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Divulgando a Odontologia

O 23º CIORJ/2017
foi realizado entre
19 e 22 de julho. Nos 80 anos
de fundação da ABO-RJ, esta
edição do congresso foi
especial, pois a entidade trouxe
várias novidades científicas
para os participantes do
evento. Veja a cobertura
completa do
23º CIORJ/2017.
Págs. 22 a 36

Raio-X do evento
Cirurgiões-Dentistas: 11784
Acadêmicos: 5984
ASB, TSB, TPD: 863
Palestrantes: 709
Convidados e Staff: 894
TOTAL: 20234

Visite o site da ABO-RJ

www.aborj.org.br

Curta a nossa fanpage no facebook

www.facebook.com/aborjbrasil

Dra. Bruna Lavinas Sayed Picciani, CD

O

:: EDITORIAL

O nosso dia está chegando. Vamos comemorar!

nosso dia está chegando, 25 de outubro, Dia Nacional do Cirurgião-Dentista, data do Decreto de Lei nº 9.311, que criou os
primeiros cursos de graduação em Odontologia no Brasil, nos estados da Bahia e Rio de Janeiro. De 1884 para 2017, muita
coisa mudou. A Odontologia desenvolveu-se de forma acelerada, gerando consequências positivas, como as inovações em
termos de materiais e tecnologias; e negativas, como a desvalorização da profissão. De fato, somos uma das profissões mais antigas e,
diariamente, devolvemos sorrisos, multiplicamos felicidade, mas, muito mais que isso, reestabelecemos a saúde bucal que influencia
diretamente a saúde geral. Por isso, tenho orgulho de ser cirurgiã-dentista, com a certeza que nossa profissão voltará a ocupar o local
de destaque que merece.
O 23º CIORJ/2017 é um evento de destaque nacional e internacional, que sempre valoriza a nossa profissão, e como pudemos observar este ano, venceu todas as crises e continuou sendo um evento de grande porte, onde todos os CDs e acadêmicos de Odontologia conseguiram fazer bons negócios, e ao
mesmo tempo puderam se aperfeiçoar profissionalmente, com professores de renome.
Em outubro, a ABO-RJ realizará diversos eventos para celebrar o nosso dia e também terá a tradicional Missa em Louvor a Nossa Senhora Aparecida. Então, aproveito
para convidar todos a comparecer na Missa em Louvor a Nossa Senhora Aparecida, que acontecerá no dia 12 de outubro, às 11h, na Sede da ABO-RJ. Além de comemorarmos o nosso dia em grande estilo, convido todos os associados e cirurgiões-dentistas para prestigiar o evento “Dia do Dentista/2017”, organizado pela AcBO e ABO-RJ.
Esta atividade científica acontecerá nos dias 20 e 21 de outubro, das 8h até às 18h, no Colégio Brasileiro de Cirurgiões (Rua Visconde Silva nº 52 – Humaitá). Para fechar o
mês com ‘chave de ouro’ convido todos os acadêmicos, que serão o futuro de nossa profissão, a participarem da II Mostra Acadêmica de Odontologia, nos dias 28 e 29 de
outubro, na sede da ABO-RJ. Esse evento científico de grande notabilidade no meio acadêmico contará com a presença de professores ilustres de grande renome no mundo
odontológico, inclusive, eu serei uma das ministradoras deste evento. Conto com a participação dos acadêmicos de Odontologia neste nobre evento.
Parabéns a toda classe que cuida com tanto esmero da saúde de cada paciente!
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PALAVRAS DO PRESIDENTE :: Dr. Ivan do Amaral Pereira, CD

ABO-RJ: Eleições 2017

N

o dia 27 de novembro de 2017, acontecerá o pleito eleitora l na
ABO-RJ, que elegerá os membros que presidirão os Conselhos
Executivo, Deliberativo e Fisca l da entidade, pelo período de
três anos, gestão 2018-2021. A par tir de 27 de setembro, o Edita l de
Eleição estará à disposição para todos.
Rogo que todo o processo eleitoral caminhe de forma tranquila e ética. Liberdade de pensamento e de expressão são direitos que não deverão ser exercidos de forma leviana.
23º CIORJ/2017
Agradeço a toda a Comissão Organizadora do 23º CIORJ/2017 e aos mais
de 800 professores que compuseram a grade científica, lotando as salas de
aula. Parabenizo a todos os funcionários que se empenharam para o sucesso
do 23º CIORJ/2017. Foram meses de apreensão e incertezas, com o Brasil atravessando uma de suas maiores crises e o Estado do
Rio de Janeiro falido; além disso, muitos colegas de
outros Estados brasileiros em dúvida quanto à participação, preocupados com a segurança em nosso
Estado. Também, aliada a esta crise, várias empresas
reduziram o tamanho de seus estandes (espaços comerciais) e outros desistindo de participar por problemas financeiros. Independentemente disso, com
muita garra, empenho e bastante trabalho, mais uma
vez, conseguimos fazer o nosso CIORJ, onde tivemos
muito sucesso em todo o congresso e continuamos
sendo o maior evento científico de Odontologia do
Brasil. Parabéns a ABO-RJ e a Odontologia!

(www.facebook.com/aborjbrasil), pois além
de notícias e informações sobre o mundo da
Odontologia, os cirurgiões-dentistas poderão ver também os cursos de especialização,
aperfeiçoamento e atualização da UNIABO,
disponíveis na Sede da ABO-RJ e na nossa Sucursal Barra da Tijuca. Além disso, todos poderão consultar, também, a grade de cursos do nosso Departamento de Atividades Científicas/Estudantis do 2º semestre de 2017. Também no
site da ABO-RJ estão disponíveis os cursos do DACom/ABO-RJ voltados para
ASBs e TSBs. Visitem o site da ABO-RJ e confiram a programação dos cursos.
Passeio ABO-RJ e AORJ
A ABO-RJ juntamente com a AORJ, sob a coordenação da Diretora Social
da ABO-RJ e AORJ, Dra. Regina Tancredo, irá realizar mais um passeio turístico de fim de semana para Conservatória, interior do
Rio de Janeiro. Desta vez, o evento turístico acontecerá nos dias 06 a 08 de outubro, com saída da Sede
da ABO-RJ. Com certeza será um passeio altamente
divertido. Mais informações sobre o evento você poderá consultar nesta edição do Jornal da ABORJ na
página 17.

“Rogo que todo o processo
eleitoral caminhe de forma
tranquila e ética. Liberdade
de pensamento e de expressão são direitos que não deverão ser exercidos de forma
leviana.”

Evento científico - Dia do Dentista/2017 (AcBO e ABO-RJ)
Em homenagem ao Dia do Cirurgião-Dentista, a ABO-RJ, em parceria com
a Academia Brasileira de Odontologia (AcBO), irá realizar um evento científico gratuito a todos os acadêmicos da AcBO e associados da ABO-RJ. O
evento “Dia do Dentista AcBO e ABO-RJ/2017” acontecerá nos dias 20 e 21 de
outubro, no Auditório do Colégio Brasileiro de Cirurgiões (CBC), localizado
na Rua Visconde Silva nº 52, Humaitá. Vale ressaltar a todos que as vagas são
limitadas e que o local tem estacionamento próprio e pago com serviço de
manobrista. Mais informações do evento poderão ser vistas nesta edição do
Jornal da ABORJ, nas páginas 19, 20 e 21; também através do site da ABO-RJ
(www.aborj.org.br) ou pelo telefone da ABO-RJ (21) 2504-0002. Conto com a
presença de todos e nos vemos lá no evento para comemorarmos o nosso dia.
Cursos da ABO-RJ
Visitem o site da ABO-RJ (www.aborj.org.br) e o facebook da ABO-RJ

Missa em Louvor a Nossa Senhora Aparecida
No dia 12 de outubro, às 11h, a ABO-RJ realiza em
sua Sede a Missa em Louvor a Nossa Senhora Aparecida, a Padroeira do Brasil, juntamente com o apoio
do Sr. Laurindo Moura, morador do Rio Comprido.
Antes da missa acontece a tradicional carreata da
imagem da santa pelas ruas do Rio Comprido, Estácio, Cidade Nova, Tijuca e Praça da Bandeira.

7º Encontro dos Pacientes Especiais 2017 – Dia das Crianças
O COPE/ABO-RJ irá realizar, no dia 17 de outubro, o 7º Encontro dos Pacientes Especiais - 2017, em homenagem ao Dia das Crianças. O evento reúne
todos os pacientes do COPE/ABO-RJ e seus familiares para se divertirem e
aproveitar as brincadeiras, charadas e músicas.
2º Jornada Acadêmica de Odontologia da UVA
Nos dias 28 e 29 de outubro, acontecerá, na Sede da ABO-RJ, a 2ª Jornada
Acadêmica de Odontologia da Universidade Veiga de Almeida (UVA). A primeira edição, que também foi realizada na Sede da ABO-RJ, teve repercussão
positiva, com grande destaque. A jornada contará com a presença de professores de renome e deve contar com um público de mais de 150 acadêmicos.

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; Vice-Diretor do CAP/UNIABO: Cheung Ka Fai; 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 Atividades Estudantis:
Murilo Moraes Macedo; Diretor do Depto. de Ensino a Distância: Roberto Braga de Carvalho Vianna; Administrador 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): Guilherme Vargas Gomes Almeida Russo; Assessores da Presidência: Afonso Fernandes Rocha e Paulo Murilo Oliveira da Fontoura / CONSELHO FISCAL - EFETIVOS: 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
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Dra. Lusiane Borges, CD

:: BIOSSEGURANÇA
Dra. Lusiane Borges, CD

S

:: BIOSSEGURANÇA

Manual de rotinas e procedimentos para
estabelecimento de assistência odontológica

eguem abaixo as diretrizes para construção do
Manual de Rotinas que é essencial e exigido pelos
órgãos sanitários em todo Brasil:
1. Identificação do estabelecimento de
assistência à saúde
• Classificação do estabelecimento (consultório
tipo I ou tipo II, clínica odontológica tipo I ou II etc.
• Razão social, se pessoa física ou jurídica (CPF ou

CNPJ) / Nome fantasia (pessoa jurídica).
• Endereço, telefone, e-mail / Horários de atendimento.
2. Equipe de trabalho
• Recursos humanos para trabalho em recepção, limpeza, administração, manutenção e gerência, além de pessoal auxiliar.
• Organograma demonstra a organização do estabelecimento.
• Se empregar um CD, é necessário Contrato de Trabalho ou de Prestação de Serviços.
3. Histórico
Um breve histórico do estabelecimento para as pessoas que estiverem lendo o manual se familiarizarem com a visão, os objetivos e metas pretendidas pelo responsável do negócio.
4. Definições adotadas – Para efeito do manual, as definições devem ser elaboradas para
entendimento e esclarecimento, por exemplo:
• Segurança do paciente: redução, a um mínimo aceitável, do risco de dano desnecessário associado à atenção à saúde.
5. Memorial descritivo do local
Descrição do estabelecimento. Deve contemplar as instalações físicas, descrevendo o local existente na planta e finalidade de utilização.
6. Memorial descritivo da atividade do local
Área de atuação de cada local, tipos de procedimento realizados, controle de produtos e descartes, medidas de higiene, limpeza e esterilização de materiais.
7. Processos de apoio
Administrativo, Financeiro, Fornecedores, Relação de serviços terceirizados.

ANÚNCIOS ::
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8. Contato com o paciente
Prontuário, Documentação odontológica, Ficha de anamnese, Ficha de exame clínico, Ficha de
pagamento etc.
9. Cuidados relativos aos aspectos de biossegurança
• Higienização das mãos / Equipamentos de Proteção Individual.
• Controle da contaminação cruzada.
• Processo de esterilização – Todo o passo a passo da central de esterilização.
• Notificação de acidentes – Encaminhamento para o hospital regional etc.
10. Plano de Segurança do Paciente em Serviços de Saúde
Deve estabelecer estratégias e ações de gestão de risco, conforme as atividades desenvolvidas
pelo serviço de saúde.
11. Transplante de ossos (especialistas em Implante, Periodontia e Cirurgia Bucomaxilofacial)
Cadastro no CGSNT (Coordenação Geral do Sistema Nacional de Transplante) para utilização
de tecido ósseo faz parte desta prática.
12. Riscos ocupacionais
Todas as empresas que possuam colaboradores regidos pela CLT (Consolidação das Leis do
Trabalho) são obrigadas a manter o PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), visando à preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, e o PCMSO (Programa de
Controle Médico de Saúde Ocupacional), com o objetivo de promoção e preservação da saúde
do conjunto dos seus trabalhadores.
13. Vacinação
Atualização das vacinas no controle dos riscos de contaminação infectocontagiosa, como Hepatites B, Tétano e Difteria, outras.
14. Equipamento de emissão de radiação ionizante
Manter atualizados os documentos do equipamento, a saber: Plano de Radioproteção e Levantamento Radiométrico e o Programa de Garantia da Qualidade que devem ser renovados conforme legislação.
15. Destino dos resíduos
O PGRSS (Programa de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde) deve indicar o descarte dos resíduos de saúde de forma correta utilizando o serviço de coleta especial, fazendo o
descarte do material contaminado em recipientes preconizados pelas normas da ABNT.

:: ANÚNCIOS
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Submissão de trabalhos científicos de 10 de agosto até 30 de setembro

Rua Barão de Sertório, 75 - Rio Comprido

28 e 29 de Outubro
www.doity.com.br/mostradeodontologia

Dra. Danielly Corrêa
Soluções estéticas em odontologia

Dr. Felipe Miguel Saliba
A odontologia digital do século XXI

Dr. Fernando Fadel Filho
Bichectomia na harmonização facial

Dra. Bruna Picciani

Dra. Angela Dias
A utilização da toxina
butolinica no sorriso gengival

Dr. Cheung Ka Fai
Planejamento de carreira
e finanças no consultório

Dr. Roberto Elias

odontologia hospitalar:
Uma conquista da odontologia

Dra. Flavia Naylor

Emprego da Laserterapia
na odontologia

Diagnóstico e manejo clínico
das principais lesões orais

Dr. Walter Arthur Valente
Controle de dor e inflamação
em cirurgia oral

Dra. Bartira Volschan
Técnica minimamente invasiva com
emprego de terapia pulpar indireta

21 96812-1866 - Rafael Nunnes
Realização e Organização
RafaNunnes Eventos

Apoio:

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31 DE MARÇO DE 2017

balancete ::

* Março DE 2017 • DATA DE VERIFICAÇÃO - 31 março DE 2017 ::
ATIVO

CAIXA E BANCOS

PASSIVO
33.367,24

FORNECEDOR

304.840,02
210.523,62

(-) CHEQUES A LIQUIDAR

-21.008,43

FOLHA DE PESSOAL

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

600.405,25

ENCARGOS SOBRE FOLHA

CONGRESSO A RECEBER

725.079,09

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES

ADIANTAMENTO DESPESAS COM CONGRESSO

626.830,52

(-) JUROS A APROPRIAR - IPTU

CONTAS A RECEBER SEGUROS ASSOCIADOS

115.100,78

CONTAS A PAGAR

ALUGUÉIS A RECEBER

14.896,78

ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS

407,25

ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

3.420,27

CHEQUES A RECEBER

645.072,28

CHEQUES DEVOLVIDOS

28.894,73

CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER

19.999,39
350.814,55
-49.019,36
1.605.815,90

CONGRESSO A REALIZAR

40.000,00

LOCAÇÃO DE ESPAÇO A PAGAR

309.896,40

(-) DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE ESPAÇO A APROPRIAR

-349.896,40

RECEITAS A REALIZAR

2.345.096,72

PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA - IPTU

1.473.414,30

259.803,20

IMPOSTOS PARCELADOS - IPTU

508.073,66

CARTÃO DE DÉBITO A RECEBER

1.945,55

(-) JUROS A APROPRIAR - IPTU

-176.044,52

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

1.500,00

PROVISÃO DE CONTIGÊNCIA - OBRIGAÇÕES CÍVEIS

DESPESAS A APROPRIAR

1.889,52

PATRIMÔNIO SOCIAL

OUTRAS CONTAS

151.755,90
4.557.127,88

704,85

IMOBILIZADO

8.698.405,20

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA

-646.276,06

TOTAL DO ATIVO

11.090.438,02

DESPESAS
DEPARTAMENTAIS

11.302.398,06

TOTAL DO PASSIVO
RECEITAS

1.099.880,09

DEPARTAMENTAIS

1.222.970,24

PESSOAL

485.227,19

COMISSÕES E CORRETAGENS

419.183,17

ADMINISTRATIVAS

354.369,74

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

236.179,18

IMPOSTOS E TAXAS

197.618,90

CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS

73.209,55

RECEITAS FINANCEIRAS

18.183,12

DESPESAS FINANCEIRAS

44.589,38
TOTAL DAS DESPESAS
TOTAL ATIVO + DESPESAS

2.181.685,30
13.272.123,32

1.969.725,26

TOTAL DAS RECEITAS
TOTAL PASSIVO + RECEITAS

13.272.123,32

Roberto Silva • CRC/RJ 052007/0-0 • Depto. Contabilidade da ABO-RJ • Email: contabilidade@aborj.org.br • Tel.: (21) 2504-0002 • Ramal: 221
Dr. Ivan do Amaral Pereira - Presidente da ABO-RJ
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Presidente: Ivan do Amaral Pereira

