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editorial

Prezados colegas
ortodontistas...
No mês de maio passado, chegou
ao fim nosso mandato como dirigentes da ABOR nacional. Após quatro
anos à frente dessa prestigiosa entidade, só temos a agradecer por todos os bons momentos vividos, pelas
vitórias conquistadas e pelas pessoas
que tivemos a oportunidade de conhecer e de conviver. Nosso trabalho
sempre foi em prol de uma Ortodontia
brasileira mais unida, mais ética e mais
compromissada com a excelência no
atendimento aos pacientes, com o
respeito aos colegas e com a busca de
uma profissão capaz de dar uma vida
mais digna aos seus representantes,
em um mercado cada vez mais competitivo e mercantilizado.
Acredito muito nas atividades associativas, pois ninguém consegue
nada lutando sozinho. A união de vários indivíduos com experiências diferentes e com pontos de vista diversos,
que comungam de problemas semelhantes, ajuda na construção de uma
solução ideal para ultrapassar esses
obstáculos. Em um país continental
e com realidades tão diferentes de
norte a sul, o que vivenciamos e pudemos sentir nesse período é que,
apesar dos contrastes, o que está realmente faltando à nossa classe — de
uma maneira geral — é união. Nós,
cirurgiões-dentistas, sempre fomos
educados, treinados e levados pelas
contingências da profissão a nos tornar seres individualistas e isolados.
Nos raros momentos de convivência
com nossos pares, em eventos científicos ou sociais ocasionais, o que se vê
e escuta são lamúrias e reclamações.
A crise está sempre batendo às portas
dos consultórios e nossos pobres alunos recém-jogados no mercado são
os que mais penam. Infelizmente, a
maioria busca a solução equivocada,

optando pelo caminho que parece
mais fácil, do lucro imediato com a
redução drástica de honorários, a
concorrência desleal, a propaganda
enganosa, a delegação de serviços a
assistentes não autorizados, a contratação de colegas para trabalhar em
verdadeiros subempregos, e o uso de
materiais de procedência duvidosa.
Quando fomos eleitos, nos comprometemos com a classe a lutar para
ajudar a mudar essa realidade: fortalecemos as relações da ABOR com a
ALADO, WFO e BBO, garantindo descontos significativos nas inscrições
dos nossos membros em todos os
congressos da ABOR no Brasil, e nos
congressos nacionais de todos os países filiados à ALADO e ao WFO; mantivemos as campanhas do “Dia D“ e
“Ação Global”, experiências de sucesso
criadas pela gestão anterior; criamos e
produzimos uma campanha nacional
de valorização da especialidade, composta de vídeos, folders, inserções
de peças publicitárias em revistas
impressas; continuamos a fortalecer
a marca ABOR por meio da presença
na mídia, com a contratação de uma
assessoria de imprensa; começamos
a utilizar as redes sociais (Facebook
e Twitter) para divulgação de notícias
e ideias; fizemos uma parceria com a
American Orthodontics para oferecer
uma recepção aos ortodontistas brasileiros presentes nos congressos da
AAO nos EUA, a chamada Brazilian
party, com duas edições de sucesso
(na Philadelphia e em New Orleans);
confeccionamos um pin para identificação dos nossos membros; continuamos a produzir a Gazeta, com as
notícias de nossas entidades filiadas
e assuntos de interesse da especialidade; criamos campanhas e esclarecimentos voltados principalmente

Ricardo Machado Cruz
Presidente da ABOR
Gestão 2010-2014

aos pós-graduandos em Ortodontia;
fechamos parceria com empresas
como a Invisalign, para aumentar as
vantagens de se associar à ABOR;
nos associamos à Dental Press, para
transformar o Dental Press Journal of
Orthodontics na revista científica oficial da ABOR e do BBO, fazendo com
que nossos membros ganhassem interessantes descontos nas assinaturas
das duas publicações de Ortodontia
dessa editora; negociamos com a Coordenação Nacional de Saúde Bucal,
do Ministério da Saúde, a participação
da ABOR na inclusão da Ortodontia no
programa Brasil Sorridente (do SUS) e
na elaboração de uma campanha nacional de valorização da Ortodontia e
prevenção das más oclusões; criamos
a logomarca comemorativa dos 20
anos da ABOR; obtivemos do CFO o
aumento da carga horária dos cursos
de especialização em Ortodontia, que
passou de 1.000 para 2.000 horas; e,
finalmente, durante nossa gestão realizamos dois grandes congressos nacionais de muito sucesso, organizados
pelas nossas filiadas de Minas Gerais e
Rio Grande do Norte.
Tudo isso só foi possível graças à
união, dedicação e empenho de todos os membros de nossa diretoria, e
ao trabalho firme de todas as nossas
estaduais filiadas, a quem muito agradecemos. Ficamos muito felizes em
passar o comando para uma equipe
competente, comprometida e séria,
capitaneada pela Dra. Flavia Artese.
Temos certeza de que terão uma gestão muito profícua, trazendo cada vez
mais vantagens para nossos membros
e ajudando a consolidar a ABOR como
a entidade ortodôntica mais importante do país, a maior da América Latina e
uma das maiores do mundo.
Que Deus os abençoe!
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Nova diretoria executiva da ABOR - biênio 2014-2016. Da esquerda para a direita: Dr. Sérgio Caetano, Dr. Flávio Carvalho, Dr. José M. Vieira,
Dra. Flavia Raposo Gebara Artese, Dr. José Augusto Mendes Miguel e Dr. Hugo Cesar Pinto Marques Caracas.

