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:: EDITORIAL

Programa-se para o 24º CIORJ

N

a Odontologia, estamos a
todo vapor com nosso tradicional congresso carioca, o 24º CIORJ (Congresso Internacional de Odontologia do Rio
de Janeiro), de 17 a 20 de julho de 2019. Não temos como
ficar de fora do maior encontro científico de Odontologia
no Brasil, com mais de 800 horas de atividades, concurso de
painéis e uma feira que promete. Inscrições abertas no site
www.ciorj.org.br.

Aproveito para convidá-los para os eventos da casa, como
a Mãe Museóloga, no dia 23 de maio; excursão para Passa
Quatro (MG), entre os dias 07 e 09 de junho; o Bingo Junino,
no dia 15 de junho; e, convido também a prestigiar, a temporada de cursos do Departamento Estudantil/Científico,
novos cursos de especialização, aperfeiçoamento e capacitação do CAP - ABO-RJ – UNIABO e os cursos do DACom/
ABO-RJ voltados a ASBs, formação e capacitação. Nos encontramos no CIORJ! Até breve.
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PALAVRAS DO PRESIDENTE :: Dr. Ivan do Amaral Pereira, CD

Contagem regressiva para o início do 24º CIORJ/2019

C

irurgião-dentista reserve em sua agenda que do dia 17 a 20 de
julho você terá um compromisso inadiável, pois estará acontecendo o 24º CIORJ/2019, o maior encontro cientifico de Odontologia do Brasil. O nosso evento vale ressaltar mais uma vez acontecerá
no Riocentro, no maior Centro de Convenções da América Latina, na
Barra da Tijuca, onde estaremos ocupando dois pavilhões, um voltado
para área científica com a presença de professores renomados do Brasil
todo e no outro pavilhão teremos a nossa feira comercial com inúmeras empresas do ramo odontológico, afins e de outros ramos comerciais,
também. Toda a diretoria da ABO-RJ está engajada para organizarmos
um dos melhores congressos de todos os tempos, com novidades na parte científica e comercial.
Outro detalhe muito importante é que os módulos científicos já estão
à venda no site do CIORJ (www.ciorj.org.br). Ressalto que estamos no
segundo lote de vendas, com preços promocionais, as vagas para alguns
módulos são limitadas, por isso aconselho quem desejar participar de
algum módulo faça sua reserva o quanto antes no próprio site do CIORJ
(www.ciorj.org.br). Este ano, a grade científica está recheada de novidades e com a presença de professores renomados.
A parte comercial virá muito forte nesta edição com os últimos lançamentos de produtos e serviços voltados aos cirurgiões-dentistas em
geral. As empresas que ainda não adquiriram estandes podem ainda reservá-los, entrando em contato com o nosso departamento de congressos da ABO-RJ, através dos telefones: (21) 2504-0002 ou (21) 2502-6237.
Salvem a data em suas agendas! Conto com a presença de todos em
nosso evento! #vemprociorj
Canal de Comunicação com a Presidência da ABO-RJ
Aqueles que queiram enviar sugestões, dúvidas, reclamações e críticas
construtivas, para melhoria da nossa ABO-RJ, podem endereçar para o
e-mail: (presidencia@aborj.org.br). Terei o maior prazer em responder
todas as demandas de nossos associados, em busca do desenvolvimento
e crescimento da nossa ABO-RJ.
Cursos da ABO-RJ
Visitem o site da ABO-RJ (www.aborj.org.br) e o facebook da ABO-RJ
(@aborjbrasil), pois além de notícias e informações sobre o mundo da
Odontologia, os cirurgiões-dentistas poderão ver também os novos cursos de especialização, aperfeiçoamento e atualização da UNIABO, disponíveis na Sede 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 dos Departamentos
de Atividades Científicas e Estudantis, com a presença de professores

renomados da Odontologia. Participem dos
nossas atividades científicas!
Lei Municipal a favor dos CDs
A Lei Municipal nº 6552/2019 de autoria do
vereador Dr. Carlos Eduardo (SD) foi promulgada na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro pelo Presidente da
Casa, vereador Jorge Felippe (MDB). Desde 25 de abril de 2019, quando
a lei entrou em vigor, todas as unidades de saúde (hospitais e casas de
saúde) que possuam leitos de internação, no Município do Rio de Janeiro, terão que ter, em caráter obrigatório, cirurgiões-dentistas em suas
equipes para atender os pacientes e fazer diagnósticos. Essa é mais uma
grande vitória para a Odontologia carioca!
Mãe Museóloga – 2019
O Museu de Odontologia Salles Cunha (MOSC), no próximo dia 23
de maio, a partir das 17h, irá realizar o seu tradicional evento da Mãe
Museóloga – 2019. A festividade homenageia sempre uma museóloga
que se destaca na realização de seu trabalho. Além da premiação, o evento tem apresentação musical com presença de grandes nomes da música
nacional e um coquetel para agraciar os convidados. O evento é gratuito
e aberto ao público. Vale a pena participar!
Excursão para Passa Quatro – MG
A Diretora Social da ABO-RJ, Dra. Regina Tancredo, promoverá com
o apoio da ABO-RJ, uma excursão para a cidade de Passa Quatro, interior de Minas Gerais. O passeio ocorrerá do dia 07 a 09 de junho, onde
dia 07 (sexta-feira) o embarque acontece na Sede da ABO-RJ, a partir
das 8h e com retorno programado, chegada ao Rio de Janeiro, na Sede
da ABO-RJ, no dia 09 (domingo), às 19h. Para adquirir pacotes para a
excursão, que inclui ônibus, bingo festivo, hospedagem e refeições, basta
entrar em contato com a Diretora Social da ABO-RJ, Dra. Regina Tancredo, no telefone: (21) 99625-5462 ou mandar mensagem por Whatsapp. Vale a pena participar desta excursão turística da ABO-RJ!
Bingo Junino - 2019
No próximo dia 15 de junho de 2019, a partir das 13h, a Diretora
Social da ABO-RJ, Dra. Regina Tancredo, promoverá mais uma edição
do bingo temático, que estará homenageando, desta vez, São João, onde
faremos um bingo em formato de festa junina, um grande arraial caipira.
O evento festivo acontecerá na Sede da ABO-RJ, no Espaço Arena. Os
convites estarão à venda na Secretaria da ABO-RJ, a partir do dia 03 de
junho. O evento é muito divertido e animado. Não perca! Participe!