Departamento de Contabilidade: Roberto Silva

:: ANÚNCIOS
tURma cOnFIRmaDa

ESPECIAlIzAçãO EM

UERJ Em PLEnO FUncIOnamEntO

ImPLantODOntIa - UERJ

6a tURma

Período de inscrição:
01/11/17 até 06/12/17
Data da seleção: 07/12/17
Início: março de 2018

cOORDEnaDOR
Prof. Paulo Gonçalo Pinto dos Santos
Mestre e Doutor em Periodontia

Duração: 24 meses

EqUIPE

Valor: R$ 1500,00

Prof. Marco Antônio Alencar de Carvalho

Prof. Jorge Luís da Silva Pires

Local: Faculdade de

Professor Adjunto de Clinica Integrada da UERJ
Especialista em Cirurgia e Implantodontia

Doutorando em Periodontia
Especialista em Cirurgia Buco Maxilo Facial
Mestre em Clínica Odontológica

Odontologia da UERJ

Av. 28 de Setembro, 157 - Vila Isabel
Rio de Janeiro - RJ

Prof. Basílio Pires de Figueiredo
Especialista em Prótese Dentária
Mestre em Reabilitação Oral

Prof. Igor Silva Brum
Especialista e Mestre em Implantodontia

PROgRamaçãO

aPOIO

• Unidade 1 - Introdução ao estudo
da Implantodontia

• Unidade 5 - Diagnóstico por imagem

• Unidade 2 - Introdução ao estudo
da Osseointegração

• Unidade 7 - Biomecânica aplicada
à Implantodontia

• Unidade 3 - Conceitos básicos da Cirurgia

• Unidade 8 - Prótese sobre Implantes

• Unidade 4 - Planejamento
em Implantodontia

REaLIzaçãO

• Unidade 6 - Cirurgia em Implantodontia

Faça agORa
sUa InscRIçãO!
(21) 99572-5399
(21) 2576-8797 | 98679-4126
(21) 2205-3895 | 99918-9173 (21) 2254-7184 | 99983-2343
(21) 2205-1922
email: jorgepires45@gmail.com

JORNAL DA ABORJ - Julho/Agosto de 2017

7

Dr. Thales Ribeiro de Magalhães, CD

O

:: MUSEU SALLES CUNHA

Fotos: Arquivo mosc

ABO-RJ: 80 Anos

auditório da Sociedade Brasileira de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, localizado à
Rua Mem de Sá, n0137, foi o palco da reunião
em que nasceu a Associação Brasileira de Odontologia. Fruto da dissolução da Casa do Dentista Brasileiro, criada em 1937, o novo nome foi sugerido nesse
memorável momento. Assim, recebeu-lhe o patrimônio e os estatutos.
A história, porém, mostra que, após a criação dos Cursos de Odontologia em
1884, houve a fundação do Instituto Brasileiro de Cirurgiões-Dentistas do Rio de
Janeiro, em 14 de maio de 1889, por dentistas influentes da cidade. Ela se extinguiu
em 1894. Cerca de 30 profissionais se tornaram membros da Associação, entre
eles os americanos Arthur Bourdrow, Charles Keyes, Dewitt Clinton Green, Ernest
Ascoly, Preston Rambo, William B. Hentz e Sedgwick L. Missick. O presidente interino era José Gomes de Faria. Em 1891, o presidente era Carlos Hasting, sucedido
por William Hentz e depois Francisco Gusmão.
Entre os brasileiros, podem ser destacados, Antonio Gonçalves Pereira da Silva,
grande estudioso da Inconfidência Mineira; Aristides Benício de Sá, importante

professor do curso na Faculdade de Medicina; e Domingos Pilar Ribas, o primeiro
dentista brasileiro a ser diplomado na Universidade de Pensilvânia, nos EUA.
Entre 1889 e 1937, foram criados: o Instituto Brasileiro de Odontologia (1901), a
Associação Brasileira de Cirurgiões-Dentistas (1904), a Associação Central Brasileira de Cirurgiões-Dentistas (1912), o Instituto Brasileiro de Estomatologia (1928).
As duas últimas deram origem à Casa do Dentista Brasileiro (1937).
O retrospecto histórico mostra que a atual ABO-RJ tem seu marco inicial em
1889, completando portanto 128 anos de fundação. Vale, porém, a ata de 1943
como documento formal explícito, datado, assinado e aceito pela classe odontológica.
(Ref-Oliveira, Aletta Maria Livramento de - Os Cirurgiões-Dentistas Americanos,
Franceses e Brasileiros que prestaram serviços à Corte Imperial - Século XIX. Rio
de Janeiro - 2008 - Monografia encadernada).
O Museu de Odontologia Salles Cunha (MOSC) apresenta atualmente uma exposição dedicada aos 80 anos de fundação da ABO-RJ. Nas vitrines podem ser apreciados documentos, fotografias, material promocional dos aniversários anteriores,
material do 1º Congresso em 1963, flâmulas, carteiras antigas de associados e outros
objetos que mostram as diversas atividades da associação em anos passados.

Dr. Wanderley Basílio de Oliveira - um diplomata

O

s dicionários costumam definir o diplomata como alguém de fino trato,
acessível a qualquer pessoa, exatamente como era o Dr. Wanderley. Em
uma entrevista realizada para o site da AORJ, ele se definiu como um
honrado suburbano, de origem humilde, que cresceu na rua nos tempos opulentos
da Penha e arredores, que trabalhou na feira livre e consertou sapatos de senhoras.
Disse ainda que estudou em escola pública. Formou-se na Escola Anexa de Odontologia da Faculdade Fluminense de Medicina, relembrando que enfrentava com
galhardia as inesquecíveis barcas da Cantareira todos os dias, com aquele sorriso,
que era uma característica de sua personalidade.
Era um otimista de temperamento alegre, atitude que se notava nas frases quase cantantes de suas divertidas conversas. Como elemento-chave, participou de
várias diretorias na ABO-RJ. Comentava as administracões de cada presidente,
como a progressista de Ivan Loureiro, a cautelosa de Leovirgílio e a enérgica de
Rivetti, a quem se ligou mais fortemente.
Assim participou da Fundação da Academia de Odontologia do Estado do Rio
de Janeiro, a AORJ, instalada em acanhadas salas de edifício com vistas para o
Largo da Carioca, em 1997. O destino levou-o à presidência da instituição. Graças
ao seu trabalho, conseguiu adquirir as salas de Copacabana nas quais a instituição de desenvolve dignamente. Dr. Wanderley foi um exemplo de honestidade de
propósitos. Sabia superar obstáculos e conflitos comuns a essas associações. Reformou bandeiras, promoveu a composição do hino, criou Medalha de Mérito além
da elegante reunião de com recepção de acadêmicos de notório saber. Já estava
com o pensamento voltado ao Jubileu de Prata nos próximos anos.
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A saúde, porém, já estava prejudicada, agravada com a perda de Yeda, em suas
palavras, o amor de sua vida. Resistiu ao vazio criado em sua existência. Sofreu
calado nas suas noites solitárias. Nunca se ouviu uma queixa sua da natureza impiedosa que lhe sangrou de saudade o coração. Hoje, com a AORJ entregue agora à
nova geração, Dr. Wanderley pôde seguir o caminho da paz eterna que a natureza
abre aos humanos.

:: ANÚNCIOS

PLANO DE SAÚDE SULAMÉRICA
Se você não tem o plano de saúde SulAmérica da ABO-RJ, chegou a hora de
fazer a sua adesão!
A ABO-RJ conseguiu a implantação de uma nova apólice para os
cirurgiões-dentistas e seus dependentes. São vários tipos de planos com categorias e preços diferenciados para possibilitar a melhor escolha de seus
associados. Ter um plano de saúde SulAmérica é poder contar com a
proteção e segurança da melhor Seguradora de Saúde do País.
Entre em contato com a GF Corretora e conheça todos os benefícios que você
pode obter fazendo a sua adesão a um dos planos oferecidos!

Preços a partir de :

R$

253,

42*

*Referente ao plano Ideal Enfermaria na faixa etária de 0 a 18 anos.
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CURSOS DA ABO-RJ :: CAP/UNIABO
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 17h

ESPECIALIZAÇÃO EM PERIODONTIA – SUCURSAL BARRA DA TIJUCA
COORDENAÇÃO: Prof. Wilson Rosalem Jr. e equipe / PERÍODO DO CURSO: agosto de 2017 até agosto de 2018 / HORÁRIO:
terças-feiras, das 08h às 20h / Nº DE VAGAS: 12 / TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 30,00 / INVESTIMENTO: Associado – 12 cheques
de R$ 1.600,00 (+ Seg. Resp. Civil); Não Associado – 12 cheques de R$ 1.700,00 (+ Seg. Resp. Civil) / INSCRIÇÕES: ABERTAS Entrevista e Análise de Curriculum Vitae.

Últimas
vagas!

ESPECIALIZAÇÃO EM PERIODONTIA – SEDE
COORDENAÇÃO: Prof. Luiz Fernando de Araújo e equipe / PERÍODO DO CURSO: agosto de 2017 até janeiro de 2019 /
HORÁRIO: terças-feiras, das 08h às 20h / Nº DE VAGAS: 12 / TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 30,00 / INVESTIMENTO: Associado –
18 cheques de R$ 1.000,00 (+ Seg. Resp. Civil); Não Associado – 18 cheques de R$ 1.200,00 (+ Seg. Resp. Civil) / INSCRIÇÕES:
ABERTAS - Entrevista e Análise de Curriculum Vitae.

Últimas
vagas!

ESPECIALIZAÇÃO EM ESTOMATOLOGIA – COIC/ABO-RJ
COORDENAÇÃO: Prof. Fábio Ramôa Pires e equipe / PERÍODO DO CURSO: setembro de 2017 até fevereiro de 2019 / HORÁRIO:
sextas-feiras, das 08h às 17h e sábados, das 08h às 12h / Nº DE VAGAS: 12 / TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 30,00 / INVESTIMENTO:
Associado – 18 cheques de R$ 900,00 (+ Seg. Resp. Civil); Não Associado – 18 cheques de R$ 1.000,00 (+ Seg. Resp. Civil) /
INSCRIÇÕES: ABERTAS - Entrevista e Análise de Curriculum Vitae.

Últimas
vagas!

ESPECIALIZAÇÃO EM PRÓTESE – SEDE
CCOORDENAÇÃO: Prof. Vinicius Silva e equipe / PERÍODO DO CURSO: 19/10/2017 até 26/09/2019 / HORÁRIO: quintas-feiras,
das 08h às 18h / Nº DE VAGAS: 12 / TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 30,00 / INVESTIMENTO: Associado – 24 cheques de R$ 1.300,00
(+ Seg. Resp. Civil); Não Associado – 24 cheques de R$ 1.400,00 (+ Seg. Resp. Civil) / INSCRIÇÕES: até 02/10/2017, até às 10 hs /
SELEÇÃO: 02/10/2017, às 10 hs - Entrevista e Análise de Curriculum Vitae.

Últimas
vagas!

ATUALIZAÇÃO EM PERIODONTIA – SEDE
COORDENAÇÃO: Prof. Luiz Fernando de Araújo e equipe / PERÍODO DO CURSO: agosto de 2017 até fevereiro de 2018 / 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 - Entrevista e Análise de Curriculum Vitae.
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Últimas
vagas!

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

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

Cursos do DACom / ABO-RJ
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Informe Publicitário - Fabiano Silva, CD e consultor empresarial ::

O

Como aproveitar as oportunidades de 2018

implantodontista Fabiano Silva tem uma rotina incomum entre os colegas
de profissão. Em paralelo ao trabalho em seu consultório, ele também desenvolve projetos de Consultoria Empresarial e Educação Corporativa em
todo o país. É comum encontrar Fabiano, sócio da consultoria BWint – Business
with Intelligence, realizando treinamentos, por exemplo, sobre Estratégia para
uma turma de engenheiros da Petrobrás, ou lecionando para profissionais de
finanças na prestigiada Fundação Getúlio Vargas, no Rio e em cidades como São
Paulo, Brasília e Porto Alegre. Também pode estar capacitando uma equipe de
vendas de uma franquia de fast-food ou realizando trabalhos de consultoria em
um dos maiores hospitais no Rio.

Poucos CDs têm a trajetória como a de Fabiano Silva - realizar trabalhos empresariais fora do setor de Saúde, lecionando em instituições de renome, como FGV, HSM e
UFRJ. Hoje, Fabiano celebra estar “de volta para a casa”, como ele define. “É uma alegria
diferente ministrar um curso na ABO-RJ voltado para a capacitação dos colegas nesta
área gerencial”. Principalmente em um momento de muitas dificuldades, mas também de
muitas oportunidades”. Ele se refere a um Programa de Capacitação em Gestão Estratégica Integrada para profissionais de Saúde, em especial dentistas, elaborado pela BWint.
O Programa abordará diversos problemas e desafios para administrar consultórios e clínicas, apontando soluções e melhores práticas. Em novembro, Fabiano e outros profissionais da Empresa de consultoria farão uma palestra na ABO-RJ para apresentar o Programa e esclarecer dúvidas sobre a utilização de conceitos e ferramentas de Estratégia.
O curso tem como um dos objetivos capacitar os profissionais para analisar o ambiente econômico do país para identificar “janelas de oportunidade”, na definição de Fabiano,
e saber como aproveitá-las. “Esse é um dos pontos principais do Programa”, diz, “uma
formação gerencial para que os CDs saibam tomar decisões nos diferentes cenários do
país. Mesmo em momentos de crise, surgem muitas dessas janelas de oportunidade para
quem estiver capacitado para fazer este alinhamento da gestão com o momento econômico do país. Em resumo, como identificar e aproveitar as oportunidades em 2018”.
O Programa de capacitação foi desenvolvido por Fabiano e mais dois profissionais,
um deles o professor Eduardo Refkalefsky, cofundador da BWint. Eduardo agrega sua
vivência em consultoria corporativa com a experiência de lecionar Gestão de Saúde na
Fundação Getúlio Vargas, além de ter trabalhado na Fundação Dom Cabral e na UFRJ,
onde é professor associado. Outro profissional responsável pela formatação do Programa
da BWint é o médico Marcus Vinícius Santos, ex-diretor dos hospitais Samaritano, PróCardíaco e atualmente no Americas Medical City. Além do contato diário com melhores práticas no setor de Saúde, Marcus traz na bagagem diversos cursos em instituições
de renome internacional, como as Universidades de Harvard e Stanford, o Hospital de
Cleveland e a Singularity University, referência em Inovação Empresarial.
A BWint apresentará, no Programa, soluções práticas que podem ser implantadas
imediatamente por dentistas na gestão de clínicas e consultórios. A experiência dos três
profissionais permite apontar os problemas decorrentes da falta de conhecimento dos
CDs sobre o assunto. “Uma das principais consequências da falta de capacitação gerencial na Odontologia”, afirma Fabiano Silva, “está na postura pouco estratégica dos colegas. O que deveriam ser relacionamentos entre as partes do tipo ganha-ganha, se torna
um ganha-perde e os resultados estão aí: o valor dos serviços fica muito baixo, aumentam
às glosas, as contas ficam no vermelho, muitos consultórios são fechados e, o que não é
tão perceptível assim, há um clima de instabilidade para quem faz parcerias com outros
CDs”, ressalta.
“Os dentistas, por exemplo”, explica Fabiano, “também não sabem precificar os riscos
embutidos na prestação de serviço odontológico”. Esta capacitação, segundo o implantodontista, está ligada à conscientização de que a troca de boas técnicas de gestão, de
conhecimentos e a realização de networking geram resultados efetivos de integração dos
CDs. Esta troca já foi realizada, com sucesso, em outras áreas, mas falta ainda aplicá-la,
efetivamente, na Odontologia. Para isso, o Programa mescla conhecimentos de Saúde
com o de outros setores.
“Como a Saúde movimenta muitos recursos”, afirma Fabiano, “a simples tentativa
de aplicação de ferramentas gerenciais da moda, não é suficiente para a obtenção dos
resultados esperados. O maior desafio - e para isso é necessário um bom fundamento
teórico, associado à experiência de mais de 10 anos de atuação na área corporativa – está
em tornar essas ferramentas gerenciais sofisticadas acessíveis ao profissional de saúde. O
profissional tem necessidade de aplicá-las de forma eficaz na administração do dia-a-dia
de seu consultório e clínica. Conseguimos superar esse desafio, com grande sucesso na
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BWint”, completa. “Mais ainda, atuar ativamente no desenvolvimento de profissionais
do mundo corporativo é certamente muito mais complexo e exige muito mais conhecimento do que falar para um público que não teve contato de forma efetiva com o assunto”, afirma Fabiano. “Quantas pessoas que apresentam soluções mirabolantes e pouco
eficazes para consultórios e clínicas poderiam, por exemplo, ensinar negociação para
melhorar a performance de um grupo de vendedores e gestores regionais, como nós fazemos?”, questiona.
“A proposta da BWint para o Programa de Capacitação tem como base transformar
o conteúdo em ferramentas para aplicação prática”, afirma Fabiano Silva. “Nós sempre
perguntamos ‘onde isso se aplica?’, essa é a nossa filosofia. Não adianta falar o que uma
grande empresa fez ou mostrar o caso dos muitos livros de negócios que viraram best
sellers. Sem levar esse conhecimento para soluções práticas da realidade de um dentista, do seu consultório, de sua clínica, os conceitos e conteúdos ficam muito genéricos e
muitas vezes se perdem. Mesmo no meio empresarial isso acontece muito, por isso que os
clientes valorizam os projetos da BWint”, diz.
A palavra que Fabiano Silva define como a mais precisa para a gestão na Odontologia
é “Estratégia”. “Há vários cursos que ensinam diversas ferramentas específicas, como
Finanças e Marketing”, explica. “O que nós da BWint chamamos de Visão Estratégica é
o dentista conseguir construir um plano que seja viável e que integre todas essas ferramentas. Por isso que Estratégia, na Grécia, era chamada de ‘arte do general’, a prática de
quem tinha a visão geral de um evento”, diz Fabiano. “Se os dentistas tiverem esta noção
de Estratégia e souberem integrar as diversas ferramentas demandadas na prática profissional, certamente os resultados começarão a aparecer”, conclui.

