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:: EDITORIAL

Momento de reflexão

N

o dia 28 de outubro, gostaría mos de ter comemorado o dia do Ser v idor
Público, entretanto, neste ano,
no R io de Janeiro, não foi possível comemorar, pois os verdadeiros traba lhadores do nosso Estado estão sendo v ítimas de uma política fa lida, não
podendo usufruir dos sa lários que são de direito.
Quantos colegas, professores e cirurgiões-dentistas, que
tanto estudara m e se dedicara m, estão sem receber? Sem
poder honrar com as contas? Um absurdo, uma situação
paradoxa l, onde quem mais traba lha menos recebe, ou me-

lhor, não recebe. O que nos resta é ser solidário e apoiar de
todas as formas esses colegas.
No dia 27 de novembro, será realizada a eleição da ABO-RJ,
sendo um momento impor tante para comparecermos na
Associação e nos unirmos em prol da Odontologia. Aproveito para conv idá-los a comparecer aos cursos do Departa mento Científ ico e no 5º Auto de Nata l 2017 da ABO-RJ,
que será rea lizado dia 09 de dezembro, às 18h, na Sede da
ABO-RJ. Este evento é gratuito!
Va le resa ltar sempre, que a ABO-RJ tem como missão
proteger e apoiar o cirurgião-dentista.
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PALAVRAS DO PRESIDENTE :: Dr. Ivan do Amaral Pereira, CD

Vote com consciência!

L

embro a todos os associados da ABO-RJ que no dia ABO-RJ voltados para ASBs e
27 de novembro de 2017 acontecerá o pleito eleito- TSBs. Visitem o site da ABO-RJ e
ra l para eleger os representantes do COEX (Conselho conf ira m a progra mação dos curExecutivo), CODE (Conselho Deliberativo) e COFI (Con- sos. Par ticipem dos nossos curselho Fisca l) – (Gestão 2018-2021). O pleito eleitora l acon- sos!
tecerá na Sede da ABO-RJ (R io Comprido) e na Sucursa l
Barra da Tijuca. Espero que a nossa eleição possa trans- Campanha – poltronas auditório nobre
correr de forma tranqui la e seg uindo todos os ritos do Estatuto da entidade e do Regimento Eleitora l. Os associados
A ca mpanha “Aqui na ABO-RJ você tem seu lugar de desque estiverem com dúv idas quanto ao
taque”, que v isa arrecadar f undos
pleito eleitora l poderão conhecer a
para ajudar na reforma das poltrolista de candidatos que irão concornas do Auditório Nobre, continua
“Lembro a todos os associados da
rer na eleição nesta edição do Jorna l
ativa e está fazendo um grande
da ABORJ, na página 23, ou poderão
ABO-RJ que no dia 27 de novembro
sucesso entre todos os associados
entrar em contato com a Secretária
e diversas empresas parceiras da
de 2017 acontecerá o pleito eleitoda ABO-RJ, através do telefone (21)
instituição. Para par ticipar o CD,
ral para eleger os representantes do
2504- 0002. Conta mos com a presenacadêmico de Odontologia ou a
ça de todos os nossos associados apempresa compra uma placa com
COEX (Conselho Executivo), CODE
tos a votarem nos representantes que
seu nome e ela f icará em um lugar
(Conselho Deliberativo) e COFI
comandarão a nossa entidade no tride destaque numa das poltronas
(Conselho Fiscal) – (Gestão 2018ênio 2018-2021.
do Auditório Nobre. Cada contribuição custa R$ 170,00. Resta m
2021). O pleito eleitoral acontecerá
Cursos da ABO-RJ
poucas poltronas para serem cona Sede da ABO-RJ (Rio Comprido)
mercia lizadas. Para mais esclareVisitem o site da ABO-RJ (w w w.
e na Sucursal Barra da Tijuca. Espero
cimentos lig ue para a Secretaria
aborj.org.br) e o facebook da ABO-RJ
da ABO-RJ: (21) 2504- 0002. Parque a nossa eleição possa transcorrer
(w w w. f a c e b o o k . c o m /a b o r j b r a s i l ) ,
ticipem desta ca mpanha e escreva
de forma tranquila e seguindo todos
pois a lém de notícias e informações
seu nome na história da ABO-RJ.
sobre o mundo da Odontologia, os
os ritos do Estatuto da entidade e do
cirurgiões-dentistas poderão ver
5º Auto de Nata l/2017
Regimento Eleitoral”.
ta mbém os cursos de especia lização, aperfeiçoa mento e atua lização
Conv ido todos os CDs e a migos
da U NIABO, disponíveis na Sede da
da ABO-RJ, junta mente com os
ABO-RJ e na nossa Sucursa l Barra da Tijuca. A lém disso, seus fa mi liares, a comparecerem ao 5º Auto de Nata l da
todos poderão consu ltar, ta mbém, a grade de cursos do ABO-RJ/2017. A cerimônia nata lina acontecerá no dia 09
nosso Depar ta mento de Ativ idades Científ icas/Estudantis de dezembro, sábado, às 18h, no Sa lão de Festas da Sede
do 2º semestre de 2017. Os cursos de novembro e dezembro da ABO-RJ, e terá a presença do Cora l Stel la Mater. Conestão arrecadando a limentos não perecíveis para a ca m- to com a presença de todos nesta celebração nata lina da
panha de Nata l que a entidade está organizando. Ta mbém ABO-RJ.
no site da ABO-RJ estão disponíveis os cursos do DACom/
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Dra. Lusiane Borges, CD

:: BIOSSEGURANÇA
Dra. Lusiane Borges, CD

:: BIOSSEGURANÇA

Endocardite Bacteriana - Atualização de Conceitos

E

ndocardite Bacteriana (EB) é assunto de grande polêmica nos últimos anos e a literatura
aponta para uma mudança de conceitos quanto a sua profilaxia.
Atualmente é consenso de grande parte dos pesquisadores que profilaxia antibiótica para a EB deve
se restringir aos pacientes odontológicos com alto
risco para a doença, como os portadores de próteses
valvares cardíacas ou que apresentam história prévia
de EB, após troca de informações com o médico especialista. Dois fatores devem ser levados
em consideração para atribuir a EB aos procedimentos odontológicos: grau de risco do paciente para a EB e tipo de procedimento realizado.
É de extrema importância que o CD saiba conduzir a anamnese de pacientes de risco
através de contato com o cardiologista. Alguns fatores como história prévia de EB, prótese
valvar, utilização de drogas injetáveis podem aumentar significativamente o risco para EB
pós-atendimento odontológico.
A American Dental Association (ADA) alerta a respeito da resistência bacteriana aos antibióticos e sugere que os CDs avaliem os riscos e benefícios antes de prescrevê-los.
Se o CD julgar que o grau de risco do paciente para a EB e o tipo de procedimento odontológico a ser realizado não justifica uso profilático de antibiótico, deverá expressar sua opinião ao médico de seu paciente. Caso contrário, deve sugerir que o próprio médico assuma
a responsabilidade da prescrição já que os antibióticos podem provocar desde uma simples
indisposição gastrintestinal até reações alérgicas, anafilaxia e morte. Portanto, deve-se ter
cautela na prescrição de antibióticos.
Os estreptococos e estafilococos causam a maior parte de todos os casos de EB, pelo fato
de se aderirem mais facilmente às superfícies do que outras bactérias, e por estarem presentes
na pele e nas mucosas. Outras bactérias estão associadas à etiologia da EB, sendo de maior
interesse para o CD as de origem periodontal, como o Actinobacillus actinomycetemcomitans.
O período médio de incubação da EB é de 5 dias quando causada por enterococos e de 7
dias para os estreptococos, sendo que 85% de todos os casos apresentam sintomatologia den-

ANÚNCIOS ::

MARÇO DE 2018
ABO RIO DE JANEIRO
INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES - BIOLÓGICA WhatsApp: (11) 99320- 4187 ou fixo:(11) 2619- 5390 c/ Elenice
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tro de 2 semanas, como fadiga, febre baixa, perda de peso, sudorese e dores nas articulações.
O tratamento da EB pode ser medicamentoso (antibioticoterapia) ou cirúrgico (substituição
da válvula afetada), e seu sucesso varia de acordo com a gravidade do caso e com a(s) bactéria(s) envolvida(s), bem como do rápido diagnóstico da infecção e início do tratamento.
A mortalidade da endocardite causada por estreptococos alfa-hemolíticos é historicamente menor que a causada por outros micro-organismos.
A American Heart Association (AHA) sugere a realização de maior número de procedimentos sob uma mesma cobertura antibiótica aproveitando assim a medicação e sua cobertura profilática. Além disso, o uso de solução de digluconato de clorexidina a 0,2% ou 0,12%
por um minuto, antes do início de cada sessão de atendimento, é altamente recomendável.
Deve-se também reforçar as normas de Controle de Infecção e Biossegurança, além de
evitar ao máximo os traumatismos gengivais desnecessários, evitando assim um maior risco
de bacteremia.
Protocolo atual de profilaxia da EB, recomendado pela American Heart Association
• Administração de 2 g de amoxicilina para adultos; 50 mg/ kg para crianças, em dose
única, por via oral, 1 hora antes do procedimento.
A amoxicilina, ampicilina e penicilina V são penicilinas igualmente efetivas contra os
estreptococos α- hemolíticos. Porém, a amoxicilina é preferida por ser melhor absorvida pelo
trato gastrintestinal e proporcionar níveis sanguíneos mais elevados e duradouros.
• Aos alérgicos às penicilinas, é recomendado o uso da clindamicina 600 mg ou azitromicina 500 mg para adultos, via oral, numa única dose, uma hora antes do procedimento;
para crianças, é indicada a azitromicina ou claritromicina, na dosagem de 15 mg/kg de peso
corporal.
A clindamicina, na forma de suspensão oral, não está disponível comercialmente no Brasil.
• Em pacientes incapazes de fazer uso da medicação por via oral, é recomendado o uso de
ampicilina 2g (crianças: 50 mg/kg), por via intramuscular ou intravenosa, 30 minutos antes
do procedimento, reservando-se a clindamicina para os pacientes com história de alergia às
penicilinas, na dose de 600 mg (crianças: 20 mg/kg), por via intravenosa, 30 minutos antes
da intervenção.
Até a próxima!

:: ANÚNCIOS
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:: ANÚNCIOS
tURma cOnFIRmaDa

ESPECIAlIzAçãO EM

UERJ Em PLEnO FUncIOnamEntO

ImPLantODOntIa - UERJ

6a tURma

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

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

Duração: 24 meses

EqUIPE

Valor: R$ 1500,00

Prof. Marco Antônio Alencar de Carvalho

Prof. Jorge Luís da Silva Pires

Local: Faculdade de

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

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

Odontologia da UERJ

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

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

Prof. Igor Silva Brum
Especialista e Mestre em Implantodontia

PROgRamaçãO

aPOIO

• Unidade 1 - Introdução ao estudo
da Implantodontia

• Unidade 5 - Diagnóstico por imagem

• Unidade 2 - Introdução ao estudo
da Osseointegração

• Unidade 7 - Biomecânica aplicada
à Implantodontia

• Unidade 3 - Conceitos básicos da Cirurgia

• Unidade 8 - Prótese sobre Implantes

• Unidade 4 - Planejamento
em Implantodontia

REaLIzaçãO

• Unidade 6 - Cirurgia em Implantodontia

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

:: MUSEU SALLES CUNHA

Fotos: Afonso Alfaya

Fernanda Canaud

F

Fernanda Canaud na Primavera dos Museus 2017

erna nda Ca naud é ca rioca e se formou
em música pela U FRJ. A li conclu iu seu
mest rado, apresenta ndo a d isser tação
Inter pretação da Obra Pianí stica de Radame s Gnatalli atravé s do conhecimento da
mú sica popular bra sileira , em 1991, sob a
obser vação de u ma comissão exa mi nadora composta por Homero de
Maga l hães, Heitor A li monda e Miria m Dauelsberg, com aprovação
u nâ ni me. Apresentou-se na Itá lia, Espa n ha, Colômbia, Fra nça e Ing laterra em recita is orga niz ados pelo Ita ma rat y. L eciona at ua l mente
no Inst it uto de Música Vi l la-L obos, no R io de Ja neiro. Tem vá rios
CDs g ravados, ent re eles o comemorat ivo do Centená rio de Rada més
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Gnata l li. Neste mês de setembro pa r t icipou do evento do IBR A M,
Pri mavera dos Museus, orga niz ado pelo Museu de Odontolog ia Sa lles Cu n ha (MOSC) com u m recita l de a lta qua lidade, com obras de
Bach, Beet hoven, Chopi n e Prokof ief f, percorrendo u m ca mi n ho do
ba rroco ao moderno, seg u ndo suas ex plicações ao público assistente.
Das obras executadas, duas cha ma ra m a atenção: a Ba lada de Chopi n, at ua l mente popu la riz ada pelo f i l me “O pia nista”, e a Sonata “
Tempestade”, de Beet hoven, a mbas t ratadas pela sua sensibi lidade e a
técnica priv i leg iada de seus dedos mág icos. Depois de se apresenta r
nas g ra ndes cidades da Eu ropa, sua presença no MOSC é mot ivo de
org u l ho, pois eleva u m modesto sa lão ao mesmo pata ma r a r t íst ico
das capita is mu nd ia is.