DIRETORIA DA ABO-RJ - CONSELHOS EXECUTIVO, DELIBERATIVO E FISCAL ::

Presidente: Ivan do Amaral Pereira; 1° Vice-Presidente: Guilherme Vargas Gomes Almeida Russo; 2° Vice-Presidente: Marcio Souza Reis; Secretário Geral: Sergio Toniasso; Subsecretário Geral: Ismael Olímpio
Batista de Oliveira; Diretor de Finanças: Renato Barbosa Firmo; Vice-Diretor de Finanças: Marcio Souza Reis; 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; Coordenador 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; e Rogério Bastos Ferraz / SUPLENTES: Bruna Michalski dos Santos; e Bruna Bernini Lind.
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:: ACUPUNTURA

Fotos: Arquivo pessoal

Os benefícios da Acupuntura na Odontologia
Cíntia de Assis

ramenta da Medicina Tradicional Chinesa, dando também
uma ênfase especial às considerações sobre a Acupuntura
inserida no panorama da saúde bucal contemporânea e na
visão atualizada no âmbito das neurociências, mostrando os
resultados práticos desta terapêutica milenar que configura
um interessante diferencial na abordagem do profissional e
enriquece de forma expressiva o arsenal terapêutico do profissional”, explicam os professores.
O uso da Acupuntura como terapia complementar ao tratamento odontológico convencional traz benefícios expressivos para o paciente. “Podemos reduzir o estresse e a ansiedade comum ao paciente odontológico, em especial aos
pacientes fóbicos, resultando em relaxamento físico e psicológico. Também permite a normalização das funções internas do organismo, como, por exemplo, a normalização das
Tratamento odontológico com o uso da Acupuntura frequências cardíaca e respiratória, da glicemia e da redução de náuseas e vômitos, dentre
econhecida como especiaoutros, conservando estáveis os
Curso:
lidade pelo Conselho Fedesinais vitais”, esclarecem. “Ainda
ral de Odontologia (CFO)
“Acupuntura aplicada à Odontologia”
o uso desta ferramenta normaliza
desde 2015, através da resolução
as funções musculares e articuData: 09/08/2019, das 14h às 18h
CFO 160/2015, a Acupuntura
lares, ativa a imunidade celular,
Local: Sede da ABO-RJ
hoje é uma realidade e será tema
humoral e acelera a recuperação e
(Rua Barão de Sertório,
do curso “Acupuntura aplicada à
cicatrização dos tecidos. InclusiOdontologia”, realizado na Sede
75 – Rio Comprido/RJ)
ve ativa a liberação de substâncias
da ABO-RJ, dia 09 de agosto, das
endógenas neuro-humorais de
Inscrições no website:
14h às 18h.
efeito analgésico local e sistêmiwww.aborj.org.br
Segundo a especialista em Acuco”, finalizam os especialistas.
puntura, Dra. Marina Castro, a
condição de especialidade foi uma decisão baseada em muitos debates e verificação das necessidades do estado geral
da saúde do paciente, na Odontologia, como prevenção, manutenção da integridade na saúde bucal, com ações no âmbito multiprofissional e interdisciplinar, portanto, tudo foi
analisado com detalhes para beneficiar a população. “Este
grande passo contempla o anseio da população por uma
Odontologia humanizada e integradora, além de reconhecer e valorizar esta classe profissional, com a concessão do
status de especialista”, observa Dra. Castro.
Além de Marina Castro, o curso, dirigido aos profissionais e estudantes de Odontologia, será ministrado também
pelos professores Maria Lúcia Pistilli e Geraldo Brown, com
o objetivo de esclarecer e motivar o cirurgião-dentista na
utilização da Acupuntura como ferramenta complementar
e também como um diferencial no atendimento do paciente odontológico. Segundo a equipe, será abordado o tema
Equipe de professores especialistas em Acupuntura. Da esq. para dir. Geraldo
da Acupuntura no seu contexto tradicional enquanto fer-

R

Brown, Marina Castro e Maria Lúcia Pistilli
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BINGO ::

Fotos: Afonso Alfaya

Alegria, muitos chocolates e prêmios de alto nível não
faltaram no evento em homenagem à Pascoa!