Mais informações:
Tel: (21) 3443-6478,
Site: www.bwint.com.br
Blog: www.bwint.com.br/blog

ANÚNCIO ::

Fotos: Afonso Alfaya

O

DENTISTA AZUL - Sustentabilidade :: Dr. Veit, CD

Entrega do prêmio: Salve o Planeta Azul – 23º CIORJ/2017

ano de 2017 tem sido muito especial para nós da equipe Dr. Veit. A odontologia tem crescido tecnologicamente, e junto com
ela temos investido nos melhores aparelhos e inovações para trazer, aos nossos pacientes, comodidade, agilidade e excelência.
E um dos momentos memoráveis para nós este ano, foi ter o prazer de participar do CIORJ 2017 junto com a ABO-RJ.
Com grande interatividade científica e novos conhecimentos, o congresso reuniu profissionais de todas as regiões do Brasil, estudantes e empresas com o mesmo propósito: Aprimorar nossa odontologia a cada ano que passa.
Com muito planejamento e carinho dos organizadores, o congresso contou com uma ampla exposição comercial, grandes palestras
e conferências. O CIORJ junto com a ABO-RJ fez jus ao posto de maior congresso do Brasil!
No dia 22 de julho, participamos do congresso com a conferência ministrada por mim, Dr. Veit, com o tema: Implantes dentários
com longa vida – PMPI Dr. Veit Follow up 15.000 implantes com carga imediata, que conscientiza nossos
colegas de profissão quanto à necessidade de prevenção e acompanhamento dos casos na odontologia. Além
de mais, uma conferência apresentada por nossa Mestra e Ortodontista Dra. Cynthia Veit com o tema: Ortodontia digital: A evolução do diagnóstico e tratamento ortodôntico, que apresentou tudo de mais atual e
inovador no tratamento dos pacientes de ortodônticos.
Com participação exclusiva no Congresso com o Prêmio Salve o Planeta Azul, a Dr. Veit Produtos homenageou aqueles que idealizam ou divulgam mecanismos sustentáveis, que beneficiam o planeta. O prêmio
foi entregue ao presidente da ABO-RJ, Dr. Ivan, com quem podemos desenvolver ações sustentáveis e tem
contribuído para o crescimento da odontologia no Rio de Janeiro. Também homenageamos o Dr. Paulo Murilo, um dos pioneiros na idealização de uma odontologia sustentável e renovável e quem nos acompanhou
durante anos dessa ideia. E as dentistas Morgana Martins e Marcela Pereira, ex-alunas da Faculdade Estácio
de Sá, que apresentaram como tema de conclusão de curso ideias sustentáveis com base na nossa filosofia do
Dentista Azul.
A premiação do Salve o Planeta azul tem um simbolismo muito especial, pois, além de conscientizar
nossos colegas de profissão sobre a importância da sustentabilidade na área da saúde, o prêmio é sinônimo
de reconhecimento. A consciência sustentável deve ser coletiva, e nossa missão é disseminar essa ideia aos
nossos colegas e pacientes.
Esperamos poder participar dos próximos congressos e eventos juntos com a ABO-RJ, trazendo sempre
algo atual e inovador. Agradecemos a participação de todos, a colaboração dos organizadores (que fizeram
desse evento algo tão grandioso), dos dentistas e alunos que estiveram presentes nas conferências e dos participantes e concorrentes do Prêmio Salve o Planeta Azul.
Um abraço de toda a Equipe Dr. Veit. Nos vemos no Natal Azul 2017!

Marcia Nana

A

:: MARKETING

O Marketing e a Odontologia

s estratégias de fidelização de clientes nos consultórios odontológicos tornaram-se fator primordial para a alta competitividade do setor. Segundo
o CFO, existem no Brasil 280 mil dentistas no exercício da profissão, além
de 15 mil novos formandos que são colocados no mercado a cada ano. Assim a
captação de clientes deve ser vista pelo dentista como uma ferramenta de alta importância para a estabilidade do consultório e consequente sucesso profissional.

Anos atrás, ao sair de uma faculdade o dentista abria imediatamente um consultório e conseguia em pouco tempo uma boa estabilidade financeira, hoje a situação é
muito mais complicada.
Com inúmeras ofertas no mercado e a nova conscientização do consumidor que
se encontra mais informado e exigente, os serviços odontológicos devem ser da mais
alta qualidade e precisam atender às necessidades e desejos deste precioso público “seu
cliente”.
Mas como identificar quais as reais necessidades e desejos do seu público? Como
satisfazê-lo totalmente? Como ter a certeza de que o cliente irá voltar ao seu consultório? Estas são algumas das questões que ficam na cabeça dos dentistas.
Realizar um serviço de qualidade inclui desde o atendimento até a conclusão do
tratamento de cada paciente. Todos os detalhes são de grande importância e, mais do
que isso, são notados e fazem a diferença junto ao seu público.
Cada paciente tem uma expectativa do serviço que irá receber e certamente faz uma
comparação com o serviço que recebe. Deseja ser surpreendido!
Esta atitude do cliente é denominada de qualidade percebida, e se a mesma for superior à expectativa criada pela mente do paciente com certeza o caminho da fidelização

já estará pronto.
No atual momento de crise que vivemos, a captação e fidelização de clientes são ferramentas que irão gerar o sucesso do
consultório. Neste cenário, as ações tomadas devem ser estrategicamente analisadas antes de serem praticadas.
O marketing odontológico fornece estratégias eficientes para
o desenvolvimento de relacionamentos com seus clientes, que
devem ser duradouros e lucrativos.
É importante salientar que a responsabilidade de um bom relacionamento com os
pacientes estende-se a toda a equipe de trabalho. Cada um tem como dever aplicar o
melhor de seus conhecimentos e habilidades na realização dos serviços, o que levará a
uma total satisfação do cliente.
É preciso atenção na atuação de cada um da equipe, para que seja criado um clima
de comprometimento total na realização dos serviços.
E, por fim, monitorar constantemente estes relacionamentos entre os funcionários,
pacientes e você, pois qualquer deslize poderá acarretar prejuízos.
Seu sucesso como dentista é um caminho construído passo a passo, com atenção
nos mínimos detalhes e foco no trabalho, sabendo gerenciar os conflitos e mantendo
uma imagem que transmita confiança e credibilidade.
Bons negócios!
Marcia Nana
Gestão & Marketing
ideia_consultoria@yahoo.com.br
www.marciananamarketing.com.br
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GESTÃO DE SUCESSO :: Eduardo Braune e Wallace Carvalho

Exames médicos do empregado

O

s cuidados com a saúde do empregado durante muito tempo se resumiram
no exame admissional e demissional, mais conhecido como ASO (Atestado de Saúde Ocupacional). É feito por um médico do trabalho, numa clínica especializada no serviço.
O que muitos não sabem é que o ASO, que teoricamente deixaria o empregador
amparado legalmente, na prática, não tem nenhuma validade sem o PPRA e sem o
PCMSO, isso porque o ASO é decorrente dos programas citados.
Vamos explicar essa sopa de letrinhas para que os profissionais da odontologia
entendam melhor sua função e sua obrigação de estarem em dia regularmente.
PPRA (está na NR-7) – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Da área
da Engenharia e Segurança do Trabalho tem o objetivo de analisar e gerar programas de prevenção e saúde profissional.
PCMSO (está na NR-9) – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional.
Da área da Medicina Ocupacional, tem como objetivo avaliar a capacidade do empregado dentro do ambiente levantado pelo PPRA.
Ou seja, um programa analisa o cenário, ambiente de trabalho e o outro avalia
os riscos ao empregado. Normalmente, os documentos possuem validade de 1 ano,
e após esse período deve ser renovado.
Tanto o PPRA quanto o PCMSO são programas obrigatórios, de acordo com
a Lei 6.514/77 e as portarias 3.214/78, 29/94 e 08/98. Isso vale para toda empresa
que possui pelo menos um empregado, e que estará obrigada a manter o PPRA e o
PCMSO atualizados, seja qual for o ramo de sua atividade.
É claro, o PPRA e o PCMSO de uma pequena clínica ou consultório e com poucos funcionários terão características, complexidades e exigências diferentes de
uma indústria ou de um hospital com centenas de funcionários, por exemplo. Mas
todos estão obrigados a tê-los.

ANÚNCIOS ::
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Na maioria das vezes, os profissionais nem sabem dessas obrigatoriedades e o
governo não consegue fiscalizar corretamente. Com isso, muitos empregados trabalharam e trabalham sem os devidos programas. Mas o que isso tem a ver?
Primeiro, que com a implantação do sistema do E-Social, do qual já escrevemos
diversas colunas, inclusive a última, o governo (entende-se MTE) terá um mecanismo de fiscalização online perante todos os empregadores.
Consequentemente, poderá pôr em prática as cobranças de multa para os empregadores que não queiram seguir a legislação. As multas são pesadas, que por
baixo ultrapassam R$ 1.000,00 por funcionário sem PCMSO e R$ 2.000,00 por
funcionário sem PPRA. Então, num cenário comum de encontrar, uma clínica de
pequeno porte com 03 empregados registrados poderá ser penalizada, no mínimo,
em mais de R$ 10.000,00 pelo MTE, levando-se em conta a correção dos valores.
Além disso, caso o empregado entre na justiça alegando ter contraído uma doença ocupacional durante o contrato de trabalho, o empregador, sem amparo legal
algum, ficará sujeito a pagar as indenizações, que na maioria das vezes são valores
altíssimos.
Diante desse cenário, os empregadores devem ficar atentos para evitarem notificações, multas e até mesmo ações trabalhistas. Procure uma clínica do trabalho,
pode ser a mais próxima do trabalho ou a que tiver um valor do serviço mais atrativo, e solicite o serviço.

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

Fotos: Afonso Alfaya

:: lançamento
:: ANÚNCIO

Presidente da ABO-RJ participa de lançamento do livro ‘Endodontia:
Princípios para Prática Clínica’

O

Presidente da ABO-RJ, Dr. Ivan do Amaral Pereira, participou no último
dia 18 de agosto do Encontro de Endodontia Profa. Nedi Soledade Rocha,
onde também aconteceu o lançamento do livro ‘Endodontia: Princípios
para Prática Clínica’. O evento aconteceu no Centro de Convenções do Barra Life,
na Barra da Tijuca, e reuniu mais de 100 pessoas, entre professores renomados,
cirurgiões-dentistas e acadêmicos de Odontologia.
O encontro científico contou com diversas palestras de temas variados ligados à
Endodontia e com a participação de diversos professores de renome: Profa. Maíra
do Prado, Profa. Thais Magaste, Profa. Heloisa Gusman, Prof. Luiz Fernando Deluiz, Profa. Andrea Cardoso Pereira, Prof. Emmanuel Silva, Profa. Dayse Amaral
e Prof. Raphael Monte Alto.
Além disso, o evento contou com a participação da Diretora-Geral da Ideia
Publicidade e Consultoria, que é responsável pelos convênios da ABO-RJ, Marcia
Nana; do Assessor da Presidência da ABO-RJ e viúvo da Dra. Nedi Rocha, Dr.
Afonso Rocha; entre outras pessoas de grande importância no mundo da Odontologia.
Sessão de autógrafos
Ao final das palestras, aconteceu o lançamento oficial do livro ‘Endodontia:
Princípios para Prática Clínica’, de autoria das Doutoras Nedi Soledade Rocha e
Maíra do Prado, com sessão de autógrafos e homenagens a quem adquirisse a obra
científica.
O Presidente da ABO-RJ, Dr. Ivan do Amaral, ligado à área da endodontia, adquiriu o seu livro e ganhou um autógrafo com dedicatória da Dra. Maíra do Prado.
O evento teve o apoio da Ideia Publicidade e Consultoria, da Editora Med Book,
da Livraria Ferreira e da Dental Paiva.

:: ANÚNCIO
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Dr. Sérgio Toniasso

:: Fundo de Beneficência - FUNBEN ABO-RJ

Novo seguro de assistência funeral

C

onforme amplamente divulgado aos associados da ABO-RJ, o seguro de assistência
funeral da SINAF Seguros foi encerrado
pela Seguradora, em 31 de julho deste ano.
Após pesquisarmos em diversas outras seguradoras e analisarmos as diferentes condições, nenhuma delas acolheu o grupo com mais de 70 anos

para uma nova adesão.
Dessa forma, optamos pelo convênio com a Mapfre Seguradora, apesar
dessa restrição o que muito nos contrariou como Entidade que procura atender a todos os associados sem restrições.
O contrato com a Seguradora Mapfre iniciará em 1° de outubro de 2017,
sendo incluídos todos os associados que estão em dia com a contribuição
social e têm até 70 anos, além dos dependentes que manifestaram interesse
por esse seguro.
Os associados estão isentos do pagamento por contribuírem com a taxa
associativa, entretanto os associados remidos e os dependentes deverão receber, neste mês, um boleto para pagamento do último trimestre, no valor de
R$ 60,00, correspondendo a R$ 20,00 mensais, por segurado.

balancete ::

A partir do próximo ano, será enviado o boleto semestral aos associados
remidos e aos dependentes de todas as categorias conforme era de hábito para
a quitação do referido seguro.
Durante todo esse primeiro ano de contrato, estaremos avaliando o serviço prestado pela Seguradora e contamos com a colaboração dos associados
e familiares nesta avaliação. Caso a avaliação seja satisfatória, a apólice será
renegociada, no mês de outubro, podendo haver algum reajuste em função de
ser o mês de seu aniversário.
Para esclarecimentos e informações, entre em contato com a GF Corretora
de Seguros nos telefones (21) 2504-0002 ramal 235 e (21) 2504-5216.