ABOR

Comitê de Ética
Dennyson Holder
(dennyson@ortodontista.com.br)
André Luis Martins
(andreluismartins@terra.com.br)
Roberto Mario Amaral Lima Filho
(rlima@me.com)

ABOR seção GO
Presidente: Fábio Ferreira de Santana
(aborgoias@aborgoias.com.br,
goabor@gmail.com)

Secretário
Sérgio Roberto De Oliveira Caetano

CONSELHO SUPERIOR DELIBERATIVO
ABOR seção AL
Presidente: Emerson Nicácio Medeiros
(emerson_nicacio@ig.com.br)

ABOR seção MS
Presidente: André Luiz Martins
(andreluismartins@terra.com.br)

Tesoureiro
Flavio Cesar de Carvalho
(carvalhoflavio@ig.com.br)

ABOR seção AM
Presidente: Cynthia Cardoso
(cynthiascardoso@hotmail.com)

Diretor Científico
José Augusto Mendes Miguel
(jamiguel66@gmail.com)

ABOR seção AP
Presidente: Raimunda Vilmar Evangelista Lima
(vilmarlima.ortopediatria@uol.com.br)

Diretor de Informática e Comunicação
Hugo Cesar Pinto Marques Caracas
(caracashugo@hotmail.com)

ABOR seção BA
Presidente: Andréa Maria Assis Cardoso
(abor-ba@abor-ba.org.br,
amaclopes@hotmail.com.br)

Conselho Fiscal
José Newton Torres  
(torres.jn@terra.com.br)
Carla Virginia Araujo Vasnconcelos
(carlaaraujo123@yahoo.com)
Patrícia França Gomes
(patfgomes12@gmail.com)

ABOR seção CE
Presidente: Vania Bandeira
(v.bandeira@uol.com.br)

DIRETORIA EXECUTIVA
Presidente
Flavia Raposo Gebara Artese
(flaviaartese@gmail.com)
Vice-presidente
José Maurício de Barros Vieira
(peluiza.bhe@terra.com.br)

ABOR seção DF
Presidente: Cibele Albergaria
(cibele@csodonto.com.br)
ABOR seção ES
Presidente: Rowdley Rossi Pereira
(abores@abores.com.br,
rowdley@yahoo.com.br)
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ABOR seção MT
Presidente: Rosario Casalenuovo Junior
(ortomachado@terra.com.br)

ABOR seção MG
Presidente: Luiz Fernando Eto
(contato@abormg.org.br)
ABOR seção PA
Presidente: Marcelo de Carvalho Paiva
(marcelopaiva1@hotmail.com)
ABOR seção PB
Presidente: Rejane Targino Soares Beltrão
(rejanetsb@uol.com.br)
ABOR seção PE
Presidente: Lauro Ramos Bezerra Neto
(lauronetto@hotmail.com)
ABOR seção PI
Presidente: André Barbosa Cavalcanti
(abcavalcanti@yahoo.com.br)
ABOR seção RN
Presidente: Emerson Pimenta de Melo
(emersonpimenta@gmail.com)

ABOR seção SC
Presidente: Carla D`Agostini Derech
(presidente@aborsc.com.br)
ABOR seção SP
Presidente: Luciano da Silva Carvalho
(aborsp@aborsp.org.br)
ABOR seção SE
Presidente: Alisson Victor de Castro
(ortovicto@yahoo.com.br)

Grupo Brasileiro de Professores
de Ortodontia e Odontopediatria GRUPO
Presidente: Jorge Abrão
(jabrao.usp.br)

Conselheiros Natos
Kurt Faltin Jr.
(kurt@faltin.odo.br)
Ronaldo da Veiga Jardim
(ronaldo@veigajardim.com)

ABOR seção TO
Presidente: Sergio Ricardo Campos Maia
(srcm_to@hotmail.com)
Associação Gaúcha de Ortodontia e
Ortopedia Facial - SOGAOR
Presidente: Luciane Macedo de Menezes
(sogaor@sogaor.org.br)
Associação Paranaense de
Ortodontia - APRO
Presidente: Alexandre Moro
(secretaria@aprorto.org.br,
alexandremoro@uol.com.br)
Sociedade Brasileira de
Ortodontia - SBO
Presidente: Marco Antonio Schroeder
(contato@sbo.com.br)
Board Brasileiro de Ortodontia e
Ortopedia Facial - BBO
Diretor-Presidente: Dr. Sadi Flávio Horst
(sadihorst@cpovo.net)
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Nova Diretoria Executiva

Nova diretoria executiva para o biênio 2014-2016
No dia 17 de maio ocorreu, em
Brasília, a eleição da Diretoria Executiva da ABOR para o biênio 20142016. O Dr. Ricardo Machado Cruz se
despediu da Presidência e passou o
cargo à Dra. Flavia Artese, que irá liderar essa Associação com a nova
Diretoria, que fica assim constituída:
Dr. José Maurício Vieira (Vice-presidente), Dr. Flavio Carvalho (Tesoureiro), Dr. Sérgio Caetano (Secretário),
Dr. José Augusto Mendes Miguel (Diretor Científico) e Dr. Hugo Caracas
(Diretor de Comunicação).
O Dr. Ricardo Machado Cruz encerrou sua gestão despedindo-se do
Conselho Superior, como Presidente
da ABOR, e passando a integrar esse
Conselho como Conselheiro Nato.
Durante a despedida, foram ressaltados os avanços obtidos na sua gestão,
onde se destacam a conquista da carga horária de 2.000 horas para os cursos de especialização em Ortodontia;
a criação de campanhas nacionais de
valorização da especialidade e para
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fortalecimento da marca ABOR; a inclusão da Associação nas redes sociais; o fortalecimento dos congressos
bianuais da entidade; o estabelecimento de parcerias com empresas e
entidades irmãs, a fim de gerar mais
benefícios para os nossos membros;
a consolidação do DPJO como revista científica oficial da ABOR; o acordo
com o Ministério da Saúde para estabelecer as regras da participação da
Ortodontia no programa Brasil Sorridente, capaz de melhorar os índices
de más oclusões na população brasileira e de gerar centenas de vagas
para ortodontistas em todos os municípios do país; e, finalmente, o estreitamento dos laços com as entidades
de classe internacionais, com uma
participação cada vez maior da ABOR
na ALADO e na WFO.
A Dra. Flavia apresentou a nova Diretoria Executiva e suas propostas de
trabalho, e demonstrou o desejo de
dar continuidade ao excelente trabalho realizado pelo grupo antecessor.

