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:: EDITORIAL

Vai Brasil!

A

Copa do Mundo – FIFA –, na
Rússia, está nas telinhas, gostando ou não de futebol, não
tem como deixar de se emocionar, de
torcer e de resgatar a camisa amarelinha do armário e gritar: Brasil! Esse
espírito de união e força entra nas
nossas casas e contagia até aquele que jurou que não iria assistir
a nenhum jogo da nossa seleção. Desejo que ao final deste evento,
estejamos transferindo este exemplo para a Odontologia e que seja
despertado o desejo em cada cirurgião-dentista de nos unirmos
para vencer como um conjunto, afinal, somos todos um só!

É com esse espírito que convido você a ler nosso jornal e participar de nossos eventos, como os novos cursos do CAP ABO-RJ
- UNIABO e do Científico/Estudantil. Visite o nosso site (www.
aborj.org.br) e curta o nosso Facebook (@aborjbrasil). Destaco
ainda que, em julho, o Rio de Janeiro terá a honra de sediar o 44º
Congresso Brasileiro de Estomatologia e Patologia Oral, de 17 a 20
de julho, no Riocentro, na Barra da Tijuca. O evento será presidido
pelo professor Fábio Ramôa, Coordenador do Curso de Especialização de Estomatologia da ABO-RJ. Será uma oportunidade ímpar
de participar de um renomado evento em nosso estado.
Finalizo desejando uma boa leitura para todos!
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PALAVRAS DO PRESIDENTE :: Dr. Ivan do Amaral Pereira, CD

Começa a caminhada rumo
ao 24º CIORJ/2019

A

ABO-RJ, desde o início de 2018, já está planejando mais
um CIORJ. Será a vigésima quarta edição do maior congresso científico de Odontologia do Brasil. A diretoria
da ABO-RJ está muito engajada em fazer o melhor CIORJ de
todos os tempos, com bastantes novidades nas partes científica
e comercial.
Além disso, desde abril de 2018, estamos vendendo para as
empresas do ramo de Odontologia, afins e demais ramos estandes para todos que queiram participar do 24º CIORJ/2019, que
acontecerá no Riocentro, de 17 a 20 de julho de 2019. As empresas devem se apressar, para poderem comprar seus espaços para
exporem suas marcas e assim participarem do nosso CIORJ, que
a cada evento vem com novidades e sempre é um grande sucesso
de público e crítica.
Também, vale ressaltar a todos, para acessarem o site da
ABO-RJ (www.aborj.org.br) ou o facebook da ABO-RJ
(@aborjbrasil) para conferirem eventos, cursos e novidades que
os nossos departamentos estão criando dia a dia em prol de toda
a classe.
Canal de Comunicação com a Presidência da ABO-RJ

e na nossa Sucursal Barra da Tijuca.
Também no site da ABO-RJ estão
disponíveis os cursos do DACom/ABO-RJ voltados para ASBs
e TSBs e os cursos de uma dia do Departamento de Atividades
Científicas e do Departamento de Atividades Estudantis. Visitem o site da ABO-RJ e confiram a programação dos cursos para
o segundo semestre de 2018. Participem dos nossas atividades
científicas!
Campanha – poltronas auditório nobre
A campanha “Aqui na ABO-RJ você tem seu lugar de destaque”, que visa arrecadar fundos para ajudar na reforma das poltronas do Auditório Nobre, continua ativa. Para participar o CD,
acadêmico de Odontologia ou a empresa compra uma placa com
seu nome e ela ficará em um lugar de destaque numa das poltronas do Auditório Nobre. Cada contribuição custa R$ 170,00.
Restam poucas poltronas para serem comercializadas. Para mais
esclarecimentos ligue para a Secretaria da ABO-RJ: (21) 25040002. Participem desta campanha e não percam a chance de escrever seu nome na história da ABO-RJ.

44º Congresso Brasileiro de Estomatologia e Patologia
Aqueles que queiram enviar sugestões, dúvidas, reclamações
e críticas construtivas, para melhoria da nossa ABO-RJ, podem Oral/2018
endereçar para o e-mail: (presidencia@aborj.org.br). Terei o
Lembro a todos para participarem do 44º Congresso Brasileimaior prazer em responder todas as demandas de nossos associados, em busca do desenvolvimento e crescimento da nossa ro de Estomatologia e Patologia Oral/2018, que acontecerá de 17
a 20 de julho de 2018, no Riocentro, e terá o apoio da ABO-RJ. O
ABO-RJ.
evento contará com a presença de diversos professores brasileiros e internacionais de grande renome no mercado odontológiCursos da ABO-RJ
co. Vale ressaltar a todos que o congresso é presidido pelo Prof.
Visitem o site da ABO-RJ (www.aborj.org.br) e o facebook Dr. Fábio Ramôa Pires e terá como Vice-Presidente a Profa. Dra.
da ABO-RJ (@aborjbrasil), pois além de notícias e informações Águida Aguiar Miranda, ambos são os Coordenadores do Curso
sobre o mundo da Odontologia, os cirurgiões-dentistas poderão de Especialização em Estomatologia da ABO-RJ. Vale muito a
ver também os novos cursos de especialização, aperfeiçoamen- pena participar deste evento!
to e atualização da UNIABO, disponíveis na Sede da ABO-RJ
DIRETORIA DA ABO-RJ - CONSELHOS EXECUTIVO, DELIBERATIVO E FISCAL ::

Presidente: Ivan do Amaral Pereira; 1° Vice-Presidente: Sérgio Ricardo da Silva Santos; 2° Vice-Presidente: Paulo Murilo Oliveira da Fontoura; Secretário Geral: Sergio Toniasso; Subsecretário Geral: Ismael
Olímpio Batista de Oliveira; Diretor de Finanças: Paulo Murilo Oliveira da Fontoura; Diretora Social: Regina Célia Tancredo; Diretor da Revista: Geraldo da Silva - Júnior; Diretor de Atividades Científicas: Marcos
César Pimenta de Araújo; Diretora do Jornal da ABORJ: Bruna Lavinas Sayed Picciani; Diretor do CAP/UNIABO: Inácio Rocha da Silva; Diretora de Representação Social: Iracema Souza Dottori Von Uslar; Diretor
do DACom: Celson da Silva Couri; Diretor de Patrimônio: Márcio Rocha Cavalcanti; Diretor do Museu: Thales Ribeiro de Magalhães; Diretor de Congressos: Paulo Murilo Oliveira da Fontoura Junior; Diretor
de Eventos: Paulo Murilo Oliveira da Fontoura Junior; Diretor do Depto. de Atividades Estudantis: Cheung Ka Fai; Diretor do Depto. de Ensino a Distância: Roberto Braga de Carvalho Vianna; Supervisor das
Clínicas do CAP/ABO-RJ - UNIABO e do COIC/ABO-RJ: Guilherme Vargas Gomes Almeida Russo; Administrador da Sucursal Barra da Tijuca: Rogério Bastos Ferraz; 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 Gilmar Pereira Ribeiro / SUPLENTES: Leandro Fernandes Rêgo de Souza Xavier; Fernando Cosme Leal da Silva; e Luiz Fernando Martins de Araújo / CONSELHO
DELIBERATIVO - Alexander Rudolf Hohn; Gilberto Damião Xavier de Brito; José Carlos Barbosa de Souza Nascimento; 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; Marcio Souza Reis; e Bruna Bernini Lind.

JORNAL DA ABORJ - Maio/Junho de 2018

3

MÃE GARI/ABO-RJ - 2018 ::

Fotos: Afonso Alfaya

O evento Mãe Gari - Comlurb 2018 conta
com o apoio da ABO-RJ
A ABO-RJ participou e apoiou o evento ‘Mãe Gari 2018’ organizado
pela Companhia de Limpeza Urbana do Município do Rio de Janeiro –
Comlurb. O evento que está em sua segunda edição, a primeira foi em
2017, é organizado pela Comlurb juntamente com a participação do Prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella e da Coordenadora da Obra Social da Prefeitura do Rio de Janeiro a primeira-dama Sylvia Jane Crivella,
esposa do Prefeito. A festividade aconteceu no dia 11 de maio, no Centro
de Convenções SulAmérica, na Cidade Nova e contou com a participação
de 700 mães garis e com o apoio da ABO-RJ na parte de Odontologia.
A cerimônia festiva em homenagem ao Dia das Mães contou com a
participação do Presidente da Comlurb, Tarquinio Almeida; da Assessora
do Prefeito, a cirurgiã-dentista Dra. Miriam Moreira, que apoia os projetos de Odontologia junto à Prefeitura do Rio de Janeiro; da cantora gospel
Aline Barros, que inclusive fez um show musical a todos os presentes,
entre outras figuras ilustres.
Apoio da ABO-RJ
A cada edição do evento ‘Mãe Gari’, a Prefeitura do Rio de Janeiro e a
Comlurb homenageiam 700 mães garis e destacam 10, em especial, para
receberem brindes especiais, que este ano foram: Alda das Dores Diniz
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Mattos, Cirlene da Conceição da Silva, Edneia Salles Pereira, Flaviana
Barbosa, Kelly Cristina da Silva, Leonice Mourão Sampaio Souto, Maria
Karina Silva, Rosalina de Jesus Pedro Freitas e Vanessa Lucindo da Silva
. A escolha das 10 mães garis, as grandes homenageadas, é feita através
de voto entre todas as 700 participantes do evento, as 10 mais votadas
recebem os tributos especiais.
Neste ano de 2018, mais de 20 empresas apoiaram o evento, fazendo
sorteio de brindes e serviços de saúde e de beleza. A ABO-RJ foi um das
empresas que mais se destacaram na festividade, onde concedeu a todas
as 700 mães garis um tratamento básico de Odontologia, que inclui serviços de: profilaxia, extração, obturação e limpeza, que pode ser realizado
no Centro de Odontologia Integrada e Comunitária – Dr. Aércio Teixeira
de Carvalho (COIC/ABO-RJ). A ABO-RJ estava representada no evento
pela Diretora do Social da entidade, Dra. Regina Tancredo, que estava
representando o Presidente da ABO-RJ, Dr. Ivan do Amaral Pereira.
Ao final da festividade, após o show musical gospel da cantora Aline
Barros e o sorteio e distribuição de brindes, a primeira-dama Sylvia Jane
Crivella chamou ao palco a Diretora Social da ABO-RJ, Dra. Regina Tancredo, para homenagear ela e, em especial, a ABO-RJ pelo grande apoio
que a entidade deu ao evento.