Dr. Thales Ribeiro de Magalhães, CD

Londres

:: MUSEU SALLES CUNHA

Museums and community engagement in Brazil

Museu de Odontologia Salles Cunha
participa de painel internacional

Comitê de Educação e Ação Cultural - Brasil

The educational processes in museums and historical
houses, when permeated by memories and legacies of
surrounding communities, behave as fundamental spaces
of interlocution and cultural negotiation. These processes
are not free from tensions and disputes, but bring wider
views to constructions marked by official historiography. In
Brazil, relations between museums and communities
articulate new meanings between popular knowledge and
the official history.
The programs “First Museum” and “Memory Spots”, from
the Brazilian Institute of Museums are destined to promote
museological procedures in small communities in order to
preserve the memory and the local cultural heritage. There
are also relevant actions from local institutions:

M

aking museum and historic houses relevant to audiences in
the X XI Century foi o tema desenvolv ido pelo CECA ICOM
BR ASIL , em painel apresentado no Hampton Cour t Pa lace,
no evento Relevance 2017, em 14 de outubro, em Londres.
Esse texto é uma produção coletiva do CECA BR ASIL , que ref lete as ideias e preocupações dos prof issionais da área da educação em
museus no Brasil, desenvolvendo temas de relevante interesse, como
ava liação, políticas públicas, conceitos educacionais, patrimônio intangível e teoria e prática da educação em museus.
O painel foi desenvolv ido através de ideias e sugestões de Adriana
Mor tara de A lmeida, Camila Moraes Wirchers, Fernanda Castro, Isabela R ibeiro de Arruda, Luciana Conrado Mar tins, Luciana Pasqua lini, Maga ly Cabra l e Tha les R ibeiro de Maga lhães.

● Museu das Bandeiras (GO): installed in a colonial-era
building, the museum held a week to discuss gender
prejudice, memory and the permanency of LGBTQ
communities, in the management of Girlene C. Bulhões.
● Butantan Institute (SP): a complex of historic buildings
composes it and the local community is invited to get closer
to the scientific culture through educational activities such as
visits to laboratories and ‘historical walks’.
● Museu da República (RJ): has developed a project with youth
and adults education schools, promoting night visits.
● The University of São Paulo’s Museu Paulista (SP): expanded
its approach to the local public in the occasion of its building
closure for renovations, in 2013.

These and other actions bring into the scene the legacies,
memories and affectivities of the communities of the past
and the present, establishing connections among houses
and historical museums and communities, resulting in a
further understanding of the importance of the museum
heritage in Brazil.
Adriana Mortara Almeida, Camila Moraes Wichers,
Fernanda Castro, Isabela Ribeiro de Arruda,
Luciana Conrado Martins, Luciana Pasqualucci,
Magaly Cabral, Thales Ribeiro de Magalhães

:: ANÚNCIO

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

Preços a partir de :

R$

253,

42*

*Referente ao plano Ideal Enfermaria na faixa etária de 0 a 18 anos.
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CURSOS DA ABO-RJ :: CAP/UNIABO
INSCRIÇÕES PARA OS CURSOS DA ABO-RJ: ABO-RJ (Sede) - Rua Barão de Sertório, 75 - Rio Comprido / Tel.: 2504-0002 / E-mail: secretaria@
aborj.org.br / Horário de atendimento das 9h às 18h / ABO-RJ Sucursal Barra da Tijuca - Avenida Armando Lombardi, 800 sala 234 - Barra
da Tijuca / E-mail: barra@aborj.org.br - Tel.: 2494-3487 / Horário de atendimento das 8h às 12h e das 13h às 17h

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

Últimas
vagas!

APERFEIÇOAMENTO EM PROCEDIMENTOS CLÍNICOS INTEGRADOS – ODONTOLOGIA ESTÉTICA - SEDE
COORDENAÇÃO: Prof. Cheung Ka Fai e equipe / PERÍODO DO CURSO: outubro de 2017 até setembro de 2018 / HORÁRIO: sábados, das 09h às
16h (quinzenal) / Nº DE VAGAS: 30 / TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 50,00 / INVESTIMENTO: Associado – 10 cheques de R$ 1.080,00 (+ Seg. Resp.
Civil); Não Associado – 10 cheques de R$ 1.200,00 (+ Seg. Resp. Civil) / INSCRIÇÕES: ABERTAS - Entrevista e Análise de Curriculum Vitae.

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

10

JORNAL DA ABORJ - Setembro/Outubro de 2017

Últimas
vagas!

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

PROGRAMA DE ESTÁGIO - ABO-RJ
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INFORME PUBLICITÁRIO - Fabiano Silva, CD e consultor empresarial ::

U

Empreendedorismo ou aventura?

m dentista que monta um consultório ou clínica frequentemente é chamado de “empreendedor”, palavra francesa que significa “aquele que assume
riscos e começa algo novo”. Porém, há uma diferença significativa entre
ser um empreendedor, orientando ações de forma estratégica e planejada, e ser um
“aventureiro”, que age sem essas orientações, quase jogando na sorte. Há um mito
de que basta ter “vontade” ou “energia” para fazer um empreendimento prosperar,
e muitos livros, na área de Saúde ou fora dela, focam exclusivamente nessa automotivação.
Nada mais longe da realidade. O empreendedor, antes de tudo, está capacitado
para ler as informações econômicas e de mercado para orientar suas ações: O que
está acontecendo na conjuntura econômica e como isso afeta a minha estratégia?
Onde, quando e se devo investir? O Cirurgião-Dentista ainda aposta “quase que
somente” no seu preparo técnico-científico e desconsidera a quebra de paradigma
de mercado que já vem acontecendo há alguns anos.
Essa falta de percepção faz com que, na tentativa de aproveitar “oportunidades”
ou “tendências”, criem-se empregos exclusivos onde o “empreendedor” fica encerrado nas questões operacionais. Cria-se dessa forma a estratégia de subsistência.
O despreparo gerencial faz com que a crença na determinação, boa-vontade e fé
sejam os principais recursos para o êxito do negócio. Tudo isso é importante, mas
a Gestão Estratégica Integrada ajuda na fundamentação e timing das ações. Assim,
o empreendedor não se torna a vítima das circunstâncias.
A busca de informação gerencial de forma desestruturada, incluindo adquirir
produtos e serviços voltados à gestão, podem até resolver problemas pontuais de
curto prazo. Mas o resultado é uma colcha de retalhos deixando muitos GAPs que
impactam negativamente no desempenho do negócio a médio e longo prazos.
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O preparo em gerencial adequado (Gestão Estratégica Integrada) permite desenvolver negócios bem estruturados e com potencial de crescimento consistente.
Nesse caso, o ciclo virtuoso cria condições ótimas para a estratégia de crescimento.
Para capacitar um CD a se tornar um dentista-empreendedor, nós da BWint –
Business with Intelligence desenvolvemos o Programa “BWhealth – Odontologia”,
que reúne diversos produtos e serviços para os profissionais da área. No dia 17/11,
lançaremos esse Programa na sede da ABO-RJ, às 16h, quando a equipe BWint fará
uma palestra com o tema “Como identificar oportunidades na Odontologia em
tempos de crise: melhores práticas de Gestão e Inteligência de Mercado”.
Mais informações: (21) 3443-6478 (Veja o anúncio nesta página)

Fabiano Silva: Implantodontista, sócio da consultoria BWint – Business with
Intelligence. Ele coordenará o curso de capacitação gerencial para CD’s

A

Extração de incisivo inferior como opção no
tratamento ortodôntico

exodontia de um incisivo inferior pode ser considerada uma opção sões sem discrepância anterior ou com discrepâncias ocasionadas por inpara obtenção de resultados ortodônticos que restabeleçam a fun- cisivos superiores largos e/ou incisivos inferiores estreitos.
ção, estética e proporcionem estabilidade. Para atingir a oclusão
A literatura sugere maior estabilidade pós-tratamento quando companormal, muitas vezes é necessária a remoção de dentes, sejam eles pré-mo- rada com a opção de extrações de pré-molares.
lares os mais comumente indicados ou então outros dentes.
Além de radiografias periapicais, panorâmica, oclusal, telerradiografia,
Extrações com finalidade ortodôntica já eram realizadas no século fotografias e modelos, é imprescindível a realização de set-up diagnósXVIII por Hunter, cujos relatos foram publicados em seu livro “The natu- tico. (Bolognese AM. Set-up: uma técnica de confecção. Rev SOB. 1995
ral history of human teeth”. Em 1757, Bourdet, um discípulo de Pierre Fau- ago;2(8):245-9.)
chard, já recomendava a extração de pré-molares para resolver problemas
A extração de incisivo inferior como modalidade de tratamento sempre
de apinhamento dentário. (CANUT, J. A. Mandibular incisor extraction: foi assunto polêmico. Apesar de muitos resultados favoráveis, o tratamenindication and longterm evaluation. Eur J. Orthod, London, v. 18, p. 485- to ortodôntico com extração de incisivo inferior ainda não é bem aceito.
489, 1996).
Alguns efeitos indesejáveis têm sido relatados como: overjet e overbite auEdward Hartley Angle condenou essa prática, pois acreditava que “o mentados, recidiva do espaço da extração, oclusão insatisfatória, recorrênmelhor equilíbrio, a melhor harmonia e as melhores proporções da boca, cia de apinhamento entre os incisivos remanescentes e perda de estética da
nas suas múltiplas relações, requeriam a presença de todos os dentes e que papila gengival interdentária na região da extração.
cada dente ocupasse uma posição normal”. (Bernsteim L. Edward H. Angle
(FAEROVIG, E.; ZACHRISSON, B. U. Effects of mandibular incisor exversus Calvin S. Case: extraction versus nonextraction. Historical revisio- traction on anterior occlusion in adults with Class III malocclusion and
nism. Part II. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 1992 Dec;102(6):546-51).
reduced overbite. Am J Orthod Dentofacial Orthop, St. Louis, v. 115, p.
O primeiro relato de caso clínico com extração de incisivo inferior, 113-124, 1999.
como opção de tratamento, data de 1904, quando Jackson (1904, apud RIEKOKICH, V. G.; SHAPIRO, P. A. Lower incisor extraction in orthodonDEL et al. 21, 1991) publicou o tratamento de um paciente onde um inci- tic treatment. Angle Orthod, Appleton, v. 54, p. 139-153, 1984.
sivo tinha sido previamente removido e ele decidiu remover um segundo
TUVERSON, D. L. Anterior interocclusal relations. Part I. Am J Orincisivo como opção de tratamento. (RIEDEL, R. A.; LITTLE, R. M.; BUY, thod, St. Louis, v. 78, no. 4, p. 361-370, Oct. 1980.
T. D. Mandibular incisor extraction: post retention evaluation of stability
VALINOTI, J. R. Mandibular incisor extraction therapy. Am J Orthod
and relapse. Angle Orthod, Appleton, v. 62, p. 103-116, 1991).
Dentofacial Orthop, St. Louis, v. 105, p. 107-116, 1994).
Quando se observa a desproporção dentária entre
a arcada superior e inferior, o que pode ser demonstrado através da análise de Bolton, essa desproporção dentária pode ocorrer devido à diminuição da
largura dos dentes superiores ou aumento na largura dos dentes inferiores.
É importante que o ortodontista, além do setup,
tenha outros critérios que devem ser considerados,
como: avaliação criteriosa da discrepância do arco
dentário; verificação da largura intercaninos e o
efeito da extração de um incisivo sobre esta, já que
a estabilidade do tratamento é melhor, caso esta largura inicial seja mantida e obtenção de overbite e
overjet adequados.
(BLAKE, M.; BIBBY, K. Retention and stability:
a review of the literature. Am J Orthod Dentofacial
Orthop, St Louis, v. 114, p. 299-306, 1998.
McCAULEY, D. R. The cuspid and its function
in retention. Am J Orthod, St. Louis, v. 30, p. 196205, 1944.
RIEDEL, R. A. A review of the retention problem. Angle Orthod, Appleton, v. 30, p. 179-194,
1960).
Existem indicações, contraindicações, vantagens,
desvantagens nos resultados obtidos nos tratamentos realizados com extração de um incisivo inferior.
Indicação: Essa opção de tratamento pode ser indicada em más oclusões com discrepância de volume dentário anterior devido a incisivos superiores
estreitos e/ou incisivos inferiores largos.
Departamento de Ortodontia – Sucursal Barra da Tijuca
Contraindicação: É contraindicada em más ocluJORNAL DA ABORJ - Setembro/Outubro de 2017
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BINGO DANÇANTE DA PRIMAVERA ::