3

4

Comprometeu-se a trabalhar para a
inserção da Ortodontia no Programa
Brasil Sorridente, do Ministério da Saúde, e em sua implementação; a auxiliar
no estabelecimento e regularização
de Associações Estaduais nos estados
em que ainda não há representatividade; continuar lutando pela normatização do ensino da Ortodontia no Brasil
e fortalecendo a ABOR — nos cenários
nacional e internacional — como a entidade de maior representatividade da
Ortodontia brasileira. A nova Diretoria
Executiva assume a ABOR com a postura de respeito e comprometimento
que essa Associação e nossa especialidade merecem.
Na ocasião, também foram eleitos
os novos Comitê de Ética e Conselho Fiscal, sendo o primeiro composto
pelo Dr. Dennyson Holder, Dr. André
Luis Martins e Dr. Roberto Mario Amaral Lima Filho. O Conselho Fiscal tem a
seguinte composição: Dr. José Newton
Torre, Dra. Carla Virgínia Araújo Vasconcelos e Dra. Patrícia França Gomes.

1. Dra. Flavia Artese
2. Dr. José M. Vieira
3. Dr. Flávio Carvalho
4. Dr. Sérgio Caetano
5. Dr. Hugo Caracas
6. Dr. Dennyson Holder
7. Dra. Patrícia F. Gomes
8. Dr. José N. Torres
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Tecnologia de Combinação
de Cores Personalizadas.

MARIA

BIANCA

SOFIA

DAVID
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ANA

JOÃO

CARLOS

As fotos dos braquetes não foram retocadas.

InVu Braquetes Estéticos trazem
tecnologia de combinação de
cores personalizadas. Os braquetes
absorvem só ondas de luz e deixam
a cor natural do dente a mostra.

• Feito de cerâmica que não mancha para valorizar a
aparência durante todo o tratamento
• A base em tela de polímero patenteada exclusiva
permite uma descolagem rápida e fácil
• Disponível com Adesivo Readi-Base® Pré-Aplicado
fornece uma colagem resistente e uniforme

Para obter mais informações
Contacte o 0800 7743400
Consulte www.InVu-Ortho.com
Personalized Color-Matching Technology is a trademark of TP Orthodontics, Inc. InVu is a registered trademark of TP Orthodontics, Inc. and manufactured under US Patents 5,263,859, 6,685,468, 6,746,242; Britain 0455500, 1562511; China
03822189.6; France 0455500, 1562511; Germany DE69105235.2, 60332263.8-08; Italy 20395BE/95, 1562511; Japan 3,334,940, 4414334, 4503440; Mexico 265725, 274623; and Spain 1562511. Readi-Base is a registered trademark of TP
Orthodontics, Inc. and manufactured under US Patents 6,685,468, 6,834,761, 6,746,242, 7,131,836, 7,469,783; Britain 1562511; China 03822189.6; France 1562511; Germany 1562511; Italy 1562511; Japan 4414334, 4503440; Mexico 265725, 274623;
and Spain 1562511. All other patents pending. ©2011 TP Orthodontics, Inc.

Gestão 2013-2015
Diretoria:
Presidente
Cibele Albergaria
Vice-presidente
Silvana Rothfeld
Diretor financeiro
Rafael Gomide
Secretário
Marcelo Mendlovitz
Diretora Social
Lani Carneiro
Comissão científica
Josilce Gasperin
Luciane Allebrandt
Naira Mendes
Comissão fiscal
Ariane Tzeliks
Luísa Casado
Carla Karina

ABOR-DF News
Abril de 2014

Questões legais: perguntamos ao advogado!
Após o debate em uma rede social sobre responsabilidade civil, convidamos o Dr. Eduardo Moreth para
esclarecer dúvidas por meio de uma
entrevista concedida à ABOR-DF.
O Dr. Moreth é advogado com
formação em Responsabilidade Civil
por Erro Médico, Direito Empresarial,
Direito Constitucional, Direito de Tecnologia e Telecomunicações. É sócio
da firma Moreth Loquez Advogados
Associados.
1) Por quanto tempo o ortodontista deve guardar a documentação ortodôntica após a conclusão do tratamento
ortodôntico de um paciente?
Por 5 anos após a conclusão do tratamento. Cabe lembrar que a documentação, incluindo prontuário, é do paciente.
Portanto, ele poderá requerê-la. Nesse caso, a recomendação
é que toda documentação seja arquivada em meio digital.
O mesmo se aplica quando do descarte da documentação
após os 5 anos.
2) Por quanto tempo o ortodontista deve arquivar a documentação ortodôntica de um paciente que compareceu
para o plano de tratamento mas não retornou para tratar?
Nesse caso, não há prazo definido legalmente. O ideal é
que a documentação seja guardada por um prazo de até 90
dias e que o paciente seja convocado, por escrito (e-mail), a
fazer a retirada dessa.
3) E quanto à validade do prontuário em formato físico ou
digital?