A

ABO-RJ realizou, no último dia 13 de abril, o bingo temático, que
homenageou dessa vez a Páscoa. O evento aconteceu na Sede da
ABO-RJ, no Espaço Arena, foi apresentado pelo locutor e jornalista
Ricardo Mesquita e contou com a presença de mais de 50 pessoas.
Participaram do evento a Diretora Social da ABO-RJ, Dra. Regina Tancredo e seus familiares; o Presidente da ABO Nacional, Dr. Paulo Murilo da
Fontoura e sua esposa, do Subsecretário da ABO-RJ, Dr. Ismael de Oliveira
juntamente com sua esposa e diversos outros membros da ABO-RJ. Além da
Diretoria da instituição, também compareceram diversos CDs associados,
juntamente com seus familiares; parentes de diretores da ABO-RJ e amigos
da entidade. Os participantes receberam 10 cartelas para concorrer aos prêmios e, no final, àqueles que não ganharam nada recebem a cartela extra,
“sorteio do azarão”, em que disputam o prêmio-surpresa colocado na caixa
de interrogação. Além dos prêmios e da animação dos presentes, o evento
teve um grande churrasco servido aos convidados para celebrar a união de
todos em prol do evento festivo.
O Bingo da Páscoa distribuiu os seguintes brindes: um espremedor de frutas, um ferro elétrico de passar roupa, um secador de cabelos portátil, uma
sanduicheira grill, um liquidificador, um ventilador, um mini forno elétrico,
uma cesta de guloseimas recheada de chocolates, uma cafeteira da marca
Nespresso e o prêmio principal foi a televisão de 24 polegadas. O prêmio-surpresa (“azarão”) foi uma lata de bombons Garoto (diversas especialidades),
em homenagem aos 90 anos dos Chocolates Garoto. Os grandes sortudos do
evento, que ganharam os prêmios principais, foram: a Sra. Helenice Gabriel,
que ganhou o mini forno elétrico; o Presidente da ABO Nacional, Dr. Paulo
Murilo da Fontoura, que faturou a cesta de guloseimas; a Sra. Arlete Jorge
Querubim, que ganhou a cafeteira da marca Nespresso; e a maior sortuda
da tarde foi a Sra. Emma Aló da Fontoura, esposa do Dr. Paulo Murilo, que
faturou a televisão de 24 polegadas. O prêmio do “azarão” foi conquistado
pela Sra. Ângela Nigro.
No próximo dia 15 de junho, a ABO-RJ realizará o Bingo Junino, em formato de festa junina, em homenagem a São João. Os convites estarão à venda
a partir do dia 05 de junho, na Secretaria da ABO-RJ. Participem!
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POSSE CRO-RJ ::

O

Fotos: Afonso Alfaya

Nova diretoria do CRO-RJ toma posse

novo Presidente do CRO-RJ, Dr. Altair Andrade, é empossado no cargo
e dá posse a sua nova diretoria
A nova plenária (diretoria) do CRO-RJ tomou posse no último dia
18 de março, no auditório da Sede do CRO-RJ. O Dr. Cláudio Miyake, Secretário
Geral do CFO, representando o Presidente do órgão, Dr. Juliano do Vale, deu
posse ao novo Presidente do CRO-RJ, Dr. Altair Andrade e a todos os conselheiros titulares e suplentes que dirigirão o CRO-RJ pelo biênio de março de 2019
até março de 2021. A Diretora Social da ABO-RJ, Dra. Regina Tancredo, e Subsecretário Geral da ABO-RJ, Dr. Ismael de Oliveira, representaram o Presidente
da ABO-RJ, Dr. Ivan do Amaral Pereira no evento de posse.
Após a posse de toda a plenária, Dr. Altair Andrade, agradeceu muito o apoio
e confiança da classe odontológica carioca e fluminense por sua eleição e de todos os membros de sua diretoria e prometeu fortalecer e engrandecer o trabalho
que o CRO-RJ faz em prol da classe de cirurgiões-dentistas no Estado do Rio
de Janeiro. Ao final da matéria veja a lista dos novos conselheiros que estarão à
frente da entidade pelos próximos dois anos.
Antes do término da cerimônia, o Ex-Presidente do CRO-RJ, Dr. Outair Bastazini, que presidiu o CRO-RJ nos últimos quatro anos e em mandatos anteriores,
também agradeceu o apoio de todos nesses anos em que foi Presidente do conselho e acredita que Dr. Altair dará continuidade ao seu trabalho com bastante
competência. Além disso, todos os funcionários e conselheiros e ex-conselheiros
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fizeram uma grande homenagem ao Dr. Outair Bastazini lhe entregando um
quadro de honra ao mérito, dedicado a sua grande história dentro do CRO-RJ.
A ABO-RJ deseja muita sorte ao novo Presidente do CRO-RJ, Dr. Altair Andrade e a todos os novos conselheiros empossados, que todos façam uma profícua gestão e continuem lutando por uma Odontologia mais justa e ética.
Nova Diretoria do CRO-RJ (biênio 2019 – 2021)

Membros Efetivos
Presidente: Altair Dantas de Andrade
Secretário: Ricardo Guimarães Fischer
Tesoureiro: Outair Bastazini Filho
Presidente da Comissão de Ética: Felipe Melo de Araujo
Presidente da Comissão de Tomada de Contas: Marcelo Guerino
Pereira Couto
Membros Suplentes
Igor Bastos Barbosa
Juarez D´Avilla Rocha Bastos
Leonardo Alcântara Cunha Lima
Maria Cynesia Medeiros de Barros
Sávio Augusto Bezerra de Moraes

:: ANÚNCIOS
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RBO
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RBO

Publique na
RBO

www.revista.aborj.org.br
10

JORNAL DA ABORJ - Março/Abril de 2019

CURSOS DA ABO-RJ :: CAP/UNIABO

CURSOS :: DEP. CIENTÍFICO/ESTUDANTIL

:: ANÚNCIO
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Dr. Celson Couri, CD

