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Visite nosso stand
no 9º Congresso
Internacional
ABOR!

O material que você usa faz diferença.
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digital à vácuo

• Pinça de
abertura

BioStarter® retangular

• Chave de mão standard

BioCosmetic® estético
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colagem

• Extenção octogonal

Placas de
acetato

• Espessuras variadas
• Excelente elasticidade
• Película protetora
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• Brackets Autoligados • Ortodontia Lingual Simplificada • Mini-implante (Straight Wire) • Placas e alinhadores •
Mais informações acesse: www.gm-orthodontics.com.br/espaco-gm
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Utilize o QR-Code para
acessar nosso website
diretamente de seu tablet
ou smartphone!
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• Saca-bracket

Participe de nossos treinamentos no Espaço G&M ou leve-os até sua cidade!
•
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alestras
• P
•

• Pinça de
abertura

Prescrição focada
no diagnóstico
chega ao Brasil.
Saiba mais!

facebook.com/GMOrthodontics

Gazeta ABOR - ano 14, n. 2, jul-dez
- 2013
twitter.com/GMOrthodontics

G&M Orthodontics

Av. Angélica, 1.996 - cj. 1101
Higienópolis - São Paulo/SP - Brasil
Telefax: +55 (11) 3661-8100
www.gm-orthodontics.com.br

editorial

Muito obrigado!
Mais um ano chega ao fim. Tempo de
reflexão sobre o que passou e de planejamento para o futuro. Para a ABOR, um ano
de novas conquistas e de consolidação
das anteriores.
Em outubro, como já é de praxe, tivemos a realização do 9o Congresso Internacional da ABOR, organizado pelo estado do Rio Grande do Norte na cidade de
Natal. Sucesso absoluto e incontestável.
Agradecemos toda dedicação e profissionalismo dos membros da Comissão organizadora local e da diretoria da ABOR-RN.
Traçando um paralelo com futebol, já que
estamos em ano de Copa do Mundo, podemos dizer que eventos de sucesso são
aqueles que crescem aos poucos com bom
embasamento e muita qualidade. Após a
segunda guerra mundial, em 1946, a FIFA
tentava desesperadamente conseguir um
país que topasse sediar a Copa. A Europa,
destruída por seis anos de conflitos, não
tinha condições de investir numa competição esportiva. O Brasil se ofereceu como
candidato único e a realizou em 1950 com
apenas 13 seleções, sendo apenas 4 da
Europa. O evento foi ganhando em tamanho e popularidade, passando a ser disputado por cada vez mais seleções e, em
2014, voltará ao Brasil com 32 seleções,
que garantiram sua vaga disputando-a arduamente nas eliminatórias que envolveram as 208 seleções que compõe a organização. Os primeiros campeonatos foram
pavimentando o caminho para transformar
ABOR
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Instigados por um grupo de empresários,
coordenadores de cursos, que priorizam os
interesses próprios em detrimento do interesse maior que é um ensino de excelência
para poder prestar um atendimento de qualidade à população brasileira, O CFO realizou um encontro onde pode ouvir as duas
partes e ficou nítida a diferença de posturas e de interesses em ambos os lados.
Nossas argumentações em defesa da manutenção das 2.000 horas foram consistentes, amplamente embasadas e claramente
desvinculadas de qualquer outra motivação, que não fosse a qualidade da nossa
Ortodontia e a saúde de nossos pacientes.
A outra parte se perdeu em argumentos
fracos e com interesses nitidamente empresariais e financeiros. Agradecemos muito a efetiva participação de colegas vindos
de todas as partes do país, presidentes
de nossas entidades filiadas nos estados,
e coordenadores dos principais cursos de
especialização ministrados no país. Após
analisar a ata com os depoimentos, temos
certeza que o plenário do CFO terá a sensibilidade de não alterar a resolução CFO
116/2012, impedindo assim o retrocesso
nessa importante conquista da nossa classe. No momento nos resta torcer.
Fortalecido pela união do nosso grupo
em torno de uma causa maior, aproveito
para desejar a todos um natal com muita
paz e luz! E que seja o presságio de um
ano novo repleto de realizações com muita
saúde e amor.
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a Copa em um dos maiores eventos do
planeta, cobiçado por vários países de todos os continentes, envolvendo bilhões de
dólares entre organização e patrocínios.
Temos certeza que nossos congressos
bienais também seguem o mesmo caminho. Desde a primeira edição, em 1997 na
cidade de São Paulo, a cada edição temos
mais participantes e palestrantes. No processo de escolha pelo Conselho Superior,
cada vez mais estados disputam a chance
de poder sediá-lo. Nossa próxima edição
será em Florianópolis- SC, e temos certeza que manterá essa mesma curva ascendente de sucesso.
Antenados com a importância cada vez
maior da nossa entidade, procuramos atender as demandas que nos foram feitas e
apresentamos em outubro os produtos de
uma campanha nacional pela valorização
da especialidade, com a elaboração de três
vídeos publicitários, amplo material gráfico
(folders), confecção de nosso pin e inserções de anúncios na mídia impressa apresentando os benefícios de se tornar membro da ABOR. Parte desse material já está
em nosso site e nas redes sociais.
Finalmente, no final do ano, após um
sentimento misto de espanto e desilusão
com a notícia de que o Conselho Federal
de Odontologia colocaria novamente em
discussão a questão da carga horária dos
cursos de especialização em Ortodontia,
nos sentimos mais aliviados após a reunião
conjunta, realizada no dia 6 de dezembro.
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9º Congresso Internacional da ABOR