BALANCETE
VERIFICAÇÃO
EM 30
DEabril
ABRIL
2017
* Abril
DE 2017 •DE
DATA
DE VERIFICAÇÃO
- 3o
DEDE
2017
::
ATIVO

CAIXA E BANCOS

PASSIVO
51.136,80

FORNECEDOR

335.106,86
215.429,77

(-) CHEQUES A LIQUIDAR

-38.863,30

FOLHA DE PESSOAL

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

785.634,52

ENCARGOS SOBRE FOLHA

CONGRESSO A RECEBER

605.138,09

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES

ADIANTAMENTO DESPESAS COM CONGRESSO

681.141,64

(-) JUROS A APROPRIAR - IPTU

CONTAS A RECEBER SEGUROS ASSOCIADOS

103.449,23

CONTAS A PAGAR

ALUGUÉIS A RECEBER

7.599,14

ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS

150,01

ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

2.874,46

CHEQUES A RECEBER

589.286,09

CHEQUES DEVOLVIDOS

30.766,98

CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER

19.569,28
306.761,35
-44.015,50
1.459.051,75

CONGRESSO A REALIZAR

40.000,00

LOCAÇÃO DE ESPAÇO A PAGAR

255.585,28

(-) DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE ESPAÇO A APROPRIAR

-295.585,28

RECEITAS A REALIZAR

2.471.805,26

PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA - IPTU

1.473.414,30

245.730,13

IMPOSTOS PARCELADOS - IPTU

508.073,66

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

1.500,00

(-) JUROS A APROPRIAR - IPTU

-176.044,52

DESPESAS A APROPRIAR

4.327,53

PROVISÃO DE CONTIGÊNCIA - OBRIGAÇÕES CÍVEIS

OUTRAS CONTAS

704,85

IMOBILIZADO

151.755,90

PATRIMÔNIO SOCIAL

4.557.127,88

8.698.405,20

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA

-646.276,06

TOTAL DO ATIVO

11.122.705,31

DESPESAS
DEPARTAMENTAIS

11.278.035,99

TOTAL DO PASSIVO
RECEITAS

1.511.242,34

DEPARTAMENTAIS

1.833.927,52

PESSOAL

652.700,57

COMISSÕES E CORRETAGENS

553.148,52

ADMINISTRATIVAS

468.642,47

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

249.948,93

IMPOSTOS E TAXAS

197.545,12

CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS

76.456,87

RECEITAS FINANCEIRAS

22.486,66

DESPESAS FINANCEIRAS

61.168,68
TOTAL DAS DESPESAS
TOTAL ATIVO + DESPESAS

2.891.299,18
14.014.004,49

2.735.968,50

TOTAL DAS RECEITAS
TOTAL PASSIVO + RECEITAS

14.014.004,49

Roberto Silva • CRC/RJ 052007/0-0 • Depto. Contabilidade da ABO-RJ • Email: contabilidade@aborj.org.br • Tel.: (21) 2504-0002 • Ramal: 221
Dr. Ivan do Amaral Pereira - Presidente da ABO-RJ
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Departamento de Contabilidade: Roberto Silva

:: comunicados

TURMA PEDRO PAULO PENIDO COMEMORA
JUBILEU DE FORMATURA
A turma de 1967 da Faculdade de Odontologia da UFF
vai comemorar o seu Jubileu de Formatura com atividades que serão realizadas na Sede da ABO-RJ, no dia 25
de novembro de 2017, último sábado do mês, com início
às 11 horas.
Os organizadores solicitam aos demais colegas da
turma que entrem em contato para obterem mais detalhes:
Contato (Responsável): Dr. Ivan Loureiro
E-mail: loureiroivan@hotmail.com
Telefone celular: (21) 97590-1881

60 ANOS DE FORMATURA (1957 – 2017)
Os cirurgiões-dentistas da turma de dezembro de 1957
da Faculdade Nacional de Odontologia da Universidade
do Brasil (UFRJ) estão comemorando 60 anos de formatura. Em comemoração a esta data, será realizado um
almoço festivo em novembro de 2017. A ABO-RJ parabeniza os formados em dezembro de 1957, na Faculdade Nacional de Odontologia da Universidade do Brasil
(F.N.O. - U.B).
Informações:
Dr. Amilcar - telefone (21) 3576-7787
Dr. Adolpho - telefone (21) 2274-4006
Dr. Jack - telefone (21) 2236-2004
Dra. Lélia - telefone (21) 2284-5282

:: passeio
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Dicas ::

Informações Gerais

V

isando ampliar a oferta de serviços aos seus clientes, a Socialcred iniciou
a atividade de credenciamento de estabelecimentos no Sistema Global
Payments, habilitando-os na aceitação de cartões de crédito das bandeiras MASTERCARD e VISA. Em linha com a sua tradição, a Socialcred pretende
entregar aos seus clientes um produto de alta qualidade, seguro e com um preço
competitivo. Foi com esse intuito que escolheu participar de um sistema altamente
confiável, contratou os melhores softwares do mercado e constituiu uma estrutura
de prestação de serviço eficiente. As vendas com cartões de débito e crédito complementam aquelas pagas em dinheiro ou cheque, à vista ou pré-datado. O seu custo, ligeiramente maior que as vendas com cheques, é compensado pela segurança
em suas liquidações.

Convênios ::
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SOCIALCRED (21) 2505-2210

Tarifas e Prazos
As tarifas são negociadas caso a caso de acordo com o seu contrato.
CRÉDITO A PRAZO

DÉBITO

CRÉDITO À
VISTA

De 2 a 6 vezes

De 7 a 12 vezes

Quanto você paga
(Dentistas)

2,70%

3,70%

4,40%

5,20%

Quanto você paga
(Outros)

2,90%

4,40%

5,20%

6,00%

03 dias úteis

31 dias

OPERAÇÃO

Quando você recebe após a
data da venda

Convênios da ABO-RJ

A cada 31 dias

:: dia do dentista

A

Venha comemorar o seu dia no evento
“Dia do Dentista AcBO e ABO-RJ/2017”

Associação Brasileira de Odontologia – Seção Rio de Janeiro (ABO-RJ) e
a Academia Brasileira de Odontologia (AcBO) irão realizar nos dias 20 e
21 de outubro, das 08 às 18h um evento técnico-científico em homenagem
aos cirurgiões-dentistas. A atividade científica acontecerá no Auditório do CBC
(Colégio Brasileiro de Cirurgiões), situado à Rua Visconde Silva nº 52 – Humaitá.
O evento contará com professores de renome nacional e internacional no cenário
odontológico e, além disso, terá uma exposição comercial, onde o público em geral
poderá ver as novidades tecnológicas em produtos e serviços apresentados pelas
empresas expositoras.
O associado da ABO-RJ, em qualquer categoria, e os acadêmicos da AcBO poderão retirar seus convites a partir do dia 02 de outubro, na Sede da ABO-RJ, de
segunda a sexta-feira, das 09 às 18h; ou na ABO-RJ - Sucursal Barra da Tijuca, de

segunda a sexta-feira, das 08 às 17h, basta apresentar um documento de identificação para retirar o convite na hora. Os CDs e estudantes de Odontologia não associados terão 100 vagas disponíveis e só poderão se inscrever via Internet, através
do site da ABO-RJ. Já os associados acadêmicos da ABO-RJ terão 100 convites e as
demais vagas serão distribuídas aos associados efetivos e remidos.
O CBC tem estacionamento próprio e pago com serviço de manobrista. Caso
o estacionamento do prédio esteja lotado, existem mais três opções de estacionamento; duas delas na própria rua do encontro e a outra na Rua Voluntários da
Pátria, esquina com a Rua Conde de Irajá.
O presidente da ABO-RJ, Dr. Ivan do Amaral Pereira, conta com a presença dos
associados da ABO-RJ e acadêmicos da AcBO para comemorar o dia do CD em
grande estilo. Contamos com a presença de todos!

:: ANÚNCIO
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Dia do Dentista
AcBO e ABO-RJ 2017

20 de outubro de 2017 (sexta-feira) - a partir das 8h
21 de outubro de 2017 (sábado) - a partir das 9h
Local: Colégio Brasileiro de Cirurgiões (CBC)
Endereço: Rua Visconde Silva nº 52 - Humaitá
Rio de Janeiro - RJ
O EVENTO É GRATUITO PARA SÓCIOS DA ABO-RJ E
ACADÊMICOS DA AcBO.
Sócios e Acadêmicos: basta retirar os convites,
a partir do dia 02/10/2017, na Sede da abo-rj
ou na sucursal barra da tijuca.
Não sócios: r$ 200,00
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Mais informações:
• Sede da ABO-RJ
(Rua Barão de Sertório, 75 - Rio Comprido/RJ)
Tel.: 2504-0002 / ramais: 202 e 242
E-mail: secretaria@aborj.org.br
• ABO-RJ Sucursal Barra da Tijuca
(Av. Armando Lombardi, 800 sala 234, Condado de
Cascais - Barra /RJ)
Tel.: 2494-3487 e 2491-1759
E-mail: barra@aborj.org.br
Site: www.aborj.org.br
Fanpage: www.facebook.com/aborjbrasil

Programa
20 de outubro de 2017 (sexta-feira)
08h

INSCRIÇÕES E CREDENCIAMENTO

8h30

ABERTURA

9h

Acdo. SERGIO KAHN - “Biotipo Periodontal X Espaço Biológico X Aumento de Coroa Clínica em Áreas Estéticas”

10h

Acdo. GUSTAVO OLIVEIRA - “Clareamento Dental e Restaurações Diretas: Função e Estética com Simplicidade”

11h

COFFeE BREAK

11h30

Acdo. MARCELO MANSO - “Tratamento Conservador de Perdas Dentárias com Defeitos Alveolares na Zona Estética: Abordagem Cirúrgica Contemporânea sem Uso de Osso Bovino, Humano Congelado Fresco, Malha de TI, PTFE, PRP, L-PRF ou
BMP-RG2”

12h30

Acdo. MARCOS PONTUAL - “Biologia Molecular, das Pesquisas Laboratoriais às Aplicações Clínicas em Implantodontia”

13h30

ALMOÇO

14h30

Acdo. MARIO GROISMAN - “Implantes Imediatos”

15h30

Acdo. OLDEMAR DE BRITO- “Implantes Osteointegráveis: do Analógico ao Digital Planejando e Executando de Maneira
Previsível e Segura”

16h30

Acdo. ADILSON TORREÃO - “Qual o Limite Estético da Implantodontia Atual”

17h30

Acdo. RICARDO CRUZ - “Transplante de Face”

21 de outubro de 2017 (sábado)
9h

Acdo. ANTONIO CELÓRIA - “Escultura Labial (volume e contorno com toxina botulínica e ácido hialurônico)”

10h

Acdo. RAFAEL ANDREIUOLO - “Restaurações Cerâmicas Anteriores”

11h

COFFEE BREAK

11h30

Acdo. EDUARDO DIAS - “Uma Opção às Técnicas de Aumento Ósseo Vertical”

12h30

Acda. MICHELLE PROTZENKO - “Viscossuplementação Temporomandibular: Abordagem Terapêutica Hialuronato de Sódio”

13h30

ALMOÇO

14h30

Acda. SANDRA FABIANO - “Preservação do rebordo alveolar pós-extração: por que fazer?”

15h30

Acdo. EDUARDO PICANÇO - “Gestão inteligente: Diferencial ou necessidade?”

16h30

Acdo. EDSON CEZÁRIO - Acdo. AUGUSTO BESSA - “Cirurgias Reconstrutivas de Tecidos Duros e Moles Para Reabilitações
Totais e Parciais com Implantes Cone Morse”

17h30

Acda. LUCIANE NEGRÃO- “Bichectomia e suas Complicações”

18h30

Encerramento – Entrega da Medalha “Acadêmico Geraldo Halfeld ” ao Professor Ermelindo Radetic (UERJ)
O EVENTO É GRATUITO PARA SÓCIOS DA AcBO E ABO-RJ.
Sócios: basta retirar os convites na Sede da Abo-Rj ou Sucursal Barra da Tijuca.
JORNAL DA ABORJ - Julho/Agosto de 2017
Não Sócios: R$ 200,00
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Fotos do 230 CIORJ/2017: ricardo santos e Afonso Alfaya

O

Módulos de Implantodontia e Cirurgia: Atividades científicas de
sucesso de público e crítica e lotação totalmente esgotada

s Módulos de Implantodontia e Cirurgia foram grandes sucessos de público e crítica. As atividades científicas contaram com professores de
renome da Odontologia nacional, um dos pontos que fizeram o grande sucesso dos dois módulos científicos. Além disso, os módulos se destacaram
dentro do 23º CIORJ, porque tiveram suas lotações esgotadas, no início de julho,
antes do começo do congresso.
Implantodontia
O Módulo de Implantodontia que foi ministrado em três dias do congresso,
de 19 a 21 de julho, e teve a coordenação do Prof. Renato Aló da Fontoura, foi
sucesso absoluto na parte científica e na participação dos cirurgiões-dentistas e
acadêmicos de Odontologia, pois teve sua lotação esgotada.
O Módulo de Implantodontia apresentou diversos assuntos aos presentes
como: novos procedimentos de implante mais rápidos e menos indolores, novas
técnicas de implantes interligadas à estética, implantes imediatos, reabilitação
de maxilas, enxerto ósseo, cirurgia oral ligada ao implante, cirurgia peri-implantar (periodontia interligado com a implantodontia), entre outros assuntos.
A atividade científica de Implantodontia do congresso contou com a participação de mais de dez professores de altíssimo gabarito dentro da Odontologia
nacional. Foram eles(as): Profa. Mônica Calasans; Prof. Alexander Hönh; Prof.
Rogério de Lima Romeiro; Prof. Marcos Fadanelli; Prof. Aldir Nascimento; Prof.
Ângelo Raphael; Prof. Renato Aló da Fontoura; Prof. Marcelo Manso; Prof. Guaracilei Vidigal Jr.; Prof. Ricardo Magini; Prof. Diego Zimmermann; Prof. Munir
Salomão; Prof. Fernando Cauduro; Prof. Mario Groisman; Prof. José Henrique
Cavalcanti Lima; e Prof. Sérgio Kanh.
Cirurgia
O Módulo de Cirurgia, que teve apresentações de aulas nos dias 19, 20 e 22 de
julho, e foi coordenado pelo Prof. Renato Aló da Fontoura, foi um grande sucesso de público e crítica, pois, além de ter tido a lotação esgotada antes do início do
congresso, contou com um grupo de professores de altíssimo renome no cenário
Odontologia nacional ministrando várias palestras sobre a especialidade.
O Módulo de Cirurgia teve a apresentação de diversos assuntos inovadores
aos presentes, como novas técnicas cirúrgicas menos indolores e mais eficazes,
novos procedimentos, interligação de diversas especialidades odontológicas com
a cirurgia oral, entre outros temas. Alguns dos assuntos abordados no módulo
foram: o uso de tecnologia CAD/CAM em cirurgia bucomaxilofacial, traumatismos de face e dentários, fraturas de mandíbulas, atendimento emergencial
do paciente, cirurgia ortognática, uso de estética nos procedimentos cirúrgicos,
sorriso gengival, ortodontia interligada a cirurgia oral, ancoragem ortodôntica,
entre outros temas científicos.
O Módulo de Cirurgia do 23º CIORJ/2017 contou com a participação de mais
de dez professores de altíssimo renome e currículo dentro da Odontologia nacional. Foram eles(as): Prof. Paulo Bartholo; Prof. Ricardo Mattos; Prof. Fernando
Fadel Filho; Prof. Ricardo Holanda; Profa. Águida Miranda; Prof. José Wilson
Noleto; Prof. Paulo José Medeiros; Prof. Rodrigo Alvitos; Prof. Jonathan Ribeiro;
Prof. Hernando Valentim; Prof. Eduardo Cardoso; Prof. Rodrigo Pereira; Prof.
Sydney Mandarino; Prof. Sérgio Gonçalves; Prof. Roberto Prado; e Prof. Márcio
Costa.
Parabéns a todos os participantes e professores dos módulos que fizeram destes eventos científicos um grande sucesso, em todos os sentidos (público e científico), dentro do 23º CIORJ/2017.
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O

Módulo de Estética: Sucesso absoluto e lotação esgotada
antes do começo do evento

Módulo de Estética do 23º CIORJ/2017, que foi ministrado durante os quatro dias do evento, de 19 a 22 de julho, e teve a coordenação do Prof. Rafael
Andreiuolo, foi um sucesso absoluto quanto à participação de cirurgiõesdentistas e acadêmicos da área e também na qualificação técnico-científica dos temas apresentados e dos professores de renome o qual ministraram suas palestras.
Além disso, o Módulo de Estética do 23º CIORJ foi todo vendido, no fim de junho,
assim ele teve lotação esgotada.
O Módulo teve aulas de diversos assuntos ligados à estética, como novas técnicas,
procedimentos novos e mais rápidos, entre outros assuntos. Os temas principais
abordados foram: uso de cerâmicas posteriores, reabilitações cerâmicas, próteses,
restaurações cerâmicas, reabilitação oral (novas técnicas), resinas compostas, uso
de lentes de contato, integração de diversas especialidades da Odontologia com a
estética, clareamento dental, uso de facetas, cirurgia periodontal dentro da estética, entre outros assuntos de suma importância para os participantes do módulo.
O módulo contou com a presença de mais de trinta professores de altíssimo
gabarito nesses quatro dias de evento. Foram eles(as): Profa. Andrea Melo; Prof.
Fábio Guedes; Prof. Rafael Calixto; Prof. José Carlos Garófalo; Prof. Marcos Fadanelli; Prof. Estevam Bonfante; Prof. Thiago Ottoboni; Prof. Leonardo Muniz;
Prof. Eduardo Miyashita; Prof. Leonardo Buso; Prof. Rafael Andreiuolo; Prof. Terumitsu Sekito Jr.; Prof. Ângelo Raphael; Prof. Cláudio Pinho; Prof. Edson Araújo;
Prof. Leandro Hilgert; Prof. Ewerton Nocchi; Profa. Andréa Brito; Prof. Cláudio
Heliomar Prof. William Frossard; Prof. Paulo Vinícius Soares; Prof. Rafael Decurcio; Prof. Gustavo Giordani; Prof. Luís Eduardo Calicchio, Prof. Ronaldo Hirata;
Profa. Dayse Amaral; Prof. Sérgio Kahn; Profa. Alexandra Dias; Prof. Maurício
Watanabe; Prof. Raphael Monte Alto; Prof. Altamiro Flávio; Prof. Claudio Sato;
Prof. Adriano Sapata; Prof. Alessandro Loguercio; Prof. Luis Gustavo Barrotte Albino; e Prof. Luiz Narciso Baratieri.
Parabéns a todos os professores do módulo, juntamente com os cirurgiões-dentistas e acadêmicos de Odontologia que prestigiaram a atividade científica, pelo
estrondoso sucesso do Módulo de Estética no 23º CIORJ/2017.
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O

Módulos de Endodontia e Ortodontia: Grande sucesso de público e
crítica e professores de renome do cenário nacional e internacional

s módulos de Endodontia e Ortodontia foram grandes destaques no 23º
CIORJ/2017. As duas atividades científicas, além de contarem com uma
grade recheada de professores de renome e de grande currículo no cenário
nacional da Odontologia, os módulos também tiveram uma grande procura e as
salas de aulas, durante os três dias de evento, estavam com as lotações máximas.
Outro destaque desses módulos de endodontia e ortodontia, foi que os participantes (CDs e acadêmicos de Odontologia) interagiram diversos assuntos com os
professores como: novas técnicas, assuntos inovadores nas áreas e novas técnicas
cirúrgicas nos diversos tipos de procedimentos de cada especialidade.