:: ANÚNCIOS
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30 COB/2018 ::

Fotos: Afonso Alfaya

3º Congresso Odontológico da Baixada Fluminense
(3º COB/2018): Sucesso total e superando as expectativas

O

3º Congresso Odontológico da Baixada Fluminense (3º COB/2018),
organizado pela ABO – Regional Duque de Caxias, foi realizado
entre os dias 24 e 26 de maio, no Centro de Convenções do Hotel
Mont Blanc, em Duque de Caxias, no Grande Rio. O evento reuniu um
público em torno de 500 pessoas, entre profissionais e acadêmicos; mais de
70 professores e contou com o apoio de mais de 30 empresas e instituições
ligadas à Odontologia.
Nos três dias do encontro, o evento comercial e científico recebeu professores renomados da Odontologia fluminense e nacional para diversas
aulas, entre eles(as): Prof. Mário Groisman, Prof. Felipe Miguel Saliba,
Prof. Antônio Celória, Profa. Cristiane Tavares, Profa. Cristina Moutinho,
Profa. Juliana Abedelnur, Prof. Roberto Prado, Prof. Sérgio Motta, entre
outros nomes de alto gabarito. Além da parte científica muito forte, o congresso teve uma exposição comercial onde foram apresentados produtos e
serviços inovadores fundamentais para o crescimento e desenvolvimento
do trabalho do cirurgião-dentista.
Abertura do evento
O 3º COB/2018 foi aberto oficialmente no dia 24 de maio, em cerimônia
realizada no Salão Nobre do Centro de Convenções do Hotel Mont Blanc.
A cerimônia, apresentada pela Sra. Márcia Nana, contou com a presença de
todos os Diretores da ABO Regional Duque de Caxias e com a participação
do Presidente da ABO Regional Duque de Caxias, Dr. Sady de Oliveira.
Além da presença dos diretores da regional Duque de Caxias, o evento
de abertura contou com a participação do Diretor Financeiro da ABO-RJ,
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Dr. Paulo Murilo da Fontoura, que estava representando o Presidente da
ABO-RJ, Dr. Ivan do Amaral Pereira; do Conselheiro do CRO-RJ, Dr. Altair Andrade; que estava representando o Presidente do CRO-RJ, Dr. Outair Bastazini; entre outras pessoas de grande notabilidade da Odontologia
fluminense e nacional presentes na mesa de abertura e na plateia.
Após os discursos e a abertura oficial, o Presidente da ABO Regional
Duque de Caxias, Dr. Sady de Oliveira e seus diretores, prestaram diversas
homenagens a associados e membros que ajudam no crescimento da ABO
Regional Duque de Caxias e no desenvolvimento do COB e aos parceiros
que sempre apoiaram o evento.
O 3º COB/2018 foi um grande sucesso
O segundo dia do evento contou com a presença do Presidente da ABO
-RJ, Dr. Ivan do Amaral Pereira, que veio prestigiar o grande sucesso de
público e crítica do 3º COB/2018, e dar apoio a todos os presentes e à Diretoria da ABO – Regional Duque de Caxias pelo belíssimo evento que
organizaram, já que a cada COB o encontro supera todas as expectativas
positivamente, se tornando um evento de referência na Odontologia Fluminense.
Todos os presentes, além de concorrerem a brindes ofertados pelos
apoiadores do evento, puderam também angariar novos conhecimentos
científicos e conhecer os mais novos produtos e serviços para facilitar o seu
dia a dia dentro de sua clínica e consultório.
O 3º COB/2018 foi um sucesso total!
Até o próximo COB, em 2020!

Fotos: Afonso Alfaya

:: 30 COB/2018

:: ANÚNCIOS
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Dr. Thales Ribeiro de Magalhães, CD

:: MUSEU SALLES CUNHA

Fotos: Afonso Alfaya

Mãe Museóloga - 2018

Graça e leveza no Museu de Odontologia Salles Cunha

E

vento no Museu, integrado à Semana dos
Museus do IBRAM, fez parte das comemorações dos 81 anos de criação da ABO-RJ e
prestou homenagem à Mãe Museóloga 2018, na
pessoa de Juliana Albuquerque, da FIO CRUZ, importante órgão científico brasileiro, localizado nesta cidade do Rio de Janeiro. Houve um recital
de piano, com a participação de Pedro Izar, Rogério Honório e Tiago
Batistone, alunos da Escola de Música da UNI RIO, classe da Professora
Maria Teresa Madeira, interpretando obras de Brahms e dos compositores brasileiros Chiquinha Gonzaga, Ernesto Nazareth, Eduardo Dutra,
Villani Cortes, Eduardo Souto e Villa-Lobos. No dizer do Diretor do
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MOSC Dr. Thales de Magalhães, naquele momento, um pequeno museu
ligava duas das maiores organizações brasileiras, uma científica e a outra
cultural, através da música.
Tiago Batistone interpretou, pela primeira vez em público, o Prelúdio
N. 2, composto em 1940 por Eduardo Dutra para seu filho Dick Farney,
cantor e pianista de jazz de muito sucesso nos anos de 1950.
Visivelmente emocionada, ao lado de seu pai, o cirurgião-dentisra Dr.
Ricardo Portela, Juliana agradeceu a homenagem, recebeu um certificado
artístico e um delicado buquê de flores. Os três pianistas também expressaram o seu contentamento ao receberem os respectivos certificados. Um
coquetel encerrou o evento.

:: ANÚNCIOS

1

MEETING INTERNACIONAL
DE HARMONIZAÇÃO
FUNCIONAL OROFACIAL

Prof ANTONIO CELÓRIA

19 e 20 OUT/2018
Ipanema - Rio de Janeiro

Informações:

021 98545.4607

PROGRAMAÇÃO: Welcome Coffe e Abertura 8h30

Dia 19

Antonio Celória
09h00

Como Associar a
Harmonização Orofacial
no Tratamento Ortodôntico

Simone Satler
09h40

Sculptra: Uma opção
para recuperação
tecidual

Dr. Rey - U.S.A

Demétrios Ajuz
10h20

Michele Protzenko
11h00

Inﬂuência da Toxina
Botulínica no sistema
mastigatório

Preparação do PRP
para a Hamonização
Orofacial

Alvaro Linhares
11h40

Celia Rizatti e Ricardo A.
14h00

Hewerlen Coelho
14h40

Luciane Negrão
15h20

Marcos A. Chaves
16h00

Sergio Motta
16h40

Eder A. Sigua R.
17h20 (Colombia)

Happy Hour
18h00

Bichectomia

Dia 20

Prof ANTONIO CELÓRIA

Facetas Diretas: excelência
e simplicidade na
harmonização do sorriso

Joel Alves
09h00

As 12 possibilidades
dos ﬁos de PDO
não farpelados

Silvio Freitas
11h00

Associação de Fios de
PDO com IPRF para
indução de Colágeno

Força de tração tecidual e
colagênese pós implantação de
ﬁos de PDO:
uma conﬁrmação experimental

Fios Faciais +
Ácido Hialurônico

Complicações na
Harmonização Orofacial

Harmonização do
Sorriso com Implantes
Dentários

Juan Gabriel Torres - México
09h40

Harmonización oro facial no invasiva y complementaria
(Cosmoceuticos, radiofrequência multipolar com eletromagnetismo
y aplicatión de Ácido Hialurônico automatizado com Teosyal Pen.)

Victor Hugo Baggio
11h40
Escultura labial,
contorno e volume

Marcia Nana e Nísia Telles
14h00 Markenting

Markenting e Mídias Sociais
Divulgação dos Serviços de
Harmonização Orofacial

Eletrolifting

No terraço do Hotel

Glória Vitriol - Chile
10h20

Liﬁtingcenicienta. Nuvea
terapia com ozono em
harmonizaco Oro Facial

Dr. Rey - U.S.A
15h00 as 17h00
Happy Hour
Encerramento
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CURSOS DA ABO-RJ :: CAP/UNIABO

Acesse a
RBO

Leia a
RBO

Publique na
RBO

www.revista.aborj.org.br
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CURSOS DA ABO-RJ :: DEP. CIENTÍFICO/ESTUDANTIL
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CURSOS DA ABO-RJ :: DEP. CIENTÍFICO/ESTUDANTIL

Acesse a
RBO

Leia a
RBO

Publique na
RBO

www.revista.aborj.org.br
12

JORNAL DA ABORJ - Maio/Junho de 2018

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

Acesse a
RBO

Leia a
RBO

Publique na
RBO

www.revista.aborj.org.br
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:: Gestão Estratégica para a Odontologia - BWINT

Fabiano Silva, CD e consultor empresarial,

“O preço está caro, doutor!”
Por Fabiano Silva, Implantodontista e fundador da Consultoria BWint – Business with Intelligence