9° Congresso Internacional da Abor foi marcado
pela organização e estratégia
Uma equipe de organização composta
por 19 dirigentes e voluntários da ABOR
-RN, assessorada de forma direta por uma
empresa de eventos e uma de comunicação, atuou durante dois anos para a realização do 9º Congresso Internacional da
ABOR em Natal/RN.
A preocupação em municiar os profissionais e estudantes da área acerca de
todos os aspectos do evento foi a primeira medida. Assim, informações acerca de
malha área, hospedagem e atrativos da
cidade do Natal preencheram as primeiras
preocupações.
A atenção maior foi dirigida aos temas, interesses comerciais foram deixados de lado em favor de abordagens que
tivessem impacto direto na formação e

aperfeiçoamento profissional. Os ministradores de curso e palestrantes foram
escolhidos com critério e rigor, a partir da
sua referência científica e capacidade de
transmissão de conhecimentos. Entre os
congressistas era comum se ouvir que são
raras as oportunidades em que se pode
encontrar em um só local nomes do porte e de renome internacional como os que
participaram do evento.
No entanto, a organização não esqueceu aspectos importantes nesse tipo
de evento: o turismo, a cultura e o lazer.
Desde os primeiros momentos, os interessados foram informados sobre as opções
da área e lembrados da oportunidade para
aproveitar o momento de formação para o
lazer familiar.

O site do Congresso foi ao ar um ano
antes, em julho de 2012, e manteve atualização constante, informando os interessados de forma pormenorizada e constante.
As redes sociais foram usadas pela primeira
vez como suporte de divulgação, juntamente com comunicações via e-mail, os newsletters. Através da página no Facebook, do
perfil no Twitter e do canal no Youtube os
pesquisadores e estudantes interessados
no evento puderam acompanhar detalhadamente informações e dicas sobre a programação e como participar do Congresso.
Essa interatividade fez com que as poucas
dúvidas que ficassem fossem tiradas rapidamente. Mesmo durante o evento as informações norteavam os congressistas e
atualizavam os acontecimentos do evento.

9º Congresso Internacional da ABOR

Evento se destacou também pelas inovações
O 9º Congresso Internacional da
ABOR reuniu inovações que certamente
se tornarão referência nos próximos eventos. Confira:

Painel eletrônico
Em vez dos costumeiros banners impressos, a organização do Congresso
disponibilizou 30 monitores de TV para exposição dos trabalhos científicos. A nova
mídia permitiu maior dinamismo e ampliou
o poder de atração, além de gerar economia e mais praticidade aos congressistas.

Sinalização
Quem participou do 9º Congresso Internacional da ABOR não passou pelo estresse

de ficar correndo de um lado para o outro à
procura da sala desejada. A ABOR disponibilizou o mapa do local do evento, no site e na
revista da programação oficial do Congresso,
na entrada do local, além de tomar todo o cuidado com a sinalização interna.

papo entre os participantes. Ao final da tarde a programação ficava mais descontraída
com os happy hours que variaram do forró
a música eletrônica.