Fotos: Afonso Alfaya

Associados e amigos da ABO-RJ prestigiam o Presidente da ABO-RJ,
Dr. Ivan do Amaral Pereira, no 11º Bingo Dançante da Primavera/2017

A

ABO-RJ realizou no último dia 02 de setembro a 11ª edição do Bingo
Dançante temático que homenageou a Primavera. O evento aconteceu na Sede da ABO-RJ, no Espaço Arena ABO-RJ, e contou com a
participação do Presidente da ABO-RJ, Dr. Ivan do Amaral Pereira e de sua
esposa; da Diretora Social da ABO-RJ, Dra. Regina Tancredo e seus familiares; e do Diretor Financeiro da ABO-RJ, Dr. Paulo Murilo da Fontoura e
sua esposa; do Subsecretário da ABO-RJ, Ismael de Oliveira e sua esposa; e
do membro do COFI da ABO-RJ, Dr. Fernando Leal juntamente com a sua
esposa. Além da Diretoria da ABO-RJ, o evento festivo teve a participação de
diversos CDs associados, juntamente com seus familiares; parentes de diretores da ABO-RJ e amigos da entidade com suas famílias. Como em toda a
edição dos bingos da ABO-RJ, todos os participantes receberam 10 cartelas
para concorrer aos prêmios, e no final aqueles que não ganharam nada recebem a cartela extra, “sorteio do azarão”, onde disputam o prêmio-surpresa
colocado na caixa de interrogação.
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O 11º Bingo Dançante da Primavera distribuiu nessa edição os seguintes
brindes: um espremedor de frutas, um mixer de cozinha, um liquidificador,
uma sanduicheira grill, uma panela de arroz, um telefone sem fio, uma pipoqueira, uma cesta de guloseimas, uma cafeteira Dulce Gusto (Arno – Nescafé)
e um micro-ondas. Nesta edição, o prêmio-surpresa, colocado na caixa de interrogação, foi uma caixa da tradicional Bala Toffee. Os grandes sortudos do
evento, que ganharam os prêmios principais, foram: o Diretor de Financeiro
da ABO-RJ, Dr. Paulo Murilo da Fontoura, que faturou a cesta de guloseimas;
a Sra. Gisele Dallale, que ganhou a cafeteira Dulce Gusto (Arno – Nescafé) e
a Sra. Solange Nogueira, que faturou o micro-ondas, o principal prêmio do
bingo.
Em breve, em dezembro deste ano ainda, a Diretora Social da ABO-RJ,
Dra. Regina Tancredo, irá divulgar o calendário de 2018 com as próximas
edições dos Bingos Dançantes Temáticos da ABO-RJ. Aguardem!

Fotos: Cíntia de Assis e Germano Escher

O

7º ENCONTRO - COPE/ABO-RJ ::

COPE ABO-RJ realiza o 7º Encontro de Pacientes Especiais/2017

Centro Odontológico de Pacientes Especiais da ABO-RJ (COPE ABO-RJ)
realizou, no último dia 17 de outubro, o 7 º Encontro de Pacientes Especiais/2017. O evento, que já acontece desde 2011, foi realizado no Salão
de Festas da ABO-RJ. A confraternização reuniu em torno de 80 pessoas, entre
pacientes e seus familiares. O encontro teve a participação de toda a equipe do
COPE ABO-RJ, que é composta pela Dra. Bruna Picciani (CD), Dra. Bruna Michalski (CD), Dr. Geraldo Silva Jr. (CD), Dra. Thays Teixeira (CD), Maria Teixeira (ASB), Paulo Azevedo (Psicólogo) e pelas(os) demais alunas(os) dos cursos de
especialização e atualização do COPE ABO-RJ. Além disso, a festividade contou
com a presença do Presidente da ABO-RJ, Dr. Ivan do Amaral Pereira, do Diretor de Finanças da ABO-RJ, Dr. Paulo Murilo da Fontoura e de vários outros
diretores da entidade; além de amigos da ABO-RJ e do COPE ABO-RJ.
Essa festividade tem como objetivo principal mostrar que os pacientes especiais são iguais perante todos na sociedade e são altamente capazes de alcançar
vários objetivos positivos na vida. Desta forma, o COPE ABO-RJ reúne todo ano,
no mês das crianças, em outubro, todos os pacientes, juntamente com seus fami-

liares, mostrando que não é apenas uma clínica odontológica, e sim uma grande
família unida em que prevalecem os seguintes ideais: respeito, amor, carinho e
compreensão.
A festividade teve diversas brincadeiras e atividades lúdicas, como: pintura
de rosto, pintura de tatuagem à base de água na pele, foto maluca, DJ tocando os
hits do momento, muita dança e diversas gincanas. O buffet e a equipe de animação foram comandados pela Sra. Vera Jordão e o Tio Leão, respectivamente.
Além de muita diversão, o evento, todo ano, presta uma homenagem a um
membro que apoia o COPE ABO-RJ e a Odontologia voltada aos pacientes especiais. Nesse 7º Encontro/2017 a homenageada foi o Dra. Débora Medina, que é a
cirurgiã-dentista responsável pela Gestão de Odontologia da Secretaria Estadual
de Saúde do Rio de Janeiro.
Ao final do evento, toda a Equipe do COPE ABO-RJ, os pacientes e seus familiares se reuniram na mesa do bolo e cantaram parabéns em homenagem ao
COPE ABO-RJ pelo brilhante trabalho que realiza com os seus pacientes na
ABO-RJ.
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VOLUNTÁRIOS DO SORRISO 2017 ::

Fotos: Divulgação - Voluntários do Sorriso

VOLUNTÁRIOS DO SORRISO

A

A 5° edição dos Voluntários do Sorriso realizou 3.829 procedimentos
odontológicos gratuitos na Vila da Penha, zona norte do Rio.

nualmente os VOLUNTÁRIOS DO SORRISO realizam um grande evento
de mobilização e oferta de serviços de saúde bucal em uma comunidade
carente do Rio de Janeiro, intitulada CARAVANA DOS VOLUNTÁRIOS
DO SORRISO, o evento teve sua base na FAETEC Quitungo localizada na Vila
da Penha, durante dois finais de semana distintos. No sábado dia 12 de agosto,
aconteceu a triagem dos beneficiados, feita por dentistas através de exame clinico,
buscando identificar as maiores necessidades, tendo sido acolhidas um total de
625 pessoas e realizados 3.829 procedimentos odontológicos. Após a triagem os
atendimentos foram agendados para os dias 19 e 20 de agosto. A ação contou ainda
com uma farmácia que doou todos os remédios prescritos durante a Caravana,
totalizando 2.794 medicamentos doados, além de outras atividades como: distribuição de 300 kits de saúde bucal, 67 cortes de cabelo e recreação com a presença
de palhaços para as mais de 80 crianças, tendo sido realizado um total de 5.016
procedimentos dentre todos os serviços ofertados durante a caravana. Também
foram realizadas palestras educativas para as 625 pessoas que receberam atendimentos, buscando, assim, não apenas o tratamento curativo, mas também ampliar
a informação da população sobre a prevenção de doenças.
A ação reuniu 216 voluntários, informou Virgínio Vieira, coordenador geral
da caravana, dentre eles, 25 Técnicos em Prótese Dentária, 22 Auxiliares de Saúde
Bucal (ASB), 14 Técnicos de Saúde Bucal (TSB), 67 Cirurgiões Dentistas e demais
profissionais voluntários da área de saúde, como farmácia, enfermagem, técnica
de enfermagem e ainda voluntários da área de apoio à infraestrutura e logística.
Segundo a Dra. Cristiane Tavares, durante a triagem foram realizadas as moldagens em 68 pacientes identificados como candidatos para receber uma prótese
removível provisória, que é um dos destaques dentre os serviços ofertados pela Ca-
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ravana, como foi o caso do Sr. Antônio que voltava de uma entrevista de emprego,
quando viu a faixa dos Voluntários do Sorriso na FAETEC Quitungo, escolhida
como base nesta edição dos Voluntários do Sorriso. Há três anos desempregado,
sustentando a família apenas com os chamados “bicos”, seu Antônio estava em um
processo seletivo para uma oportunidade de emprego e corria o risco de não conseguir aprovação na parte de saúde por não possuir todos os dentes, ele que foi um
dos beneficiários da prótese, deu com satisfação o seu depoimento após a Caravana, dizendo que havia conseguido ser aprovado no exame de saúde e conquistado
a vaga naquele emprego.
A história de seu Antonio não é única. Como ele, há muitos que necessitam de
tratamentos odontológicos, mas não possuem recursos financeiros para fazê-los. Foi
pensando nessas pessoas que a Dra. Cristiane Tavares, coordenadora de saúde e
idealizadora da Caravana dos Voluntários do Sorriso, tem se dedicado ao trabalho
voluntário desde 2006: “Eu descobri minha missão! Se Deus me deu esse dom, de
conquistar corações e mentes, e esse dom de ser uma profissional da saúde, uma
dentista, porque não ajudar as pessoas que não têm condições de pagar tratamentos odontológicos?”. Dra Cristiane lembrou ainda do baixo percentual de pessoas
que realizam trabalho voluntário no país: “Eu vi em uma reportagem que apenas
11% da população brasileira fazem algum tipo de trabalho voluntário. Isso é muito
pouco! Tem muita gente precisando... temos que fazer algo pelo próximo. Não dá
para ficar só reclamando dos políticos, de que ninguém faz nada... eu convido a
todos a fazerem trabalho voluntário, quem nunca fez, não sabe o que está perdendo... junte-se a nós e venha Fazer o bem sem olhar a quem”, concluiu Dra. Cristiane
Tavares.
Outras informações estarão disponíveis no site: www.voluntariosdosorriso.org.br

Fotos: Afonso Alfaya

N

:: LANÇAMTO
:: VISITA

Diretores Internacionais do Laboratório Lacer visitam
a Sede da ABO-RJ

o último dia 04 de outubro, a ABO-RJ recebeu em sua sede a visita
dos representantes internacionais do Laboratório Lacer. Estiveram
presentes na visita o Diretor Internacional do Laboratório, Dr. Eric
Must; o Gerente responsável pela América Latina, Dr. Ignacio Bassas Nougues; o Gerente de Marketing do Laboratório no Brasil, Wagner França; e
o Gerente Científico do Laboratório no Brasil, Maurício Bonel. Os quatros
membros do Laboratório Lacer foram recebidos na entidade pelo Presidente
da ABO-RJ, Dr. Ivan do Amaral Pereira e pelo Diretor do CAP ABO-RJ –
UNIABO, Dr. Inácio Rocha. Os representantes do laboratório vieram conhecer a estrutura da ABO-RJ e propor novas parcerias da empresa com a
entidade.
O Presidente da ABO-RJ, Dr. Ivan do Amaral Pereira e o Diretor do CAP
ABO-RJ UNIABO, Dr. Inácio Rocha apresentaram as dependências da Sede
da ABO-RJ, como a Clínica, o Centro de Imagem, os auditórios e salas
de aulas, a Biblioteca da ABO-RJ e também outros espaços. Além disso, o
Presidente da ABO-RJ e o Diretor do CAP ABO-RJ UNIABO apresentaram
também o COIC, a clínica comunitária da ABO-RJ, mostrando o trabalho
que a ABO-RJ realiza na área de filantropia e o Museu de Odontologia Salles Cunha, que retrata a história da Odontologia Brasileira desde 1895.
Os representantes do Laboratório Lacer ficaram muito contentes com a receptividade que tiveram na ABO-RJ e encantados com a estrutura de alto nível
que a entidade possui. Vale ressaltar que o Laboratório Lacer e a ABO-RJ têm
uma parceria de longo tempo e além disso recebe constantemente, em sua
sede, a visita do Gerente Científico do Laboratório Lacer, Maurício Bonel,

Fotos: Afonso Alfaya

que apresenta a todos os CDs as novidades em produtos que o laboratório
possui. Em breve, os membros internacionais do Laboratório Lacer voltarão
para uma nova visita e para conversar de novas parcerias em prol do desenvolvimento e crescimento da ABO-RJ e da Odontologia nacional.