Marcia Nana

D

:: MARKETING

Comportamento do consumidor

iante de inúmeras inovações surgidas no mercado, analisar o comportamento do consumidor pode ser uma tarefa difícil. Entender o que o
consumidor deseja implica em avaliar as mudanças ocorridas nos vários
segmentos e a aceitação dos públicos diante destas transformações. O certo é que
ninguém mais consome o “trivial”, aquele básico de anos atrás já não satisfaz mais
o cliente. Hoje o que eles querem é um diferencial, que em muitas das vezes nem
eles mesmos sabem o que significa.
A excelência no atendimento, a qualidade dos produtos e serviços, o pós-venda, já não constituem mais um diferencial, e, sim, o mínimo necessário para a
sobrevivência das empresas, dos consultórios e clínicas. Sem estes itens, impossível manter-se ativo dentro de um mercado altamente competitivo. Como explicar
o fato de alguns consumidores trocarem de cirurgiões-dentistas repentinamente,
mesmo estando satisfeitos com os serviços? O que influencia neste movimento de
mercado?
Philip Kotler disserta que: “O comportamento de compra do consumidor precisa ser monitorado constantemente e que seus hábitos sofrem influências de fatores
sociais, psicológicos, pessoais e culturais”.
Mudanças de classe social, situação econômica, estilo de vida, aprendizado, grupos de referência e motivação influenciam diretamente no processo de decisão de
compra do consumidor. Mas como os cirurgiões-dentistas devem se comportar
junto a estes fatores? Quais as melhores estratégias de ação?
Ao avaliar a relação consultório (clínica) x consumidor é importante analisar as
variáveis de segmentação do mercado, identificando suas forças e fraquezas, ameaças e oportunidades. Considere também se as competências e habilidades de seu
consultório ou clínica estão de acordo com as necessidades do seu público alvo.
Acompanhe a evolução tecnológica e a mudança de hábitos. Muitos consultórios
e clínicas fecharam as portas por não acompanharem as transformações do mer-

cado. Antecipem-se as mudanças. Uma ótima ferramenta é
a Inteligência Competitiva, que filtra as informações, identifica as tendências, e forma estratégias que inovam no mercado. Comunique-se eficazmente com seus públicos. Leve a
informação certa no momento exato, com mensagens consistentes e de credibilidade.
O perfil do consumidor atual é formado por pessoas que
buscam informações e conhecimentos constantemente e que valorizam ações focadas na ética, responsabilidade social e ambiental. Desmitificar o comportamento
do consumidor é um desafio constante, lidamos com emoções, sentimentos, desejos e todos os fatores aqui relatados.
Philip Kotler e Gary Armstrong (2007) em um dos seus livros comparam o
consumidor a uma “caixa preta”, pois carregam em seu histórico de vida, características que fazem dele um sujeito único.
Cabe a nós decifrar esta caixa preta, entender seus códigos mais secretos, usando ações que adicionem valor a vida das pessoas. E não podemos apenas atender
aos desejos, mas sim, superar as expectativas. Inovação é a palavra chave do mercado, existe sempre “um algo mais” que pode ser feito no seu relacionamento com
o paciente.
Henry Ford, em 1914, já previa isto e afirmava: “Se eu tivesse perguntado aos
meus clientes o que eles queriam, eles teriam dito que queriam um cavalo mais
rápido”.
Marcia Nana
Consultora de Gestão e Marketing
Especialista na Odontologia
Ideia_consultoria@yahoo.com.br
www.marciananamarketing.com.br / www.ideiaconsultoira.blogspot.com
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DENTISTA AZUL - Sustentabilidade :: Dr. Veit, CD

O

Sustentabilidade ambiental para
manutenção da vida

lá meus amigos! Tudo azul?
Como todos sabem a Clínica Dr Veit vem, há mais de 19 anos,
buscando excelência em nossos tratamentos odontológicos e,
além disso, procurando conscientizar nossos funcionários e pacientes
quanto aos cuidados com o nosso planeta.
O Selo Salve o Planeta Azul vem tomando força com pessoas que acreditam na importância de ações socioambientais. Já que estamos cuidando
do nosso lar, o planeta Terra. Utilizamos a todo o momento fonte de energias que estão se esgotando, descartando nossos materiais que poderiam
sem reutilizados, resumindo, esquecendo a manutenção da vida.
Quando realmente olhamos para o nosso planeta como nosso lar, conseguimos compreender a importância de cuidar, economizar, reabastecer
e amar. E é por isso que contamos com vocês, nossos dentistas azuis e
leitores, para se emprenharem em suas casas e consultórios, com ações
sustentáveis para que possamos juntos, melhorar a qualidade de vida do
nosso futuro e das próximas gerações.

No dia 22 de março comemoramos o Dia
Mundial da Água, nossa principal fonte de
vida, e, por isso, fazemos questão de frisar a
grande importância que nossa fonte de energia fisiológica e social tem. Colabore em sua casa economizando água no
banho, ao escovar os dentes, ou até mesmo podendo reutilizá-la para a
limpeza. Aqui na Clínica Dr Veit temos um captador de água da chuva
que reutilizamos para as descargas, o que resulta em uma economia considerável. Esse é um exemplo de consumo consciente.
A partir do momento de realizamos algo diferente em nossa rotina
para o bem do planeta, vemos não só resultados significantes em nosso
ambiente como também em nossas mentes, pois estamos fazendo realmente o BEM! Precisamos de você junto conosco neste propósito.
O amor constrói, a atitude transforma!
Um abraço a todos.

