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editorial

O copo está meio cheio
ou meio vazio?
A ABOR encerrou o segundo semestre de 2015 de maneira memorável. Em
setembro representamos a ABOR no
Congresso da WFO, o International Orthodontic Congress, realizado na cidade
de Londres. Participamos da cerimônia
de posse dos membros do Comitê Executivo da WFO, quando o Dr. Ricardo
Machado Cruz assumiu o posto de representante da América Latina na WFO.
Tivemos também a oportunidade de
apresentar, em sessão política, a situação da Ortodontia no Brasil com a presença de presidentes de várias associações de Ortodontia do mundo. Foi uma
experiência ímpar onde destacamos a
alta e bem qualificada produção científica brasileira na área e trocamos ideias
para melhorar o nosso mercado profissional e o ensino da Ortodontia no País.
Em outubro realizamos nosso 10º
Congresso Internacional em Santa Catarina, que ficou como um marco de excelência na história da ABOR. Contamos
com mais de 2000 congressistas vindos
de todos os estados do País e estrangeiros, palestras inesquecíveis de professores do Brasil e do exterior. Tivemos
ABOR
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a ilustre presença do Presidente da Associação Americana de Ortodontia, Dr.
Morris Poole, que veio com a iniciativa
de divulgar o Congresso da AAO que
ocorrerá em abril próximo na cidade de
Orlando. O Dr. Poole participou de todas
as atividades indo a palestras, fazendo
parte das cerimônias de abertura e da
Diplomação do BBO e da Assembéia da
ABOR. Enfim, uma valiosa oportunidade
de intercâmbio entre a Ortodontia do
Brasil e dos Estados Unidos.
Durante o Congresso tivemos a oportunidade de lançar o nosso novo site
(www.sorriso.org), que é voltado para o
público leigo e tem a intenção de divulgar e valorizar a nossa especialidade. Este
site é de todos vocês e estamos abertos
às suas contribuições. Visitem-no e nos
enviem suas opiniões. Queremos transformar o site sorriso.org na ferramenta de
maior acesso para os nossos pacientes,
como forma de auxílio e orientação.
No final deste ano, no dia 23 de novembro foi realizado um webinar em
parceria com a AAO com a excelente palestra do Dr. Eustáquio Araújo, em tempo real com Saint Louis, EUA, falando
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sobre tratamentos não cirúrgicos da
Classe III. Foi uma ótima experiência e
tivemos mais de 250 acessos de todo o
Brasil. Achamos tão proveitoso que queremos repetir esses webinars de maneira constante ao longo do ano. Estamos
estudando as possibilidades e em breve
divulgaremos nosso calendário.
E assim chegamos ao final do ano,
momento oportuno para avaliações do
que fizemos e propostas do que queremos fazer. Passamos por um ano de crise financeira e ética, de escândalos políticos, de desastres ecológicos. Mas, ao
mesmo tempo, vimos o povo ir às ruas,
de forma pacífica para lutar por um Brasil
melhor. A vida é feita de escolhas, e cabe
a cada um de nós continuar na busca por
melhorias, com o olhar corajoso e otimista que o brasileiro possui, não se esquecendo da metade vazia do copo, mas
valorizando a metade cheia. E o mesmo
espírito vale para a Ortodontia. E é assim
que a ABOR seguirá em 2016, com espírito de luta, com a força da mudança e
com o coração repleto de esperanças
por uma Ortodontia cada vez melhor.
Um feliz 2016! Contamos com vocês.
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10º Congresso Internacional
da Associação Brasileira de
Ortodontia e Ortopedia Facial
– Sucesso!!
Aconteceu em Florianópolis, no
Costão do Santinho Resort, entre os
dias 7 a 10 de outubro de 2015 um dos
mais prestigiados e bem sucedidos
congressos já realizados pela ABOR.
Promovido pela ABOR e realizado
pela ABORSC, o Congresso mostrou
saldo positivo dando sequencia a série de congressos promovidos pela
entidade. O marcante empenho da
comissão organizadora, capitaneados pelo Dr. Gerson Luiz Ulema Ribeiro, presidente do 10º Congresso da
ABOR e Dr. Arno Locks, presidente de
honra, assim como a participação da
diretoria da ABOR nacional, comandados pela Dra. Flavia Artese, culminou em quatro dias memoráveis, os
quais com certeza ficarão para engrandecer a história da ABOR!
As salas sempre com excelente
audiência expunham a satisfação do
congressista com o altíssimo nível
científico e didático dos palestrantes, além da grande diversidade de
temas e informações. O destaque
aqui vale para os dois Simpósios
apresentados, colocando em discussão temas importantes e recorrentes na prática clínica, debatidos por
eminentes professores internacionalmente reconhecidos.
O Congresso da ABOR definitivamente entrou na era digital dando continuidade ao trabalho dos colegas das
comissões organizadoras dos enclaves
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anteriores, houve cuidado e profissionalismo na condução das redes sociais, utilizando esta ferramenta tão
presente nos dias de hoje para compartilhar informações e porque também não dizer, emoções. A página no
Facebook do Congresso da ABOR será
sempre a mesma, sem que se crie uma
nova a cada congresso, assim teremos
sempre o histórico de nossa trajetória
online. Outra inovação foi o Aplicativo
para os sistemas IOS e Android do Programa Oficial, que além de informativo,
também cumpre as funções de agenda, mensagens entre congressistas e
entre estes e a comissão organizadora.
É o Congresso da ABOR sempre buscando as novidades para que o congressista tenha facilidade de acesso à
informação com todo conforto.
Esse é o Congresso Internacional
da ABOR, que nesta trajetória construiu
um legado a ser transferido às próximas gerações de nunca temer o novo
e estar preparado para as transformações que, a cada dia, nos surpreendem. Dinamismo, profissionalismo,
excelência, são qualidades reconhecidas da Ortodontia Brasileira em todo o
planeta, e o mundo esteve no 10º Congresso da ABOR! Foram mais de 2000
participantes, entre congressistas, palestrantes e expositores, oriundos dos
mais diversos países como Argentina,
Colômbia, Costa Rica, Paraguai, México, Equador, Peru, Portugal, Estados