Save the date!
5 e 6 de setembro de 2014

O prontuário pode ser armazenado tanto fisicamente
quanto digitalizado; a única ressalva ocorre quando o prontuário é eletrônico e pode ser editado/alterado pelo profissional da saúde. Nesse caso, o documento pode ter sua validade
jurídica questionada, em razão dessa vulnerabilidade.
4) Qual a validade da documentação/modelos
digitalizados?
Todo documento físico pode ser armazenado em formato digital. Em que pese a legislação atual que requer a
certificação digital dos documentos para conferir-lhes plena
validade jurídica. Os tribunais têm aceito os documentos digitalizados de forma simples, quando não há questionamento
de sua veracidade.
5) Por quê da assinatura do termo informando sobre o tratamento ortodôntico, pelo paciente?

www.facebook.com/abordf
Contato:
SCN Qd. 5 Bloco A, sala 508
70715-900 - Brasília - DF
(61) 3328-0845
contato@abordf.com.br

O Termo de Consentimento Informado (ou Termo de
Consentimento Livre e Informado) é o documento hábil para
provar que o profissional de saúde examinou o paciente,
diagnosticou a patologia, indicou ao paciente o tratamento
proposto e teve o livre consentimento dele para a realização
desse tratamento planejado, após informá-lo sobre seus riscos e consequências.
Nos países em que as condenações judiciais dos profissionais de saúde são mais severas, há obrigatoriedade de assinatura do Termo de Consentimento Informado mesmo para
uma simples consulta de análise e diagnóstico, o que ainda
não é praxe no Brasil.
É importante destacar que qualquer exodontia realizada

sem a assinatura do Termo de Consentimento Informado poderá implicar na condenação criminal do odontólogo, por lesão
corporal. Mesmo que a gestão dos documentos — como contratos, recibos e termos de consentimento informado — gere
trabalho e custos adicionais aos profissionais de saúde, é de
extrema importância para garantir sua segurança em casos de
demandas judiciais movidas pelos pacientes.
6) Qual a diferença entre o consentimento informado ao
paciente e o contrato de prestação de serviços? Devem ser
elaborados em um mesmo documento ou separadamente?
O contrato de prestação de serviços é o instrumento que
rege a relação comercial de consumo entre o paciente e o profissional de saúde. Esse contrato tem o objetivo de formalizar
as cláusulas relativas à prestação de serviços e pode ser utilizado pelo profissional de saúde como título executivo extrajudicial, em caso de inadimplência do paciente/consumidor.
Como dito anteriormente, o Termo de Consentimento Informado é o documento que formaliza a explicação do
profissional de saúde para seu paciente acerca da patologia
diagnosticada e do tratamento proposto.
Ambos os documentos não se confundem e podem ser
assinados no mesmo momento ou em datas separadas, desde que, sempre, antes do início do tratamento.
7) Quando um paciente deixa de efetuar o pagamento
mensal, pode-se suspender o atendimento?
Sim. É possível suspender o atendimento desde que haja
previsão contratual nesse sentido. A suspensão do atendimento sem previsão contratual poderá ser judicialmente interpretada como “omissão”.
A inadimplência do paciente pode ser resolvida, adicionalmente, com a inclusão dos dados dele nos órgãos
de proteção ao crédito (SPC, Serasa, etc.), desde que haja
previsão contratual para tanto, e com a execução judicial
do contrato.
8) Ao realizar o seguro civil, deve-se contratá-lo para Pessoa Física ou Pessoa Jurídica? Ou ambos?
Deve-se contratar ambos. A condenação judicial da pessoa jurídica é mais fácil do que a pessoa física do profissional
de saúde. De qualquer forma, a contratação deve abranger
ambos os casos.
9) Qual deve ser a conduta profissional perante um paciente que deixa de comparecer às consultas, com frequência?
A ausência do paciente deverá ser registrada no prontuário que, eventualmente, poderá ser utilizado como meio
de prova, caso o paciente questione a eficácia ou demora no
tratamento. Outra providência pertinente é a formalização, por
escrito, para o paciente, de que sua ausência poderá implicar
na demora do tratamento.
10) De acordo com o Direito da Tecnologia, o Código de
Defesa do Consumidor e o Código de Ética Odontológica:
é permitido ao ortodontista dar consultoria via internet?
Não há limitação legal relativa ao Direito da Tecnologia ou
ao Código de Defesa do Consumidor. Porém, o Código de Ética
Odontológico, inciso IX do artigo 32, diz que é infração ética
elaborar planos de tratamento para serem executados por terceiros, inclusive na forma de perícia prévia. O dentista precisa
conhecer o estado de saúde física do paciente.
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ABOR - PA

A ABOR-PA promove cursos e se prepara para o
II Congresso Internacional de Ortodontia da Amazônia
A ABOR-PA, visando a atualização contínua de seus associados,
tem se empenhado em trazer professores renomados à capital paraense. Neste primeiro semestre,
contamos com a presença do Dr.
Fausto Bramante, que ministrou palestra sobre Ortodontia Preventiva e
Interceptiva; o Dr. Weber Ursi, que
trouxe um curso teórico e prático
de 3 dias sobre Sistema Autoligado;
e o Dr. Marcos Gabriel Pietro, sobre
Ortodontia Lingual.
Dando continuidade à programação anual, no segundo semestre (dias
20, 21 e 22 de novembro) será realizado o II CIOA, em Belém-PA. A presidente do Congresso, Dra. Ana Maria

Brandão, juntamente com toda a comissão organizadora, está trabalhando intensamente para o sucesso do
evento, estando confirmadas as presenças do Dr. Carlos Flores-Mir (Universidade de Alberta), Dr. Alexandre
Moro, Dr. Carlos Marassi, Dra. Flavia
Artese, Dr. Márcio Almeida, Dr. Nelson
Mucha e Dr. Roberto Brandão.
Diante de uma atividade científica intensa, o quadro de associados
tem crescido a cada mês e, dessa
forma, tem-se sustentado o sucesso
das gestões anteriores. Lembramos,
sempre, que fazer parte da ABOR é
ter conhecimento e reconhecimento,
visando a valorização da Ortodontia e
fortalecimento da nossa classe.