Endodontia
O Módulo de Endodontia que teve como coordenador o Prof. Renato Lenzi foi
ministrado em três dias no 23º CIORJ/2017, de 19 a 21 de julho. O evento científico
além de ter sido um grande sucesso de público e crítica no congresso, contou com
uma professora norte-americana, Profa. Meetu Ralli Kohli, da Filadélfia, que abordou três temas de suma importância para os CDs especializados em endodontia,
que foram: traumatismo dentário, revascularização e biocerâmicos na endodontia.
Além disso, o módulo contou com diversos professores de vários estados brasileiros.
O evento de endodontia apresentou à plateia presente diversos assuntos importantes para o desenvolvimento e crescimento do endodontista no dia a dia do seu
consultório e clínica, que foram: planejamento endodôntico, as possíveis infecções
endodônticas, o uso do laser na endodontia, canais radiculares, traumatismo dentário, revascularização, o uso de biocerâmicos na endodontia, protocolos químicos, cirurgia paraendodôntica, entre outros assuntos.
O Módulo de Endodontia do 23º CIORJ/2017 contou com mais de 10 professores de altíssimo gabarito no cenário nacional odontológico, que foram eles(as):
Prof. Fábio Ramôa, Prof. Luciano Cintra; Profa. Marina Bello; Prof. Kleber Carvalho; Profa. Meetu Ralli Kohli (EUA); Prof. José Siqueira Jr.; Prof. Mario Zuolo;
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Prof. Renato Lenzi; Profa. Maria Guiomar; Prof. Renato Miotto; Prof. Marco Antônio Hungaro; Prof. Eudes Gondim Jr.; e Prof. Marcelo Munhoz. Além desses
professores, o módulo contou com outros três professores(as) que a cada dia na
atividade científica apresentava os professores que ministravam as aulas, os três
professores(as) foram: Prof. Fabíola Ormiga (19 de julho); Prof. Marcelo Rolla (20
de julho); e Profa. Nancy Kudsi (21 de julho).
Ortodontia
O Módulo de Ortodontia, que teve como coordenadora a Profa. Flávia Artese,
foi ministrado nos dias 19, 20 e 22 de julho. O Módulo de Ortodontia teve uma
enorme procura por parte de CDs e acadêmicos de Odontologia, e desta forma o
evento científico foi um grande destaque dentro do congresso em púbico e crítica,
o qual teve lotação máxima na sala de aula nos três dias de evento.
O Módulo de Ortodontia abordou diversos assuntos inovadores de grande importância para os especialistas e para acadêmicos que queriam futuramente se especializar na área. Foram eles: tratamentos ortodônticos ligados a reabilitações
estéticas, ortodontia ligada à estética, dentição mista, ligação da ortodontia com
a periodontia, ortopedia facial, entre outros assuntos de grande importância que
foram ministrados nas diversas palestras do módulo.
O evento científico de ortodontia contou com uma grade de mais de 10 professores de altíssimo gabarito no mercado odontológico nacional, e foram eles(as):
Profa. Juliana Romanelli; Prof. Ricardo Machado; Profa. Daniela Schroeder; Prof.
Felipe Carvalho; Prof. Valéria Sother; Prof. Laurindo Furquim; Prof. Maurício
Araújo; Prof. Roberto Brandão; Prof. Sérgio Kanh; Prof. José Augusto Miguel;
Prof. Fernando Manhães; Prof. Marcos Janson; Prof. Flavio Carvalho; e Prof. Lorenzo Franchi.
Parabéns a todos os participantes e professores dos módulos que fizeram destes eventos científicos dentro do 23º CIORJ/2017 um grande sucesso, em todos os
sentidos (público e científico), abrilhantando ainda mais o sucesso absoluto do 23º
CIORJ/2017.

Módulos Acadêmicos 01 e 02: Lotação esgotada e professores de renome

O

s Módulos Acadêmicos 01 e 02 foram um dos grandes destaques do 23º
CIORJ/2017. Os dois eventos científicos tiveram aulas durante os quatros
dias de congresso, de 19 a 22 de julho. Além disso, os dois módulos acadêmicos foram sucesso absoluto dentro do 23º CIORJ. A origem desse sucesso foi
que as duas atividades científicas tiveram suas lotações esgotadas no fim de junho,
antes do início do congresso, e também os dois módulos contaram com a presença
de professores de grande renome no cenário odontológico nacional, no qual os
futuros CDs puderam interagir conhecimentos técnico-científicos com grandes
mestres e doutores da Odontologia nacional.
A diferença do módulo 01 para o módulo 02, dentro da área científica, é que o
módulo 01 era para acadêmicos iniciantes em suas faculdades e universidades, já
o módulo 02 era voltado para acadêmicos que já estão próximos de se formarem
cirurgiões-dentistas.
Acadêmico 01
O Módulo Acadêmico 01 que teve como coordenador o Prof. Renato Aló da
Fontoura foi sucesso absoluto. O evento científico teve professores de diversas especialidades odontológicas, com um mix de assuntos de várias áreas, mostrando a
Odontologia num todo para os futuros CDs.
Os assuntos que podemos destacar dentro desse módulo foram: considerações
periodontais, oclusão dentária, prótese fixa, profilaxia, anatomia ligada à cirurgia,
noções endodônticas, estética aliada à reabilitação estética, Odontologia do Esporte, tomografia Cone Beam, entre outros assuntos de suma importância para os
acadêmicos iniciantes na área.
O Módulo Acadêmico 01 contou com a participação de professores de renome
no mercado odontológico, que são: Prof. Igor Paulinelli; Prof. David Harari; Prof.
Frederico Vasconcellos; Profa. Inger Tunas; Prof. Fábio Ramôa; Prof. Ricardo Fischer; Prof. Rafael Andreiuolo; Prof. Wiliam Frossard; Prof. Renato Aló da Fontou-

ra; Prof. Maurício Santa Cecília; Prof. Rodrigo Reis; Prof. Gustavo Ferreira; Prof.
Luiz Fernando Deluiz; Prof. Túlio Gama; e Prof. Fábio Vidal.
Acadêmico 02
O Módulo Acadêmico 02, que teve como coordenadores os Profs. Felipe Miguel
Saliba e Oldemar Brito, foi um dos módulos com grande destaque em sucesso de
público e crítica dentro do 23º CIORJ/2017. A atividade científica contou com uma
grade de professores de altíssimo gabarito. O módulo teve professores de diversas
especialidades odontológicas, com um mix de assuntos de várias áreas, mostrando
a Odontologia num todo para os futuros CDs, como foi no Acadêmico 01, sendo
que foram abordados assuntos de maior evolução técnico-científica, pois os acadêmicos presentes já estão próximos de se formar como CDs.
Os assuntos que podemos destacar dentro desse módulo foram: sistema CADCAM, a ortodontia multidisciplinar, facetas diretas, resinas compostas e diretas,
toxina botulínica, implantes imediatos, endodontia passo a passo, clareamento
dental, dentes retidos, noções de montar um consultório com dicas econômicas e
de marketing, estética em modo geral, aumento de coroa, bruxismo, entre outros
assuntos.
O Módulo Acadêmico 02 contou com a participação de professores com currículo renomado no mercado odontológico, e são eles(as): Prof. Sandro Bom; Prof.
Vinícius Brigagão; Prof. Juliana Romanelli; Prof. Eduardo Vargas; Prof. Terumitsu
Sekito Jr.; Prof. Demétrio Ajuz; Prof. Gustavo de Deus; Prof. Alexandre Harnist;
Prof. Antônio Monnerat; Prof. Roberto Prado; Prof. Eduardo Picanço; Prof. Guaracilei Vidigal Jr.; Prof. Luís Gustavo Barrote; Prof. Sérgio Kanh; Prof. Alexandre
Cardoso; e Prof. Mario Groisman.
Parabéns a todos os participantes e professores dos módulos acadêmicos do 23º
CIORJ/2017. Esse evento científico voltado para os futuros cirurgiões-dentistas foi
sucesso absoluto, em todos os sentidos (público e científico), sendo um dos destaque do 23º CIORJ/2017.
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O

Módulos de Periodontia e Odontopediatria:
apresentação de temas inovadores

s Módulos de Periodontia e Odontopediatria tiveram um grande sucesso
em público e crítica durante todo o 23º CIORJ/2017. As duas atividades
científicas (módulos) se destacaram, pois, além de terem tido professores
de renome, apresentaram temas altamente inovadores para as duas especialidades,
mixando assuntos de diversas outras especialidades, o que tornaram os dois eventos científicos muito interessantes no modo geral.

Periodontia
O Módulo de Periodontia, que teve como Coordenador o Prof. Sérgio Kanh, e
teve atividades científicas durante três dias do congresso, 19, 20 e 22 de julho, apresentou temas inovadores ao público presente, além de agrupar assuntos de diversas
especialidades da Periodontia.
Entre outros assuntos inovadores apresentados, podemos destacar os seguintes:
Relação Periodontia com a Odontologia Hospitalar, ligação da Periodontia com
doenças cardiovasculares, tratamento de Periodontia em pacientes diabéticos, cirurgia plástica periodontal, sorriso gengival, interligação Periodontia e Ortodontia, cirurgia ortognática, a ajuda da Periodontia à Implantodontia, Peri-implantite,
uso de laser na Periodontia, uso da toxina botulínica na Periodontia, entre outros
assuntos de grande relevância.
O Módulo de Periodontia contou com a presença de professores de grande renome nacional dentro da Odontologia, que foram: Prof. Carlos da Silva Figueredo;
Profa. Roberta Tunes; Prof. Alex Haas; Prof. Ricardo Fischer; Profa. Flávia Artese;
Prof. Roberto Prado; Prof. Sérgio Kanh; Prof. Glécio Vaz de Campos; Prof. Ricardo
Fischer; Prof. Mário Groisman; Prof. Alessandro Januário; Prof. Maurício Araújo;
Prof. Michel Messora; Prof. Livio Silveira; Profa. Alexandra Dias; e Prof. Flávio
Luposeli. Além desses ministradores, cada dia o Módulo de Periodontia tinha um
moderador e apresentador que abria os debates científicos após cada apresentação,
os professores escolhidos para esta função foram: Profa. Cláudia de Menezes (dia
19 de julho); Prof. Sérgio Kanh (dia 20 de julho) e Prof. Walter Machado (dia 22
de julho).
Odontopediatria
O Módulo de Odontopediatria, que sempre tem grande destaque nos CIORJs,
nessa edição foi um sucesso absoluto em todos os sentidos. O evento científico que
foi coordenado pelo Profa. Branca Heloísa de Oliveira e teve aula em três dias do
congresso, de 19 a 21 de julho, contou com a presença de professores muito respeitados cientificamente dentro da especialidade. O módulo apresentou assuntos de
grande relevância para a especialidade, além debater e mostrar aos participantes
como a Odontopediatria vem evoluindo ao longo dos anos.
Os temas e assuntos apresentados e debatidos dentro do módulo foram: erosão
dentária, dentição decídua, traumatismos dentários em crianças, relação do vírus
zika com a Odontopediatria, cariologia infantil, cirurgia oral em Odontopediatria,
entre outros assuntos que deram grande destaque ao módulo dentro do congresso.
O Módulo de Odontopediatria teve a participação de professores de grande
renome nacional ligados à especialidade, que foram: Profa. Mônica Tostes; Prof.
Marco Antônio Almeida; Profa. Rhita Almeida; Prof. William Frossard; Prof. Paulo Kramer; Prof. Luciano Corrêa Neto; Profa. Débora Medina; Profa. Ana Paula
dos Santos; Prof. Jaime Cury; Profa. Denise Carvalho; Profa. Mariana Martins
Braga; e Prof. Roberto Prado.
Parabéns a todos os participantes e ministradores dos módulos. Os temas inovadores, os debates científicos e o mixer de especialidades construíram o sucesso
total dos módulos de Periodontia e Odontopediatria dentro do 23º CIORJ/2017.
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O

Módulo de ASB/TSB: Biossegurança, marketing e novas técnicas
temas sinônimos de sucesso para esta área de atuação

Módulo de ASB/TSB (Jornada Científica de Técnicos e Auxiliares de Saúde Bucal) teve um enorme destaque dentro do 23º CIORJ/2017. O evento
científico teve grande procura e recebeu diversas(os) ASBs e TSBs do Estado do Rio de Janeiro e de outros Estados brasileiros. O módulo que aconteceu
no dia 22 de julho foi coordenado pelo Diretor do DACom/ABO-RJ, Prof. Celson
Couri, e teve ministradores de grande renome no cenário odontológico nacional,
ligados a esta área de atuação, apresentou um leque variado de assuntos ligados à
saúde e ao marketing, entre outros, que se interligam ao trabalho das(os) ASBs e
TSBs no dia a dia do consultório ou clínica.
No evento foram abordados e debatidos assuntos como: marketing, etiqueta
profissional, aprimoramento técnico, biossegurança, Odontologia do sono, primeiros socorros, ASB e TSB no ambiente hospitalar, ligação da Periodontia com o
trabalho das(os) ASBs e TSBs, a importância do trabalho das(os) das ASBs e TSBs
na Implantodontia, entre outros assuntos de grande importância.
A jornada científica teve a participação dos seguintes ministradores: Profa. Nísia
Teles; Profa. Márcia Nana; Prof. Edélcio Anselmo; Prof. Lusiane Borges; Prof. Thiago
Spinelli; Profa. Maria Aparecida Ribeiro; Profa. Juliana Abdelnur; Prof. Érico Ribeiro de Souza; Profa. Samara Ramos; Prof. Cheung Ka Fai; Prof. Wellington Vasconcellos dos Santos; Profa. Cristina Moutinho; Profa. Zilma Baptista de Carvalho; e
Profa. Cristiane Tavares.
Parabéns a todos os participantes e ministradores dos módulos e eventos paralelos do 23º CIORJ/2017. Os assuntos científicos, as novas técnicas e tecnologias
e assuntos desafiadores e inovadores construíram um sucesso total do Módulo de
TPD e do IV Encontro Brasileiro de Halitose.
Parabéns a todos os(as) participantes e ministradores do Módulo de ASB/TSB
do 23º CIORJ/2017. O mixer de assuntos apresentados e debatidos, mostrando a
importância do marketing, das novas técnicas, do conhecimento científico de cada
especialidade e da biossegurança no dia a dia dos(as) ASBs e TSBs, fez com que esta
jornada fosse um grande destaque com sucesso total!