Unidos, Itália, Dinamarca, além é claro,
dos brasileiros que se deslocaram de
todas as partes da federação, caracterizando o aspecto Internacional deste
grandioso evento.
Comentários de Congressistas:
Giselle Naback: Parabéns Gerson
e a todos que trabalharam com afinco
para nos proporcionar dias de aprendizado e confraternização!
Carlos Alberto Tavares: Parabéns
Gerson, e toda a Comissão Organizadora do Congresso Internacional da
ABOR, tudo estava PERFEITO! Abraços
a todos.
Luciano Ferreira: Parabéns a todos que se envolveram na organização do congresso. Congresso de
excelente nível científico e extremamente bem organizado!
Luciara Dalcin da Rosa: Parabéns
a comissão organizadora do Congresso Internacional da ABOR. Muito obrigada por nós proporcionar um excelente congresso e a oportunidade de
reencontrar professores, colegas e
amigos!!!
Guilherme Almeida: Parabéns,
Gérson e equipe. O Congresso foi excelente.
Jonas Capelli Jr.: Congratulações
ao Gerson e toda Comissão Organizadora! Foi Sucesso!
Anete Doebeli: Excelente!!!!
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Figura 1: Comissão Organizadora do 10º Congresso Internacional da ABOR e os bailarinos do Balé Bolshoi. Da esquerda para direita, Marcio
Alexandre Cardoso, Carla D’Agostini Derech, Daniela Thys, Carolina Baratieri, Flavia Artese, Gerson Ulema Ribeiro, Arno Locks, Cynthia Napoli,
Ricardo Laske e Raquel Steinwander. Figura 2: A atual presidente da ABOR-SC, Carla D’Agostini Derech ladeada por Gerson Luiz Ulema Ribeiro,
presidente do Congresso e Arno Locks, presidente de Honra do Congresso.
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Figura 3 e 4: Em torno de 800 pessoas compareceram à cerimônia de abertura do 10º Congresso Internacional da ABOR. A plateia atenta se
emocionou com o espetáculo proporcionado pelos bailarinos do Balé Bolshoi de Joinville, Santa Catarina.

5

6

7

Os mais renomados palestrantes do cenário ortodôntico mundial brilharam em frente à plateias lotadas. Figura 5: Birte Melsen-Dinamarca. Figura 6:
Lorenzo Franchi-Itália. Figura 7: Maria Laura Irurzun-Argentina.
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Os mais renomados palestrantes do cenário
ortodôntico mundial brilharam em frente à
plateias lotadas.
10