Dr. Weber Ursi e Dr. Marcelo Paiva
(Presidente ABOR-PA)

Turma do curso de Ortodontia Lingual, com o Prof. Marcos Pietro.
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CORREÇÃO CLASE II
SIMPLIFICADA
Apresentamos o PowerScope – um produto inovador que
oferece uma fácil correção da Clase II como você nunca antes viu.
• Rápida instalação fio-a-fio
• Design de uma peça fixa que não precisa setup de laboratórios
ou adesão do paciente
• Mola Interna de NiTi oferece 260 gramas de força por uma ativação
continua durante o tratamento
• Design amigável para o paciente que maximiza o seu conforto
Para saber mais, escreva ao email contato@americanortho.com.br ou
ligue ao +55 1150723428 ou visita americanortho.com/PowerScope
10
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ABOR - PA

ABOR-PB foi uma das parceiras da
Ação Global 2014
A ABOR-PB foi uma das parceiras
da Ação Global 2014, que é uma iniciativa da Rede Globo de televisão e
do SESI, acontecendo anualmente
em todo o Brasil. Vários serviços foram
prestados voluntariamente à população, e a ABOR-PB, juntamente com
os alunos de Odontologia da UFPB,
participou realizando avaliações oclusais nas crianças e orientando seus
responsáveis sobre a importância de
eliminar hábitos bucais deletérios e

buscar tratamentos ortodônticos e
odontopediátricos. Além disso, os alunos também orientaram as crianças
sobre como realizar uma boa higiene
bucal, no “escovódromo” equipado
pelo SESI. Nesse dia, na cidade de
Santa Rita/PB, foram atendidas quase
300 crianças de 2 a 12 anos, e esses
dados serão usados em um levantamento epidemiológico da região; na
oportunidade, também divulgamos a
ABOR-PB por meio da mídia local.

Profa. Dra. Ednara de Andrade e alunos de
Odontologia da UFPB.
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ABOR - SP

Participação da ABOR SEÇÃO SP no 1º Congresso da
ABOL (Associação Brasileira de Ortodontia Lingual)
Nos dias 3, 4 e 5 de abril de 2014,
a ABOR SEÇÃO SP esteve presente no
1º Congresso da ABOL (Associação
Brasileira de Ortodontia Lingual) de
Ortodontia Estética. O evento, presidido pelo Dr. Marcelo Marigo, foi caracterizado pelo enfoque democrático
das técnicas ortodônticas estéticas
(seja a lingual, braquetes estéticos

ou alinhadores); e trouxe aos colegas
oportunidades concretas e embasadas
cientificamente, além da certeza de
poder oferecer, aos seus exigentes pacientes, opções conforme suas necessidades e conveniências — o que é fundamental no mercado extremamente
competitivo que vivenciamos na atualidade. Nomes consagrados, como

Dr. Cliff Alexander (EUA) e Dr. Rico
(Chile), se somaram aos experientes
Dr. Carlo Marassi (RJ), Dr. José Augusto Julio Miguel (RJ), Dr. Laurindo Furquim (PR), Dra. Liliana Maltagliati (SP),
Maurício Accorsi (PR), entre outros que
trouxeram, para todos, conhecimentos que certamente incrementarão as
nossas experiências clínicas.

Dra. Andréa Cotrim Ferreira e Dra. Ivana Uglik Garbui.
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ABOR - SP

Jornada da ABOR Seção São Paulo
No último sábado de março do
corrente ano, mais precisamente no
dia 29, nas dependências do Hotel
Pestana, em São Paulo, foi realizada
com grande êxito a Jornada da ABOR
Seção São Paulo. O encontro foi recheado de conhecimento científico e
clínico, proporcionando aos colegas a
oportunidade de atualização na prática clínica ortodôntica.
Com o intuito de discutir os princípios para o diagnóstico em Ortodontia
e as tendências terapêuticas com aparelhos alinhadores estéticos e braquetes linguais, expoentes da Odontologia e Ortodontia Paulista ministraram
palestras abordando aspectos relevantes nas diferentes áreas citadas.
A Dra. Daniela Garib abordou o tema
“Tomografia computadorizada: já temos um bom senso para indicá-la?”,
esclarecendo a plateia sobre o uso das
tomadas tomográficas e explicitando
as vantagens desse exame na prática
ortodôntica. Já o Dr. Bernardino Marques de Figueiredo Filho apresentou
os “Princípios de gestão de custos na
clínica ortodôntica” e, de uma forma
didática, norteou as atitudes que o ortodontista deve realizar no controle e
planejamento financeiro de sua clínica.
Com a palestra “Odontologia Estética
com previsibilidade”, versando sobre
enceramento de diagnóstico, mock-up, a serviço de uma Odontologia minimamente invasiva, o Dr. José Carlos
Garófalo presenteou os ouvintes com
uma abordagem multidisciplinar sobre tratamentos estéticos do sorriso
após terapia ortodôntica, salientando
a necessidade de um planejamento
criterioso. Com o propósito de debater sobre a eficácia das técnicas com
aparelhos alinhadores e fixos linguais,
os professores Dra. Andréia Cotrim
Ferreira, Dr. Luiz Gonzaga Gandini Jr.,
Dr. Rolf M. Faltin e Dr. Maurício Alencar Casa abordaram o tema “Técnica
Lingual ou Alinhadores”; Dra. Andreia
apresentou casos clínicos tratados
com as duas diferentes técnicas; da
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mesma forma, o Dr. Gandini evidenciou a eficiência na filosofia lingual e
suas dificuldades clínicas aos iniciantes nessa técnica; o Dr. Rolf apresentou as vantagens da terapia com alinhadores, principalmente do sistema
Clear Align®, da Scheu-Dental, por ser
um sistema progressivo de forças; já o
Dr. Casa demonstrou o sistema Invisaling® e sua previsibilidade por meio da
ferramenta ClinCheck®, para os mais
diversos tipos de má oclusão. Após as
apresentações, houve um debate com
os quatro últimos professores sobre
as vantagens e desvantagens de cada