III Encontro Carioca para Pacientes com Necessidades Especiais:
Professores renomados e temas de grande excelência para a especialidade

O

III Encontro Carioca para Pacientes com Necessidades Especiais teve um
grande destaque dentro do 23º CIORJ, sendo um sucesso de público e na
área científica. O evento que compunha a parte de módulos do congresso
aconteceu no dia 19 de julho e teve a presença de professores de currículo renomado
no cenário odontológico nacional e ligados a universidades, faculdades e órgãos governamentais de grande importância nacional. O encontro que foi coordenado pela
Coordenadora do COPE/ABO-RJ, Prof. Bruna Picciani, abordou e debateu com a
plateia presente assuntos de grande relevância no atendimento dos pacientes com
necessidades especiais e temas de desenvolvimento científico da especialidade.
Entre outros assuntos debatidos e apresentados na jornada podemos destacar
os seguintes: a inter-relação cirurgião-dentista com os familiares do paciente com
necessidade especial, prevenção e tratamento da mucosite oral, novas tecnologias
de atendimento, entre outros assuntos de excelência na especialidade.
O III Encontro Carioca para Pacientes com Necessidades Especiais contou com
a participação de ministradores de renome nacional, que foram: Prof. José Reynaldo; Profa. Karem Ortega; Prof. Rafael Celestino; Profa. Maria Aglé Tedesco Vilardo; e Prof. Héliton Spindola
O III Encontro Carioca para pacientes com Necessidades Especiais foi organizado pelo COPE/ABO-RJ (Centro Odontológico para Pacientes Especiais da ABO-RJ)
com o apoio da ABOPE (Associação Brasileira de Odontologia para Pacientes Especiais).

Parabéns a todos os participantes e ministradores do III Encontro Carioca para
pacientes com Necessidades Especiais do 23º CIORJ/2017. Os professores de renome nacional, os temas e assuntos debatidos e apresentados mostrando o desenvolvimento da especialidade e a grande procura de público fizeram com que o
encontro fosse destaque, com sucesso absoluto na área científica.
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O

TPD e Halitose: debate de novos desafios e utilização de
novas técnicas em prol do sucesso nos procedimentos

Módulo TPD e o IV Encontro Brasileiro de Halitose fizeram bastante sucesso e tiveram grande destaque dentro da programação do 23º
CIORJ/2017. Os dois eventos tiveram uma alta procura e, além de terem
sido um grande sucesso de público e crítica, trouxeram professores de altíssimo gabarito em suas respectivas especialidades, além de mixarem em debates e
abordagens assuntos de outras especialidades abrangendo ainda mais o conteúdo
científico de cada encontro.
Módulo TPD
O Módulo destinado aos protéticos dentários (TPD), que foi coordenado e
organizado pelo Presidente do Sindicato dos Protéticos Dentários do Estado do
Rio de Janeiro (SPDERJ), Prof. Antônio Brito, recebeu diversos TPDs de outros
Estados brasileiros de grande renome no mercado odontológico nacional, além
de CDs bastante renomados que são ligados à área de prótese. O Módulo foi apresentado em um dia de evento, dia 21 de julho, e abordou aos presentes como a
prótese dentária vem evoluindo dia a dia e, com o planejamento, novos produtos
e técnicas laboratoriais vêm desenvolvendo a prótese dentária e profissão de TPD.
Foram abordados e discutidos vários assuntos e temas de grande importância
para o trabalho de um TPD. Os mais importantes foram: tecnologia CAD CAM
ligada à prótese dentária, ligação direta prótese e estética, planejamento técnico
e laboratorial de uma prótese, resoluções protéticas, entre outros assuntos de excelência.
O Módulo de TPD contou com a participação de TPDs e CDs de currículo renomado no mercado, que foram: Prof. Leandro Arruda (TPD); Prof. Jairo Belloti
(TPD); Prof. Marc Oliver Lindner (CD); Prof. João Paulo Sudré (TPD); Prof. Honório Massuda (TPD); Prof. Vitor Gomes (TPD); Prof. Lauro Costa (TPD); entre
outros CDs e TPDs
IV Encontro Brasileiro de Halitose
O IV Encontro Brasileiro de Halitose, um evento paralelo, equivalente a um
módulo dentro do 23º CIORJ/2017, teve um grande destaque, além de ter tido um
extraordinário sucesso de público e crítica. A Halitose a cada ano que passa vem
ganhando espaço de destaque dentro da Odontologia, por ser um assunto novo,
desafiador, inovador e promissor. Desta forma, com esses adjetivos citados, o IV
Encontro Brasileiro de Halitose foi um grande sucesso científico dentro do 23º
CIORJ/2017. O encontro que foi coordenado pela Profa. Maria Cecília Aguiar e

O

23º CIORJ/2017 recebe reunião do CDN da ABO Nacional

23º CIORJ/2017 foi sede de mais uma reunião do Conselho Deliberativo Nacional da ABO Nacional. O evento aconteceu no dia 21 de julho,
no Hotel Grand Mercure Riocentro, anexo ao Centro de Convenções do
Riocentro, onde acontecia o congresso. A reunião do CDN da ABO Nacional é
composta pelos membros do Conselho Executivo da ABO Nacional (Presidente,
Vice-Presidente, Secretário Geral e Tesoureiro Geral), pelos membros do Conselho Deliberativo da entidade e pelos Presidentes ou representantes dos mesmos da
ABOs Seccionais.
Nesta reunião foram discutidos diversos assuntos que estavam em pauta para
debate e assuntos gerais de interesse da entidade. Nesse encontro tivemos a presença dos Presidentes ou Representantes dos mesmos de todas as ABOs Seccionais.
Pela ABO-RJ estavam presentes do Presidente da ABO-RJ, Dr. Ivan do Amaral
Pereira e o Diretor de Finanças da ABO-RJ, Dr. Paulo Murilo da Fontoura.
Nesta reunião foram entregues a todos os Presidentes ou Representantes dos
mesmos a homenagem feita pela FOLA, que completou 100 anos de existência este
ano, à ABO nacional e a todas as ABOs Seccionais. Além disso, a ABO Nacional
concedeu neste encontro um tributo ao Prof. Ermelindo Radetic, do curso de especialização de endodontia da ABO-RJ (Sede), pelo sua vitalidade e longevidade, pois
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ministrado em apenas um dia do congresso, dia 20 de julho, apresentou temas
desafiadores e inovadores para esta área de atuação, e contando com professores
de grande renome dentro da halitose.
O IV Encontro Brasileiro de Halitose apresentou temas científicos de grande
relevância para a área, o qual podemos citar: tratamento contra o mau hálito,
como avaliar o hálito do paciente, análise da saliva do paciente, biofilme lingual,
doenças periodontais ligadas à halitose, alterações salivares, entre outros assuntos.
O IV Encontro Brasileiro de Halitose contou com ministradores de currículo
renomado dentro da halitose e atuantes em outras especialidades correlatas da
halitose, que foram: Prof. João Paulo Pinto; Profa. Juliane Butze; Profa. Maria Cecília Aguiar; Prof. Fernando Carvalho; Prof. Rodrigo Hidrobo; e Profa. Marignês
Dutra.
Parabéns a todos os participantes e ministradores dos módulos e eventos paralelos do 23º CIORJ/2017. Os assuntos científicos, as novas técnicas e tecnologias
e assuntos desafiadores e inovadores construíram o sucesso total do Módulo de
TPD e do IV Encontro Brasileiro de Halitose.

JORNAL DA ABORJ - Julho/Agosto de 2017

aos 95 anos ainda continua ministrando aulas no curso e ajudando a especializar
diversos CDs na área de endodontia.
Ao final, todos os presentes nesta reunião do CDN no 23º CIORJ/2017 fizeram
um foto em homenagem ao 23º CIORJ/2017, e também agradecendo toda a hospitalidade que a ABO-RJ concedeu aos visitantes desta reunião.

Presidentes e representantes das ABOs Seccionais

XV Congresso Mundial de Odontologia Militar/2017: Assuntos inovadores e
multidisciplinaridade marcaram o evento

O

XV Congresso Mundial de Odontologia Militar/2017, que é organizado
pela Academia Brasileira de Odontologia Militar (ABOMI), em parceria
com a ABO-RJ, aconteceu novamente dentro do 23º CIORJ/2017. Durante
os quatro dias de congressos, de 19 a 22 de julho, o Congresso Militar teve mais
de 50 palestras de temas multidisciplinares e contou com mais de 60 professores
presentes, entre militares da ativa e da reserva e civis.
O XV Congresso Mundial de Odontologia Militar/2017, que contou com a presença de diversos professores CDs militares (da ativa e da reserva), teve a participação dos Diretores da ABOMI e do Presidente da entidade, o Prof. Dr. Pylyp
Nakonechnyj. O congresso militar abordou e debateu assuntos de diversas especialidades interligados à multidisciplinaridade, além de técnicas e tecnologias usadas somente e criadas pela Odontologia Militar, as quais se interligam às técnicas
e tecnologias civis. Os assuntos que podemos destacar são: biossegurança, trauma facial, estética, implantodontia avançada, marketing, mídias sociais, prótese
fixa, toxina botulínica, cirurgia ortognática, odontopediatria, gestão odontológica, Odontologia Hospitalar, implantodontia geral, reabilitação oral, implantes osteointegráveis; entre outros assuntos ligados à Odontologia Militar e Civil.
O XV Congresso Mundial de Odontologia Militar/2017 contou com a participação de professores com currículo nacional e internacional invejáveis, que foram: Prof. Inajar das Chagas; Profa. Ludimar de Oliveira; Prof. R1 PMPE Ricardo
Holanda; Prof. 1º Ten. CBMERJ Augusto Bessa; Prof. Edgard Belladonna; Prof.
Antônio Valladão; Prof. 2º Ten. Aer. Thiago do Amaral; Profa. Sandra Albuquerque; Profa. Marcia Rejane Andrade; Prof. Maj. Aer. Amaury Destri; Profa. Maj.

A

CBMERJ Bianca Wagner; Profa. Daniele Cassol; Prof. Cel. Res. Joel Alves; Profa.
Ertty Silva; Prof. 1º Ten. Adriano Relvas; Prof. Lino Desogus; Prof. 1º Ten. Aer. Raniere Sousa; Prof. Cap. Aer. Daniel Ferreira; Prof. Ricardo Aguillar; Prof. Ricardo
Marçal; Prof. Luciano Oliveira; Prof. Ana Lúcia Vollú; Profa. Nísia Teles; Prof. Roberto Aguiar; Prof. Marcelo Munhoz; Profa. Daniela Barbisan; Prof. Hugo Tavares;
Prof. Danielle Martins; Prof. Jazão Ribeiro; Prof. Cap. CBMERJ Sandro Bom; Prof.
Cel. Res. Aer. Pylyp Nakonechnyj; Prof. PMERJ Fabiano Malafaia; Prof. 2º Ten.
EB Luís Eduardo de Moraes; Prof. Rodrigo de Lucas; Prof. William Simões; Prof.
Vinícius Maia; Prof. Túlio Gama; Prof. Cel. Res. EB Wantuil Araújo Filho; Profa.
Andrea Vaz Pintor; Profa. Andrea Valete; Profa. Fernanda Desterro; Prof. Oswaldo Costa Neto; Profa. Patrícia Robbs; Prof. Sandro Valente; Prof. Felipe Máximo;
Prof. Cel. Res. CBMERJ Jorge Luís Pires; Profa. Nathália de Moraes; Prof. Eduardo
José de Moraes; Prof. Marcelo Manso; Prof. Ricardo Maggini; Prof. Cel. Res. EB
José Henrique Cavalcanti Lima; Prof. Alessandro Pinheiro; Prof. Robson Ribeiro;
Prof. Rodrigo Guerra; Prof. Ricardo Frederico; Profa. Juliana Varão; Profa. Hewerlen Coelho; Prof. Alvaro Linhares; e Profa. Cap. CBMERJ Ellen Bundzman.
Parabéns a todos os participantes e ministradores do XV Congresso Mundial
de Odontologia Militar/2017 realizado dentro do 23º CIORJ/2017. Os assuntos inovadores e multidisciplinares, aliados ao debate e à troca de experiências de casos
clínicos e a técnicas e tecnologias usadas dentro da Odontologia Militar, engrandeceram a parte científica do 23º CIORJ/2017 e colaboraram de maneira decisiva
para o grande sucesso de público e crítica do XV Congresso Mundial de Odontologia Militar/2017.

Abertura oficial do 23º CIORJ/2017

cerimônia de abertura do 23º CIORJ foi realizada dia 19 de julho, às 18h, e
contou com a presença de representantes da secretaria municipal de saúde,
prefeitura e da classe odontológica nacional. Cerca de 80 pessoas participaram da solenidade.
“É bom fazer aquilo que gostamos e com quem gostamos. Agradeço a minha
equipe maravilhosa pelo empenho e dedicação”, observa Dr. Paulo Murilo da Fontoura Jr., presidente do CIORJ, no discurso oficial de abertura do evento.
Segundo o vereador Paulo Messina (PROS-RJ), representando do prefeito Marcelo Crivella (PRB-RJ), é importante nesse momento a retomada do terceiro setor
para a produção de ciência, pois o estado está falido.
De acordo com o presidente da ABO Nacional, Luiz Fernando Varrone, a missão da rede ABO é valorizar o conhecimento técnico-científico do profissional e a
ABO-RJ, através do seu congresso, faz isso com excelência. “Somos a maior rede
de educação continuada no mundo”, observa Varrone em seu discurso para convidados na abertura oficial.

convidados da Abertua oficil do 230 CIORJ/2017
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Simpósios e conferências: Diversas especialidades e grande público

urante os quatro dias do 23º CIORJ/2017, de 19 a 22 de julho, aconteceram
mais de 100 conferências e mais de 20 simpósios de diversas especialidades de forma multidisciplinar. Os simpósios e conferências reforçam
ainda mais a parte científica do congresso com temas inovadores e específicos,
abrindo a oportunidade para CDs e acadêmicos de Odontologia debater assuntos e
trocar muitas experiências com os palestrantes de cada atividade científica.

CIORJ/2017. Os assuntos inovadores e multidisciplinares, aliados ao debate e à troca de experiências, reforçaram ainda mais o sucesso da parte científica do congresso.

Este 23º CIORJ/2017 teve mais de 100 conferências multidisciplinares com professores de
grande renome nacional e internacional no mercado odontológico. As conferências abordaram e debateram assuntos como: marketing odontológico, economia e finanças, biossegurança, fotografia odontológica, casos odontológicos, estética, implantodontia, ortodontia, endodontia, DTM, periodontia, entre outras especialidades e temas específicos. Outro destaque foi
conferência da equipe de Coordenação de Saúde Bucal da Secretaria Municipal de Saúde do
Rio de Janeiro que contou um pouco da experiência no atendimento odontológico dos atletas
olímpicos durante os Jogos Olímpicos Rio 2016 (veja a matéria completa sobre esse caso nesta
edição do jornal na página 33).
Podemos destacar alguns conferencistas (professores) que participaram dessas atividades
científicas: Prof. Marcelo Moraes (halitose), Prof. Marco Aurélio Chaves (facetas); Profa. Caroline Miyazaki (estética); Prof. Daniel Telles (implantodontia); Profa. Márcia Nana (marketing); Profa. Cristiane Tavares (marketing e casos odontológicos); Prof. Walter Machado
(periodontia); Prof. Paulo Campos (estética); Prof. Mauro Fróes (ortodontia); Profa. Lusiane
Borges (biossegurança); Profa. Andrea Tedesco (estética); Prof. Terumitsu Sekito Jr. (estética);
Prof. Oldemar Brito (implantodontia); Prof. Dr. Veit (implantodontia); Prof. Cynthia Veit (ortodontia); Profa. Maíra do Prado (endodontia); Profa. Danielly Corrêa (estética e fotografia
odontológica); entre outros professores de excelência.
Simpósios
No 23º CIORJ/2017, aconteceram mais de 20 simpósios, durantes os quatro dias de evento.
Tivemos simpósios multidisciplinares de diversas especialidade e outros simpósios multidisciplinares organizados por entidades odontológicas ou por empresas ligadas à Odontologia.
Os simpósios abordaram e debateram assuntos variados, como: DTM e dor orofacial;
Odontologia Hospitalar, estomatologia, implantodontia, endodontia, estética, casos odontológicos, mídias odontológicas; entre outros assuntos.
Podemos destacar alguns simpósios, como: o da AORJ (multidisciplinar), da FGM (implantodontia), da Amil Dental (multidisciplinar), o Next Level Endodontics (endondontia),
o da Evolua (estética), o da DACom/ABO-RJ (ASBs e TSBs), o da Colgate (multidisciplinar),
o de mídias sociais na Odontologia (comunicação e mídia), o da Revista Brasileira de Odontologia (RBO – ABO-RJ) – (comunicação e mídia), entre outros simpósios de grande importância científica.
Parabéns a todos os participantes e ministradores dos simpósios e conferências do 23º

O

Os caminhos da publicação científica da RBO

utra novidade científica do 23º CIORJ/2017 foi o I Simpósio de Publicação
Científica da Revista Brasileira de Odontologia (RBO), que contou com
a participação dos professores Sigmar Rode, Paulo Nadanovsky, Geraldo
Oliveira Silva-Junior e Bruna Picciani.
“Realizamos com muita alegria este simpósio da RBO. Evento caracterizado
como pioneiro por ser o primeiro a tratar deste tema no CIORJ. Contou com um
público seleto de profissionais interessados em disseminar a Odontologia baseada
em evidências, mostrando que a Odontologia brasileira também é de excelência na
área de publicação. O simpósio apresentou uma empolgante discussão com palestrantes de renome da Odontologia. Somado a isso, surgiu a parceria entre a RBO e
a Odontologia do município e estado do Rio, onde teremos um número especialmente voltado para estes órgãos”, observou Bruna Picciani, editora científica da
RBO.
De acordo com editor-chefe da RBO, Dr. Geraldo O. Silva-Junior, o simpósio
foi marcado por intensa atividade de aprendizado e de geração de conhecimento
por parte de todos que compartilharam este momento dentro do CIORJ/2017. “A
geração de conhecimento impressa trimestralmente pela RBO foi traduzida pelas
brilhantes conferências ministradas por nossos convidados, que abriu grande reflexão no campo de melhoria da qualidade do nosso periódico. Gostaria de agra-
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decer publicamente aos professores Drs. Sigmar Rodes, Paulo Nadanovsky e Dra.
Bruna Picciani pela grande contribuição neste evento, que de certa forma é um
marco conceitual importante para grandeza da RBO e, sobretudo, pela maior efusão da melhoria da qualidade de publicação oferecida pela RBO para com a ciência
brasileira. Rumo ao segundo Simpósio em 2019!”, ressaltou Silva-Junior.