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

O

DACom/ABO-RJ realiza a formatura das novas ASBs

Departamento de Atividades Comunitárias da ABO-RJ (DACom/
ABO-RJ) realizou a cerimônia de formatura das novas Auxiliares de
Saúde Bucal (ASBs), da turma iniciada no 1º semestre de 2018 (março/2018). O evento aconteceu na Sede da ABO-RJ, no Auditório 02, no dia
23 de março, e contou com a presença do coordenador do curso e Diretor
do DACom/ABO-RJ, Dr. Celson Couri, que também estava representando o
Presidente da ABO-RJ, Dr. Ivan do Amaral Pereira. Além disso, a cerimônia
teve a participação de toda a equipe de professores do DACom/ABO-RJ.
Este evento marcou a formatura de 12 novas ASBs para o mercado de
trabalho, que foram: Alcilea Abreu Ribeiro, Alessandra Nunes dos Santos,
Alvanira Paulo da Silva, Bruna Silva de Lima, Celina Alves de Lima, Fátima
Maria Guimarães de Miranda, Hanna da Silva Melhorance, Isaura Santos de
Jesus, Jessica dos Santos Benedito, Larissa da Silva Nascimento, Luzia Maria
Lopes e Maria Madalena Magalhães da Silva.
Antes da entrega dos diplomas e dos brindes à turma, as alunas que mais
se destacaram no curso e os professores discursaram com grande emoção,
destacando a importância do curso e a trajetória científica difícil, mas finalizada com vitória. Além dos professores, as formandas e seus familiares fizeram discursos emocionados em prol do grande curso que fizeram e a oportunidade ímpar que terão no mercado de trabalho odontológico que cresce
a cada dia. Também, as alunas fizeram uma homenagem à secretária do
DACom/ABO-RJ, Andrea Fulgêncio, que estava de licença médica durante a
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formatura, pelo grande apoio que receberam. Depois da entrega do diploma
a todas as novas ASBs, o diretor do DACom/ABO-RJ fez uma homenagem às
três primeiras colocadas, as que mais se destacaram pelo desempenho e pelas
melhores notas. As premiadas com os tributos de honra ao mérito foram: 1º
lugar geral – Maria Madalena Magalhães da Silva; 2º lugar geral – Hanna da
Silva Melhorance e 3º lugar geral – Bruna Silva de Lima. As agraciadas receberam, além do certificado de conclusão, um diploma de honra ao mérito e
o livro ‘Aprendendo com a Vida’, escrito pelo Dr. (CD) Farid Zacharias, por
terem se destacado durante o curso.
Festividade
Após a solenidade de entrega dos diplomas, as novas ASBs iniciaram a
comemoração pelo êxito em se formarem. A cerimônia festiva aconteceu
no Salão de Festas da ABO-RJ e reuniu todas as formandas e seus familiares. Além da animação e descontração da festa, o ponto alto do evento ficou
por conta da Banda Musical da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro
(PMERJ), que realizou uma apresentação musical, interpretando diversos
sucessos musicais nacionais e internacionais do momento.
O DACom/ABO-RJ abrirá em outubro de 2019 uma nova turma para formação de novas ASBs. Além disso, o departamento vem buscando dia a dia
ajudar mais os CDs na formação de sua equipe auxiliar. O DACom/ABO-RJ
deseja a todas as novas ASBs muita sorte nesta trajetória profissional!

:: LEI MUNICIPAL

Lei Municipal nº 6.552/2019 é promulgada na Câmara
de Vereadores do Rio de Janeiro
A lei torna obrigatória a presença de CDs nas unidades de saúde (hospitais)
no Município do Rio de Janeiro

A

Lei Municipal nº 6.552, de 25 de abril de 2019, de autoria do vereador Dr. Carlos Eduardo
(SD), foi promulgada na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. A partir de agora, todas
as unidades de saúde (hospitais e casas de saúde), que possuam leitos de internação do Munícipio do Rio de Janeiro terão que contar com a presença, obrigatória, de cirurgiões-dentistas em
suas unidades.
A lei municipal foi votada no plenário da Câmara de Vereadores e aprovada por maioria absoluta
e, desta forma, desde o dia 25 de abril de 2019, com a promulgação da mesma, pelo Presidente da
Câmara de Vereadores, vereador Jorge Felippe (MDB), ela tem fé pública e entrou em vigor.
Abaixo segue cópia a lei promulgada a favor da Odontologia carioca.

Dr. Carlos Eduardo (SD/RJ)