Horário diferenciado

Os participantes do 9° Congresso tiveram acesso antecipado à grade de programação científica, com seus respectivos dias
e horários. A inovação possibilitou a escolha prévia dos cursos e palestras. O arquivo foi disponibilizado no site e enviado por
e-mail com tecnologia para poder ser lido
também através de tablets e smartphones.

Tempo para adquirir novos conhecimentos, para conhecer novos produtos e
serviços e para o lazer. Foi pensando nisso que a organização programou o horário
do evento de modo que os participantes
pudessem aproveitar cada momento sem
ter que perder outras atrações. Entre uma
tração científica e outra havia um intervalo
para aproveitar as novidades do mercado
na feira comercial montada no Centro de
Convenções ou até mesmo para um bate

Grade científica antecipada

Transfer
Os congressistas puderam contar com a
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comodidade e a segurança do traslado hotel/
Centro de Convenções, a cada meia hora.

Fórum Científico premia
melhores trabalhos
Houve ainda premiação para trabalhos
apresentados no Fórum Científico. O trabalho “A Influência de Variantes Genéticas
e Oclusais nas Disfunções Temporomandibulares”, de autoria de Bruno D’aurea Furquin, Lívia Maria Sales Pinto Fiamengui,
Carlos Eduardo Palanch Repeke, Pauo
César Rodrigues Conti obteve o 1º lugar.
“Análise do Espaço Aéreo Faríngeo de
Pacientes Jovens com Diferentes Padrões
Esqueléticos”, de autoria de Lígia Vieira
Claudino, Cláudia Trindade Matos, Antônio
Carlos de Oliveira Ruellas, Eduardo Franzotti Sant’anna, ficou em o 2º lugar.
O 3° lugar ficou para o trabalho “Modelo de Movimentação Dentária em

Camundongo: Protocolo Padronizado para
Estudo do Remodelamento Ósseo em
Áreas de Tensão e Pressão”, de autoria de
Carina Cristina Montalvany Alves, Adriana
Pedrosa Moura, Ideu Andrade Jr. e Tarcília
Aparecida da Silva.

BBO realizou cursos
durante o 9º Congresso
Internacional da ABOR
Diversas atividades do Board Brasileiro de Ortodontia e Ortopedia (BBO) foram
realizadas durante o 9º Congresso Internacional da ABOR. Dentre elas o Exame
da Fase I do processo de Certificação –
Diagnóstico e Planejamento, destinado
a recém-formados e alunos concluintes
do último ano de pós-graduação em Ortodontia, além do Curso de Orientação,
dirigido aos candidatos à Fase II, do Exame do BBO.

Congressistas elogiaram

Apresentação de posteres.

Comissão organizadora: Dra. Haiane Cavalcante,
Dr. Emerson Pimenta, Dra. Moema Lemos.

Parabéns pelo exemplo de dedicação e organização. Um grande
congresso somente com uma grande equipe. Os ortodontistas
brasileiros estão orgulhosos pelo trabalho de vocês.
Gerson Luiz Ulema Ribeiro

Parabéns a todos, o congresso foi excelente, com conferências e profissionais de alto nível! Já aguardo o próximo com
ansiedade! Ana Cybele

Parabéns a toda Comissão organizadora, um sucesso - exemplo de dedicação, empenho e amor a Ortodontia brasileira! Agora a responsabilidade ficou maior para a ABOR SC - estaremos
lá! Paulo César Finocchio

Comissão organizadora: Dra. Haiane Cavalcante,
Dr. Sergei Rabelo, Dra. Hallissa Simplício,
Dr. Dennyson Holder, Dra. Moema Lemos
com Dr. Kurty Faltin - Alado.

Parabéns pelo maravilhoso evento realizado, um exemplo de
organização. Abraços a todos os amigos da ABOR-RN.
Carlos Alberto Tavares

Parabéns pela organização deste maravilhoso evento, já sabíamos como o povo de Natal é hospitaleiro e sempre pronto a
ajudar, desta vez vocês se superaram. Teresa Furquim
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Comissão organizadora com
Dr. Kurt Faltin - Alado.