:: HOMENAGEM

Coordenadora do projeto Voluntários do Sorriso entrega ao
Presidente da ABO-RJ, Dr. Ivan do Amaral Pereira, certificado de
participação e apoio da ABO-RJ no evento social

A

C oordenadora do Projeto Volu nt á r ios do Sor r iso, Dra .
Cr ist ia ne Tava res , esteve na Sede d a A BO -RJ no ú lt imo d ia 11 de out ubro pa ra ent rega r ao Presidente d a
A BO -RJ, Dr. Iva n do A ma ra l Perei ra , cer t i f ic ado de pa r t icipaç ão e apoio d a A BO -RJ no evento socia l dos Volu nt á r ios do
Sor r iso que foi rea l i z ado nos d ia s 12 , 19 e 20 de agosto, na
Vi la d a Pen ha .
A A BO -RJ apoia o Projeto Volu nt á r ios do Sor r iso desde a
pr i mei ra ed iç ão, qua ndo t i n ha o nome de ‘C a rava na do Sorr iso’. A A BO -RJ cede escovód romos ao projeto, a lém de doa r
vá r ios k it s de h ig iene buc a l adu lto e i n fa nt i l, com escova e
pa st a de dente.
Pa ra retribuir o ca rinho que a A BO-RJ tem com o projeto
socia l, a Coordenadora do Projeto Voluntá rios do Sorriso, Dra.
Crist ia ne Tava res, todo a no compa rece na Sede da A BO-RJ pa ra
ent rega r esse cer t i f ic ado e prest a r esse t r ibuto à ent id ade.
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EVENTO DIA DO DENTISTA AcBO E ABO-RJ ::

A

AcBO e ABO-RJ realizam evento científico em homenagem
ao Dia do Cirurgião-Dentista

Academia Brasileira de Odontologia (AcBO) e a ABO-RJ realizaram em conjunto um evento científ ico comemorativo ao
Dia do Cirurgião-Dentista. O encontro aconteceu no Auditório
Nobre do Colégio Brasileiro de Cirurgiões (CBC), no Humaitá. O evento teve uma grade científ ica de a lto nível composta por professores de
renome naciona l e internaciona l dentro da Odontologia e foi coordenado pelo Presidente da AcBO, Dr. Rober to Vianna, pelo Presidente da
ABO-RJ, Dr. Ivan do Amara l Pereira e pelo Diretor de Financeiro da
ABO-RJ, Dr. Pau lo Murilo da Fontoura.
O encontro em homenagem ao Dia do CD foi mu ltidisciplinar, e
foram abordados vários assuntos de diversas especia lidades da Odontologia, entre elas: implantodontia e periodontia; a lém de assuntos inovadores como: bichectomia, marketing e gestão empresaria l e
transplante de face.
O evento teve a presença destes(as) ilustres professores(as): Prof.
Sérgio Ka hn, Prof. Gustavo Oliveira, Prof. Marcelo Manso, Prof. Marco Pontua l, Prof. Mario Groisman, Prof. Oldemar de Brito, Prof. Adilson Torreão, Prof. R icardo Cruz, Prof. Antonio Celória, Prof. Rafael
Andreiuolo, Prof. Eduardo Dias, Profa. Michelle Protzenko, Profa.
Sandra Fabiano, Prof. Eduardo Picanço, Prof. Edson Cezário, Prof.
Aug usto Bessa e Profa. Luciane Negrão.

Tributo ao Prof. Radetic
Após os dois dias de palestras de alto grau técnico-científico e o sorteio dos brindes cedidos pelos apoiadores do evento, o Presidente da
AcBO, Dr. Roberto Vianna, e o Presidente da ABO-RJ, Dr. Ivan do Amaral Pereira, prestaram ao final do evento uma homenagem ao Prof. Dr.
Ermelindo Radetic. Esse grande especialista em Endodontia, que está
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com 95 anos e ainda em atividade como professor do curso de especialização em endodontia na ABO-RJ (Sede), recebeu das mãos do Presidente
da AcBO e do Diretor Científico da ABO-RJ, Dr. Marcos Araújo, que
estava representando o Presidente da ABO-RJ, a Medalha “Acadêmico
Geraldo Halfeld ”, uma comenda da AcBO aos CDs que marcaram a história e construíram uma trajetória de sucesso dentro da Odontologia.
O Prof. Ermelindo Radetic ao receber o seu tributo ressaltou a importância desta homenagem a todos os presentes: “Recebo esta medalha com
muito orgulho que me foi outorgada, muito mais pela amizade que conquistei durante esses 70 anos militando na Odontologia, principalmente
na endodontia e cirurgia, do que meu próprio merecimento. Conheci o
Prof. Geraldo Halfeld, através do meu amigo e ilustre Prof. Mário Araújo,
durante o 3º Congresso Mineiro de Odontologia, que aconteceu em Juiz
de Fora, em 1971, que foi organizado pela ABO-MG – Regional Juiz de
Fora. Ratifico a todos que o Prof. Geraldo Halfeld era um dos maiores, se
não o maior, batalhadores do ensino odontológico no Brasil. Ele ajudou
muito no progresso científico da Odontologia no Brasil. Agradeço esta
oportunidade e tributo e desejo que a AcBO e ABO-RJ possam continuar
trabalhando em prol do desenvolvimento da Odontologia Nacional.”
A AcBO e a ABO-RJ parabenizam a presença dos ilustres professores(as) no evento, e do seleto público que participou de mais uma atividade científica de alto nível técnico. Além disso, a AcBO e a ABO-RJ
agradecem o apoio das empresas que ajudaram a engradecer ainda mais
o encontro, que foram: Socialcred, Princess, Curaprox, Maximus, Odontopaz, Dérig Implantes do Brasil, Livraria Ferreira, Ideia Publicidade e
Consultoria, Laser Rio, Amil Dental, Mary Kay Cosméticos, Extra Graft
XG-13, Galasso e Fonseca Corretora de Seguros, Croma, Helithi Jalecos
e Gorros, Titaniumfix e Gsk. Até a próxima!

Fotos: Afonso Alfaya

:: BASTIDORES DIA DO DENTISTA AcBO E ABO-RJ
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MISSA ::

Fotos: Afonso Alfaya

ABO-RJ realiza a tradicional missa em louvor a Nossa Senhora Aparecida

A

ABO-RJ realizou a tradicional a missa em louvor a Nossa Senhora Aparecida, a Padroeira do Brasil, que acontece todo ano na entidade. A cerimônia religiosa ocorreu no dia 12 de outubro e foi realizada no Espaço Arena
ABO-RJ, como de costume.
Este ano, o evento religioso reuniu em torno de 150 pessoas entre CDs e seus
familiares e moradores do Rio Comprido e adjacências. A missa deste ano, como
no ano passado, teve a presença do Coral Stella Mater, comandado pelo Maestro
Alberto Dellopes, da Igreja São José e Nossa Senhora das Dores, localizada no
bairro do Andaraí, que cantou diversos hinos litúrgicos católicos. A cerimônia
religiosa foi celebrada pelo jovem Padre Paulo Cesar Vita Jr., da Igreja Nossa Senhora da Luz, localizada no bairro do Rocha.
O evento religioso contou com participação do Presidente da ABO-RJ, Dr. Ivan
do Amaral Pereira; do Diretor Financeiro da ABO-RJ, Dr. Paulo Murilo da Fon-
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toura, juntamente com a sua esposa; e da Diretora Social da ABO-RJ, Dra. Regina
Tancredo.
A cerimônia religiosa, que todo ano é organizada pelo Sr. Laurindo Moura,
morador do Rio Comprido, juntamente com o apoio da ABO-RJ, começa com
a tradicional carreata pelas ruas dos bairros do Rio Comprido, Estácio, Cidade
Nova, Praça da Bandeira e Tijuca, em que a imagem de Nossa Senhora Aparecida
fica à frente e vários carros e pedestres acenam em louvor à santa. Após a carreata,
a imagem da santa é conduzida ao altar da cerimônia, onde ao final do evento religioso todos os presentes podem reforçar suas orações, fazer pedidos e tirar fotos
ao lado da Padroeira do Brasil.
A ABO-RJ agradece o apoio da Guarda Municipal (1ª GIM – Centro) e da Polícia Militar (4ª BPM – São Cristóvão) na logística do evento, na questão de organização do trânsito e de segurança à imagem da santa.
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COMEMORAÇÃO ::

Fotos: Afonso Alfaya

Clínica Integrada da ABO-RJ realiza churrasco comemorativo pelo Dia do CD

O

s cir u rg iões-dent istas coordenadores da Clí nica Integ rada da A BO-RJ, Dr. Má rcio
Reis; Dr. Sérg io R ica rdo dos Sa ntos; e o Presidente da A BO-RJ, Dr. Iva n do A ma ra l
Pereira, rea liz a ra m ju nta mente com os dema is CDs da Clí nica Integ rada u m chu rrasco em homenagem ao Dia do CD. O evento fest ivo teve como objet ivo festeja r o d ia 25
de out ubro e ao mesmo pa rabeniz a r o sucesso e o cresci mento da clí nica e celebra r a u nião
ent re os todos CDs. O encont ro aconteceu na Sede da A BO-RJ, no Espaço A rena A BO-RJ,
no d ia 27 de out ubro. Todos os coordenadores e CDs que t raba l ha m na Clí nica Integ rada
pa r t icipa ra m, a lém das atendentes e ASBs da clí nica que são pa rceiras dos CDs.
A lém do chu rrasco, a ga lera presente cu r t iu mu ito o show musica l dos CDs da Clí nica
Integ rada, Dr. Fláv io Dot to Jr. (voz , v iolão e g u ita rra) e Dr. Má rcio Reis (voz), que i nter preta ra m vá rios sucessos musica is e a ni ma ra m a ga lera presente. Todos os CDs e conv idados
presentes pudera m se d iver t ir e se conf raterniz a r, most ra ndo que “a u nião fa z a força”.

CURSOS - ABO-BARRA MANSA ::
ESPECIALIZAÇÃO EM IMPLANTODONTIA
COORDENAÇÃO: Prof. Waldir Benincasa de C. Lima / INÍCIO: novembro / NATUREZA: teórico/prático-laboratorial/clínico-cirúrgico / DURAÇÃO: 26
meses (4ª feira – semanal - 08 às 18 h) / MENSALIDADE: 26 x 1.000,00 ou 36 x 813,00

ATUALIZAÇÃO EM CIRURGIA ORAL
COORDENAÇÃO: Prof. Ronan Matheus V. Silva / INÍCIO: novembro / NATUREZA: teórico/prático-clínico/ DURAÇÃO: 06 meses (6ª feira - quinzenal - 08
às 17 h) / INVESTIMENTO MENSAL: 450,00

ATUALIZAÇÃO EM ESTÉTICA ADESIVA
COORDENAÇÃO: Prof. Sérgio Henrique D. de Castro / INÍCIO: 13/11/2017 / NATUREZA: teórico - laboratorial /DURAÇÃO: 08 meses (2ª feira - quinzenal
- 14h às 20h) / INVESTIMENTO MENSAL: R$ 600,00

ATUALIZAÇÃO EM ESTÉTICA ADESIVA
COORDENAÇÃO: Prof. Sérgio Henrique D. de Castro / INÍCIO: 13/11/2017 / NATUREZA: teórico - laboratorial /DURAÇÃO: 08 meses (2ª feira - quinzenal
- 14h às 20h) / INVESTIMENTO MENSAL: R$ 600,00

EM BREVE, EM 2018 ABRIREMOS TURMAS PARA:
- Especialização em Ortodontia
- Atualização em Implantodontia
- Atualização em Periodontia e Manipulação tecidual
- Formação em ASB
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Rua Pref. Mário Pinto dos Reis, 115 Verbo Divino - Barra Mansa - RJ
Tel.: (24) 3323-7244 / Cel.: (24) 98819-0143 / WhatsApp: (24) 98864-0860
E-mails: cursos: dap@abobm.org.br /
secretaria: secretaria@abobm.org.br
Site: www.abobm.org.br

Chapas que concorreram na Eleição
da ABO-RJ (triênio 2018 - 2021)
CONSELHO EXECUTIVO (COEX)
CHAPA “TRADIÇÃO E DESENVOLVIMENTO”

:: ELEIÇÕES ABO-RJ

Candidatos a Presidente da ABO-RJ
(Chefe do Conselho Executivo COEX)