M

ensagem enviada para nosso email, contato@bwint.com.br:
“Dr. Fabiano, gostei muito da sua última coluna no Jornal da
ABO-RJ respondendo se devo ou não cobrar a primeira consulta. Minha dúvida é o que fazer quando o paciente acha o meu tratamento
caro”.
Obrigado por compartilhar essa dúvida conosco. Muitos colegas, por
terem pouca ou nenhuma formação gerencial, planejam sua política de
preços e estratégia comercial de maneira inadequada. Entram em um ciclo vicioso que, além de trazer problemas para a sobrevivência econômica do consultório, prejudicam toda a classe, ao criarem, para os pacientes,
expectativas fora da realidade.
Um cirurgião-dentista abre um consultório e se depara com custos fixos que tem de pagar todo mês, mesmo que não apareça nenhum cliente,
como o aluguel e o financiamento do que comprou a prazo, como os
equipamentos. Ele entende que, por ser pouco conhecido, precisa conquistar clientes urgentemente e acredita que a melhor maneira para isso
acontecer seja através do preço.
Ele pratica um preço baixo e para isso economiza – ou supostamente economiza – nos materiais e insumos. Além de correr maiores riscos
para os resultados do tratamento, sujeito inclusive a alguma demanda
judicial, o CD posiciona negativamente para os pacientes a ideia de preço em vez de valor. A percepção da qualidade dos resultados – ou seja,
o valor – cede lugar a um preço promocional que canibaliza o mercado.
Em vez de o paciente se preocupar com a competência do profissional em

realizar um tratamento adequado, ele supervaloriza o preço e desvaloriza
o trabalho. O círculo vicioso se fecha quando o cirurgião-dentista passa a
rebaixar mais ainda a qualidade dos fornecedores.
Qual a saída? Ela está na competência do cirurgião-dentista para comunicar o valor ao paciente. Através das habilidades de comunicação interpessoal e do uso de recursos audiovisuais, entre outras ferramentas,
o profissional educa os clientes e prospects sobre os benefícios de uma
forma que, para um leigo, sejam tangibilizados e tornados concretos os
benefícios técnicos de um tratamento especializado.
Entre outros pontos de atenção, estão o uso do vocabulário claro e dirigido, o foco nos resultados, a capacidade de leitura e anamnese estratégica (complementar à anamnese clínica), o conhecimento da linguagem
não verbal e outros elementos que não são ensinados na maioria dos cursos de graduação em Odontologia.
A melhor notícia é que todas essas habilidades não são inatas, elas
podem e devem ser aprendidas em
treinamentos e desenvolvimentos.
Para isso, é importante atentar
para a bagagem científica e acadêmica de consultores, para que
uma capacitação não se limite ao
aspecto motivacional.

Esta coluna é um canal aberto com você, associado da ABO-RJ. Você pode enviar mensagem para o endereço contato@bwint.com.br com dúvidas, sugestões e outros assuntos ligados à Gestão Estratégica para a Odontologia, que nós responderemos na coluna ou em nossos vídeos postados no nosso canal do Youtube. Vocês podem encontrar mais informações no site (www.bwint.com.br) ou no blog (www.bwint.com.br/blog).
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Revascularização pulpar: protocolo clínico

O

ápice radicular aberto é encontrado durante o desenvolvimento de dentes imaturos até que o fechamento apical ocorra em, aproximadamente, três anos após a erupção dentária. O fechamento apical fisiológico
ocorre quando a polpa está saudável, porém, diante de uma necrose pulpar, esse
processo pode ser interrompido, a formação da dentina cessa e o fechamento
apical é paralisado. Consequentemente, a raiz poderá ficar curta e com paredes
dentinárias frágeis, podendo comprometer a manutenção em longo prazo do
dente em função. Além disso, o tratamento nesses casos se torna desafiador. A
amplitude do canal radicular pode dificultar o debridamento efetivo, pode ocorrer o extravasamento de material obturador, devido à impossibilidade de confecção de um batente apical, como também o risco de fratura aumenta, dificultando
a reabilitação protética.
Terapias são propostas para o fechamento apical e estão correlacionadas à presença ou não de vitalidade pulpar. Em casos de dentes necrosados, o tratamento
comumente utilizado é a apicificação, que consiste na aplicação de uma pasta
de hidróxido de cálcio, que induz a formação de tecido mineralizado fechando
o ápice radicular, ou na confecção de uma barreira apical de MTA, garantindo
o vedamento apical mais imediato. No entanto, essas técnicas não asseguram o
fortalecimento das paredes dentinárias, podendo levar à perda subsequente do
elemento dentário por fraturas radiculares.
Com os avanços do conhecimento sobre células tronco, presentes na polpa
e na papila dental, tem sido estudada a possibilidade de regeneração do tecido
pulpar, mesmo em dentes necrosados. A técnica chamada de revascularização
pulpar consiste na desinfecção dos canais radiculares, através de irrigação abundante com hipoclorito de sódio e aplicação de agentes antimicrobianos, permitindo um ambiente propício ao crescimento celular e vascular, tornando possível
a continuação do desenvolvimento radicular. A revascularização possui algumas
vantagens em relação à apicificação, como a necessidade de um curto tempo de
tratamento, sem haver necessidade de troca de medicações periódicas e a principal vantagem refere-se ao desenvolvimento completo da raiz, havendo inclusive
o aumento de espessura das paredes dentinárias por deposição de tecido duro
(Shah et al., 2008). Segundo a Associação Americana de Endodontia, as indicações para a revascularização pulpar são: dentes com necrose pulpar e rizogênese
incompleta, dentes que não necessitam de pino e coroa, pacientes responsáveis
que cooperam com o tratamento e pacientes sem histórico de alergias a antibióticos necessários para realizar os procedimentos (ASA 1 ou 2).
Caso clínico
Paciente do sexo masculino, 30 anos, compareceu a clínica de especialização
de Endodontia, queixando-se da coloração de seus dentes, especialmente do dente 21, que se encontrava mais escurecido que os demais. O mesmo relatou que
sofreu trauma quando tinha 10 anos de idade. Após exame clínico e radiográfico,
optou-se pela realização de revascularização pulpar. Na primeira consulta, foi
realizado o isolamento absoluto, acesso, irrigação com 20 ml de hipoclorito de
sódio na concentração de 2,5%, seguida de 20 ml de soro fisiológico, 20 ml de
EDTA durante 3 minutos e 20 ml de soro fisiológico novamente (Fig. 1). O canal
foi seco com cones de papel estéreis e foi realizada a colocação da pasta triantibiótica, composta por Metronidazol, Ciprofloxacina e Minociclina, abaixo da
junção cemento-esmalte (Fig. 2), seguida do selamento provisório com ionômero de vidro. Após 20 dias, o paciente retornou para continuação do tratamento.
O ionômero de vidro foi removido e foi realizada a indução de sangramento para
a formação de um coágulo sanguíneo (Fig. 3), através da sobreinstrumentação
com uma lima Kerr 30 pré curvada, 2 mm além do comprimento aparente do
dente. Foi colocada uma matriz reabsorvível, seguida de MTA abaixo da junção
amelocementária (Fig. 4), ionômero de vidro e restauração em resina composta.
E por fim, foi realizada radiografia periapical (Fig. 5). O paciente retornará para
proservação do caso.
Segundo a AAE, após o processo de regeneração pulpar, espera-se que no
período de seis a doze meses ocorra a resolução da radiolucência periapical e
possível o aumento da espessura das paredes dentinárias, e de um a dois anos, o
aumento comprimento radicular e fechamento apical. Porém, na literatura são
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descritas várias respostas ao tratamento em dentes permanentes imaturos necrosados e diversas situações podem ser observadas: aumento de espessamento das
paredes do canal radicular e maturação contínua da raiz, ausência de continuação significativa do desenvolvimento radicular e ápice arredondado e fechado,
contínuo desenvolvimento radicular e forame apical aberto ou ainda calcificação
grave do espaço canalar (Chen, 2012).
Conclusão
Essa técnica permite uma resolução biológica para dentes com rizogênese
incompleta necrosados, podendo mudar o prognóstico, que antes era bastante
duvidoso. Porém, futuros estudos clínicos randomizados, com maiores períodos
de proservação, devem ser realizados na busca de resultados mais conclusivos
na Endodontia regenerativa. O tipo de tecido gerado, os fatores que influenciam
seu desenvolvimento assim como seu comportamento em longo prazo, ainda
precisam ser melhor esclarecidos.
O procedimento foi realizado pelas alunas do Curso de Especialização em Endodontia Amanda Bermudes e Mariana Moraes, sob orientação das professoras
Heloisa Gusman, Thais Coutinho e da mestranda Danielle Santos, que escreveram o artigo.