Curso Internacional Dr. Roberto Justus.

Congressitas participam de curso internacional.

Dr. Hugo De Clerck, Dra. Flavia Artese.

Curso Internacional Dra. Lucia Cevidanes.

Dr. Dennyson Holder e Dr. Hugo Declerk.

Entrada do evento - Centro de Convenções.

Dra. Júlia Harfin, Dr. Kurt Faltin e
Dr. Ricardo Machado.

Dr. Dennyson Holder, Dra. Flavia Artese,
Dr. Hugo De Clerck, Dr. Ricardo Machado.

Representante do trabalho premiado em
primeiro lugar no Fórum Científico

Comissão organizadora Dra. Moema Lemos,
Dr. Dennyson Holder, Dra. Ângela Pinto,
Dr. Heitel Cabral, Dra. Haiane Cavalcante,
Dra. Emmanuelle Medeiros.

Dr. Heitel Cabral, Dr. Dennysson Holder e
Dr. Ricardo Machado Cruz - Presença da
ABOR nacional.

Curso Internacional Eustaquio Araújo
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ABOR-MG.
OFERECENDO QUALIDADE
CIENTÍFICA PARA A
ORTODONTIA BRASILEIRA.
A ABOR-MG apresenta a
sua programação científica para 2014.
Serão palestras de alta qualidade
ministradas por profissionais renomados
e com um conteúdo de grande relevância
para você, ortodontista. Saiba mais
sobre a programação da ABOR-MG:
excelência em fazer bem feito.

JUNTE-SE A NÓS!
PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA 2014
PALESTRAS GRATUITAS
(APENAS PARA SÓCIOS
DA ABOR-MG)
ÀS TERÇAS-FEIRAS
NO PERÍODO DA NOITE

• FEVEREIRO • 18/02/2014
• MARÇO • 18/03/2014
• MAIO • 20/05/2014
• SETEMBRO • 23/09/2014
• OUTUBRO • 28/10/2014

PARA MAIORES DETALHES, ACESSE:
WWW.ABORMG.ORG.BR

SEJA
SÓCIO!

OU

/ABORMG

CONTATOS:

+55 31 3264-9584

associações estaduais

ABOR-CE tem aumento de 15% no número
de associados
A ABOR-CE neste ano se empenhou na
visita aos cursos de graduação e especialização de nossa cidade, onde procurou demonstrar a importância de uma boa escolha
de um curso que ofereça a visão mais ampla possível de nossa Especialidade. Durante a visita, foi realizada a exposição de
uma aula que versava sobre a valorização
do especialista, da luta para o fortalecimento da nossa Associação, levar e divulgar o
nome da ABOR e suas conquistas ao longo
dos seus quase 20 anos.
Nossa vice-presidente, Dra. Nadja
Gurgel juntamente com a nossa conselheira fiscal, a Dra. Auri Bitú elaboraram com
carinho essa exposição onde além de ressaltar a importância de uma associação de
classe, enaltece a história do CBOR, hoje
ABOR e da ACEORTO, hoje ABOR-CE.
Como resultado dessa divulgação e de
nossa programação científica, tivemos um

aumento de 15% no número de associados
efetivos e de 50% no número de associados aspirantes, o que muito nos orgulha.
Dentre as conquistas da ABOR, fortalecida por suas afiliadas estaduais, que mais
nos estimula são a exigência das 2000h/a
para os cursos de especialização, onde visamos a boa formação de nossos especialistas, mas essa grande conquista está abalada por interesses alheios aos da nossa
associação, pois haverá uma nova reunião
do CFO onde irão debater sobre o RETROCESSO a carga horária mínima necessária... Infelizmente a indústria de “cursos de
especialização” possui um “lobby” muito
forte, onde os interesses sobrepõem-se ao
bom senso, é uma pena! Fazemos votos de
que isso não aconteça!
Neste ano, o mais famoso discurso do
ativista político americano Martin Luther
King, “I have a dream”, completou 50 anos.

