílico - Pasta 
- CD. - Endereço: Av. Rio Branco, 143 / 13º 
andar Centro R. J. (esquina com a R. Sete de 
Setembro) - Tels.: 2509-1284 e 2242-2336 - 
Outras unidades: Icaraí Niterói - Tels.: 2610-
3761 e 2610- 5178  /  Centro Niterói - Tels.: 
2719-8195 e 2621-0853 / Site: www.croni-rj.
com.br  / E-mail: croni005@terra.com.br 

CMVS RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA
EPAO 1280
 Radiografias Intra e Extra Orais - Docu-
mentação Ortodôntica (Computadorizada) 
- Tomografia 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 In-
tra e Extra- Orais - Documentação Ortodôntica 
- Rua Uruguaiana, 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, Cefalo-
métricas e ATMs) - Cefalometria Computadorizada - Documentações - Tomografia Computadorizada Co-
ne-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 
Equipamentos são Digitais, desde uma peria-
pical e pacotes ortodônticos a tomografias 
- Atendemos aos principais convênios - Rua 
Visconde de Pirajá, 550 - Sobre Loja 322 - Ipa-
nema 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: facenter@facenter.com.br

ODONTORAD
CLM 1873

Radiologia Dentária - Documentação Ortodô-
ntic - Profissionais experientes e equipamen-
tos moderno - Radiografias intra e extra-orais, 
traçado cefalométricos computadorizados, 
modelos zoocalados, fotografias intra e  extra
-orais, slides, mão e punho Documentação em 
pasta personalizada ou disquete Convênios - 
Av. Nelson Cardoso, 1149 - Sala 701/702 - Ta-
quara - RJ - Tel.: (21) 3685-9191 - 2423-6010 / 
Email: odontoradtaquara@gmail.com

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

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

Especialista em Implante - 
TIJUCA e agora também em 
IPANEMA - Atendimento ao 
Público: (21) 2234-6909 / 
2234-0659 - Atendimento ao 
Profissional: (21) 98119-7070 / 
Site: www.renovedente.com.
br / E-mail: renovedente@re-
novedente.com.br

Implantodontia

   
INSTITUTO SÔNIA CANTO
Dra. Sônia Canto - CRO-RJ 11640
Reabilitação Oral - Prótese sobre Implante - 
Odontologia Estética - Facetas e Fechamen-
tos de Diastemas - Pós-Ortodontia - Atuali-
zação nos Cursos “Atingindo a Excelência” 
e “Atingindo a Maestria” em Resinas Com-
postas do Dr. Newton Fahl Jr. - Edifício 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 neces-
sidades 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@yahoo.com

Pacientes Especiais

DR. ROBERTO PRADO
CRO-RJ 11.858/7
Cirurgia Oral e Maxilo-Facial - Im-
plantes osseointegrados - Av. das 
Américas, 500/bl13 - Sala 231 - Cen-
tro 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 - “Diplo-
mate - Board Certified” by the Inter-
national - Congress of Oral Implanto-
logists (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 - Mes-
tre e Especialista em Implantodontia - Cirurgia 
Oral Reparadora e Maxilofacial - Implantes Zigo-
máticos, Enxertos ósseos Intra e Extra-orais - Rea-
bilitações com Implantes Osseointegrados e Carga 
Imediata, Cirurgias - Ambulatoriais e Hospitalares 
Edifício Brasil Estados Unidos - Av. N.S.Copacaba-
na, 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 Or-
tognática / 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 - Bar-
ra da Tijuca - Tel.: 2495-1258 / 2493-6993

DR. MARCELO FONTES TEIXEIRA
CRO-RJ 20164
Mestre em Implantodontia (SLMANDIC - 
CAMPINAS) / Coordenador do Curso de Es-
pecialização em Implantodontia (UniFOA - 
Volta Redonda/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 
Especialista 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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