Ivan do Amaral Pereira
Presidente - Mat. 1803105-6

Chapa Tradição e
Desenvolvimento

Sergio Ricardo da Silva Santos			
1º Vice-Presidente - Mat. 1802574-9

Dr. Ivan do Amara l Pereira

Paulo Murilo Oliveira da Fontoura
2º Vice-Presidente - Mat. 1803096-3
CONSELHO DELIBERATIVO (CODE)
CHAPA “PROGRESSO E DINAMISMO”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rogério Bastos Ferraz - Mat. 1803536-1
José Alonso Lisboa dos Santos - Mat. 1801912-9
Renato Barbosa Firmo - Mat. 1803575-2
Jose Carlos Barbosa de Sousa Nascimento - Mat. 1803048-3
Vanessa Maria de Souza e Silva - Mat. 1802510-2
Roberto Prado - Mat. 1802993-1
Alexander Rudolf Hohn - Mat. 1802866-7
Gilberto Damião Xavier de Brito - Mat. 1802941-8
Paulo Riff - Mat. 1802760-1

SUPLENTES
10. Bruna Michalski dos Santos - Mat. 1801263-9
11. Marcio Souza Reis - Mat. 1801948-0
12. Bruna Bernini Lind - Mat. 1801265-5
CONSELHO FISCAL (COFI)
CHAPA “RESPONSABILIDADE E DEDICAÇÃO”
CONSELHO FISCAL:
1. Gilmar Pereira Ribeiro - Mat. 1802367-3
2. Celso Antonio Senna da Silva - Mat. 1803016-5
3. Tania Raquel da Cruz Assunção - Mat. 1801977-3
SUPLENTES:
1. Leandro Fernandes Rego de Souza Xavier - Mat. 1804318-6
2. Luiz Fernando Martins de Araújo - Mat. 1802989-2
3. Fernando Cosme Leal da Silva - Mat. 1804276-7
Eleições ABO-RJ
Horário e Seções de Votação
1) Sede da ABO-RJ – Horário de funcionamento desta seção
eleitoral: 08 às 19h
Endereço: Rua Barão de Sertório nº 75 – Rio Comprido
2) ABO-RJ – Sucursal Barra da Tijuca – Horário de funcionamento desta seção eleitoral: 08 às 18h
Endereço: Av. Armando Lombardi nº 800 – sala 234 – Barra da
Tijuca (Condomínio Condado de Cascais)

Eu, Ivan do Amara l Pereira, me
apresento como candidato à reeleição para Presidente da ABO-RJ
(Chefe do Conselho Executivo –
COEX) para dirigir a entidade no
triênio 2018 – 2021.
Para quem não me conhece, sou
associado da ABO-RJ desde 1978,
quando me formei. Agora em julho de 2018, completarei 40 anos de f iliação ininterrupta na
ABO-RJ. Graduei-me na Facu ldade de Odontologia de Nova Friburgo e me especia lizei em Endodontia na ABO-RJ. Fui a luno e
assistente do eterno Prof. Mário Araújo, que tem grande história
dentro da entidade. Devo muito a ABO-RJ pelo desenvolv imento
e crescimento prof issiona l que tive ao longo da minha carreira.
Apesar de todas as dif icu ldades econômicas que atravessam o
Estado e país, conseg uimos grandes conquistas em prol dos associados. Rea lizamos dois brilhantes CIORJs, 22ª e 23ª edições,
em 2015 e 2017, respectivamente; com grande sucesso em todos
os sentidos. Organizamos a tradiciona l Jornada do Odontorio,
em 13ª edição, em 2016, dentro da nossa Sede, onde recebemos
vários CDs, acadêmicos e professores de renome. Sinto-me org u lhoso pela nossa ABO-RJ ter completado 80 anos de ex istência, sob a minha gestão. Durante esse ano, a lém da tradiciona l
festa de aniversário, organizamos diversas ativ idades técnicocientíf icas com professores de a lto gabarito, como: Olímpiada
Carioca de Odontologia, o Dia do Dentista da ABO-RJ em parceria com a AcBO; entre outras. Uma ação colocada em prática,
desde quando assumi, foi isentar a cobrança de anuidade dos
acadêmicos de Odontologia até a sua formatura.
Exponho aqui a lg umas ações para próx imo triênio, essenciais
ao crescimento e desenvolv imento da ABO-RJ.
Plano de Gestão (2018 -2021)
1) Reforma estrutura l do Auditório Nobre da nossa Sede;
2) Reforçar a par te técnico-científ ica da entidade trazendo
novos cursos e eventos;
3) Expandir as insta lações da Sucursa l Barra da Tijuca;
4) Atrair novas empresas para se conveniarem a ABO-RJ,
oferecendo mais benefícios aos associados.
Conto com a presença de todos os associados, aptos a votarem,
para comparecerem no dia 27 de novembro, na Sede da ABO-RJ
(R io Comprido) ou na Sucursa l Barra da Tijuca para exercerem
o seu direito de associado, para que possamos dar continuidade
ao traba lho a ser rea lizado nos próx imos três anos.
JORNAL DA ABORJ - Setembro/Outubro de 2017
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GESTÃO DE SUCESSO :: Eduardo Braune e Wallace Carvalho

Vigilância Sanitária

A

Licença da Vigilância Sanitária é um assunto que tem gerado
duas grandes dúv idas entre os prof issionais da Odontologia.
Uma delas é antiga, que é se já possui a licença sanitária ao pagar a Ta xa de Inspeção Sanitária (TIS) e, a segunda, é se há necessidade
de solicitar novamente o licenciamento por autodeclaração (on-line),
mesmo se já possui o licenciamento da forma anterior. Va le lembrar
que é uma licença obrigatória para as ativ idades de saúde, a limentação,
asilos, sa lões de beleza e estúdios de tatuagem, entre outras ativ idades
de prestação de ser v iço, comércio ou indústria.
A Vigilância Sanitária classif icou a diferença entre as ativ idades em
grau de risco (bai xo, médio e a lto) e desde 2009 vem traba lhando o sistema on-line de emissão de licença para ativ idades de bai xo risco, grau
em que a ativ idade de Odontologia está classif icada.
A primeira dúv ida citada refere-se ao fato de que, no processo de lega lização dos prof issionais ou das clínicas odontológicas, ao emitir seu
a lvará, a Ta xa de Inspeção Sanitária (TIS) é gerada automaticamente
(no primeiro ano se não solicitada, chega vencida e com juros, e nos
demais anos chega diretamente ao prof issiona l v ia correio) e isso tem
sido um grande problema.
Apesar de se tratar de uma Ta xa de Inspeção Sanitária, ou seja,
v inculada ao órgão Vigilância Sanitária, o prof issiona l ou clínica em
questão não está lega lizado junto à Vigilância Sanitária, podendo, sim,
sofrer f isca lização e pena lidades que vão desde a exigência de melhoria, a multas e até mesmo o lacre do estabelecimento.
O correto no processo de lega lização é, após a emissão do a lvará,
solicitar a licença à Vigilância Sanitária imediatamente.
A segunda e principa l dúv ida é o tema da nossa coluna deste mês.

ANÚNCIOS ::
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Muitos prof issionais estão recebendo comunicados da Prefeitura do
R io de Janeiro, a lguns com data de 1º de março de 2017, com a notif icação da obrigatoriedade de solicitação de licenciamento sanitário
por autodeclaração on-line, instituída pelo decreto n° 40.723, de 8 de
outubro de 2015, informando que o responsável pelo estabelecimento
deve fazer a solicitação através do modelo on-line ou estará sob pena
de multa e interdição do loca l, como já citamos anteriormente. De fato,
todo autônomo ou clínica odontológica que não possuir licença da v igilância sanitária, ou até mesmo que possua licença ou protocolo através do processo antigo, deverá efetuar a solicitação on-line.
A nova licença é disponibilizada através de autodeclarações, nas
quais o prof issiona l informa dados do responsável, do estabelecimento
e que está ciente das regras que deverá seguir para ter a licença do seu
estabelecimento.
Lembrando que todos os estabelecimentos sem a licença sanitária
não conseguem solicitar o CNES.
Por tanto, verif ique junto ao seu contador se o seu estabelecimento
possui licença sanitária através da autodeclaração e, caso não possua
ainda, solicite o quanto antes para ev itar pena lidades, uma vez que os
f iscais conseguem f iltrar facilmente quem não possui a licença atua lmente.
Aproveitamos para dar os parabéns a todos os prof issionais da
Odontologia pelo seu dia, 25 de outubro – Dia do Cirurgião-Dentista.
Parabéns a todos os prof issionais!
Escritores: Eduardo Braune e Wa llace Car va lho
Contatos: coluna@folhavirtua l.com
w w w.folhavirtua l.com :: facebook.com/folhavirtua l

Fotos: Afonso Alfaya

:: LANÇEVENTO
:: EVENTO

Presidente da ABO-RJ, Dr. Ivan do Amaral Pereira, participa do
XI Encontro Científico de Odontologia do Corpo de Bombeiros
do Estado do Rio de Janeiro

O

Presidente da ABO-RJ, Dr. Ivan do Amaral Pereira, marcou presença
no XI Encontro Científico de Odontologia do Corpo de Bombeiros
do Estado do Rio de Janeiro, em comemoração aos 106 anos do serviço de Odontologia do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de
Janeiro (CBMERJ). O evento científico aconteceu no dia 18 de outubro, no
Auditório do Museu do Amanhã, na Praça Mauá, Centro do Rio de Janeiro.
O Presidente da ABO-RJ, Dr. Ivan do Amaral Pereira, prestigiou o encontro e parabenizou o Diretor-Geral de Odontologia do CBMERJ, Cel. BM.
Dent. Schwartz, pelo belíssimo evento apresentado pela equipe de Odontologia do CBMERJ. O encontro contou com diversas palestras de professores de
renome no mercado odontológico, além de ter tido uma palestra voltada para
a motivação, ministrada por uma psicóloga. Os professores presentes foram:
Ten.-Cel. BM. Psi. Eliane Cristine; 1º Ten. BM. Dent. Augusto Bessa, Prof.
Felipe Miguel Saliba; Profa. Flávia Artese; Prof. Roberto Prado; Prof. Sérgio
Kahn; e o Prof. Wiliam Frossard.
Além das brilhantes palestras e linda vista para a Baía de Guanabara, o
evento científico contou com o apoio de diversas empresas, as quais exibiram
os seus produtos e serviços na exposição comercial do evento.
A ABO-RJ parabeniza toda a equipe de Odontologia do CBMERJ pelo maravilhoso evento realizado em comemoração aos 106 anos do serviço odontológico do CBMERJ.

:: ANÚNCIOS
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Marcia Nana

:: MARKETING

Dia do Cirurgião-Dentista

N

este mês de outubro é comemorado o Dia
do Cirurgião-Dentista, e em sua homenagem deixo algumas dicas de marketing para serem colocadas em prática no dia a dia.
• Marketing é estudo de mercado; analisa todas as variáveis que interferem direta ou indiretamente ou consultório.
• Marketing é planejamento e depende do engajamento dos envolvidos para apresentar resultados.
• As ações de marketing não são instantâneas, demoram um tempo para dar retorno.
• Marketing consiste no respeito ao cliente.
• Marketing é uma relação de troca. Você oferece serviços e o cliente se torna fiel.
• Marketing consiste no estudo dos hábitos e desejos do público-alvo.
• O consultório deve oferecer o que divulga.
Preços não vendem, o que vende são os benefícios (qualidade, pontualidade, ética).
• O consultório deve ser preparado para o paciente.
• Os concorrentes não são seus inimigos, são apenas profissionais que realizam o
mesmo tipo de trabalho que você.
• Atualização constante valoriza sua imagem.
• Não tenha medo das redes sociais, elas são necessárias e úteis, e é necessário saber
como usá-las.
• Construa seu site. Ele é o institucional de seu consultório.
Crie sua página no Facebook, e seu perfil no Instagram e lembre-se: alimente-os

periodicamente. No mínimo com 02 postagens semanais.
• A comunicação é fundamental. Comunique-se com seus pacientes e com seus
funcionários.
• Pratique o network.
• Estude o mercado constantemente.
• Aprenda com os novos dentistas.
• Descubra a opinião de seus pacientes. Faça pesquisa de satisfação.
• Não tenha medo de mudar. As mudanças são necessárias.
• Delegue funções.
• Saiba escutar sua equipe de trabalho – ela tem informações preciosas.
• Observe as mudanças do mercado.
• Pratique a filosofia da melhora contínua.
• Informe-se sempre.
• Mude hábitos, construa atitudes.
• Saia da zona de conforto.
• Enfrente o desconhecido, e ele o fortalecerá.
• Amplie seus horizontes.
Cuide de sua saúde, preserve sua qualidade de vida!!!
E por último seja feliz.
Parabéns cirurgião-dentista pela beleza do seu trabalho!!
Marcia Nana
Gestão e Marketing
www.marciananamarketing.com.br
ideia_consultoria@yahoo.com.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31 DE MAIO DE 2017