Fig ura 1

Fig ura 4

Fig ura 2

Fig ura 3

Fig ura 5
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DACom / ABO-RJ :: Dr. Celson Couri, CD

III EFLUTASB/2018: grande sucesso
de público e crítica

III Encontro Fluminense de Técnicos e Auxiliares de Saúde Bucal
(III EFLUTASB/2018) foi um grande sucesso de público e crítica. O
evento científico voltado para TSBs e ASBs aconteceu nos dias 18 e
19 de maio, na Sede da ABO-RJ, e contou com a participação de um público
em torno de 100 pessoas, entre TSBs, ASBs e acadêmicas(os) da área.
O encontro deste ano teve diversas novidades como: transmissão ao
vivo de entrevistas; novos professores com temas inovadores e seminário
motivacional e de humanização, importantes para a formação científica
das(os) TSBs e ASBs. Além disso, como sempre, o evento abordou diversos temas relevantes, altamente importantes para o desenvolvimento e
crescimento das(os) TSBs e ASBs em suas carreiras profissionais. Foram
abordados assuntos técnicos; práticos; de etiqueta profissional; marketing; comportamento; biossegurança; concursos públicos e área militar e
relacionados também a diversas especialidades da Odontologia.
Abertura e palestras dos professores
A abertura do evento aconteceu na sexta-feira, dia 18 de maio, e ficou
a cargo do Diretor do DACom/ABO-RJ, Dr. Celson Couri, que agradeceu
a presença de todos e enalteceu a importância deste tipo de evento para
TSBs, ASBs e acadêmicas(os), pois a profissão de técnico e auxiliar está
crescendo dia após dia, e nos dias atuais os CDs estão procurando profissionais (técnicos e auxiliares) com formação e conhecimento científico
para atuar em seus consultórios e clínicas, pois os técnicos e auxiliares
com boa formação ajudam o CD a obter sucesso em seus procedimentos
nos consultórios e clínicas. Desta forma, os(as) TSBs, ASBs e acadêmicos
(as) têm a possibilidade de ganhar novos conhecimentos científicos, e
assim alavancar a sua carreira profissional.
Ao final do primeiro dia de encontro, aconteceu um debate com a presença dos(as): Prof. Celson Couri, Prof. Carlos Augusto, Profa. Zilma de
Carvalho, Profa. Lusiane Borges, Prof. Roberto Vianna e Profa. Cristina
Moutinho. Os docentes realizaram um debate de ideias e tiraram dúvidas
dos alunos presentes, fortalecendo a troca de informações e conhecimentos dentro do evento.
Nesta edição, o III EFLUTASB/2018 reforçou ainda mais a parte científica do evento, trazendo mais professores, novos temas e mostrando
de forma teórica e técnica a importância da profissão de TSB e ASB. O
encontro teve a presença de diversos(as) professores(as) de renome e de
alto gabarito que ministraram as aulas nos dois dias de evento, que foram: Prof. Celson Couri, Prof. Carlos Augusto, Profa. Zilma de Carvalho,
Profa. Lusiane Borges, Prof. Roberto Vianna e Profa. Cristina Moutinho,

Prof. Yuri Lopes, Profa. Márcia Nana, Profa. Juliana Abdelnur, Profa. Ana
Cláudia Ferreira, Profa. Rosana Vasconcellos, Prof. Érico Ribeiro de Souza, Profa. Danielle Coelho, Prof. Thiago Spinelli, Prof. Guilherme Russo,
Prof. Juliana Audi, Prof. Júlio Cezar de Almeida Júnior, Profa. Daniela
Guzmán, Profa. Alessandra Libardi, Prof. Murilo Macedo, Prof. Rodrigo
Von Held, Profa. Ângela Cavalcante, Profa. Valéria Roças e Prof. Mauro
Rêgo.
Nas aulas foram abordados diversos temas científicos de grande importância para as TSBs e ASBs, que foram: etiqueta profissional; marketing; atuação responsável de TSBs e ASBs; instrumentação cirúrgica; dicas para concursos públicos e área militar; biossegurança; atendimento
odontológico básico; SUS; emergências odontológicas; cotação de dentais
primeiros socorros; resinas compostas; temas ligados às especialidades
de Ortodontia, Implantodontia, Pacientes com Necessidades Especiais,
Cirurgia Oral, Radiologia Odontológica, Odontologia do Esporte, Odontologia Hospitalar e Endodontia, entre outros assuntos de grande relevância.

Simpósio e workshop de humanização

Além dos temas inovadores e das transmissões ao vivo pela Internet
de aulas e entrevistas com os professores participantes do encontro, nesta
edição do III EFLUTASB/2018, tivemos uma sala exclusiva que foi comandada pelos professores Mauro Rêgo e Valéria Roças (CD) que realizaram dentro do evento um workshop de humanização em Odontologia
em que as alunas podiam falar sobre a profissão e suas vivências e trocando informações umas com as outras e recebendo conselhos dos professores que comandavam o workshop. Neste mesmo evento paralelo tivemos
também o estúdio de sensibilidade em que a Profa. Valéria Roças (CD)
e o Prof. Mauro Rêgo entrevistavam os(as) alunos(as) participantes do
evento, onde eles(as) falavam sobre o EFLUTASB e sobre a sua trajetória
na profissão de TSB ou ASB ou sua vivência como acadêmico(a) da área.
Durante os intervalos de algumas aulas e no final do evento foram sorteados diversos brindes e prêmios como bolsas de estudos para o curso de
formação de TSBs da ABO Regional Duque de Caxias e muitos brindes
úteis cedidos pelos apoiadores do evento.
O DACom/ABO-RJ agradece o apoio das seguintes empresas e entidades: Ideia Publicidade e Consultoria, Socialcred, ABO Regional Duque
de Caxias – Escola de Aperfeiçoamento de TSBs. Até a quarta edição do
EFLUTASB, em 2019!
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MEDALHA TIRADENTES - DR. VEIT ::

O

Dr. Veit recebe Medalha Tiradentes na ALERJ

cirurgião-dentista Dr. Avelino Veit, mais conhecido por todos como Dr.
Veit, recebeu no último dia 28 de maio a maior honraria concedida pelo
Estado do Rio de Janeiro aos seus cidadãos que é a Medalha Tiradentes.
O tributo foi concedido pelo Deputado Estadual Márcio Pacheco (PSC) em sessão
extraordinária no Plenário da ALERJ, pelas ações sociais com crianças carentes
nas comunidades da Tijuca e do Rio Comprido e pela luta na questão de sustentabilidade no mundo visando à preservação da natureza.
Na questão social, o Dr. Veit, juntamente com a sua esposa, a cirurgiã-dentista
Dra. Cynthia Veit, realiza todo ano, em dezembro, na área da Grande Tijuca, um
evento social conhecido como Natal Azul, no qual organiza uma grande festividade com atividades lúdicas, distribui muitos brinquedos para que toda a criançada
curta uma festividade natalina e também faz a doação de kits de higiene oral com
escovas de dente para todos os jovens presentes ao evento. Além disso, o Dr. Veit e
sua esposa também realizam outras ações sociais frequentes com foco na Odontologia em prol das crianças carentes das comunidades da Grande Tijuca. Na questão
ambiental, o Dr. Veit se destaca por ter montado uma clínica totalmente sustentável, com ações que ajudam a natureza como: recolher água da chuva para uso nos
banheiros, usar lâmpadas de led, entre outras ações. Além disso, o Dr. Veit foi um
dos palestrantes na Rio+20, no Rio de Janeiro, em 2012, uma conferência sobre o
clima onde foram discutidos assuntos da natureza e da sustentabilidade, pois ele
foi o primeiro desenvolvedor da escova biodegradável, que se dissolve em 04 anos,
preservando a natureza e evitando contaminações do plástico com o solo natural.
A cerimônia de entrega da Medalha Tiradentes ao Dr. Veit contou com a participação de familiares do homenageado, diversas autoridades da Odontologia, amigos pessoais, funcionários da Clínica Dr. Veit, autoridades religiosas, celebridades
artísticas e musicais, entre outras pessoas. O Presidente da ABO-RJ, Dr. Ivan do
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Amaral Pereira, foi representado pelo Diretor de Finanças da ABO-RJ, Dr. Paulo
Murilo da Fontoura, que nesta ocasião fez o discurso no oratório da ALERJ, a
pedido do Dr. Veit e do Deputado Estadual Márcio Pacheco, em nome da Odontologia e dos cirurgiões-dentistas presentes.
Vale ressaltar também as autoridades e convidados do Dr. Veit que compuseram
a mesa de honra da premiação que foram: Dra. Cynthia Veit, cirurgiã- dentista e
esposa do homenageado; Dr. Paulo Veit, cirurgião-dentista e pai do homenageado;
Dr. Edson Menezes Alves, cirurgião-dentista e referência mundial em Reabilitação
Oral; Dr. Mohamad Houssein Abou Wadi, cirurgião-dentista, diretor do Grupo
Harmonique e Presidente da Faculdade Avantis; e a cantora Alcione que provocou grandes emoções quando cantou a ‘capela’ a música Estrela Luminosa para o
público presente na homenagem.
Após o show musical da cantora Alcione e o recebimento do tributo, o pai e
a esposa do homenageado, Dr. Paulo Veit e Dra. Cynthia Veit, respectivamente,
fizeram um discurso enaltecendo a postura do Dr. Veit e demonstrando sua garra
pelas conquistas alcançadas, e mostrando o seu caráter ilibado. Também, após os
discursos dos familiares, o Deputado Estadual Márcio Pacheco ressaltou a importância do Estado do Rio de Janeiro contar com a presença desta figura que sempre
ajuda a todos, o Dr. Veit.
No final da cerimônia, o Dr. Veit, muito emocionado, agradeceu a todos os
presentes e fez um pequeno discurso ressaltando que sempre devemos ajudar o
próximo e os mais necessitados e nunca esquecendo que preservar a natureza é
fundamental para a sobrevivência dos nossos herdeiros.
Após o término do evento, todos foram convidados para participar de um coquetel para celebrar com ‘chave de ouro’ o sucesso desta premiação voltada ao
Dr. Veit.
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14º Bingo Dançante Junino/2018:
muita diversão em ritmo de ‘arraiá’

ABO-RJ realizou, no último dia 23 de junho, a 14ª edição do Bingo Dançante temático, que homenageou São João, onde a festividade foi em ritmo junino – ‘arraiá’. O evento festivo aconteceu
na Sede da ABO-RJ, no Espaço Arena, e foi apresentado pelo locutor e
jornalista Ricardo Mesquita. Além de muita animação de todos os presentes, esse bingo teve um grande sucesso de público e crítica, com a
presença de mais de 50 pessoas. A festividade contou com a participação
do Presidente da ABO-RJ, Dr. Ivan do Amaral Pereira; da Diretora Social,
Dra. Regina Tancredo e seus familiares; do Diretor Financeiro, Dr. Paulo
Murilo da Fontoura e sua esposa; do Subsecretário da ABO-RJ, Dr. Ismael de Oliveira e sua esposa. Além da Diretoria da instituição, o bingo teve
a participação de diversos CDs associados, juntamente com seus familiares; parentes de diretores da ABO-RJ e amigos da entidade. Como em
todas as edições do evento, todos os participantes receberam 10 cartelas
para concorrer aos prêmios, e no final aqueles que não ganharam nada
recebem a cartela extra, “sorteio do azarão”, onde disputam o prêmio-surpresa colocado na caixa de interrogação.
O 14º Bingo Dançante Junino distribuiu nessa edição os seguintes