N

Novidades científicas da ABO-RJ no 23º CIORJ/2017

este 23º CIORJ/2017, a ABO-RJ trouxe grandes novidades científicas voltadas aos CDs acadêmicos de Odontologia. Este ano, todos os professores
e coordenadores dos cursos de especialização, atualização e aperfeiçoamento do Centro de Aperfeiçoamento Profissional Evandro Rabello de Castro da
ABO-RJ integrado a UNIABO (CAP ABO-RJ – UNIABO) deram palestras sobre as suas especialidades e sobre os cursos disponíveis dentro do CAP ABO-RJ
UNIABO. Essa atividade científica gratuita a todos os congressistas que fizeram a
inscrição básica do 23º CIORJ/2017 aconteceu durante os quatro dias do congresso, de 19 a 22 de julho, e tinha o nome de 1º Simpósio da Escola da ABO-RJ.

Neste simpósio do CAP ABO-RJ UNIABO, que foi coordenado pelos próprios professores e
coordenadores dos cursos da ABO-RJ com o apoio do Diretor do CAP ABO-RJ UNIABO, Dr.
Inácio Rocha, tivemos todos os cursos da Escola da ABO-RJ, juntamente com toda a equipe de
professores. Nesta atividade científica, tivemos a presença das equipes: Periodontia da Sede (Rio
Comprido) e Sucursal Barra da Tijuca; Ortodontia da Sede (Rio Comprido) e Sucursal Barra da
Tijuca; Cirurgia Oral; Implante Avançado Sucursal Barra da Tijuca; Implantodontia, Estomatologia, Radiologia e Imaginologia, Endodontia da Sede (Rio Comprido) e Sucursal Barra da
Tijuca, Prótese Dentária Sucursal Barra da Tijuca e ATM e Dor Orofacial.
No 1º Simpósio da Escola da ABO-RJ, tivemos a presença de vários professores e coordenadores de cursos da ABO-RJ de renome nacional e internacional no mercado odontológico,
que foram: Prof. Luiz Fernando Araújo; Profa. Thaís Machado; Prof. Mário Sérgio Duarte;
Prof. Roberto Prado; Profa. Bianca Bravim; Profa. Thaís Pimentel; Prof. Sérgio Gonçalves;
Prof. Thiago Almada; Prof. Júlio Leite; Prof. Fernando de Carvalho Neto; Prof. Remo Mesquita; Prof. Thiago Romero; Prof. Vinícius Silva; Prof. Bruno Carvalho de Sá; Prof. Maurício
de Albuquerque; Prof. Leandro Xavier; Prof. Alexander Höhn; Profa. Simone Amaral; Profa.
Juliana de Noronha Netto; Profa. Águida Miranda; Prof. Fábio Ramôa Pires; Prof. Luiz Fernando Deluiz; Prof. Eduardo da Costa Santos; Profa. Márcia Provenzano; Profa. Carla Kassis;
Prof. Leandro Medeiros dos Santos; Profa. Laira Santos; Profa. Marcia Magacho; Prof. Paulo
Pimentel; Prof. Paulo Handam; Prof. Bruno Coutinho; Prof. Rafael Seabra; Prof. Leonardo
Metello; Prof. Renan Santos; Prof. Marcos Cesar de Araújo; Profa. Fabíola Ormiga; Prof. Fábio Tancredo; Prof. José Mizrahi; Prof. Bruno Rescala; Prof. Wilson Rosalém Jr.; Prof. Rafael
Vidal; Profa. Alexandra de Azevedo; Profa. Marília Marceliano-Alves; Profa. Poliana Penha
da Silva; Prof. Ermelindo Radetic; Profa. Maria Isabel Senne; Profa. Cristina Pinho; e Profa.
Sheila Leite Pinto.
Este 1º Simpósio da Escola da ABO-RJ foi uma oportunidade que a ABO-RJ abriu dentro
do 23º CIORJ/2017 para que todos os CDs e acadêmicos de Odontologia, associados ou não,
conhecessem melhor o CAP ABO-RJ UNIABO e os cursos disponíveis, para que cirurgiãodentista ou acadêmico de Odontologia possa se especializar e aperfeiçoar novas técnicas e se
desenvolver na profissão. Este simpósio foi muito interessante, pois, cada vez que acabava a
apresentação de uma especialidade, era aberto um debate para tirar dúvidas sobre os cursos,
temas apresentados, e congressistas e professores podiam trocar experiências clínicas, enal-

tecendo ainda mais a parte científica do 1º Simpósio da Escola da ABO-RJ (CAP ABO-RJ
– UNIABO).
Estande da ABO-RJ
A outra novidade da ABO-RJ no 23º CIORJ/2017 voltada, também, para os cirurgiõesdentistas e acadêmicos de Odontologia foi o estande da ABO-RJ que estava localizado dentro
da exposição comercial. Nesta edição do CIORJ, o CAP ABO-RJ UNIABO colocou dentro
do Estande da ABO-RJ, durante os quatro dias do congresso, de 19 a 22 de julho, uma sala de
aula onde os congressistas que passeavam na feira comercial podiam ter o privilégio de assistir aulas com os professores do CAP ABO-RJ UNIABO, fazendo do estande uma extensão do
1º Simpósio da Escola da ABO-RJ.
Na sala de aula do CAP ABO-RJ UNIABO dentro do Estande da ABO-RJ, foram apresentados mais de 30 palestras, com debate e troca de experiências técnicas no final de cada uma
delas, com assuntos e temas ligados às diversas especialidades dos cursos do CAP ABO-RJ
UNIABO e outros temas de grande importância ligados à Odontologia. Podemos destacar
as palestras das equipes de: Cirurgia Oral, Periodontia (Sede e Sucursal Barra da Tijuca),
Pacientes Especiais, Halitose, Estomatologia, Ortodontia (Sede), Radiologia e Imaginologia,
Implantodontia Avançada (Sucursal Barra da Tijuca), Implantodontia; entre outras especialidades e temas de grande relevância.
As palestras no Estande da ABO-RJ contou com ministradores de grande renome dentro
do mundo odontológico, que foram: Prof. Thiago Almada; Prof. Júlio Leite; Profa. Thaís Pimentel; Profa. Bianca Bravim; Profa. Nubya Mattos; Profa. Daniela Schneider; Profa. Thaís
Machado; Prof. Luiz Fernando Araújo; Prof. Bruno Rescala; Prof. Wilson Rosalém Jr.; Prof.
Fábio Vidal; Profa. Bruna Michalski; Profa. Thays de Souza; Prof. Flávio Ribeiro; Prof. Marcelo Eduardo dos Santos; Prof. Fábio Ramôa Pires; Profa. Juliana de Noronha Netto; Prof.
Simone Amaral; Profa. Águida Miranda; Profa. Débora Yassuda; Profa. Maria Helena Santiago; Profa. Neusa Costa; Prof. Guilherme Russo; Prof. Eduardo José Santos; Prof. Luiz Fernando Deluiz; Prof. Isabel Eberneiros; Profa. Márcia Provenzano; Prof. Marcelo Manso; Prof.
Rui de Almeida; Profa. Fernanda Desterro; Profa. Elizabeth Costa; Prof. Remo Mesquita;
Prof. Bruno Carvalho de Sá; Prof. Vinícius Silva; Prof. Leandro Xavier; e Prof. Thiago Esch.
As atividades científicas do CAP ABO-RJ UNIABO dentro do Estande da ABO-RJ foram
um grande sucesso de público e crítica, pois a grande maioria dos congressistas que visitavam
a feira comercial participou de alguma atividade científica do CAP ABO-RJ UNI ABO, no
Estande da ABO-RJ.
Parabéns a todos os participantes e ministradores do 1º Simpósio da Escola da ABO-RJ e
das palestras do CAP ABO-RJ UNIABO no Estande da ABO-RJ durante o 23º CIORJ/2017.
A novidade científica da ABO-RJ foi aprovada por congressistas e professores, porque apresentou a parte técnico-científica da ABO-RJ aliada a professores de renome nacional e internacional, que coordenam e ministram os cursos. Essa integração de novidade, novas técnicas
e tecnologias e professores de renome fez dos eventos científicos do CAP ABO-RJ UNIABO
um sucesso total e absoluto!
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Feira Comercial: Muitas empresas de renome, várias novidades tecnológicas
e recorde de vendas e público

A

Feira Comercial do 23º CIORJ/2017, que aconteceu nos quatro dias de congresso, de 19 a 22 de julho, foi um dos pontos altos do congresso. Além
do recorde de público e vendas, segundo os organizadores e expositores,
respectivamente, a exposição comercial, que tem grande tradição de sucesso no
mercado odontológico nacional, teve este ano empresas de renome nacional e internacional que trouxeram ao público presente na feira produtos e serviços inovadores, aliados às várias novidades tecnológicas que ajudarão os profissionais e
futuros CDs no dia a dia de sua clínica ou consultório.
Nesta edição do CIORJ/2017, muitas empresas colocaram, como tradicionalmente realizam, estandes com cursos rápidos e hands on dando opções aos CDs e
acadêmicos de Odontologia de participarem de atividades científicas ao visitarem
a exposição comercial. Neste 23º CIORJ/2017, outros pontos de destaque foram a
presença de empresas de ramos de fora de Odontologia vendendo produtos e serviços aos presentes e a participação da Vigilância Sanitária do Município do Rio de
Janeiro, que estava com estande na feira comercial, orientando e tirando dúvidas
dos CDs e futuros profissionais quanto à montagem e abertura de consultórios e
clínicas e orientado sobre procedimentos certos e errados voltados à biossegurança
das instalações odontológicas.
Neste ano, tivemos a presença de mais de 100 empresas, entre indústrias, entidades e instituições. Podemos destacar a presença de algumas, como: Saevo,
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Dabi Atlante, Smart Solutions, iDent, Kavo, FGM, Odontopaz, Speed Graph, 3M,
Gnatus, Odontomar, Colgate, Oral B, Barra Laudo, Neodent, Ivoclar, Casa do Implante, SDI, entre outras de grande importância e de renome dentro do mercado
odontológico.
Sucesso comercial: Depoimentos das empresas
“Lançamos a escova Pro-gengiva, com tecnologia exclusiva e inovadora. Nosso diferencial foi proporcionar ao público a possibilidade de experimentá-la no local. Conseguimos, assim, passar nossa mensagem. Também, pela primeira vez no CIORJ, trouxemos nossa loja de pronta entrega, para que as pessoas poderem escolher e levar seus
produtos na hora”. Cintia Antunes, consultora científica da Oral-B
“Nós trouxemos um formato de sala de aula aberta, pois assim abrange um número
maior de pessoas no evento”. Gabriel Mota Pastore, sócio e diretor operacional da Smart
Solutions
“Evento bem positivo, com expectativa superada e estande bem posicionado. A Dental Speed Graph trabalha com mais de 20 mil itens e está à frente no e-commerce e
televenda. Nós temos a entrega mais rápida do Brasil”. Renata Oliveira, marketing da
Dental Speed Graph

Depoimentos sobre o
230 CIORJ/2017

Bastidores do 23º CIORJ/2017

“O 23º CIORJ/2017 destacou-se pelo primor da grade científica que atingiu
todos os públicos, sendo possível rever amigos e atualizar os conhecimentos.
O III Encontro de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais
atingiu grande público de diversos estados, sendo um evento de destaque na
especialidade, apoiado pela Associação Brasileira de Odontologia para Pacientes Especiais (ABOPE). Intensa discussão com palestrantes de renomes
contribuiu para fazer deste encontro um marco na agenda de todos que atuam
nesta especialidade”. Profa. Bruna Picciani – Coordenadora do III Encontro
de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais
“Participar do CIORJ é uma experiência ímpar, onde você ao mesmo tempo ensina, aprende, interage, encontra amigos, reencontra colegas de turma,
mata saudades daqueles que estão distante e faz novas amizades. Enfim, tudo
isso e muito mais em um único evento, simplesmente imperdível”. Prof. Wilson Rosalém Jr. – Palestrante do 23º CIORJ/2017 e Coordenador do Curso de
Especialização em Periodontia da ABO-RJ – Sucursal Barra da Tijuca
“Pela primeira vez a escola da ABO-RJ teve um espaço voltado para os seus
professores no CIORJ. A procura foi muito boa com os professores podendo
dar ‘o seu recado’ e mostrar a qualidade dos nossos cursos. Foi sem dúvida um
passo importante e com certeza se realizará nos próximos CIORJs. Agradeço
a todos que participaram da organização da grade científica, especialmente,
ao prof. Dr. Roberto Prado que de imediato se prontificou a organizar este
encontro, bem como a todos que colaboraram de alguma forma para o brilhantismo deste evento. Obrigado a todos os professores vocês são demais!”
Dr. Inácio Rocha -Diretor do CAP/ABO-RJ - UNIABO

O

Dr. Veit entrega os Prêmios ‘Salve o Planeta Azul 2017’ durante
o 23º CIORJ/2017

Dr. Avelino Veit, o cirurgião-dentista da sustentabilidade, CEO
da Dr. Veit Produtos e da Clínica Dr. Veit, idealizador do ‘Projeto
Dentista Azul’, ‘Salve o Planeta Azul’ e ‘Natal Azul’, neste ano escolheu o 23º CIORJ/2017, no dia 22 de julho, para realizar a entrega do seu
prêmio às pessoas e entidades que seguem um ideal de sustentabilidade.
Neste ano, o Prêmio ‘Salve o Planeta Azul 2017’ terá quatro homenageados. Na categoria empresa, foi escolhida a ABO-RJ, por sempre apoiar
e idealizar diversas ações sustentáveis em várias atividades da entidade.
O tributo foi entregue ao Presidente da ABO-RJ, Dr. Ivan do Amaral Pereira. Além do Dr. Ivan, o Dr. Veit concedeu o tributo a duas cirurgiãsdentistas recém-formadas pelo Universidade Estácio, que apresentaram
como tema de conclusão de curso (monografia), um trabalho com inúmeras ações sustentáveis com base na filosofia do ‘Projeto Dentista Azul’. As
duas homenageadas foram as cirurgiãs-dentistas Dra. Morgana Martins
e Dra. Marcela Pereira.
O último Prêmio ‘Salve o Planeta Azul’ foi entregue ao Diretor de Finanças da ABO-RJ, Dr. Paulo Murilo da Fontoura, pois quando era Presidente da ABO-RJ acreditou no projeto de sustentabilidade do Dr. Veit,
tanto que em 2013, no 21º CIORJ/2013, realizou o primeiro congresso de
Odontologia Sustentável no Brasil, o 21º CIORJ/2013 – Sustentável. Por
isso, o Dr. Veit, sabendo do empenho e dedicação do Dr. Paulo Murilo,
concedeu a ele o Prêmio ‘Salve Planeta Azul 2017’, como um dos apoiadores do projeto de sustentabilidade dentro da Odontologia.
A ABO-RJ e o CIORJ agradecem o apoio do Dr. Veit e continuam reforçando os ideais de sustentabilidade para o Odontologia e a todos no
mundo.
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O