BALANCETE ::

* MAIO DE 2017 • DATA DE VERIFICAÇÃO - 31 MAIO DE 2017 ::
ATIVO

CAIXA E BANCOS

PASSIVO
51.731,33

(-) CHEQUES A LIQUIDAR

-45.875,78

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

1.106.433,00

FORNECEDOR

313.114,56

FOLHA DE PESSOAL

219.080,47

ENCARGOS SOBRE FOLHA

20.708,39

CONGRESSO A RECEBER

573.026,08

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES

ADIANTAMENTO DESPESAS COM CONGRESSO

755.452,76

(-) JUROS A APROPRIAR - IPTU

CONTAS A RECEBER SEGUROS ASSOCIADOS

110.003,42

CONTAS A PAGAR

ALUGUÉIS A RECEBER

18.682,90

ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS

150,01

ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

10.625,64

CHEQUES A RECEBER

628.404,41

CHEQUES DEVOLVIDOS

33.153,23

CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER

265.259,85
-38.900,97
1.640.377,63

CONGRESSO A REALIZAR

20.000,00

LOCAÇÃO DE ESPAÇO A PAGAR

201.274,16

(-) DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE ESPAÇO A APROPRIAR

-221.274,16

RECEITAS A REALIZAR

3.137.501,28

PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA - IPTU

1.473.414,30

288.146,88

IMPOSTOS PARCELADOS - IPTU

508.073,66

CARTÃO DE DÉBITO A RECEBER

3.840,25

(-) JUROS A APROPRIAR - IPTU

-176.044,52

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

1.500,00

PROVISÃO DE CONTIGÊNCIA - OBRIGAÇÕES CÍVEIS

DESPESAS A APROPRIAR

4.847,69

PATRIMÔNIO SOCIAL

OUTRAS CONTAS

151.755,90
4.557.127,88

704,85

IMOBILIZADO

8.698.405,20

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA

-646.276,06

TOTAL DO ATIVO

11.592.955,81

DESPESAS
DEPARTAMENTAIS

12.071.468,43

TOTAL DO PASSIVO
RECEITAS

2.305.338,02

DEPARTAMENTAIS

2.483.464,52

PESSOAL

829.175,54

COMISSÕES E CORRETAGENS

635.470,18

ADMINISTRATIVAS

612.569,97

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

292.150,16

IMPOSTOS E TAXAS

198.706,06

CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS

107.735,41

DESPESAS FINANCEIRAS

78.925,89
TOTAL DAS DESPESAS
TOTAL ATIVO + DESPESAS

4.024.715,48
15.617.671,29

RECEITAS FINANCEIRAS

27.382,59

3.546.202,86

TOTAL DAS RECEITAS
TOTAL PASSIVO + RECEITAS

15.617.671,29

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

Departamento de Contabilidade: Roberto Silva

Fotos: Afonso Alfaya

:: LANÇAMTO
:: VISITA

Estudantes de Odontologia da Faculdade São José visitam a Sede da ABO-RJ

U

m grupo de cinco estudantes do 1º Período de Odontologia da
Faculdade São José visitou a Sede da ABO-RJ no último dia 25
de agosto. Eles foram recebidos pelo Presidente da ABO-RJ, Dr.
Ivan do Amaral Pereira, que os levou para visitar as dependências do
prédio da Sede da ABO-RJ, como a Clínica, Centro de Imagem, Salão de
Festas, Biblioteca, Arena ABO-RJ, os Auditórios, entre outros espaços.
Além disso, o grupo de estudantes visitou o Museu de Odontologia Salles Cunha (MOSC), onde foram recebidos pelo Diretor do Museu, Dr.
Thales de Magalhães.
O grupo de discentes de Odontologia, futuros cirurgiões-dentistas,
era composto pelos seguintes alunos(as): Damião Diogo Alves, Leonardo
Rosa Ribeiro, Renata Beatriz Portela de Oliveira, Pamela da Costa Lamonica da Silva e Vanessa Ribeiro de Castro.
Os estudantes de Odontologia visitaram a ABO-RJ, pois eles estavam
montando um trabalho para a disciplina Introdução à Odontologia, ministrada pelo Prof. Paulo André, em que vão apresentar um relato da
importância histórica da ABO-RJ para a Odontologia. O trabalho foi
apresentado em sala de aula no dia 01º de setembro.
Nessa visita, eles conheceram os departamentos que a instituição
possui e a função de cada um, e assim entenderam a importância do
trabalho que a ABO-RJ realiza em prol do cirurgião-dentista e do desenvolvimento da Odontologia em geral, a nível nacional e internacional.

:: ANÚNCIO
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DENTISTA AZUL - Sustentabilidade :: Dr. Veit, CD
Laboratório digital integrado: Diminuição do impacto ambiental

O

centro de estudos e pesquisas Dr. Veit,
que é a Clínica-Conceito do movimento Dentista azul, há alguns anos vem
implementando a ideia de uma odontologia
sustentável. Nossa filosofia foi desenvolvida
através dos Mandamentos do Dentista Azul
com o objetivo de tornar nosso ambiente de
trabalho cada dia mais renovável e sustentável.
Um desses mandamentos é: a importância de um Laboratório Integrado à Clínica Odontológica.
Nós contamos com a excelência de nossos protéticos do Lab Blue Dr. Veit, que
dão forma e criam nossas peças protéticas. Este é um diferencial que permite um
atendimento exclusivo e personalizado, agilizando todos os procedimentos de implantes e trabalhos protéticos.
Além de resultados de grande qualidade, a integração entre o laboratório e clínica diminui drasticamente o impacto ambiental, já que não é necessário transporte para o envio dos trabalhos. Os protéticos também têm um contato direto
com o paciente, o que permite individualizar os trabalhos de acordo com cada caso
e suas necessidades.
Nosso laboratório conta também com tecnologia de ponta com o sistema CAD/
CAM onde os trabalhos protéticos são digitalizados e desenvolvidos virtualmente, sendo confeccionados tridimensionalmente direto da fresadora. O modelo é
escaneado em leitores digitais. Todas as informações coletadas pelo computador
são enviadas pela internet. Dessa maneira, os dentes são produzidos de forma individual por robôs.
Esse sistema também diminui os impactos ambientais quando não há descarte de materiais de moldagem ou materiais protéticos. Um grande passo para nós
dentistas que cuidamos do planeta de forma sustentável também com o objetivo de
trazer cada vez mais comodidade e qualidade aos nossos pacientes.

Ser sustentável é reduzir desperdícios, ampliar a qualidade de sua empresa,
promover o bem-estar das pessoas envolvidas e contribuir para o meio ambiente,
promovendo um mercado mais justo. Mais do que cuidado com o meio ambiente,
a sustentabilidade é uma postura da empresa, cada vez mais exigida como fator de
crucial ao longo do tempo.
Um abraço muito azul a todos e parabéns a todos os nossos colegas pelo nosso
dia 25 de outubro!

ÉTICA E CIÊNCIA :: Dr. Placidino Brigagão, CD

A

O Brasil se despedaça?

política e as guerras são movidas a dinheiro.
Se este não há, as bocas se fecham e os canhões não fazem barulho.
A tecnologia, cada vez mais, impera nas relações
humanas. Todavia, seu crescimento e aperfeiçoamento dependem do suporte econômico.
Assim, o progresso de um País está assentado nos fatores de pesquisa apoiados em inteligências cultivadas.
A defesa da Nação também depende desses fatores, pois que, sem dinheiro,
e material bélico moderno, o País fica à deriva e exposto à ambição além-fronteiras.
Quem faz dinheiro, manda. Onde está o dinheiro? Nos grandes bancos e nos
endinheirados, muitas vezes desonestos.
Mas de onde vem o dinheiro legítimo? Da lavoura, da indústria, do comércio, do subsolo que, por sua vez, depende dos Bancos que sabem proteger e
crescer o dinheiro a seu favor. Além disso, aparece neste contexto a MÍDIA que
precisa de dinheiro para se tornar eficiente, inteligente e rápida.
Como o mundo se tornou uma ilha, os países menos ricos precisam dos
mais poderosos, o que determina certa dependência deles no que se refere à
importação e exportação.
Se há uma equivalência de preços entre importação e exportação, há equilíbrio. Será que este fator existe no mundo econômico-financeiro dos negócios?
Se não há, surge a dívida, o maior flagelo de qualquer País. Deve-se consi-
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derar a interna e a externa.
A transação determina o desenvolvimento que pode ser positivo ou negativo, dependendo da dívida e da possibilidade de saldá-la em curto prazo.
Dessas negociações dependem o progresso do País e a tranquilidade do
povo. Se não houver dinheiro para fazê-las, vendem-se as riquezas do País para
obter Caixa?
Aí incide a dependência que para o País pode ser dolorosa, representada
pela dívida interna e a externa.
Interesses forâneos podem afetar a energia, as comunicações e o transporte,
que fragilizam a economia.
Falando-se de qualquer País, a dependência do dinheiro espúrio pode enfraquecer a economia e tornar o País refém do capital importado.
É bom acrescentar que a energia sustentável: eólica e painéis solares, com
diminuição dos seus custos, poderá ser usada de modo geral pelo povo, com
baixos custos.
Quanto ao nosso País, há de se cuidar da não dependência de grupos transnacionais que não se apiedam de gritos de qualquer dor. Contra isso, deve haver a coesão nacional com o cuidado primário da economia.
Refere-se, então, ao desenvolvimento econômico e social estendendo-se à
defesa e segurança.
A responsabilidade do complexo governamental do País é imensa!
De suas decisões dependem o progresso do País e a tranquilidade e confiança do povo.

:: VISITA

Fotos: Afonso Alfaya

Acadêmicos da Faculdade São José visitam a Sede da ABO-RJ

O

s acadêmicos de Odontologia da Facu ldade São José, loca lizada no bairro de Rea lengo, R io de Janeiro, v isitaram a Sede
da ABO-RJ no ú ltimo dia 31 de agosto. O grupo de 30 a lunos
do 1º período foi conduzido à entidade pela Profa. Andréa Lanzillotti
Cardoso, e foi recebido pelo Assessor do Presidente da ABO-RJ, Afonso A lfaya. A v isita, a lém de conhecer as insta lações da entidade, v isa
mostrar a eles o papel desenvolv ido pela ABO-RJ no cenário odontológico.
Em todo o semestre, a Faculdade São José, em parceria com a ABO-RJ,
transfere uma au la da disciplina ‘Introdução à Odontologia I’ para
a Sede da ABO-RJ, mostrando aos acadêmicos o mundo f luminense
da Odontologia. Desta forma, os acadêmicos tiveram au la da referida
disciplina no Auditório 03, da Sede da ABO-RJ e, após o término da
au la, foram conduzidos pelo Assessor do Presidente da ABO-RJ, Afonso A lfaya a conhecer todas as dependências da ABO-RJ, entre elas: o
Sa lão de Festas, a Clínica da Sede, o Centro de Imagem, a Biblioteca, a
Arena, os Auditórios e o Museu Sa lles Cunha.
Ao f ina l da v isita, os acadêmicos adoraram as dependências da entidade e aproveitando o benefício concedido pela gestão do Dr. Ivan do
Amara l Pereira, em que os acadêmicos podem se associar à entidade
com isenção da anuidade (contribuição associativa) até se formarem e
se tornarem prof issionais da área, todos os a lunos da Facu ldade São
José que v isitaram a ABO-RJ nessa data se associaram à entidade, forta lecendo ainda mais o quadro de novos associados da ABO-RJ.

:: ASSEMBLEIA
CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA,
CONTRIBUIÇÕES E TAXAS MENSAIS PARA O EXERCÍCIO
DO ANO 2018 DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA SEÇÃO RIO DE JANEIRO
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
dos Artigos 12; 25 – (item III); 54 - (item X) e 59 – (item VII) do
Estatuto, para deliberarem sobre a previsão orçamentária, contribuições e taxas mensais para o Exercício do ano 2018, no dia
21 de novembro de 2017, às 16h30 em primeira convocação e às
17h, em segunda e última convocação, à Rua Barão de Sertório, nº
75 - Rio Comprido
Rio de Janeiro, 11 de novembro de 2017.