:: BINGO JUNINO

brindes: um espremedor de frutas, ferro elétrico de passar roupa, uma
espagueteira inox, um liquidificador, uma sanduicheira grill, um telefone
sem fio, uma panela elétrica para fazer arroz, uma cesta de guloseimas,
uma cafeteira da marca Nespresso e o prêmio principal foi a televisão
de 20’’ polegadas. Nesta edição, o prêmio-surpresa (“azarão”) foi um kit
torcedor – ‘Vai Brasil – rumo ao hexa’, que tinha buzina, óculos, chapéu,
gravata e pulseira, em homenagem à Copa do Mundo de Futebol – FIFA
– Rússia 2018. Os grandes sortudos do evento, que ganharam os prêmios
principais, foram: Emma da Fontoura, esposa do Diretor de Financeiro
da ABO-RJ, Dr. Paulo Murilo da Fontoura, que faturou a cesta de guloseimas; a Sra. Elenice Gabriel, que ganhou a cafeteira Nespresso e a Sra.
Valéria Ferreira, que faturou o melhor prêmio do bingo, a televisão de
20” polegadas da marca Philco. O prêmio do azarão – kit torcedor – Vai
Brasil – rumo ao hexa, foi conquistado pela Sra. Erodirce José dos Santos,
que adorou muito os seus prêmios.
Em 15 de setembro, a ABO-RJ realizará o 15º Bingo Dançante da Primavera, em homenagem à estação das flores. Os convites estarão à venda
a partir do dia 03 de setembro na Secretaria da ABO-RJ. Participem!
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DENTISTA AZUL - Sustentabilidade :: Dr. Veit, CD

Vigilância Sanitária: o básico e o obrigatório!

H

oje vamos falar sobre o que você precisa saber para realizar uma boa prática profissional em seu consultório,
dentro das normas da vigilância sanitária. Investimento nº 01 em seu consultório: sistema
de esterilização padrão e princípios de biossegurança. A lei considera que os
consultórios odontológicos são locais de risco (área critica) e por isso todas
as normas e princípios de biossegurança devem ser seguidos criteriosamente
para obtenção do Alvará de funcionamento do consultório.
Nossa ênfase hoje será nos resíduos, e aí vão as normas:
- A destinação final de todo material perfurocortante deve ser feita em
recipiente rígido, estanque, vedado e identificado pela simbologia de substância infectante e contendo solução desinfetante. Descartado junto com o
lixo hospitalar.
- Os estabelecimentos de assistência odontológica deverão se cadastrar
junto ao serviço de coleta diferenciada pelo serviço de saúde.
- No recinto dos estabelecimentos, os resíduos deverão ser mantidos em
recipientes com tampa, acionados por pedal, separados em lixo comum e
lixo contaminado. Usar saco branco leitoso para o lixo contaminado.
- O local para guardá-los deve ser escolhido de modo a não propiciar possíveis contaminações.
- O material contaminado deverá sofrer tratamento adequado.
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- Possuir abrigo externo próprio para coleta hospitalar.
- Os restos mercuriais deverão ser mantidos em recipiente rígido, vedado
por tampa rosqueável, contendo água e fixador de RX em seu interior. Devem ser enviados para usinas de reciclagem.
- O revelador de RX deve ser neutralizado antes de ser despejado no esgoto (1 litro de revelador/10 litros de água/100ml de vinagre comum). O
fixador deve ser encaminhado em sua embalagem original para firmas de
recuperação de prata.
Mesmo antes de adequar a estrutura física do seu consultório
é fundamental que ele apresente
um fluxo adequado dentro dos
princípios de biossegurança.
Cada passo deve ser cumprido rigorosamente para que seu
consultório ou clínica estejam
praticando os cuidados necessários com a biossegurança e as
instalações ideais do seu local de
trabalho.
A prevenção é o melhor método de atuação.

Marcia Nana

:: MARKETING

Posicionamento é a marca do Cirurgião-Dentista?

M

uitos cirurgiões-dentistas perguntam o que é o posicionamento? Significa a marca do consultório/clínica ou o nome do cirurgião-dentista. Enfim, ficam confusos quando precisam definir o posicionamento do consultório ou clínica. O posicionamento não é
a marca, mas são atributos associados a sua marca. Como?
Todos os cirurgiões-dentistas têm uma marca, razão social, nome fantasia, ou o próprio nome. Esta marca às vezes é trabalhada junto a uma
logomarca, slogan, ou seja, diversas formas com a finalidade de destacarse das demais no mercado. Mas mesmo que você construa uma marca
estilizada, em 3D e não construir atributos que são somados a sua marca,
sinto informar que ela não terá valor. Os valores e atributos são agregados a sua marca como resultados da prestação de serviços que você
oferece durante anos. Posicionamento é a forma como as pessoas te vêm
no mercado, a forma como eles reagem ao seu nome ou marca. Por isso a
importância de agregar valores.
O serviço de qualidade, o bom atendimento, a qualidade agregada, o
conforto, os uniformes limpos, o sorriso no rosto e o pós-atendimento.
Tudo, enfim, são atributos somados a sua marca que são fixados na mente do consumidor, o seu nome, sua marca e sua logo. A pontualidade do
cirurgião-dentista também é um item muito importante, assim como as
ações prestadas em relação a responsabilidade social e ambiental.
Ter um posicionamento que leve sua marca a ser considerada uma
marca “Top of Mind”, aquela que é lembrada quando alguém fala no

cirurgião-dentista, ou em serviços odontológicos.
Lembro que a construção dos valores não acontece da
noite para o dia, mas, sim, da continuidade de uma
excelência nos serviços e isto engloba conhecer seus
pacientes, o que ele quer, o que deseja, quais são os
hábitos e os costumes de cada um.
Quando você trabalha o posicionamento da sua marca, você cria a essência de seu consultório. O diferencial que faz o cirurgião-dentista sobressair no mercado.
Tudo o que é pontuado por sua consultoria de marketing é de extrema importância para esta construção de valor. Que tem início com a
elaboração de sua identidade, planejamento das estratégias no mercado,
relações com o público interno e externo, postura, ética e respeito. Além
disso, o processo continua com o posicionamento, que é considerado o
último degrau do Branding, que é a gestão da marca.
Pense nisso! Considere o que sua marca transmite hoje ao mercado
e agregue valores que despertem a atenção e o reconhecimento de seu
público.
Sucesso!
Marcia Nana
Consultora de Marketing
ideia_consultoria@yahoo.com.br
www.marciananamarketing.com.br

:: ANÚNCIO
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ÉTICA E CIÊNCIA :: Dr. Placidino Brigagão, CD

Nunca mais a vi
Num mar de águas calmas: INDICO.
A conchinha boiando ao meu passar,
Perguntou-me: de onde és?
Respondi-lhe: de outro mar bem longe.
Tu és tão bela que vou levar-te.
Queres vir comigo?
Conhecerás praias diferentes,
Novos cenários de outro mar.
Vou! Leve-me.
Sou uma virgem sentida.
Quero conhecer outras vagas,
Sentir a diversidade das daqui.
Que sorte teve: entreguei-lhe
às ondas do mar de Copacabana.
Deu-me alegre adeus: nunca mais a vi.

ESTÁGIO/COIC ABO-RJ ::

O

Estava sentado em ambiente meditativo, ouvindo melodias de um
órgão quase divino, cujas músicas me transportavam a lugares desconhecidos, mas de grande fervor.
Sentou-se ao meu lado uma senhora que nunca a tinha visto e me solicitou: estou ansiosa por fazer soar aquele majestoso órgão que o senhor
está ouvindo com tanta contrição.
Pergunto: a senhora é à Organista?
Resposta: tocava sempre, mas hoje não mais pertenço a aquela famosa
instituição.
Fui até a quem de direito e fiz a solicitação.
Voltei e lhe disse: pode assumir o instrumento.
Sua excepcional execução de partituras por mim desconhecidas eram
tão maravilhosas, que ao passar de curto tempo o ambiente sagrado
completou-se de ouvintes.
Inebriados, ouvimos transportados à alegria dos sons.
Foi até aplaudida freneticamente.
Voltou a mim, agradeceu e despediu-se.
Nunca mais tornei a vê-la.
Quem seria e qual a sua história?