Concurso de painéis científicos do 23º CIORJ/2017

tradicional Concurso de Painéis Científicos do 23º CIORJ/2017, como em todas as edições anteriores do congresso, atraiu diversos cirurgiões-dentistas e acadêmicos de Odontologia do Rio de Janeiro, do interior do Estado e também de várias partes do Brasil. O concurso de
painéis teve a apresentação de 886 painéis (total geral), que estavam aptos a concorrer os prêmios. Esses painéis estavam divididos em dois
níveis: categoria profissional e de iniciação científica (voltada aos acadêmicos). Dentro desses dois níveis elas foram dividas em três modalidades:
pesquisa, caso clínico e revisão de literatura.
Nessa edição, o Coordenador do Concurso de Painéis do 23º CIORJ/2017 foi o Prof. Dr. Armando Hayassy, que, juntamente com sua equipe de
professores auxiliares, teve a difícil missão de eleger apenas 18 painéis, em duas categorias diferentes, nove em cada uma, dentro das três modalidades concorrentes, para a finalíssima do concurso, onde todos os finalistas passariam a concorrer aos prêmios em dinheiro e ao superprêmio
para o melhor painel científico da respectiva categoria. Nessa edição, o 1º colocado faturou R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais); o 2º colocado R$
1.000,00 (hum mil reais); e o 3º colocado recebeu um certificado de menção honrosa. O 1º colocado geral, em sua respectiva categoria, entre as três
modalidades ainda ganhou um superprêmio, além da quantia da 1º colocação, de mais R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), recebendo um valor
de premiação total de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Disputa bastante acirrada
Após várias horas e muitas apresentações, o Prof. Dr. Armando Hayassy, junto com sua equipe de professores, divulgou a lista dos 18 painéis
científicos que disputariam a final do concurso. Os 18 finalistas fizeram suas apresentações à comissão julgadora, para que pudesse avaliar o tema,
o domínio do assunto por parte do responsável do painel e o conhecimento específico sobre a tema abordado. A lista de classificação final das duas
categorias, entre as modalidades concorrentes, do concurso está no site do CIORJ (www.ciorj.org.br).
A divulgação final do resultado aconteceu no dia 22 de julho, sábado, no local de apresentação dos painéis científicos, localizado na Feira Comercial do evento.
Podemos destacar que na categoria profissional a grande vencedora, 1º lugar geral foi a CD, Dra. Mariana Silva Thiel Ribeiro, que apresentou
o painel, na modalidade caso clínico, com o título: “Sinergia entre prótese e ortodontia, novas tecnologias para restaurações em dentes anteriores
com CAD/CAM”, que teve como orientador o Prof. Terumitsu Sekito Jr. Já na categoria iniciação científica, voltada somente aos acadêmicos de
Odontologia, o grande vencedor, 1º lugar geral foi o acadêmico, Renan Baere de Sá Oliveira, que apresentou o painel, na modalidade caso clínico,
com o título: “Terapia fotodinâmica antimicrobiana: uma opção promissora para o tratamento de estomatite protética associada à Candida SPP”,
que teve como orientadora a Profa. Karla Bianca Fernandes da Costa Fontes.
A ABO-RJ parabeniza a todos os participantes do concurso e, em especial, a comissão julgadora composta de professores de renome pelo belíssimo trabalho que realizam, fazendo com que o concurso sempre seja um grande sucesso dentro do CIORJ.
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Uma experiência de sucesso nos Jogos Rio 2016
Fotos: Arquivo da Equipe de Coordenação de Saúde Bucal SMS/RJ

1

8
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O 23º Ciorj/2017 foi palco de inúmeras atividades científicas e dentre elas
uma sobre a experiência da Coordenação de Saúde Bucal do município do Rio de
Janeiro no atendimento odontológico de atletas e delegações dos Jogos Rio 2016.
De acordo com Elias Silva de Oliveira, coordenador de Saúde Bucal do município do Rio de Janeiro, a equipe que atuou nos Jogos Rio 2016 fez o atendimento
na Vila Olímpica e contou com oito consultórios completos, salas de apoio, sala
de imagem, laboratório e escovário. “Os atletas olímpicos e paralímpicos e suas
respectivas delegações, assim que chegavam à Vila, eram informados de todos os
serviços odontológicos que estavam disponíveis, como: Dentística, Prótese Dentária, Periodontia, Endodontia, Cirurgia Oral Menor, promoção e prevenção de
saúde oral. A equipe fazia uma avaliação geral e depois encaminhava para o atendimento”, explica.
A confecção de protetores bucais também foi outro serviço oferecido para os
atletas. “Durante os jogos, foram confeccionados, aproximadamente, 900 protetores bucais, trabalho este feito pela equipe da Universidade Estadual do Rio de
Janeiro e coordenado pelo professor Eduardo Tinoco, dentista do comitê organizador dos Jogos Rio 2016”, acrescenta Oliveira.
O serviço odontológico foi oferecido de 18 de julho até 21 de setembro de 2016,
chegando a quase sete mil atendimentos, de domingo a domingo, das 7h até as
23h. “A condição média de saúde bucal dos atletas brasileiros era melhor do que
a dos estrangeiros. O mais recompensador foi ver vários atletas recuperarem a
autoestima”, finaliza Elias Oliveira.
Cíntia de Assis

4
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1- Cirurgiã-dentista Maria Angelina e TSB Rosane após atendimento de Usain Bolt; 2- Equipe de profissionais da saúde bucal em um dos consultórios odontológicos da Policlínica Olímpica; 3- Equipe da Coordenação de Saúde Bucal na entrada da Policlínica da Vila Olímpica; 4- Equipe de Auxiliares de Saúde Bucal com chefe da delegação da Índia;
5- ASB Danielle acompanhando o atendimento de atleta paralímpico do Brasil; 6- Equipe da Coordenação de Saúde Bucal na entrada da Policlínica da Vila Olímpica; 7- Cirurgião-dentista Fábio após atendimento de atleta medalhista olímpica; 8- TSB Rosane com atleta da Alemanha
JORNAL DA ABORJ - Julho/Agosto de 2017
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Bastidores do 230 CIORJ /2017

Esperamos vocês no 240 CIORJ, em 2019!
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ÉTICA E CIÊNCIA :: Dr. Placidino Brigagão, CD

N

Odontologia médica

ão é fácil o organismo cumprir as suas tarefas: respirar, alimentar-se,
conservar-se e funcionar normalmente com toda a complexidade dos
seus órgãos. Manter-se vivo sem deixar que a chama de suas moléculas
se molestem ou apaguem, mas mantenham o préstito da criação animada.
Assentimos com a certeza do nosso registro, a matéria da vida provinda do
momento certo da união espermatozoide-óvulo. Daí nasce um todo indivisível
que deve ser cuidado como tal.
Esta linhagem é, indubitavelmente, o organismo completo de cada ser humano que funciona em movimento sincronizado promovendo a saúde.
Em todo esse complexo, para ser mantido saudável, está a atenta a Medicina
à qual tem acoplada a Odontologia. Portanto, não pode haver uma postura separatista, mas a união de especialistas de diferentes áreas para o mantenimento
da saúde completa do organismo. A Odontologia, então, está presente e enfati-

:: edital

za a saúde bucal como fundamental para o perfeito
funcionamento de todo o organismo, pois alterações
bucais têm reflexo em todos os órgãos do corpo, sendo a cavidade bucal a entrada dos alimentos sólidos
e líquidos que o fortificam e lhe dá saúde.
Pesquisas já realizadas informam que há estreitas
relações de determinadas enfermidades com a condição bucal. Daí a necessidade
da manutenção da saúde bucal indicando a forte relação da Odontologia e Medicina, incluindo-se a equipe hospitalar.
Sem descer a detalhes técnicos e científicos avançados, é justo deduzir-se que
a Odontologia está integrada nos parâmetros científico-médicos direcionados a
restaurar e manter a saúde como especialidade médica.

:: Anúncio

ASSEMBLEIA GERAL DE ELEIÇÃO
DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA
SEÇÃO RIO DE JANEIRO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Na forma do Estatuto, em seu Artigo: 25 – (item I e seu parágrafo único) e Artigos: 68 e 76 e em conformidade com os Artigos
1º e 4º do Regulamento Eleitoral em vigor, ficam convocados os
Cirurgiões-Dentistas associados da Entidade, com matrícula de no
mínimo 06 (seis) meses, quites com suas obrigações sociais, para
em Assembleia Geral de Eleição, a realizar-se em 27 (vinte e sete)
de Novembro de 2017, na Sede da ABO-RJ, no horário das 08:00
(oito) às 19:00 (dezenove) horas e na Sucursal Barra da Tijuca, no
horário das 08:00 (oito) às 18:00 (dezoito) horas, para elegerem os
novos membros dos Conselhos Deliberativo, Fiscal e Executivo da
ABO-RJ, que dirigirão a Entidade no período de 2018/2021, assim
como os seus respectivos membros suplentes.
Rio de Janeiro, 27 de setembro 2017.
Ivan do Amaral Pereira, CD
Presidente da ABO-RJ

“Das águas do Paraíba às redes
dos pescadores, ela veio ao
nosso encontro”

Missa em louvor a
Nossa Senhora Aparecida
12 de outubro de 2017
(quinta-feira), às 11h
Sede da ABO-RJ
(Rua Barão de Sertório,
75 - Rio Comprido)
Carreata com a imagem,
a partir das 9h45,
concentração na Sede da
ABO-RJ
JORNAL DA ABORJ - Julho/Agosto de 2017
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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

Assessoria Jurídica Gratuita da ABO-RJ

T

odo 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!

CLASSIFICADOS DA ABO-RJ ::
HORÁRIOS
• Botafogo – Alugo consultório dentário pronto para uso na Praia de Botafogo. Sala decorada 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). Ótima 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 esterelização. 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 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 – 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 General Roca nº 440 – sala 203. Informações com o Dr. Joel, nos telefones: (21) 2234-4702
ou (21) 98854-0810.

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

• 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.

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

• 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

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

• 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.

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 06 de OUTUBRO, para publicação na edição de setembro/outubro.
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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INDICADOR PROFISSIONAL ::

Estomatologia/ Cirurgia BMF

Implantodontia
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

DRA. RÊNI APARECIDA DA SILVEIRA 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@renovedente.com.br

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

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

DR.MARIO GROISMAN
CRO-RJ 11548

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 Especialização 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 / 21782135 - www.cromf.com.br

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. 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

INSTITUTO SÔNIA CANTO
Dra. Sônia Canto - CRO-RJ 11640
Reabilitação Oral - Prótese sobre Implante Odontologia Estética - Facetas e Fechamentos de Diastemas - Pós-Ortodontia - Atualização nos Cursos “Atingindo a Excelência”
e “Atingindo a Maestria” em Resinas Compostas do Dr. Newton Fahl Jr. - Edifício Tijuca
Office Center - Rua Conde de Bonfim, 120
- Salas: 818 e 819 - Tijuca - RJ - Tels.: 21 22549011 / 2264-0209 / Site: soniacanto.com.br /
Email: soniacanto@soniacanto.com.br

BOUSSADA

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. PAULO ANDRÉ F. GOMES
CRO-RJ 28.164
Especialista em Endodontia - Barra da Tijuca - Tel.: 2178-2462 Ilha do
Governador - Tel.: 3383-8215 - Vista
Alegre - Tel.: 3372-5196 / (21) 981692007 - Email: pauloandre@globo.com

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) 21782134 / 2178-2135 - www.cro mf.com.br

			
Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial
DR. EDUARDO JOSÉ DE MORAES
CRO-RJ 10.572

DR. ROBERTO PRADO
CRO-RJ 11.858/7

			
Pacientes Especiais

Odontopediatra – Odontologia para Bebês
– Ortodontia Interceptativa - Centro Profissional do Barra Shopping - Av. das Américas,
4790 Salas 525 e 526 – Barra da Tijuca - Tel.:
3325-5621 / www.marassiortodontia.com.br

DR A. MÁRCIA VALERIA
VIEIR A - CRO-R J 13.111

			
DTM e Dor Orofacial

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

Dra. Patrícia M. Marassi
CRO-RJ 19943

DR. ANTONIO MARTINEZ MURILLO
CRO-RJ 5872
Especialista em Endodontia - Convênios Petrobras - 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

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

DR. DIMITRI KASAKEVITCH CAETANO CRO-RJ 14863

			
Odontopediatria

			
Endodontia

DR. JOSE CARLOS GOUVEIA
CRO-RJ 7477

			
Odontogeriatria

			
Prótese

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

ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DOMICILIAR - Dentista 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@yahoo.com

Cirurgia Oral e Maxilo-Facial - Implantes osseointegrados - Av. das
Américas, 500/bl13 - Sala 231 - Centro Empresarial Downtown - Barra da
Tijuca - R J - Tel / Fax.: (21) 2493- 0137
- Urgências: (21) 2491-8422
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

Especialista em Cirurgia Buco-Maxilo-Facial - Mestre e Especialista em Implantodontia - Cirurgia
Oral Reparadora e Maxilofacial - Implantes Zigomáticos, Enxertos ósseos Intra e Extra-orais - Reabilitações com Implantes Osseointegrados e Carga
Imediata, Cirurgias - Ambulatoriais e Hospitalares
Edifício Brasil Estados Unidos - Av. N.S.Copacabana, 690 gr 1201 - Copacabana - RJ - Tels: (21) 22352049 / 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 Ortognática / 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

			
Radiologia Odontológica e Imaginologia
CRONI – RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA
(CLM 1090)
Tomografia Computadorizada Cone Beam
- Programa Dental Slice - Radiografias
Digitais Intra e Extra-Orais - Análises Cefalométricas - Fotografias Digitais - Modelos Recortados, Zocalados e de Acrílico
- Pasta - CD. Endereços: Rua Lopes Trovão,
52 - Sala 607 - Icaraí Niterói - Tels.: 26103761 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
CONTRASTE / CLM 1623
NOVO:SISTEMA DIGITAL - Imagem e Documentação Informatizada da Face - Radiografias Intra e Extra- Orais - Documentação Ortodôntica
- Rua Uruguaiana, 13 - Gr. 602-603-604 - Tel.:
2221-2105 - Telefax.: 2242-8362 - Cel.: 984501136 - radiocontraste@gmail.com - Convênios.
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

CMVS RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA
EPAO 1280
Radiografias Intra e Extra Orais - Documentação 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
RADIUS ODONTO DIGITAL - CLM1492
Radiografias Intra-Orais (Periapicais,Oclusais e
Bite-Wings) - Radiografias Extra Orais(Panorâmicas,Cefalométricas 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

Facenter Centro de Diagnóstico Digital da ODONTORAD
CLM 1873
Face Ltda. - CLM- EPAO-1678
Tomografia Computadorizada - Cone Beam - I
Cat - Programa Dental Slice - Todos os nossos
Equipamentos são Digitais, desde uma periapical e pacotes ortodônticos 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: facenter@facenter.com.br

Radiologia Dentária - Documentação Ortodôntic - Profissionais experientes e equipamentos 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 - Taquara - R J - Tel.: (21) 3685-9191 - 2423-6010 /
Email: odontoradtaquara@gmail.com

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.:25671363 / 2567-8060 / 2204-2194 / 9855-2909 - Site: www.rorrj.com.br - Email: rorrj@rorrj.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 computadorizada, Cone-Beam(NOVO), CD DICOM,Papel Fotográfico e Dental Slice. Convênios - Av. Nelson Cardoso, 1149 - Sala 701/702 - Taquara - RJ / Tel.: (21) 36859191 - 3592-0314 -2423- 6010 / Email: odontoradtaquara@gmail.com

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

SRE OCTAVIO PEREIRA - Radiologia Odontológica - CLM 1748
Tomografia computadorizada de feixe cônico, radiografias intra e extra-orais digitalizadas 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
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:: ANÚNCIOS

52º Concurso Criança Sorriso - 2017
DATA: 26/10/2017 (quinta-feira) • LOCAL: ESCOLA NACIONAL DE CIRCO
Praça da Bandeira, 04 - Rio de Janeiro • HORÁRIO: das 13h às 17h
Realização

Apoio

informações
Informações

Departamento de
Atividades Comunitárias

Tel. (21) 2504-0002 - ramal 206 e-mail: comunitario@aborj.org.br

Associação Brasileira de Odontologia - Seção Rio de Janeiro
Rua Barão de Sertório, 75 • Rio Comprido • CEP: 20261-050 • Tel. (21) 2504-0002 • Fax: (21) 2504-3859 • www.aborj.org.br