Jeferson Fernandes Corato, CD
Secretário da ABO-RJ
JORNAL DA ABORJ - Setembro/Outubro de 2017
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CURSOS DO CIENTÍFICO/ESTUDANTIL
CIENTÍFICO ::
::

Fotos: Afonso Alfaya

Cursos do Científico/Estudantil: início dos cursos do 2º semestre de 2017
A temporada de cursos dos Departamentos de Atividades Científicas/
Estudantis do 2º semestre de 2017 teve o seu início no dia 25 de agosto.
Os cursos de um dia atraíram um grande número de profissionais (CDs)
e acadêmicos de Odontologia. Além disso, destacamos e agradecemos a
presença de diversos professores renomados que participaram dos nossos
encontros científicos e de várias empresas que apoiaram os eventos da
ABO-RJ.
O Departamento de Atividades Científicas/Estudantis abre o semestre
com vários cursos de diversas especialidades. Em novembro, agora teremos novos cursos de temas variados e bastante interessantes voltados
aos CDs e acadêmicos de Odontologia. Veja a grade dos cursos do Departamento de Atividades Científicas/Estudantis nas páginas 10 e 11 desta
edição do Jornal da ABORJ.
Vamos destacar os cursos que abriram a temporada de atividades científicas neste 2º semestre/2017:
Profa. Águida Miranda
No dia 25 de agosto, a professora Águida Miranda, que é professora-assistente do curso de especialização em Estomatologia da ABO-RJ, ministrou um curso científico de um dia na Sede da ABO-RJ, que teve como tema:
“Emergências Médicas em Odontologia”. O objetivo do curso era oferecer
aos presentes um conhecimento teórico sobre as possíveis complicações sistêmicas que podem acontecer durante um procedimento odontológico com
seu paciente em seu consultório ou clínica e o CD precisar estar apto para
resolver tal situação. A professora apresentou temas como: aspectos legais e
prevenção, BLS e as principais emergências médicas (as mais comuns) que
acontecem constantemente em procedimentos odontológicos.
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Prof. Eduardo Picanço
No dia 13 de setembro, o professor Eduardo Picanço apresentou um
curso na Sede da ABO-RJ com o seguinte tema: “Aprendendo Ferramentas
de Gestão Aliando a Qualidade e Precificação na Odontologia Moderna –
Café com a Kulzer”. O objetivo do curso era orientar e capacitar o CD ou
acadêmico de Odontologia a precificar os seus procedimentos de forma
profissional e personalizada, bem como diversas ferramentas de gestão
inteligente aliadas ao marketing. O Prof. Eduardo Picanço falou sobre os
seguintes temas em seu evento científico: como precificar e apurar o lucro
real de cada procedimento; marketing de relacionamento; cuidados com
documentação (legalização), para evitar processos; e tecnologias e mídias
sociais aliadas ao sucesso do marketing para a sua clínica ou consultório.
A atividade científica teve o apoio das seguintes empresas: Self Manager –
Gestão Inteligente e Heraeus Kulzer.
Profas. Cristiane Tavares, Danielle Coelho e Márcia Nana
No dia 22 de setembro, as professoras Cristiane Tavares, Danielle Coelho e
Márcia Nana ministraram um evento científico, na Sede da ABO-RJ, que teve
como tema: “Prevenção e Marketing”. O objetivo do curso foi utilizar a prevenção como ferramenta de captação e fidelização de pacientes, e assim aumentar a lucratividade e produtividade do seu consultório ou clínica. As professoras apresentaram diversos temas inovadores durante as suas palestras,
que foram: como preparar um protocolo clínico de prevenção para adultos e
crianças e saber usar as técnicas de marketing e ao mesmo tempo utilizar de
forma correta e atrativa o neuromarketing aliado à venda dos seus serviços.
A atividade científica teve o apoio da Curaprox e Helithi Jalecos e Gorros.

Fotos: Afonso Alfaya

:: CURSOS DO CIENTÍFICO/ESTUDANTIL

Prof. Wagner Humming
No dia 02 de outubro, o professor Wagner Humming apresentou uma
atividade científica, na Sede da ABO-RJ, que teve como tema: “Prática
Contemporânea no Controle da Dor Orofacial”. O objetivo do curso foi
mostrar aos CDs e acadêmicos de Odontologia presentes as melhores e
mais modernas técnicas para tentar controlar a Dor Orofacial do seu paciente. O Prof. Wagner Humming apresentou em seu curso as diversas
técnicas passo a passo, mostrando que é possível resolver o problema do
seu paciente com Dor Orofacial de forma objetiva e indolor. A atividade
científica teve o apoio da Curaprox e da Zambon.
Prof. Fábio Reis
No dia 06 de outubro, o Prof. Fábio Reis ministrou um curso, na Sede
da ABO-RJ, que teve como tema: “Passo a Passo na Cirurgia de Dentes Inclusos e Semi-Impactados”. O objetivo do curso era aperfeiçoar a técnica e
atualizar os profissionais nos procedimentos inerentes a esse tema do curso. O Prof. Fábio Reis mostrou em sua atividade científica temas bastante
inovadores e o passo a passo deste tipo de técnica. Ele demostrou através
de aula teóricas toda a conduta que envolve as cirurgias de dentes inclusos
e semi-impactados, do pré-operatório até a alta do paciente.
O Departamento de Atividades Científicas/Estudantis agradece a todos
os professores, CDs e acadêmicos de Odontologia que estiveram presentes
nas atividades científicas, e que abrilhantaram ainda mais os cursos de
um dia. Ainda neste segundo semestre de 2017, em novembro e dezembro,
teremos novos cursos. Acompanhe no site da ABO-RJ (www.aborj.org.br)
a programação e participe das atividades científicas!

Fotos: Afonso Alfaya

:: ASSEMBLEIA

Cirurgiões-Dentistas da Prefeitura do Rio de janeiro realizam assembleia na
ABO-RJ em prol de direitos e melhorias nas condições de trabalho

U

m grupo de cirurgiões-dentistas da Prefeitura do Rio de Janeiro realizaram duas assembleias na Sede da ABO-RJ, nos dias 12 e 26 de agosto, com
a presença de mais de 50 CDs. Essas reuniões com todo o grupo de profissionais foram para tentar com que a grande maioria discutisse e pudesse
dar opiniões, para que a classe odontológica fosse mais respeitada com o seu trabalho, e que não corressem risco de demissão, já que todos trabalham através das OS (Organizações Sociais) que fazem a gestão na área de saúde do Município do Rio de Janeiro.
Esse grupo de CDs está preocupado com a possível demissão em massa de grande maioria dos profissionais, já que a Prefeitura do Rio de Janeiro passa
por uma crise financeira, e assim terá que cortar custos. Durante a reunião, diversos CDs informaram que estão trabalhando com salários atrasados.
No encontro do dia 26 de agosto, os CDs contaram com a presença e o apoio do Vereador e Cirurgião-Dentista Rafael Aloísio Freitas que irá tentar
contornar esta situação junto ao Prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. Os CDs eles lutam por melhores condições de trabalho; contra a possível
demissão de profissionais da Odontologia e contra a possível redução ou extinção do serviço odontológico.
Diversas entidades odontológicas estão apoiando a causa, e a ABO-RJ é uma delas. O grupo criou uma frase de efeito como lema para mostrar a força
do movimento, que é a seguinte: “NENHUM DENTISTA A MENOS”. Além de toda a luta, os CDs estão mostrando que a saúde começa pela boca, e o
serviço odontológico, seus profissionais e a população carioca merecem respeito e um serviço de excelência.
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COMUNICADO ::
TURMA PEDRO PAULO PENIDO COMEMORA
JUBILEU DE FORMATURA
A turma de 1967 da Faculdade de Odontologia da UFF vai
comemorar o seu Jubileu de Formatura com atividades que
serão realizadas na Sede da ABO-RJ, no dia 25 de novembro
de 2017, último sábado do mês, com início às 11 horas.
Os organizadores solicitam aos demais colegas da turma
que entrem em contato para obterem mais detalhes:
Contato (Responsável): Dr. Ivan Loureiro
E-mail: loureiroivan@hotmail.com
Telefone celular: (21) 97590-1881
Posse na Academia Brasileira de Belas Artes
A Academia Brasileira de Belas Artes (A.B.B.A) informa
que no próximo dia 22 de novembro (quarta-feira), às 17h,
tomarão posse na Academia, como Membros Honoris Causa,
os cirurgiões-dentistas Dr. Paulo Murilo Oliveira da Fontoura e Dr. Placidino Guerrieri Brigagão. Os dois foram indicados pelo também cirurgião-dentista e artista plástico, titular da Academia, o Dr. Farid Zacharias, que ocupa a cadeira
número 3, Patrono Lucílio Albuquerque. Eles foram aceitos
como um prêmio à classe odontológica que desde 1964 vem
dando apoio a exposições de obras de arte em congressos de
Odontologia.
Local: Hotel Hilton (ex-Méridien), situado na Av. Atlântica
nº 1020 – Copacabana – Rio de Janeiro.
Lançamento de Livro – Noite de Autógrafos
A Academia Brasileira de Belas Artes e a Galeria Maurício Pontual convidam para o lançamento do quarto livro do
Dr. Farid Zacharias, com exposição de pinturas do autor. O
evento acontecerá no dia 21 de novembro (terça-feira), das
17 às 21 horas.
Local: Galeria Maurício Pontual – Shopping Cassino
Atlântico, situado na Av. Atlântica, nº 4240, lojas 101 e 102 –
Térreo – Copacabana – Rio de Janeiro.
Tel.: (21) 2521-9349
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60 ANOS DE FORMATURA (1957 – 2017)
Os cirurgiões-dentistas da turma de dezembro de 1957 da
Faculdade Nacional de Odontologia da Universidade do Brasil (UFRJ) estão comemorando 60 anos de formatura. Em comemoração a esta data, será realizado um almoço festivo em
novembro de 2017. A ABO-RJ parabeniza os formados em
dezembro de 1957, na Faculdade Nacional de Odontologia da
Universidade do Brasil (F.N.O. - U.B).
Informações:
Dr. Amilcar - telefone (21) 3576-7787
Dr. Adolpho - telefone (21) 2274-4006
Dr. Jack - telefone (21) 2236-2004
Dra. Lélia - telefone (21) 2284-5282
Encontro de turma - UFF
No último dia 23 de setembro aconteceu o encontro da
turma de Odontologia – UFF – 2º semestre de 1976. O evento ocorreu no Sítio Vargem Grande, na Zona Oeste do Rio de
Janeiro. O encontro festivo celebrou os 41 anos de formação
desta turma de CDs. A festividade reuniu mais de 20 participantes, e entre os presentes estava o Membro do Conselho
Fiscal da ABO-RJ (COFI ABO-RJ), Dr. Gilmar Pereira Ribeiro, oriundo desta turma. A ABO-RJ parabeniza essa festividade e espera que novos encontros desta e de outras turmas
possam ocorrer para celebrar a união, fraternidade e sucesso.

:: VISITA

Fotos: Afonso Alfaya

O

Alunos da UERJ visitam a Sede da ABO-RJ

s a lu nos do 1º período da Universidade do Estado do R io de Ja neiro (U ERJ) v isita ra m a Sede da A BO-RJ. A t u rma da d iscipli na ‘Int rodução a Saúde Buca l I’, mi nist rada pelo Profa. A nd réa L a nzi l lot t i Ca rdoso, esteve na ent idade no d ia 24 de setembro. Est ivera m
presentes em torno de 35 acadêmicos de Odontolog ia que v iera m con hecer o papel que a A BO-RJ exerce como u ma associação técnico-cient í f ica de Odontolog ia.
Os acadêmicos fora m recebidos pelo Diretor da Clí nica da A BO-RJ, Dr. Gu i l herme Russo, e pelo Assessor do Presidente da A BO-RJ, A fonso
A l faya, que os apresenta ra m às dependências da A BO-RJ. Eles most ra ra m a todos os presentes a i mpor tâ ncia de os a lu nos de Odontolog ia
pa r t icipa rem, cada vez ma is cedo, de u ma ent idade de classe em sua á rea de at uação prof issiona l. A lém d isso, foi apresentado a todos os acadêmicos de Odontolog ia presentes o benef ício conced ido na Gestão do Dr. Iva n do A ma ra l Pereira, onde os est uda ntes de Odontolog ia f ica m
isentos do paga mento da a nu idade (cont ribu ição associat iva) até se forma rem cir u rg iões-dent istas, assi m todos os presentes se associa ra m
a A BO-RJ.
Os acadêmicos v isita ra m g ra nde pa r te das dependências da A BO-RJ como: a Clí nica, o Sa lão de Festas, o Cent ro de Imagem, os Aud itórios,
a Biblioteca, o Museu de Odontolog ia Sa l les Cu n ha e out ros espaços da associação.
Ao f i na l da v isita, todos os acadêmicos fora m con hecer o Museu de Odontolog ia Sa l les Cu n ha, da A BO-RJ. O Diretor do Museu, Dr. T ha les
de Maga l hães, recepcionou os f ut u ros CDs e apresentou todo o museu aos acadêmicos.
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BENEFÍCIOS AOS ASSOCIADOS ::
• Adesão gratuita ao CIORJ e ao Odontorio • Aluguel de salão, auditórios e salas climatizados e com multimídia • Atividades esportivas e sociais •
Auxílio Funeral (concedido aos sócios a partir da 4ª mensalidade) • Biblioteca - Grande parte do acervo em versão on line e Museu Odontológico Salles
Cunha • Videoteca - Com acervo atualizado • Classificados gratuitos no Jornal da ABORJ • Convênios diversos com empresas parceiras e Universidade
Estácio de Sá • Cursos de Especialização, Atualização e Aperfeiçoamento na sede e na Sucursal Barra com valores diferenciados • Descontos em cursos
e palestras dos departamentos de Atividades Científicas e Estudantil • Desconto no estacionamento (Rua Sampaio Viana, 268) • Indicador Profissional
(Seção Jornal da ABORJ) • Jornal da ABORJ • Mensalidade associativa gratuita para acadêmicos até o final de sua graduação • Pecúlio Post-mortem
(para sócios adimplentes com mais de 12 meses ininterruptos • Plano de responsabilidade civil com preços diferenciados • RBO - Revista Brasileira de
Odontologia - Com versão on line • Serviços jurídicos - consultoria gratuita / (Dr. André, às terças-feiras, das 13h às 17h – ramal 207)
Para usufruir apresente sua carteira social e o boleto da contribuição associativa
Mais Informações: ABO-RJ Sede Tel.: (21) 2504-0002
ABO-RJ Sucursal Barra da Tijuca Tels.: (21) 2494-3487 / 2491-1759
E-mail: secretaria@aborj.org.br ou visite nosso site: www.aborj.org.br