Fotos: Afonso Alfaya

COIC ABO-RJ realiza seleção de novos estagiários

Centro de Odontologia Integrada e Comunitária - Dr.
Aércio Teixeira de Carvalho (COIC ABO-RJ) realizou
no último dia 24 de junho o seu processo seletivo, através de prova, para contratação de novos estagiários para o segundo semestre de 2018.
Participaram da seleção em torno de 150 candidatos de diversas faculdades e universidades públicas e privadas. Para estarem
aptos ao processo seletivo, todos os candidatos tinham de estar
cursando o penúltimo ou último período do curso de graduação
em Odontologia. O processo seletivo, que terá continuidade em
julho, em sua 2ª etapa, onde selecionará os candidatos aprovados, que já começam a trabalhar a partir de agosto na Clínica
Comunitária do COIC ABO-RJ.
A prova de seleção dos novos estagiários contou com a participação de todos os professores coordenadores do estágio e com
a equipe de supervisão administrativa da unidade.
Vale ressaltar aos participantes que não foram chamados nesta 2ª etapa da seleção, que eles serão colocados no cadastro de
reserva, e devem manter seus dados atualizados junto ao COIC
ABO-RJ, pois novas vagas podem surgir. Para manter seus dados atualizados, basta entrar em contato através do e-mail
coic@aborj.org.br ou pelo telefone (21) 2293-3017.
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:: LANÇAMENTO

Fotos: Afonso Alfaya

Presidente da ABO-RJ, Dr. Ivan do Amaral Pereira,
participa do evento de lançamento do livro do
Dr. Roberto Prado e da Dra. Martha Salim

O

Presidente da ABO-RJ, Dr. Ivan do Amaral Pereira, participou do evento de lançamento do livro
‘Cirurgia Bucomaxilofacial – Diagnóstico e Tratamento’, da Editora Guanabara Koogan, de autoria dos cirurgiões-dentistas Dr. Roberto Prado (Coordenador do Curso de Aperfeiçoamento em
Cirurgia Oral da ABO-RJ – Sede e Barra) e Dra. Martha Salim. A festividade de lançamento do livro aconteceu no dia 11 de junho, no Centro de Convenções Copa Star, do Hospital Copa Star, em Copacabana. O
evento de lançamento teve também uma noite de autógrafos dos autores da obra-prima e foi antecedido
por um encontro técnico-científico que contou com professores de
alto gabarito.
A festividade contou, além da participação do Presidente da ABO
-RJ, Dr. Ivan do Amaral Pereira, com a presença de diversos Presidentes e Representantes de entidades de Odontologia regional e
nacional, como o Conselheiro do CRO-RJ, Dr. Altair Andrade, que
estava representando o Presidente do CRO-RJ, Dr. Outair Bastazini
e diversos diretores de faculdades e universidades de Odontologia
do Estado do Rio de Janeiro. Além disso, o evento teve uma grande
participação de cirurgiões-dentistas cariocas, fluminenses e de outros estados brasileiros.
Ao final do evento, após as palestras, à venda dos livros e à noite
de autógrafos, foi servido um coquetel para celebrar o grande sucesso do evento e poder presentear a todos que compareceram a esse
dia bastante importante para a Odontologia fluminense e nacional.

:: ANÚNCIOS

:: EDITAL
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA
SEÇÃO RIO DE JANEIRO
		
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Por determinação do Senhor Presidente do Conselho Executivo, Dr. Ivan do Amaral Pereira, ficam convocados os Senhores
associados quites com suas obrigações sociais a se reunirem na
forma do Artigo 101 do Estatuto vigente, para deliberarem sobre
a Alienação dos Imóveis situados à Rua Sampaio Viana, 260,
268 e 278 - Rio Comprido - RJ, na Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 24 de julho de 2018, às 16h30 em 1ª
convocação e às 17h, em 2ª e última convocação, à Rua Barão de
Sertório, 75 - Rio Comprido - RJ
Rio de Janeiro, 14 de julho 2018.
IVAN DO AMARAL PEREIRA, CD
Presidente da ABO-RJ
JORNAL DA ABORJ - Maio/Junho de 2018
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CURSO PROF. CHEUNG ::

O

Prof. Cheung Ka Fai realiza na ABO-RJ ‘Curso de Imersão:
Facetas em Resina Composta para o Clínico’

Prof. Cheung Ka Fai, que também é Diretor do Departamento Estudantil da ABO-RJ, ministrou um curso científico na Sede da
ABO-RJ, entre os dias 18 e 22 de junho. A atividade científica que
foi o ‘Curso de Imersão: Facetas em Resina Composta para o Clínico’ contou
com a presença de 11 alunos. O evento científico que foi teórico e prático
apresentou aos discentes todas as técnicas de uso da resina composta.
O curso teve como objetivo capacitar o cirurgião-dentista nas técnicas de
resina composta nos dentes anteriores para harmonização do sorriso. O curso disponibilizou para os alunos todos os materiais teóricos e de consumo
(silicones e resinas).
Na atividade científica foram abordados diversos assuntos e temas que
enalteceram a parte cientifica e prática do curso que foram os seguintes: sistemas adesivos atuais; resinas compostas atuais; facetas estratificadas à mão
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livre, nova técnica; corpo/dentina/esmalte/translúcido; facetas semidiretas
em 15 minutos; facetas pré-fabricadas – Sistema Componeer; acabamentos
para protocolo anatômico; sistema de polimento atual em resinas compostas; harmonização com resinas compostas em dentes anteriores, entre outros
assuntos e temas relevantes.
Ao final do curso, aconteceu um debate do professor com os alunos, para
que todos pudessem trocar experiências e conhecimentos das novas técnicas.
Além disso, o Prof. Cheung Ka Fai organizou no último dia de aula um pequeno happy hour para celebrar o sucesso da atividade científica.
O Departamento de Atividades Estudantis da ABO-RJ estará organizando
novos cursos para o segundo semestre de 2018. Confira no site da ABO-RJ
(www.aborj.org.br) e no Facebook da ABO-RJ (aborjbrasil).

Fotos: Afonso Alfaya

:: CURSOS DO CIENTÍFICO/ESTUDANTIL

Cursos do Científico/Estudantil - 2018: diversas especialidades,
assuntos inovadores e professores de alto gabarito marcaram o
encerramento de sucesso da temporada de cursos do
1º semestre/2018

A

temporada de cursos dos Departamentos de Atividades
Científicas/Estudantis do 1º semestre de 2018 teve o seu
término no dia 23 de junho. Os cursos de um dia atraíram um grande número de profissionais (CDs) e acadêmicos de
Odontologia. Além disso, destacamos e agradecemos a presença
dos professores renomados que participaram dos nossos eventos
científicos e dos CDs e acadêmicos de Odontologia que os prestigiam sempre nos nossos eventos científicos.
O Departamento de Atividades Científicas/Estudantis fecha
esse semestre com um balanço positivo dos encontros científicos,
devido ao grande sucesso que os científicos tiveram.
Vamos destacar os cursos que encerram a temporada de atividades científicas neste 1º semestre /2018:
Prof. Alexandre Cardoso e Prof. Francisco Pereira Jr.
No dia 21 de março, o Departamento de Atividades Científicas
organizou uma atividade cientifica com os professores Alexandre
Cardoso e Francisco Pereira Jr. Os dois ministraram um curso de
um dia como tema: “Planejamento Global em Reabilitação Oral
e a Longevidade dos meus Tratamentos Restauradores”. O evento
científico teve como objetivo transmitir os conceitos básicos de
oclusão, planejamento, DTM e placas para uma maior leongevidade dos trabalhos restauradores. Os professores apresentaram
os seguintes assuntos durante o curso, que foram: conceitos de
oclusão; planejamento em reabilitação com manutenção ou recuperação da dimensão vertical de oclusão; como proceder em
pacientes com DTM; como proceder em pacientes bruxômanos e
placas interoclusais: tipos, indicação e protocolo de uso.
Profa. Márcia Nana e Profa. Poliana Ferraz
No dia 26 de abril, o Departamento de Atividades Científicas
apresentou um curso com as professoras Márcia Nana e Poliana
Ferraz. As duas apresentaram o evento científico: “Mercado de
Trabalho/Marketing Pessoal – Tudo que você precisa saber para
fazer a diferença no mercado de trabalho”. A aula de um dia teve
como objetivo qualificar o profissional para um melhor posicionamento no mercado de trabalho. Além disso, as duas professoras
abordaram os seguintes assuntos no curso que foram: mercado de
trabalho(carreira de sucesso, autoconfiança e mudanças) e marketing pessoal (postura, imagem perfil e identificando o mercado).
O curso teve apoio das empresas: Ideia Publicidade e Consultoria
e da Super Estágios.
JORNAL DA ABORJ - Maio/Junho de 2018
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CURSOS DO CIENTÍFICO/ESTUDANTIL ::
Prof. Sekito
No dia 27 de abril, o professor Sekito ministrou uma atividade
científica organizada pelo Departamento de Atividades Científicas, que teve como tema: “Complicações, Soluções & Inovações
em Lentes de Contato”. O encontro cientifico teve como objetivo
atualizar o cirurgião-dentista sobre as intercorrências clínicas em
procedimentos em lentes de contato. O Prof. Sekito apresentou
durante a aula de um dia diversos assuntos de grande relevância
para os CDs e acadêmicos de Odontologia presentes, em relação
ao tema central da aula, que foram: abordagem de problemas e
dificuldades na condução de casos de lentes cerâmicas, soluções
clínicas e protocolos e estado da arte e inovações de tecnologia
digital em lentes cerâmicas.
Profa. Michelle Protzenko
No dia 23 de maio, a professora Michelle Protzenko apresentou um evento científico organizado pelo Departamento de Atividades Estudantis, que teve como tema: “O Papel da Viscossuplementação nas Disfunções Temporomandibulares”. O encontro
científico teve como objetivo introduzir a técnica de Viscossuplementação Temporomandibular. A professora Michelle Protzenko
em seu curso de uma dia apresentou aos presentes os seguintes
assuntos em sua aula: dores articulares(novas perspectivas e paradigmas), anatomia e biomecânica aplicada à viscossuplementação temporomandibular e abordagem terapêutica com hialurato
de sódio.
Profs. Roberto Prado, Thiago Almada, Bianca Bravim, Sérgio Gonçalves, Júlio Leite e Thaís Pimentel
No dia 06 de junho, os professores Roberto Prado, Thiago Almada, Bianca Bravim, Sérgio Gonçalves, Júlio Leite e Thaís Pimentel
ministraram um curso de um dia organizado pelo Departamento
de Atividades Científicas, que teve como tema: “Manuseio dos
principais medicamentos em Cirurgia oral no controle da dor,
edema e comportamento”. A equipe de professores apresentou
durante o evento cientifico para os CDs e acadêmicos de Odontologia presentes na aula os seguintes assuntos relacionados ao
tema central, que foram: manejo de medicações em pacientes
sistemicamente comprometidos, profilaxia antinbiótica – (quando e como utilizar?), controle da dor e edema em Cirurgia Oral,
controle da ansiedade em Cirurgia Oral, princípios da anestesia
local e principais técnicas anestésicas. O encontro científico teve
o apoio do Laboratório EMS.
Profa. Michelle Protzenko
No dia 13 de junho, a professora Michelle Protzenko apresentou um evento científico organizado pelo Departamento de Atividades Estudantis, que teve como tema: “Dispositivos Interoclusais para o Tratamento da DTM”. O encontro científico teve como
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:: CURSOS DO CIENTÍFICO/ESTUDANTIL