Participantes da Jornada da ABOR - SP.

técnica: chegou-se a um consenso e
todos os debatedores concluíram que
as técnicas apresentadas estão e estarão mais presentes na clínica ortodôntica até o final desta década, e que
os ortodontistas devem aproveitar as
oportunidades para o aprendizado.
O evento teve apoio direto das
empresas G&M Orthodontics, Renovatio, Oral B, Papaiz e Vision Alicates,
na exposição comercial, onde apresentaram inovações em materiais e
produtos, além de proporcionar aos
congressistas maior conhecimento
dos materiais.

ABOR - SP

Assembleia de posse da nova diretoria da
ABOR Seção São Paulo
No dia 29/03/2014, ao final da
Jornada Paulista de Ortodontia realizada pela ABOR Seção São Paulo, houve a assembleia de posse
da sua nova diretoria, para o biênio
2014-2016, sendo ela composta pelos seguintes colegas:
Presidente
Dr. Marcelo Jassogne Viola
Vice-presidente
Dr. Carlos Parenti

1° Secretário
Dra. Ivana Uglik Garbu
2° Secretário
Dr. Luiz Carlos de Mesquita Cabral
1° Tesoureiro
Dra. Carla Rachid
2°Tesoureiro
Dr. Luiz Antonio de Arruda Aidar
Diretor Científico
Dr. Jorge Abrão
Diretor Social
Dr. Jefferson Vinicius Bozelli

Conselheiro Efetivo
Dr. Luciano da Silva Carvalho
Conselheiro Efetivo
Dra. Priscila Domingues de Almeida
Conselheiro Efetivo
Dr. Renato Bigliazzi
Conselheiro Suplente
Dr. Antonio Roberto Munhoz
Conselheiro Suplente
Dra. Ivana Maria Amaral
Conselheiro Suplente
Dr. Gustavo André Jassogne Viola

Membros da diretoria ABOR Seção SP para o biênio 2014-2016.
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ABOR - MG

Ciclo de palestras da ABOR-MG alcança grande
número de adesões
O ano de 2014 vem sendo realmente um ano muito especial para
a Associação Brasileira de Ortodontia Seção Minas Gerais (ABOR-MG).
É com grande sucesso que a associação vem desenvolvendo seu ciclo
de palestras de alta qualidade, ministradas por profissionais renomados e
conteúdo com grande relevância nacional e internacional.
Dentro desse cenário destaca-se,
ainda, o grande número de adesões
e participações por parte das comunidades profissional e acadêmica,
em busca de atualizações e conhecimentos sobre os mais diversos temas
abordados pela associação.
No dia 18 de fevereiro aconteceu,
no auditório do CRO-MG, a primeira
de uma série de palestras gratuitas
que a ABOR-MG está promovendo
para seus associados, assim dando
início à programação científica deste
ano. O professor Érico Marcel Gomes
de Carvalho, com excelente didática e
conhecimento, abordou o tema “Biomecânica: princípios básicos”.

Dando sequência ao conteúdo
de alta qualidade apresentado pela
ABOR/MG, em 18 de março aconteceu
a segunda palestra da programação
científica de 2014. Dessa vez, o tema
versou sobre as opções de tratamento
em casos de agenesia dos incisivos laterais superiores. A discussão sobre a
utilização de espaços, com colocação
de próteses ou fechamento ortodôntico deles, foi brilhantemente discorrida
pelo Prof. Giordani Santos Silveira, que
brindou os presentes com um excelente conteúdo científico. Vale destacar que o professor é membro diretor
da ABOR-MG e vem cursando Mestrado em Ortodontia na Universidade Federal Fluminense.
No dia 04 de abril, realizou-se o
curso de credenciamento do sistema Clear Aligner, ministrado pelo
Prof. Rolf Faltin, que agradou a todos
os presentes, com importantes informações relacionadas ao sistema de
alinhadores.
No período da tarde, tivemos
o curso internacional com o Prof.

Prof. Giordani Silveira ministrou uma excelente aula aos presentes.

Eustáquio Afonso Araújo, que realmente mostrou as pérolas da Ortodontia, com todo o seu conhecimento e experiência na área. Sua vivência
acadêmica na Universidade de Saint
Louis (EUA) acrescentou muito quanto ao entendimento dos aspectos
clínicos e acadêmicos da Ortodontia.
Os dois cursos agradaram muito a
plateia que os prestigiou.
O próximo evento programado
para 20/05/2014 é o curso de orientação para o exame do Board Brasileiro de Ortodontia e Ortopedia Facial (BBO). Esse será mais um evento
gratuito para associados da ABOR-MG,
ministrado por quatro renomados profissionais diplomados pelo BBO.
Ao longo de 2014, a ABOR-MG reserva ainda muito mais em seu ciclo
de palestras. A grade científica encontra-se disponível no site www.abormg.
org.br. Entre, confira e participe!
Assim é a ABOR-MG: sempre
inovando em conteúdo e qualidade
para seus associados, profissionais
e estudantes.