:: ANÚNCIO
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CURSOS - ABO - BARRA MANSA ::
IMERSÃO: HARMONIZAÇÃO OROFUNCIONAL - TOXINA BOTULINICA E PREENCHIMENTO COM ÀCIDO HIALURÔNICO
PROFESSOR: Débora Casagrande / DATA: 28 a 31/05/19 / NATUREZA: teórico, laboratorial e clínico / DURAÇÃO: 04 dias (09 às 20h)/
INVESTIMENTO: R$ 3.960,00 (06 cheques de R$ 660,00)
ATUALIZAÇÃO: CIRURGIA ORAL
CORDENAÇÃO: Ronan Matheus V. Silva / NATUREZA: teórico, clínico e laboratorial / DURAÇÃO: 10 meses (sexta – quinzenal – 09:30
às 17:30h) / INVESTIMENTO MENSAL: R$ 450,00
ATUALIZAÇÃO: ESTÉTICA ADESIVA
CORDENAÇÃO: Prof. Sérgio Henrique D. de Castro / NATUREZA: teórico e laboratorial / DURAÇÃO: 08 meses (segunda - quinzenal
-14 às 20h) / INVESTIMENTO MENSAL: R$ 600,00
ATUALIZAÇÃO: PRÓTESE FIXA COM ÊNFASE EM ODONTOLOGIA ESTÉTICA
PROFESSORES: Dr. Leandro Tolomelli C. Franco, Dr. Renato dos Santos Araújo e Dr. Ramon Freitas / NATUREZA: teórico, clínico e laboratorial / DURAÇÃO: 10 meses (mensal; sexta: 17 às 21h e sábado: 08 às 17h) / INVESTIMENTO MENSAL: R$ 450,00
ATUALIZAÇÃO: ENDODONTIA
PROFESSORES: Prof. Leonardo dos Santos Barroso, Profa. Adriana Marques Nunes e Profa. Rosy de Oliveira Nardy Melo / INICIO: junho/ NATUREZA: teórico, c línico e laboratorial / DURAÇÃO: 10 meses (segunda feira – mensal - 09 às 17h) / INVESTIMENTO MENSAL: R$ 500,00 até dia 05; R$ 550,00 até dia 15
ATUALIZAÇÃO: IMPLANTODONTIA
CORDENAÇÃO: Prof. Waldir Benincasa de C. Lima / INÍCIO: 12/06 / NATUREZA: teórico, prático-demonstrativo e clínico-cirúrgico /
DURAÇÃO: 12 meses (quarta - quinzenal - 08 às 18h) / INVESTIMENTO MENSAL: R$ 450,00
ATUALIZAÇÃO: ODONTOLOGIA DIGITAL
PROFESSORES: Dra. Thainara Salgueiro Rebouças , Dr. Renan Alves Rebouças / INÍCIO: 13/06 / NATUREZA: teórico, clínico e laboratorial / DURAÇÃO: 10 meses (mensal; quinta: 09 às 18h e sexta: 09 às 12h) / INVESTIMENTO MENSAL: R$ 700,00
ATUALIZAÇÃO: DISFUNÇÃO TEMPÓRO MANDIBULAR E DOR OROFACIAL
PROFESSOR: Dr. José Muniz / INÍCIO: 06/08 / NATUREZA: teórico, clínico e laboratorial / DURAÇÃO: 10 meses (terça - mensal - 09 às
18h) / INVESTIMENTO MENSAL: R$ 450,00
Para maiores informações, entre em contato:
dap@abobm.org.br; www.abobm.org.br
Telefones: Cel. e WhatsApp : (24) 98819-0143, (24) 3323-7244
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GESTÃO DE SUCESSO :: Eduardo Braune e Wallace Carvalho

Licenciamento Sanitário de Funcionamento no Rio de Janeiro

M

uitos cirurgiões-dentistas que possuem alvará no município do Rio de Janeiro, seja como Pessoa Física ou Pessoa
Jurídica, ao lerem essa coluna já podem ter recebido uma
carta da Vigilância Sanitária.
Na carta são informadas a aprovação e a publicação do Novo
Código Sanitário, que orienta os profissionais a efetuarem um novo
processo de emissão do Licenciamento Sanitário de Funcionamento (LSF).
A Subsecretaria de Vigilância, Fiscalização Sanitária e Controle
de Zoonoses – SUBVISA (Vigilância Sanitária) informam também
que o licenciamento sanitário é obrigatório e se constitui em requisito essencial ao funcionamento de estabelecimentos, nos termos
do regulamento do Código Sanitário Municipal, instituído pela lei
complementar nº 197, de 27/12/2018, e regulamentado pelos Decretos n° 45.585 (que regulamenta a LC 197/18) e 45.586 (que regulamenta a cobrança da Taxa de Licenciamento Sanitário - TLS).
A partir do ano de 2019, todos os estabelecimentos de Odontologia, antigos ou novos, deverão requerer, exclusivamente por ambiente digital, o novo licenciamento sanitário, sob pena de multa e
interdição da atividade. Ou seja, mesmo quem já possuir a licença,
deverá solicitar um novo licenciamento, em novos moldes.
Outra alteração importante foi da Taxa de Inspeção Sanitária
(TIS):
Como era a TIS antes
A taxa antes era gerada automaticamente na emissão do alvará e
o seu respectivo comprovante de pagamento era pré-requisito para
solicitação da licença sanitária. Essa taxa era enviada pelos Correios e, caso não fosse paga, ia para a Dívida Ativa, mas o estabelecimento continuava funcionando.
Como é a nova taxa
A taxa mudou de nome e será emitida no momento da solicitação ou nas futuras renovações do Licenciamento Sanitário de Funcionamento (LSF). De acordo com o novo código, os profissionais
precisarão pagá-la para poder funcionar. Além disso, ela não será
mais enviada pelos Correios.
Portanto, ninguém receberá a TIS de 2019 e nem conseguirá
emitir 2º via. A nova taxa, Taxa de Licenciamento Sanitário (TLS),
a partir de 2019, será emitida somente através do novo procedimento, que já está disponível pela Prefeitura com prazos diferenciados para cada atividade.
Abaixo, relacionamos os principais pontos alterados e de atenção
para os profissionais de Odontologia:
a) Prazo de validade: o prazo de validade da licença sanitária,
seja pessoa física ou pessoa jurídica, é de 1 ano.
b) Prazo de adesão e pagamento da TLS:
- Pessoa Jurídica - empresas (exemplos: clínicas odontológicas, restaurantes, supermercados, etc.), até 30 de abril