E este momento histórico nos faz lembrar
o valor dos sonhos, dos ideais nobres e
das célebres lutas humanas. Com um firme
propósito pacificador King lutou pelo sonho
de união de brancos e negros numa nação
mais justa e igualitária. Sabemos que a Ortodontia Brasileira precisa ser resgatada
no berço dos seus valores, e que o compromisso de buscar soluções definitivas é
de todos aqueles que desejam uma realidade diferente para nossa especialidade.
Somente com a conscientização e envolvimento pessoal, é que poderemos despertar
a paixão para lutar por respeito profissional
e ética no ensino da especialidade.
“O que mais preocupa não é o grito dos
corruptos, dos violentos, dos sem caráter,
dos sem ética. O que mais preocupa é o
silêncio dos bons.” Martin Luther King – Memorial Lincon, Washington – 28/08/1963

associações estaduais

II Jornada ABOR-SP: O Ortodontista
e o Direito. A Radiografia de
uma crise.
No dia 14/09/2013, a ABOR SEÇÃO
SP em conjunto com o departamento
de Ortodontia da APCD CENTRAL - SP
realizaram o curso que teve como tema
“O Ortodontista e o Direito. A radiografia
de uma crise”. A palestra foi ministrada
pelo Prof. Leonardo Bandle Filizzola e
os associados presentes puderam verificar a importância da responsabilidade

Profissional Civil do CD. Ainda a situação
atual da estatística dos processos entre o
ortodontista e o paciente ortodôntico.
A ABOR seção SP continua oferecendo
a seus associados palestras com assuntos
ligados ao exercício de nossa especialidade, buscando assim, uma
crescimento da ortodontia brasileira.

Prof. Leonardo Bandle Filizzola
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Brazil international forum
São Paulo, 11-12 de abril de 2014

•
•
•

BBO

Novos diplomados do bbo
Os ortodontistas abaixo ilustrados
concluíram com êxito as fases I e II do
processo de certificação do BBO e foram
diplomados em linda cerimonia durante o
Congresso da ABOR em Natal-RN.
O BBO tem como objetivo estimular
a auto-avaliação profissional e oferecer
uma certificação de excelência por meio
de exames específicos a especialistas que
demonstrarem qualidade em seus trabalhos clínicos. O exame do BBO consiste
de duas fases:
FASE I

Diagnóstico e Planejamento de casos clínicos escolhidos pelo Board.

FASE II

Apresentação de seis casos clínicos que preencham critérios específicos,
com as documentações
inicial e final completas.

Da esquerda para a direita : atrás – Drs. Ricardo Cesar Moresca (Curitiba - PR), Heloísio de
Rezende Leite (Belo Horizonte MG), Eliezer Andrade Júnior (Vitória - ES). Na frente - Adilson Luis
Ramos (Maringá - PR), Renata S. Cauduro de Sampaio (Porto Alegre - RS), Zilda Lucia V. Assunção
(Vitória ES), Maria de |Lourdes M. Bayerl (Vitória - ES) e Daltro Enéas Ritter (Florianopolis - SC).

Da esquerda para a direita : Drs. Jorge do Nascimento Faber (Brasília - DF), Roberto Viek
(Blumenau SC), Diogo Piacentini Engel (Aracruz - ES), João Helder Ferreira de Aguiar (Pedro
Leopoldo - MG) e Airton José Maso (Curitiba - PR).
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Fase I do exame do bbo para alunos e
recém formados no congresso de natal
O Board Brasileiro de Ortodontia e
Ortopedia Facial (BBO) realizou o exame
Fase I do processo de certificação para
recém formados e alunos concluintes do
último ano de pós-graduação em Ortodontia, durante o 9o Congresso da ABOR ocorrido na cidade de Natal–RN. Este exame
consistiu de uma avaliação escrita sobre
diagnóstico e planejamento de casos apresentados pelo BBO.
Os requisitos para participação desta
atividade foram:
1- ser formado, há no máximo 12 meses, por curso de pós-graduação em Ortodontia com carga horária total mínima de
duas mil horas;
2- ser aluno do último ano de curso de
pós-graduação em Ortodontia com carga
horária total mínima de duas mil horas devendo estar regularmente matriculado e em
dia com suas obrigações para com o curso.