Prof. Eustáquio Araújo ministrou o curso internacional.
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ABOR - MG

Aluna do mestrado em Ortodontia da PUC Minas
representou o Brasil em importante competição
no último congresso da AAO
A mestranda em Ortodontia da
PUC Minas Dra. Gabriela Meyge de
Brito participou da etapa final do
Charley Schultz Resident Scholar
Award, durante o congresso anual
da AAO, realizado em New Orleans.
Essa atividade foi estabelecida em
2004 para que os pós-graduandos
em Ortodontia pudessem mostrar
as pesquisas desenvolvidas em suas
respectivas universidades no ano em

que o congresso acontece. A Dra. Gabriela apresentou o seu trabalho de
dissertação intitulado “Intrusão pura
de incisivos inferiores? Um estudo
com elementos finitos para testar a
mecânica do arco segmentado”.
O Charley Schultz Award conta
com até 40 pós-graduandos, sendo
a maioria deles vindos das principais
universidades dos EUA e do Canadá,
e apenas 4 de outros países.

Esse é o segundo ano consecutivo
em que uma aluna da PUC Minas representa a Ortodontia brasileira nessa importante competição. Em 2013,
a Dra. Carolina Morsani Mordente foi
premiada em segundo lugar na categoria de estudos clínicos, ao apresentar sua dissertação intitulada “Expansão rápida da maxila em pacientes
com fissuras lábio-palatais: comparação entre quatro expansores”.
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Dra. Carolina Morsani Mordente, no Congresso anual da AAO.
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SOGAOR

A SOGAOR iniciou 2014 com seu logotipo renovado!
Foi mantida a marca, presente no
estado desde 1975, mas sendo alterada a cor, estando, agora, mais “alinhada” com a ABOR.
A programação da SOGAOR para
o ano de 2014 iniciou com a 13ª Jornada Gaúcha de Ortodontia, realizada nos dias 23 e 24 de maio, em Porto
Alegre, contando com a participação
dos renomados professores Jorge Faber (Mini-placas: simplifique a mecânica), Celso Orth (Gestão em Odontologia), Arno Locks (Diagnóstico e
Biomecânica em Ortodontia), Waldemar Polido e Paulo Eduardo Pittas do

Canto (A importância da imagem digital na comunicação com o paciente ortodôntico). Foi homenageado o
professor Régis Deon Rizzatto, pela
sua contribuição à Ortodontia gaúcha, atuando como professor universitário e como presidente da entidade. O sucesso do evento foi evidente
não só pelo número, mas também
pela qualidade dos participantes.
Nessa data foi realizada, ainda, a eleição da nova diretoria para o período 2014-2016, sendo composta por:
Dra. Luciane Macedo de Menezes
(Presidente), Dr. Eduardo Martinelli

Santayana de Lima (Vice-Presidente),
Dra. Luciane Quadrado Closs (Secretária), Dr. Marcelo Weissbluth Frejman
(Tesoureiro), Dra. Cristina Brandão
Paim (Diretora Científica) e Dra. Giovana Casaccia (Divulgação).
No dia 16 de agosto será realizado um curso de Biomecânica, com
8 horas de duração, com o Dr. Junji
Sugawara. O professor Sugawara, do
Japão, é autor de vários capítulos de
livros e artigos científicos e vai abordar o tema “A revolução da Ortodontia e da Cirurgia Ortognática com o
sistema de Ancoragem Esquelética”.

Dr. Régis Deon Rizzatto, homenageado
na Jornada da SOGAOR, juntamente com
sua esposa e filha, Dras. Rosane Kolberg e
Juliana Rizzatto.

Novo logotipo da SOGAOR, ministrantes da Jornada Gaúcha de Ortodontia e membros
da diretoria.
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BBO

Pela primeira vez, o Exame do BOARD
incluiu a recertificação
Os diplomados de 2004, ao lado
relacionados, revalidaram o seu certificado por meio da apresentação e
aprovação de um caso clínico por eles
finalizado, nos últimos 3 anos. Foram

Examinadores da Recertificação.

aprovados os seguintes diplomados:
Dr. Ademir Roberto Brunetto
Dr. Arno Locks
Dr. Carlos Alberto Estevanell Tavares
Dr. Deocleciano da Silva Carvalho
Dr. Eduardo Martinelli Santayana de Lima
Dr. Gerson Luiz Ulema Ribeiro
Dr. Hiroshi Maruo

Dr. Jaime Sampaio Bicalho
Dr. Jonas Capelli Júnior
Dr. Luciano da Silva Carvalho
Dr. Orlando Motohiro Tanaka
Dr. Roberto Rocha
Dr. Ronaldo da Veiga Jardim
Dr. Sadi Flávio Horst
Dra. Susana Maria Deon Rizzato

Casos clínicos da Recertificação.