objetivo a prescrição e aplicação dos dispositivos interoclusais. A
professora Michelle Protzenko em seu curso de um dia apresentou aos presentes os seguintes assuntos relacionado ao tema central de sua aula: placas miorelaxantes (confecção e prescrição),
aparelhos ortopédicos funcionais dos maxilares e tratamentos coadjuvantes na DTM. Neste curso científico, o Diretor do Departamento de Atividades Estudantis, prof. Cheung Ka Fai, sorteou aos
presentes uma bolsa integral de 100% para que o comtemplado
pudesse participar o Curso de Imersão, de cinco dias, ministrado
por ele. O sortudo que ganhou a isenção de 100% do curso foi
acadêmico de Odontologia, Roger Nolasco Costa.
Prof. Marco Aurélio Chaves
No dia 15 de junho, o professor Marco Aurélio Chaves ministrou um curso científico de um dia organizado pelo Departamento de Atividades Estudantis, que teve como tema: “Passo a passo
da confecção das facetas diretas em resina composta”. A atividade científica teve como objetivo descortinar a técnica mostrando
uma forma simplificada de confecção de facetas diretas em resina composta. O professor Marco Aurélio Chaves apresentou em
seu curso os seguintes assuntos relacionados ao tema central do
encontro que foram: princípios estéticos (protocolo fotográfico
simplificado), gengivoplastia com bisturi elétrico, clareamento
dental, mock-up (planejamento reverso/Odontologia emocional),
guias (previsibilidade e durabilidade), seleção de cor/seleção de
resina, técnica dos quatro passos para facetas diretas, resina composta – técnica direta e semidireta, protocolo de polimento simplificado e manutenção do procedimento.
Petrópolis Dental Meeting/2018
O Departamento de Atividades Estudantis da ABO-RJ, através
do seu Diretor, o Prof. Cheung Ka Fai, apoiaram o encontro científico que estava acontecendo na Cidade Imperial. O evento científico de um dia que aconteceu no dia 23 de junho teve professores de renome que foram eles(as): Prof. Robson Mamede, Prof.
Júlio César Marques, Profa. Danielly Corrêa, prof. Cheung Ka Fai
e Profa. Michelle Protzenko. A atividade científica que aconteceu
na UCP – Centro de Especialidades Odontológicas de Petrópolis
abordou diversas especialidades da Odontologia como: estética,
reabilitação oral, radiologia e marketing odontológico.
O Departamento de Atividades Científicas/Estudantis agradece a todos os professores de grande renome, CDs e acadêmicos de
Odontologia que estiveram presentes nas atividades científicas.
No segundo semestre de 2018, a partir do mês de julho, começa a
nova temporada de cursos do Departamento de Atividades Científicas/Estudantis. Acompanhe a programação dos novos cursos
que estarão disponíveis no site da ABO-RJ (www.aborj.org.br) e
no Facebook da ABO-RJ (aborjbrasil) e não deixe de participar
dos eventos científicos da entidade! Contamos com a presença de
todos!
JORNAL DA ABORJ - Maio/Junho de 2018
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CURSOS - ABO - BARRA MANSA ::
ESPECIALIZAÇÃO EM ORTODONTIA
COORDENAÇÃO: Profª Dayse Pena Oliveira da Silveira / NATUREZA: teórico/clínico/laboratorial / DURAÇÃO: 36 meses (terça à sábado –
mensal - 08 às 18h) / INVESTIMENTO: 36 x 1.350,00 / 42 x 1.158,00 / consultar outras opções
ESPECIALIZAÇÃO EM IMPLANTODONTIA
COORDENAÇÃO: Prof. Waldir Benincasa de C. Lima / NATUREZA: teórico/prático-laboratorial/clínico-cirúrgico / DURAÇÃO: 26 meses (4ª
feira – semanal - 08 às 18h) / INVESTIMENTO MENSAL: 26 x 1.000,00 ou 36 x 813,00
ATUALIZAÇÃO EM PERIODONTIA E MANIPULAÇÃO TECIDUAL
COORDENAÇÃO: Prof. João Carlos Moreira Jardim / NATUREZA: teórico/clínico/laboratorial / DURAÇÃO: 12 meses (terça-feira - 2x ao
mês - 08 às 18h) / INVESTIMENTO MENSAL: R$ 450,00
ATUALIZAÇÃO EM IMPLANTODONTIA
COORDENAÇÃO: Prof. Waldir Benincasa de C. Lima / NATUREZA: teórico/prático-demonstrativo/ clínico-cirúrgico / DURAÇÃO: 12 meses
(4ª feira - quinzenal - 8h às 18 h) / INVESTIMENTO MENSAL: R$ 450,00
ATUALIZAÇÃO EM CIRURGIA ORAL
COORDENAÇÃO: Prof. Ronan Matheus V. Silva / NATUREZA: teórico/prático-clínico / DURAÇÃO: 06 meses (6ª feira – quinzenal - 09 às
18h) / INVESTIMENTO MENSAL: R$ 450,00
ATUALIZAÇÃO EM ESTÉTICA ADESIVA
COORDENAÇÃO: Prof. Sérgio Henrique D. de Castro / INÍCIO: 06/08/2018 / NATUREZA: teórico/laboratorial / DURAÇÃO: 08 meses (2ª
feira - quinzenal - 14h às 20h) / INVESTIMENTO MENSAL: R$ 600,00
ATUALIZAÇÃO EM ENDODONTIA
COORDENAÇÃO: Prof. Guilherme Antônio Monteiro Miguel / INÍCIO: 10/08/2018 / NATUREZA: teórico/clínico/laboratorial / DURAÇÃO:
10 meses (sexta-feira – duas vezes ao mês - 08 às 18h) / INVESTIMENTO MENSAL: R$ 450,00
IMERSÃO TOXINA BUTULINICA E PREENCHIMENTO COM ÀCIDO HIALURÔNICO
COORDENAÇÃO: Profa. Débora Casagrande / DIAS: 04,05/2018 e 06/07/2018 (quarta, quinta e sexta) / NATUREZA: Teórico, laboratorial e clínico / DURAÇÃO: 03 dias (08:30 hs às 18:30 hs) / CARGA HORÁRIA: 24h / INVESTIMENTO: 2.950,00 (05 cheques de R$ 590,00)
ou 5% de desconto a vista
CAPACITAÇÃO
CURSO DE ASB – Auxiliar em Saúde Bucal
MATRÍCULA: R$ 100,00 / INICIO: 23/06/2018 / DURAÇÃO: 08 meses (sábado - quinzenal - 9h às 17h) / INVESTIMENTO: 08 parcelas de
R$ 200,00

EM BREVE:
IMERSÃO - Reconstrução e Preservação Alveolar
com Provisionalização Imediata.
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Para maiores informações, entre em contato:
dap@abobm.org.br; www.abobm.org.br
Telefones: (24) 98819-0143 e (24) 3323-7244
WhatsApp: (24) 98864-0860

:: CONVÊNIOS EM DESTAQUE

Espaço Ser em Movimento – Botafogo:
A história da origem do Pilates

P

ilates é um método que une corpo, mente e espírito através de exercícios orientados a alongar, fortalecer, alinhar
e equilibrar o corpo. Com a prática sistemática de exercícios específicos combinados com padrões de respiração, o
Pilates tem provado seu valor não só como prática corporal,
mas também como importante método para reabilitação de todos os tipos de problema. Praticado fielmente, o Pilates traz
numerosos benefícios. Desenvolve a capacidade de respiração
e circulação através do profundo e saudável ato de respirar
como foco primordial. Força e flexibilidade (particularmente
do abdome e dos músculos das costas) e coordenação – ambos,
físico e mental – são componentes chave num programa efetivo
de Pilates. Postura, equilíbrio e centro são todos reforçados.
Densidade e saúde de ossos e
articulações são desenvolvidas. Pilates ensina equilíbrio
e controle do corpo e esta capacidade transborda para outras áreas da vida.
Por volta de 1914, o alemão Joseph Pilates, nascido
em 1880, era um perfomer,
boxeador e vivia na Inglaterra. Na Primeira Guerra Mundial, foi levado para campos
de concentração com outros
compatriotas para Lancaster,
na Inglaterra. Lá ele ensinou
aos membros companheiros
os conceitos e os exercícios
desenvolvidos ao longo de 20
anos de estudo pessoal (por
conta dos problemas físicos e
de saúde que ele tinha como
a asma) assim como aprendizagem de yoga, zen, e de antigos regimes físicos gregos
e romanos. Foi nessa época
que ele começou a inventar
o sistema original de exercícios conhecidos hoje como
Matwork, ou, Mat Pilates ou
ainda Pilates de Solo, ou seja,
exercícios feitos no solo. Ele
chamou este método de Contrology, Contrologia. Alguns anos depois, ele foi transferido
para outro campo, onde se tornou enfermeiro, cuidador de vários internos com lesões e problemas físicos de guerra. Aqui,
ele começou a desenvolver equipamentos para reabilitar pa-