*Prorrogado por Decreto, assinado em 02/05, até 30 de maio;
- Pessoa física - autônomos (exemplos: dentistas, fisioterapeutas,
nutricionistas, fonoaudiólogos, médicos, psicólogos, etc.), até 30 de
maio;
A partir de 2020, o prazo de renovação e pagamento da taxa será
até 30 de abril para todos, independentemente de como está legalizado ou da atividade.
c) Forma de cálculo:
Antes definido somente pela metragem do local, o novo cálculo
terá quatro requisitos: complexidade, risco, área e período.
Classificações da atividade de Odontologia nesses quesitos são:
- Complexidade: mínima;
- Risco: alto;
- Área: de acordo com a metragem que consta no IPTU;
- Período: nº de meses em funcionamento no ano (pode variar 1
a 12 meses para quem for abrir um novo negócio).
d) Multas foram reajustadas:
As multas também sofreram reajustes. Antes do Código Sanitário, os valores iam de R$ 500 a R$ 2 mil para infrações leves e de R$
2,5 mil a R$ 10 mil para infrações graves. Agora, as multas para infrações leves começam em R$ 2 mil e as graves podem chegar a R$
15 mil. Infrações gravíssimas podem gerar multas de até R$ 50 mil.
e) Faixas de Área:
Atenção para a marcação da faixa de área, pois nela deve constar
a mesma área que consta no IPTU. Alguns profissionais, com intuito de pagar uma taxa menor, informam uma faixa de área menor, o
que poderá acarretar penalizações e cobrança da diferença retroativa, com multa e juros.
Lembramos que, para concluir o novo processo, o profissional
afirma ter ciência da legislação e da responsabilidade sobre os desdobramentos da mesma. Não se esqueça, ao concluir o processo, de
pagar a taxa e emitir a licença, não ache que acabou e está tudo resolvido. Existem serviços que devem estar com seus comprovantes
válidos ou vigentes:
1-LCR - Renovação a cada 2 anos (verificar junto ao LCR);
2-Programa de Saúde (PPRA e PCMSO) e os exames periódicos;
3-Coleta seletiva;
4-Limpeza do ar-condicionado;
5-Limpeza da caixa d’água;
6-Controde de vetores (dedetização entre outros).
Então, você sabia que precisava de tudo isso? E saiba que para
cada item dos serviços acima existe uma regulamentação específica, sobre a qual o profissional afirma ter ciência através do processo de autodeclaração. Aproveite o momento para verificar todas as
mudanças com o novo código, organizar os documentos, verificar
a validade de cada um e ficar corretamente legalizado.
JORNAL DA ABORJ - Março/Abril de 2019
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:: CURSOS DO CIENTÍFICO/ESTUDANTIL

Cursos do Científico/Estudantil - 2019: professores renomados
e temas científicos relevantes marcam o início da temporada de
cursos do 1º semestre/2019

A

temporada de cursos dos Departamentos de Atividades Científicas/Estudantis do 1º semestre de 2019 teve o seu início no
dia 21 de fevereiro. 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 de grande
gabarito que ministraram vários eventos científicos e do público que
prestigiou nossos encontros.
Vamos destacar os cursos que iniciaram a temporada de sucesso nesse 1º semestre/2019:
Prof. Renan Santos
No dia 21 de fevereiro, o professor Renan Santos ministrou uma atividade cientifica, para o Departamento de Atividades Científicas da
ABO-RJ, na sede da entidade, que teve como tema: “DTM para Ortodontistas, o que você precisa saber”. O encontro teve como objetivo
atualizar o cirurgião-dentista, especialista ou não, sobre o diagnóstico
e controle da DTM. O professor apresentou durante o evento científico
diversos assuntos de grande relevância para os presentes, que foram:
DTM X Oclusão, DTM x Ortodontia e Diagnóstico X Tratamento.
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CURSOS DO CIENTÍFICO/ESTUDANTIL ::
Prof. Cheung Ka Fai
No dia 23 de fevereiro, o professor Cheung Ka Fai apresentou uma
aula para o Departamento Estudantil da ABO-RJ, na sede da instituição, que teve como tema: “Planejamento do Sorriso DSD”. O evento
científico teve como objetivo apresentar esta nova técnica aos CDs e
acadêmicos de Odontologia. O professor mostrou nessa aula os pontos marcantes relacionados ao tema central, que foram: o conceito da
técnica e por que usá-la; o que devo optar: comprar aplicativos ou usar
o notebook e mostrar que a implementação da técnica é uma grande
ferramenta no fechamento de orçamento clínico.
No mesmo dia, o prof. Cheung Ka Fai ministrou também um encontro científico para o Departamento Estudantil da ABO-RJ, na sede da
instituição, que teve como tema: “Hands On: Planejamento do Sorriso DSD”. Na verdade foi um curso prático usando a técnica inovadora
apresentada em sala de aula no curso anterior. A aula teve como objetivo apresentar esta nova técnica, de forma prática, aos CDs e acadêmicos
de Odontologia. O professor Cheung Ka Fai mostrou nesse encontro
os pontos marcantes relacionados ao tema central, de forma prática,
que foram: o planejamento prático e virtual do sorriso (mesclado com
a primeira aula) e o conceito DSD prático e virtual (mesclado com a
primeira aula) que é um grande instrumento de marketing para obter
sucesso no fechamento dos orçamentos apresentados aos clientes.
No dia 16 de março, o Prof. Cheung Ka Fai apresentou, também, um
evento científico para o Departamento Estudantil da ABO-RJ, onde ele
é diretor do mesmo, na sede da instituição, que teve como tema: “Laboratorial e Hands On: Facetas em Resina Composta”. O curso teve como
objetivo principal mostrar de forma prática e laboratorial esta técnica e
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obter sucesso no desenvolvimento da mesma. O professor Cheung Ka
Fai apresentou nesse encontro os pontos grande relevância relacionados ao tema central, de forma prática e laboratorial, que foram: o acerto da cor do dente e do seu formato e manipulação de resina composta
em dentes anteriores (mesclando a prática e com trabalho laboratorial.

Fotos: Afonso Alfaya

Prof. Paulo Pimentel
No dia 14 de março, o professor Paulo Pimentel, Coordenador Chefe
do Curso de Especialização de DTM/DOF da ABO-RJ, ministrou uma
encontro científico para o Departamento Científico da ABO-RJ, na sede
da instituição, que teve como tema: “Bruxismo, Diagnóstico e Controle”.
A aula teve como objetivo oferecer informações e esclarecimentos para o
clínico sobre o bruxismo. O professor Paulo Pimentel mostrou nessa aula
os pontos de grande relevância relacionados ao tema central, que foram:
novo consenso internacional sobre o bruxismo, relação com a disfunção
da ATM e os métodos de diagnósticos em adultos e crianças.