Nova integrante da diretoria
do BBO
Durante o exame em Porto Alegre, o Board Brasileiro de Ortodontia e
Ortopedia Facial (BBO) elegeu, conforme prevê o seu Estatuto, a nova 4ª
diretora. Foi eleita a Dra. MIRIAN AIKO NAKAME MATSUMOTO, da cidade
de Ribeirão Preto / SP.
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30 de abril, 1 e 2 de maio de 2015 - Maringá / PR - Teatro Calil Haddad

Adilson
Ramos

Alberto
Consolaro

Carlo
Marassi

Jorge
Faber

Leopoldino
Capelozza
Filho

Marcelo
Calamita

Carlos A.
Câmara

Marcos
Janson

David
Normando

Renato
Parsekian
Martins

Ertty
Silva

Roberto
Brandão

Benedict Wilmes
Department of Orthodontics
University of Duesseldorf
Alemanha

ASSINANTES, ALUNOS E EX-ALUNOS
até outubro/2014

novembro a janeiro/2015

fevereiro a abril/2015

R$ 600,00
ou 3 x R$ 220,00

R$ 720,00
ou 3 x R$ 265,00

R$ 840,00
ou 3 x R$ 315,00

OUTRAS INSCRIÇÕES
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até outubro/2014

novembro a janeiro/2015

fevereiro a abril/2015

R$ 720,00
ou 3x R$ 265,00

R$ 840,00
ou 3x R$ 315,00

R$ 960,00
ou 3 x R$ 355,00

Inscrições pelo site www.dentalpress.com.br/congresso ou pelo 0800 600 9818
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BBO

Exame de certificação do BOARD - Fases I e II
Para se diplomar pelo Board, o
candidato precisa ser aprovado em
duas fases distintas do exame:
EXAME – FASE I: consiste de prova
escrita envolvendo diagnóstico e planejamento ortodôntico.
EXAME – FASE II: o candidato deve
apresentar 6 (seis) casos clínicos
com documentações inicial e final,
completas, dentro dos padrões exigidos pelo BBO.

Exame da Fase I – março 2014.

APROVADOS NA FASE I DO
EXAME DO BOARD
Os seguintes colegas foram aprovados no exame da Fase I do Board
Brasileiro de Ortodontia e Ortopedia
Facial (BBO). A prova foi realizada no
dia 27 de março deste ano, em Porto
Alegre / RS.
Dr. Adriano Asmuz Boza - RS
Dr. Bruno Nehme Barbo - RS
Dra. Carla D’Agostini Derech - SC
Dra. Cláudia Mezzomo Pocztaruk - RS
Dra. Cynthia Dimatos Napoli - SC

Dra. Graciela Klein Dreher - RS
Dr. Guilherme Picolli Bernd - RS
Dr. Ivan Toshio Maruo - PR
Dra. Laura Lutz de Araújo - RS
Dra. Letícia Boos - RS
Dr. Marcel Marchiori Farret - RS
Dr. Marcelo Weissbluth Frejman - RS
Dra. Márcia Angélica Peter Maahs - RS
Dr. Marcos Porto Trein - RS
Dr. Mário Alexandre Morganti - RS
Dra. Nadja Maria Pinheiro Gurgel - CE
Dr. Nielsen Vilela Massahud - MG
Dr. Paulo Ricardo Maccarin Matje - RS
Dr. Ricardo José Manna de Oliveira - MG
Dra. Silvia Maccarini Dall’agna - RS

Exame da Fase II – março 2014.

Curso de orientação
O curso realizado durante o exame de Certificação, em Porto Alegre, foi bastante concorrido, contando com 42 participantes. Nesse
curso, os futuros candidatos tomaram conhecimento da metodologia de avaliação do Board, aprendendo a utilizar da “régua” do BBO,
o cálculo do grau de complexidade dos casos (IGC) e do Sistema
Objetivo de Avaliação (SOA).

Curso de orientação.
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BBO

Pai e filho
O Dr. Hiroshi Maruo, mesmo dispensado da obrigatoriedade de
prestar o exame de Recertificação,
fez questão de se submeter a esse
exame, assim servindo de exemplo e
motivação para o seu filho, o Dr. Ivan
Toshio Maruo, que fez os exames das
Fases I e II.

Drs. Guilherme Almeida, Ivan e Hiroshi Maruo e Roberto Rocha.

BBO

Nova diretoria do BBO
O Dr. Eustáquio Afonso de Araújo
assumiu, a partir de abril de 2014, a

Diretor Tesoureiro
Dr. Jonas Capelli Júnior

presidência do BBO, substituindo o
Dr. Sadi Flávio Horst. A Diretoria atu-

1º Diretor

al está assim composta:

Dr. Roberto Carlos Bodart Brandão

Diretor Presidente

2º Diretor

Dr. Eustáquio Afonso Araújo

Dr. Marcos Alan Vieira Bittencourt

Diretor Presidente Eleito

3º Diretor

Dr. Roberto Rocha

Dr. Guilherme de Araújo Almeida

Diretor Secretário

4ª Diretora

Dr. Carlos Alberto Estevanell Tavares

Dra. Mírian Aiko Nakane Matsumoto
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BBO

Próximo exame do BOARD
Será realizado, de 18 a 21 de março de 2015, na cidade de Belo Horizonte / MG, o próximo exame do BOARD.
Informações a respeito podem ser encontradas no site www.bbo.org.br

Atividades conjuntas do BBO-CDBBO, no Orto Premium
No congresso da SBO Orto Premium, ocorrerão atividades conjuntas do Board Brasileiro de Ortodontia
e Ortopedia Facial (BBO) e do Colégio
dos Diplomados do BBO (CDBBO),
como: mais uma edição do Fórum
Clínico, atividade que visa estimular
os alunos dos cursos de pós-graduação a finalizar e apresentar os casos
tratados de acordo com os preceitos
do BBO — nesse Fórum, os três melhores casos serão premiados.
Também está prevista a exposição de casos apresentados por diplomados das últimas turmas, além de
casos apresentados por diplomados
que se submeteram à recertificação.
- O Presidente do Board Brasileiro
de Ortodontia e Ortopedia Facial, Dr.
Eustáquio Afonso Araújo, foi indicado para receber o “2015 AAOF Jarabak Award”.
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