cientes, tirando molas das camas e pendurando cordas para
criar resistência e movimento para os acamados.
De certo modo, os equipamentos de Pilates hoje não são
muito diferentes daqueles oriundos da época de Joseph Pilates.
Tensão de molas, tiras ou correias para segurar pés e mãos, suportes para a coluna, nuca e ombros são tão importantes como
eram antigamente. Por causa da extraordinária natureza do
equipamento tanto como desafio e suporte do corpo quanto à
possibilidade de aprender a mover-se eficientemente, as peças
realmente atuam como um complemento para os desafiantes
exercícios do Matwork, o chamado Mat Pilates ou Pilates de Solo.
Princípios do Pilates
CONCENTRAÇÃO – Concentration – “Concentre-se nos
movimentos corretos cada vez
que você faz, a fim de que você
não os faça impropriamente e
perca todos os benefícios vitais
de seus valores”. Frase de Joseph Pilates.
Nossa mente controla nosso
corpo, então para realizar movimentos corretamente devemos nos concentrar completa e
profundamente. Pilates acreditava que este foco profundo iria
liderar desenvolvendo os movimentos até que eles tornassem
automáticos e engrenados, e
este foco de concentração iria
aumentar a propriocepção corporal.
CENTRAMENTO ou CENTRO – Centering – “Uma trindade única de corpo-mente-espírito equilibrados.”. Frase de
Joseph Pilates.
O Powerhouse é o ponto focal de todos os exercícios do
Pilates, e todos os movimentos
vêm do centro e não através
dele. Aprender como trabalhar
usando a linha do centro (centerline) do corpo como um ponto de referência, e como iniciar o movimento deste centro ao
invés de iniciar pela periferia.
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CONVÊNIOS EM DESTAQUE ::
CONTROLE – Control – “Domínio da mente sobre o completo controle do corpo.” Frase de Joseph Pilates.
A arte e ciência da Contrologia junta todas as partes da mente e do corpo em uma experiência de movimentação física. Pilates acreditava que sem controle, o exercício perdia seus benefícios. No Pilates, todo movimento é coordenado, eficiente
e macio. Para alcançar o domínio é preciso controlar todas as
partes do corpo todas às vezes.

mentos de forma que a precisão possa ser praticada sem fatiga
ou ser forçada. Trabalhar com precisão ajuda a reeducar padrões incorretos de movimentos, possibilitando alinhamento e
ajudando a prevenir lesões.

FLUIDEZ – Flowing ou Flow – “Foi concebido para alongar
e fortalecer músculos e ligamentos tanto que seu corpo será
tão flexível como o de um gato...”. Frase de Joseph Pilates.
Quando o Pilates é realizado corretamente, é iluminado e
RESPIRAÇÃO – Breathing – “Esvaziar os pulmões é uma fluido. O objetivo final é se mover com graça e facilidade em
arte e este passo final na respiração correta deve ser no míni- cada exercício e também em suas transições. O aumento da flemo compreendido”. Frase de Joseph Pilates
xibilidade e controle criado pela disciplina regular desenvolve
O ritmo natural da respiração aumenta a fluidez do movi- possibilidades de movimentos capacitando-os a serem realizamento e estabelece o ritmo do exercício. Joseph Pilates enten- dos com grande fluidez. Trabalhar com fluidez facilita o uso
deu a conexão entre inspiração e expiração. Ele sabia que uma funcional dos movimentos do Pilates no cotidiano.
completa expiração facilita uma completa inspiração, o que
possibilita o aumento de suprimento de oxigênio para as céluPOWERHOUSE – É o ponto inicial para uma boa postura e
las com diminuição da perda. Praticar a profunda e completa movimento saudável. É o centro do corpo. O meio do corpo é
expiração estimula a respiração, facilita o transporte do centro o centro de comando, frequentemente denominado como core
e intensifica o movimento.
(centro ou núcleo) ou cintura pélvica. Os músculos transversos
do abdome ativos estabilizam o centro, e numa rápida sucessão,
PRECISÃO – Precision – “Contrologia não é um sistema de o assoalho pélvico engaja para criar um cinturão de aço. Uma
exercícios aleatórios designados para produzir somente mús- imagem para o Powerhouse é o corpete ou espatilho usado peculos inchados.” Frase de Joseph Pilates.
las mulheres. Uma forte e centrada Powerhouse ajuda a criar
Precisão é construída com a Concentração e Controle. No uma mente também centrada. Práticas de corpo, mente e espíPilates, o importante não é só o que você faz, mas como você rito dão significância especial ao centro do corpo. Elas, como o
faz. Todo movimento tem um propósito, toda correção ou ins- Pilates, reconhecem o lugar de onde os movimentos começam
trução é importante para o sucesso na execução do movimen- e onde é emanada a energia como um centro espiritual.
to. Movimento preciso como referência da forma e anatomia
Fazendo a conexão do Powerhouse – Esculpir (Scoop), lede cada corpo é corretivo e produz resultados significantes. O vantar (Lift) – músculos abdominais ativos para dentro e para
Pilates usa poucas repetições e uma grande variedade de movi- cima.

Agende a sua visita e comece a praticar Pilates!
Associados da ABO-RJ têm preços especiais, não perca esta oportunidade e agende s
ua visita o mais breve possível. Estamos aguardando o seu contato!
Espaço Ser em Movimento
Rua Voluntários da Pátria, nº 258 – Sobrado - Botafogo
OBS: esquina e entrada pela Rua das Palmeiras
Informações
Telefones: (21) 2286-2020, (21) 2537-2200 e (21)98685-7675 (Oi)
Site: www.seremmovimento.com.br

32

JORNAL DA ABORJ - Maio/Junho de 2018

:: 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 208)
Para usufruir apresente sua carteira social e o boleto da contribuição associativa
Mais Informações: ABO-RJ Sede Tel.: (21) 2504-0002
ABO-RJ Sucursal Barra da Tijuca Tels.: (21) 2494-3487 / 2491-1759
E-mail: secretaria@aborj.org.br ou visite nosso site: www.aborj.org.br

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 - 243, ou entrar em contato diretamente com o Dr. André Nascimento, às
terças-feiras, no ramal – 208. Agende a sua visita!

:: CLASSIFICADOS DA ABO-RJ
HORÁRIOS
• Barra da Tijuca - Alugo horário às terças-feiras pela manhã e sextas-feiras manhã e tarde,
ao lado do Shopping Open Mall. Contatos com Dra. Maria, nos telefones: (21) 2208 0299 e
(21) 99971-8437.
• Centro – Alugo horário em clínica bem equipada (equipo Kavo, raio-x e autoclave). Ótima
localização, na Av. Almirante Barroso. Meio período e período integral. Tratar nos telefones: (21) 2220-0323 / (21) 3553-2413 / (21) 3553-2414
• Botafogo – Alugo consultório dentário pronto para uso na Praia de Botafogo. Sala decoradacom recepção, lavabo, espaço para copa e sala de esterilização. Excelente pontocomercial. Tratar com Marcia no telefone: (21) 98105-4749 ou Bruno (21) 99670-8067. Também
pelo e-mail: marcia.dantonio@gmail.com
• 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 – 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.
• 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
• 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.
• Tijuca - Alugo consultório completo, novo e pronto para uso em excelente ponto, próximo à estação do Metrô Saens Peña. Contato com Dra. Helene, no telefone (21) 991841604.

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

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.
• Vendo compressor Stelo para 2 consultórios no valor de R$3.900,00. Contato com o
Dr. Carlos no Tel.: (21) 99617-0736
• Vendo cadeira completa, mocho, raio-x, compressor stello, ultrasom em ótimo estado,
autoclave e bancada com pia (Móvel). Informações com o Dr. Joel, nos telefones: (21)
2234-4702, (21) 2571-1045 ou (21) 98854-0810.
• Vendo um consultório com cadeira, mocho e compressor por R$ 6.000,00, tudo conservado. Também estou vendendo dois fotopolimerizadores e um forno para prótese.
Contatos através dos telefones: (21) 99617-1739 e (21) 2622-4572.

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 10 de AGOSTO, para publicação na edição de JULHO/AGOSTO.
1 - A Associação Brasileira de Odontologia – Seção Rio de Janeiro deseja esclarecer que não faz avaliação de imóveis e nem possui corretor, apenas publica
anúncios com finalidades odontológicas de: compra e venda de equipamentos; serviços profissionais; compra, venda e aluguel de imóveis / 2 - O espaço
nos classificados do Jornal da ABO-RJ é de uso exclusivo dos Associados da ABO em dia com suas contribuições sociais.
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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 22207287 / 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 / 27727161

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.: 25231821

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) 21782134 / 2178-2135 - www.cromf.com.br

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

			
Prótese

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

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.: 33725196 / (21) 98169-2007 - 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) 2178-2134 / 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

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

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 - RJ - 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.: 2610-3761 e 2610-5178
- Rua Luiz Leopoldo F. Pinheiro, 551 / Salas
1201/1202 - Centro Niterói- Tels.: 2719-8195 e
2621-0853 / Site: www.croni-rj.com.br / E-mail:
croni007@terra.com.br
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.: 98450-1136 - 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) 24012085 - Telefax: (21) 2401-2081 / Email: perfectax@
terra.com.br
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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 BiteWings) - 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) 22333402, 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 - RJ - 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.:2567-1363 / 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) 3685-9191 - 3592-0314 -2423- 6010 / Email: odontoradtaquara@
gmail.com

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

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

:: ANÚNCIOS