:: CURSOS DO CIENTÍFICO/ESTUDANTIL
Prof. Sekito
No dia 12 de abril, o professor Sekito apresentou um evento científico
para o Departamento Científico da ABO-RJ, na sede da instituição, que
teve como tema: “Resinas Diretas Anteriores, Cor & Forma”. O encontro
teve como objetivo aprimorar as técnicas de estratificação e escultura em
resinas diretas anteriores. O professor Sekito apresentou nessa aula os
pontos marcantes relacionados ao tema central, que foram: técnica de escultura e estratificação em dentes anteriores, manobras técnicas de resina
anterior e diversos casos clínicos realizados por ele em seu consultório
usando esta técnica inovadora.

O Departamento de Atividades Científicas/Estudantis agradece a todos os professores de grande renome, CDs e acadêmicos de Odontologia que
estiveram presentes nas atividades científicas deste ano de 2019. Confira no site da ABO-RJ (www.aborj.org.br) os cursos programados para o 1º e 2º
semestres de 2019 que estão com inscrições abertas e não deixe de participar das atividades técnico-científicas da ABO-RJ!
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ÉTICA E CIÊNCIA :: Dr. Placidino Brigagão, CD
Ler, sempre ler!
Ler, sempre ler
Os melhores
Deixá-los entrar na mente
Depois de filtrados e incorporados
São beleza, berço e graças
Enxerto de glória e prazer
Um sustendo em fartura
O melhor que se deseja
Fazendo abundante o que se vê.

O homem e o universo
Tal é a grandeza do universo
Que o homem, em sua pequenez
Lança gesto ao infinito
Tentando buscar o tamanho da natureza
Vê o alargamento dos céus
Onde o conhecimento humano não chega
Lição desse pensamento criador
Nunca derrotado pela ânsia do conhecer
O essencial é o homem como é
Traz naquilo que experimenta
O reconhecimento da sua própria ignorância
Indissociável da crítica limitada à reflexão
Crê no julgar nascido da vida
Procura com a originalidade do seu estilo
A aprendizagem da pluralidade do próprio ser
Contexto de sua origem humana à ciência infinita
A progredir, a reflexão crítica prevalece
Trabalho constante de seu método
Demanda da inteligibilidade
Sujeição à mescla da diversidade complexa
Segue, não desiste
A ciência lhe escapa
Pois o destino das coisas é o mundo
Aberto sempre ao questionamento das descobertas
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A amizade entre pessoas e povos
Amizade
Adorno de concepções
A majestade e a beleza de Criação
Estrela de cada dia
Amizade
A poesia nas palavras
Seu poder e esplendor
A experiência que se vive
Amizade
A elegia do tempo
Alegria e união
O encanto dos nomes
Amizade
A oração da manhã
A conclusão da noite
A peregrinação do poeta
Amizade
O doce canto contínuo entre os povos
O pássaro lascivo
O sol mostrando a confiança
A Amizade
O desejo do bem
A amizade entre pessoas e povos
O merecimento da troca
Todas estas assertivas as faço para confirmar a sólida amizade que existe
entre Brasil e Portugal como nações irmãs, alegrando a todos os brasileiros.
O Senado aprovou em 29 de abril de 2000 o Tratado de Amizade entre o
Brasil e Portugal. O objetivo foi regular as linhas mestras entre os dois países, abolindo alguns instrumentos já superados pelo tempo. Reflete a intensidade deste relacionamento e oferece o instrumental jurídico necessário à
ordenação da inter-relação entre as duas nações tornando-a mais pujante.

:: BENEFÍCIOS AOS ASSOCIADOS
• Adesão gratuita ao CIORJ e ao Odontorio • Aluguel de salão, auditórios e salas climatizados e com multimídia • Atividades esportivas e sociais • Auxílio Funeral
(concedido aos sócios a partir da 4ª mensalidade) • Biblioteca - Grande parte do acervo em versão on line e Museu Odontológico Salles Cunha • Classificados 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 - 203, 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.

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).

• 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

• 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.

• 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
• 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: (21) 2540-9152 - Tratar com Rosangela.
• Ipanema - Alugo horários em consultório completo, com raio-x e laser. A
localização dele é na Rua Visconde de Pirajá, nº 550 – Edifício Top Center,
em andar alto. Contatos com Ângela, tel: (21) 2239-0395 ou (21) 999416142
• Leblon - Alugo horários em consultório odontológico de excelente padrão localizado em prédio comercial com segurança. O consultório possui

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 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.

Os anúncios poderão ser enviados através do endereço de e-mail (nucleocomunicacaoaborj@gmail.com). Também podem ser enviados por carta e fax, ou
entregue pessoalmente na Secretaria da ABO-RJ, contendo o número do CPF e matrícula. Os mesmos deverão ser enviados até o dia 24 de JUNHO, para
publicação na edição de MAIO/JUNHO.
1 - A Associação Brasileira de Odontologia - Seção Rio de Janeiro deseja esclarecer que não faz avaliação de imóveis e nem possui corretor, apenas publica
anúncios com finalidades odontológicas de: compra e venda de equipamentos; serviços profissionais; compra, venda e aluguel de imóveis / 2 - O espaço nos
classificados do Jornal da ABO-RJ é de uso exclusivo dos Associados da ABO em dia com suas contribuições sociais.
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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