Assessoria Jurídica Gratuita da ABO-RJ

T

odo associado da ABO-RJ em dia com suas contribuições sociais tem direito a consultar o advogado da instituição para
esclarecer somente dúvidas jurídicas em casos odontológicos. O advogado da ABO-RJ, o Dr. André Nascimento, está de
plantão na Sede da ABO-RJ – Rio Comprido, toda a terça-feira, das 13 às 17 horas.
O associado da ABO-RJ que tiver qualquer dúvida em relação ao atendimento jurídico gratuito pode entrar em contato
com a Secretária da ABO-RJ, no telefone: (21) 2504-0002, ramal - 242, ou entrar em contato diretamente com o Dr. André
Nascimento, às terças-feiras, no ramal – 207. Agende a sua visita!

CLASSIFICADOS DA ABO-RJ ::
HORÁRIOS
• Botafogo – Alugo consultório dentário pronto para uso na Praia de Botafogo. Sala decorada com recepção, lavabo, espaço para copa e sala de esterilização. Excelente ponto
comercial. Tratar com Marcia no telefone: (21) 98105-4749 ou Bruno (21) 99670-8067.
Também pelo e-mail: marcia.dantonio@gmail.com
• Centro – Alugo horário em clínica bem equipada (equipo Kavo, raio-x e autoclave). Ótima localização, na Av. Almirante Barroso. Meio período (5 horas - R$ 500,00) e período
integral (R$ 900,00). Tratar nos Tels: (21) 2220-0323/(21) 3553-2413/ (21) 3553-2414
• Copacabana – Alugo sala decorada com recepção, lavabo, espaço para copa e esterelização. Local silencioso, com armários, e pronto para instalações de consultório dentário
e médico, em excelente ponto comercial. Tratar com Anabela ou Ivo, nos telefones: (21)
2295-8907 ou (21) 99267-3839. Também pelo e-mail: a.milman@globo.com / Matrícula:
00029410.
• Copacabana – Alugo horário em consultório dentário em frente Praça Serzedelo Correa.
O consultório possui sala espera, esterilização e secretaria. Ele é bem equipado, possuindo
também laser, ultra-som, micro câmera, foto e raio-x. Contatos com o Dr. Carlos através
dos telefones: (21) 22367306 ou (21) 987474040
• Ipanema – 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.

• 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.

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

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

• Vendo 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.

• 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.

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

Estomatologia/ Cirurgia BMF

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

DRA. RÊNI APARECIDA DA SILVEIRA KERSCHER
CRO-RJ 9806
Especialista em Implante TIJUCA e agora também em
IPANEMA - Atendimento ao
Público: (21) 2234-6909 /
2234-0659 - Atendimento ao
Profissional: (21) 98119-7070 /
Site: www.renovedente.com.
br / E-mail: renovedente@renovedente.com.br

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

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

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

DR.MARIO GROISMAN
CRO-RJ 11548

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

DR. MARCELO FONTES TEIXEIRA
CRO-RJ 20164
Mestre em Implantodontia (SLMANDIC CAMPINAS) / Coordenador do Curso de Especialização em Implantodontia (UniFOA Volta Redonda/RJ / Professor dos Cursos de
Especialização em Implantodontia ABO/RJ e
UVA/RJ / Endereço: Av. Evandro Lins e Silva,
840, sl. 1205, Edifício Office Tower - Barra
da Tijuca/RJ - Tel: (21) 2178-2134 / 21782135 - www.cromf.com.br

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

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

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

BOUSSADA

Especialista em Endodontia Mestre
em Endodontia pela UFPel-RS - Rua do
Catete, 274/211 - Catete - RJ - Tel.: (21)
2285-0242 - Tel./fax: (21) 2285-0036 Exclusivamente Endodontia
DR. PAULO ANDRÉ F. GOMES
CRO-RJ 28.164
Especialista em Endodontia - Barra da Tijuca - Tel.: 2178-2462 Ilha do
Governador - Tel.: 3383-8215 - Vista
Alegre - Tel.: 3372-5196 / (21) 981692007 - Email: pauloandre@globo.com

DR. MARCELO FONTES TEIXEIRA / CRO-RJ 20164

Especialista em Dor Orofacial e DTM (UNIGRANRIO - RJ) / Pós-Graduado em Oclusão e DTM
(USP - BAURÚ) / Pós- Graduado em Oclusão e DTM (CEDDA - São José dos Campos) - Endereço:
Av. Evandro Lins e Silva, 840, sl. 1205, Edifício Office Tower - Barra da Tijuca/RJ - Tel: (21) 21782134 / 2178-2135 - www.cro mf.com.br

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

DR. ROBERTO PRADO
CRO-RJ 11.858/7

			
Pacientes Especiais

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

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

			
DTM e Dor Orofacial

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

Dra. Patrícia M. Marassi
CRO-RJ 19943

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

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

DR. DIMITRI KASAKEVITCH CAETANO CRO-RJ 14863

			
Odontopediatria

			
Endodontia

DR. JOSE CARLOS GOUVEIA
CRO-RJ 7477

			
Odontogeriatria

			
Prótese

DR. WAGNER HESPANHOL - CRO-RJ 15061
Convênio Petrobrás / Diagnóstico e tratamento das doenças da boca
Rua Conde Bonfim 310/ sala 410 - Tijuca - RJ / Cel: 98188-9442
Tel: 3174-1338 / E-mail wagnerhespanhol@hotmail.com

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

Cirurgia Oral e Maxilo-Facial - Implantes osseointegrados - Av. das
Américas, 500/bl13 - Sala 231 - Centro Empresarial Downtown - Barra da
Tijuca - R J - Tel / Fax.: (21) 2493- 0137
- Urgências: (21) 2491-8422
DR. MARCELO CORREA MANSO
CRO-RJ 15516-4

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

Especialista em Cirurgia Buco-Maxilo-Facial - Mestre e Especialista em Implantodontia - Cirurgia
Oral Reparadora e Maxilofacial - Implantes Zigomáticos, Enxertos ósseos Intra e Extra-orais - Reabilitações com Implantes Osseointegrados e Carga
Imediata, Cirurgias - Ambulatoriais e Hospitalares
Edifício Brasil Estados Unidos - Av. N.S.Copacabana, 690 gr 1201 - Copacabana - RJ - Tels: (21) 22352049 / 2256-1135 Site:www.coimplante.odo.br
- E-mail: edujm@uol.com.br
DR. HENRIQUE MARTINS DA SILVEIRA
CRO-RJ 15.693

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

			
Radiologia Odontológica e Imaginologia
CRONI – RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA
(CLM 1090)
Tomografia Computadorizada Cone Beam
- Programa Dental Slice - Radiografias
Digitais Intra e Extra-Orais - Análises Cefalométricas - Fotografias Digitais - Modelos Recortados, Zocalados e de Acrílico
- Pasta - CD. Endereços: Rua Lopes Trovão,
52 - Sala 607 - Icaraí Niterói - Tels.: 26103761 e 2610-5178 - Rua Luiz Leopoldo F.
Pinheiro, 551 / Salas 1201/1202 - Centro
Niterói- Tels.: 2719-8195 e 2621-0853
/ Site: www.croni-rj.com.br / E-mail:
croni007@terra.com.br
CONTRASTE / CLM 1623
NOVO:SISTEMA DIGITAL - Imagem e Documentação Informatizada da Face - Radiografias Intra e Extra- Orais - Documentação Ortodôntica
- Rua Uruguaiana, 13 - Gr. 602-603-604 - Tel.:
2221-2105 - Telefax.: 2242-8362 - Cel.: 984501136 - radiocontraste@gmail.com - Convênios.
PERFECTA - X / CLM 1870
Radiologia Odontológica, Radiografias Extra e
Intra orais, documentação ortodôntica - Praça
da Fé, 26 - Bangu - (Largo da Igreja Stª Cecília)
- Tel.: (21) 2401-2085 - Telefax: (21) 2401-2081
/ Email: perfectax@terra.com.br

CMVS RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA
EPAO 1280
Radiografias Intra e Extra Orais - Documentação Ortodôntica (Computadorizada)
- Tomografia Computadorizada Cone Beam
i-CAT - Próximo ao Metrô da Carioca - Av.
Nilo Peçanha, 50 - Gr. 1306 à 1308, Centro
- Telefax: 2524-7257 / 2524-7163
Atendemos a diversos convênios
RADIUS ODONTO DIGITAL - CLM1492
Radiografias Intra-Orais (Periapicais,Oclusais e
Bite-Wings) - Radiografias Extra Orais(Panorâmicas,Cefalométricas e ATMS) - Documentação
Ortodôntica - Cefalometria Computadorizada
- Modelos e Fotos - Próximo ao METRÔ - Cinelândia, Rua das Marrecas 36 - gr.301- Cinelândia
- Tels.: (21)2240-2890/2240-1450 - Email:radius.
odonto@terra.com.br

Facenter Centro de Diagnóstico Digital da ODONTORAD
Face Ltda. - CLM- EPAO-1678
CLM 1873
Tomografia Computadorizada - Cone Beam - I
Cat - Programa Dental Slice - Todos os nossos
Equipamentos são Digitais, desde uma periapical e pacotes ortodônticos a tomografias
- Atendemos aos principais convênios - Rua
Visconde de Pirajá, 550 - Sobre Loja 322 - Ipanema Tels.: (21)2239-0513 / (21) 2249-4285 /
Rua da Quitanda nº 191/8º Centro - Tel: (21)
2233-3402, 2233-9720 - www.facenter.com.
br / Email: facenter@facenter.com.br

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

RORRJ RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA - Dr. Rubens Raymundo Júnior - CRO-RJ 5824 / Dr. Denys
Vasconcellos Raymundo - CRO-RJ 27156 / Dra. Melissa Vasconcellos Raymundo - CRO-RJ 23225
Radiografias Intra-Orais (Periapicais, Oclusais e Bite-Wings) - Radiografias Extra-orais (Panorâmica, Cefalométricas e ATMs) - Cefalometria Computadorizada - Documentações - Tomografia Computadorizada Cone-Beam (NOVO) Uma nova realidade na Odontologia! Rua Almirante Cochrane, n.º 35 - Tijuca - Tels.:25671363 / 2567-8060 / 2204-2194 / 9855-2909 - Site: www.rorrj.com.br - Email: rorrj@rorrj.com.br

ODONTORAD - CLM 1873
CLÍNICA 100% DIGITAL. Radiologia Dentária - Documentação Ortodôntic a Radiografias intra e extra-orais, traçado cefalométricos computadorizados,
modelos zoocalados, fotografias intra e extra-orais, Tomografia computadorizada, Cone-Beam(NOVO), CD DICOM,Papel Fotográfico e Dental Slice. Convênios - Av. Nelson Cardoso, 1149 - Sala 701/702 - Taquara - RJ / Tel.: (21) 36859191 - 3592-0314 -2423- 6010 / Email: odontoradtaquara@gmail.com

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

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