• Cínthia de Oliveira Lisboa
Rio de janeiro - RJ
• Danilo Martins
Petrópolis - RJ
• Denise Fabiano Ferreira
Rio de Janeiro - RJ
• Diana Simões de Freitas de Jesus
Salvador - BA
• Fabiana Caramello Ortins Sampaio
Salvador - BA
• Ilana Ferreira de Oliveira
Niterói - RJ
• Ísis Rodrigues Menezes dos Santos
Aracaju - SE
• Jamille Barros Ferreira
Maceió - AL
• Johnny Holanda de Gauw
Maceió - AL
• Lilian Atsumi Simabuguro Chinem
Rio de Janeiro - RJ
• Livia Kelly Ferraz Nunes
Rio de Janeiro - RJ

Esta iniciativa procurou unir os objetivos básicos do BBO - estimular o aperfeiçoamento profissional e promover a
valorização da obtenção do padrão de
excelência de resultados no exercício da
especialidade Ortodontia e Ortopedia Facial - com o esforço da ABOR para a regulamentação da carga horária total mínima
para a pós-graduação em Ortodontia.
Abaixo a lista dos aprovados com as
respectivas cidades de origem:
• Aline Roitmann Silbermann
Vitória - ES
• Aline Rode Santos
Salvador - ES
• Ana Luiza Ladeia Andrade
Vitória - ES
• Ana Paula Abdo Quintão
Juiz de Fora - MG
• Andrea Maria Varjão Viana
Salvador - BA
• Bárbara Nobrega Goyanes de Andrade
Rio de Janeiro - RJ
• Cassiana Augusta da Silva
Vila Velha - ES
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falta legenda

• Luciana Loyola Dantas
Salvador - BA
• Marília Spínola
Salvador - BA
• Milene Miranda
Belém - PA
• Natalia Valli de Almeida
Niterói - RJ
• Renata Oliveira de Souza
Salvador - BA
• Rowan do Vale Vilar
Rio de Janeiro - RJ
• Soraya Rabelo Figueiredo
Juiz de Fora - MG.
Os candidatos aprovados na Fase I têm
até 10 anos para se submeterem a Fase II
do exame que consiste na apresentação de
casos clínicos tratados.
Todas as informações sobre a dinâmica do
exame bem como as instruções para inscrição
podem ser tomadas no site: www.bbo.org.br.

BBO

O próximo exame do Board será em
março de 2014 em Porto Alegre - RS
O Board Brasileiro de Ortodontia e Ortopedia Facial é uma entidade constituída
por iniciativa da Associação Brasileira de
Ortodontia e Ortopedia Facial – ABOR,
que tem como objetivo promover a excelência clínica na especialidade. A finalidade do BBO é estimular a auto-avaliação
profissional e oferecer uma certificação
de excelência, por meio de exames específicos, a especialistas que demonstrarem
qualidade em seus trabalhos clínicos.
Pela primeira vez, o exame do BBO,
será realizado no Rio Grande do Sul. Será
entre 26 e 29 de março de 2014 em Porto
Alegre-RS. Os colegas interessados encontrarão maiores detalhes a respeito no
site www.bbo.org.br

BBO

Fórum clínico - resultado
Essa atividade é dirigida a alunos de
Pós-Graduação em Ortodontia e Ortopedia
Facial, níveis de Especialização, Mestrado
ou Doutorado, reconhecidos pelo CFO. Ela
é organizada pelo BBO, CDBBO e Comissão Cientifica dos Congressos.
Consiste na apresentação de caso clínico pertencente ao acervo da instituição a
que o apresentador pertence. A elaboração
e apresentação do material deverão seguir,
rigorosamente,e as normas do Board Brasileiro de Ortodontia e Ortopedia Facial (BBO).
No dia da apresentação, as documentações são montadas em mesas clínicas.
A banca examinadora do Fórum Clínico,
composta por três avaliadores Diretores ou

Ex-Diretores do BBO, avalia os trabalhos
seguindo os critérios do próprio BBO.
Os três primeiros colocados recebem,
além do certificado, prêmios oferecidos
pelo CDBBO e empresas participantes
do Congresso.
No Congresso da ABOR em Natal - RN,
os vencedores do Fórum Clínico foram:
1o lugar:
Diego Junior da Silva Santos - UERJ
2o lugar:
Giordani Santos Silveira - UFF
3o lugar:
Marília Spínola Azevedo - UFBA
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