Figura 8: Peter Buschang - EUA.
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Figura 9: Ravindra Nanda - EUA.
Figura 10: Sam Daher - Canadá.
Figura 11: Sebastian Baumgaertel - EUA.
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Aconteceram em torno de 90 palestras de professores de todas as regiões do Brasil, muitos deles
palestrantes que já percorrem o mundo disseminando o rico conteúdo da Ortodontia brasileira.
Figura 12: Prof. Dr. Eustáquio Araújo. Figura 13: Prof. Dr. Jorge Faber. Figura 14: Prof. Dr. José Nelson
Mucha. Figura 15: Prof. Dr. Leopoldino Capelozza Filho. Figura 16: Prof. Dr. Marcos Janson. Figura
17: Platéia nacional lotada. Figura 18: Prof. Dr. Roberto Brandão. Figura 19: Prof. Dr. Weber Ursi.
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Figura 20: Simpósios Internacionais, onde Birte Melsen (Dinamarca) e Sebastian Baumgaertel (USA) discutiram sobre os Mini-implantes: da colocação ao
uso. Figura 21: Peter Buschang, Lorenzo Franchi, Eustáquio Araújo (coordenador) e Sam Daher, discutiram sobre as variações na abordagem do tratamento
da Classe II.
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Figuras 22 a 30: Tour pelo 10º Congresso.
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Novo comitê executivo da
WFO se reúne pela primeira
vez em Londres
No dia 30 de setembro de 2015, os
membros do novo Comitê executivo
da World Federation of Orthodontists
(WFO) para o quinquênio 2015-2020
se reuniram em Londres para sua
primeira reunião, comandada pelo
Presidente eleito, Dr. Allan Thom (Inglaterra). O grupo foi formado pelos
seguintes ortodontistas : Dr. Lee Graber (USA) - Secretário geral, Dr. Jorge
Faber (Brasil), – editor chefe do JWFO,
Dr. Joseph Bouserhal (Líbano) – África e Oriente Médio, Dr. Keiji Moriyama (Japão), Dr. Yanheng Zhou (China)
e Dr. Nikhilesh Vaid (India) – Ásia Central e Extremo-Oriente, Dr. Ricardo
Machado Cruz (Brasil) - América Central e América do Sul, Dr. Jonathan
Sandler (Inglaterra) e Dr. Panagiotis
Skoularikis (Grécia) – Europa, Dr. Thomas Ahman (USA) e Dra. Amanda
Maplethorn (Canadá) – América do
Norte, Dr. Himawan Halim (Indonésia)
– Oceania e Dr. Takashi Ono (Japão)
– Representante da Japanese Orthodontic Society, que receberá o 9th
IOC em Yokohama 2020.
Pelos próximos 5 anos, todas as
decisões da WFO passarão a ser
tomadas por essas 14 pessoas. Na
ocasião, o Presidente Dr. Alan Thom
explicou a importância do Comitê
executivo, apresentou as metas de
sua gestão e delegou funções a cada
um dos membros, de acordo com

os objetivos estratégicos a serem alcançados. Ao Dr. Ricardo Machado
Cruz, representante de nossa região
e estreante no grupo, coube a Comissão de divulgação. Considerando
a importância dos chamados países
em desenvolvimento, ele ficará encarregado de divulgar a WFO, sobretudo
na América Latina, buscando mostrar
aos ortodontistas as vantagens de se
tornar um afiliado daquela entidade.
Nosso continente tem um grande potencial de crescimento, e vale lembrar
que se aumentarmos o número de filiados à WFO, poderemos ganhar um
segundo assento no Comitê Executivo nas eleições de 2020. O Presidente solicitou relatórios frequentes dos
contatos que nosso representante
terá com os presidentes das associações de ortodontia dos 21 países que
integram a área de atuação (América
Central e América do Sul). E que se
reforce publicamente a política aprovada de isentar os estudantes de Ortodontia por até dois anos de todas as
taxas devidas pare se tornarem membros da WFO.
Dentre as vantagens de se tornar
um afiliado, podemos destacar a inclusão do nome num catálogo (indicador
profissional) na página da WFO na Internet, o recebimento gratuito da WFO
Gazette, a assinatura do Journal of the
World Federation of Orthodontists

(JWFO), e um desconto significativo
nas inscrições para todos os congressos realizados por entidades afiliadas
à WFO, incluindo aí o Congresso da
Associação Americana de Ortodontia
(AAO), o Congresso Europeu (EOC) e
o próprio Congresso Internacional da
WFO (IOC).
Para crescer é preciso também
mostrar o que já foi feito e o que está
sendo feito. Por isso, outra incumbência dos membros do Comitê é divulgar nos canais apropriados da WFO
(Gazette e Website), todos os fatos e
acontecimentos importantes que mereçam ser de conhecimento público.
Desta forma, todos os eventos científicos, sociais, políticos e acadêmicos
importantes devem ser encaminhados ao Dr. Ricardo, que providenciará
a sua inclusão nos meios de comunicação citados.
E, finalmente, caberá ao Comitê
Executivo a escolha da sede do 10o
International Orthodontic Congress
WFO em 2025. Para a eleição da sede
de 2020, sete cidades se candidataram (incluindo o Rio de Janeiro), e
Yokohama no Japão saiu vitoriosa.
Com o sucesso dos congressos da
WFO aumentando a cada edição, haja
visto o último, realizado em Londres,
com mais de 6.500 congressistas,
espera-se que o interesse aumente e
tenhamos mais candidatos para 2025.

Gazeta ABOR - ano 16, n. 2, jul-dez - 2015

9

ABOR

Confira a premiação dos trabalhos e casos
clínicos apresentados durante o 10º Congresso
Internacional de Ortodontia da ABOR
A comissão Organizadora do 10º
Congresso Internacional de Ortodontia da ABOR concedeu premiação aos melhores trabalhos apresentados nas categorias de Fórum
Clínico e Fórum Científico. Os primeiros colocados de cada categoria
seguem listados abaixo:

Instituição: ULBRA
Prêmio: Kit Orthometric - contendo 1 caso.
FÓRUM PESQUISA
1º Lugar: Arthur César de
Medeiros Alves

3º Lugar: Tatiana Siqueira
Gonçalves
Título: Avaliação In Vitro e In Vivo
da Citotoxicidade e Genotoxicidade de Anéis Ortodônticos Contendo Solda de Prata.
Instituição: PUC-RS

FÓRUM CASO CLÍNICO
1º Lugar: Carolina Ribeiro Starling
Título: Mordida aberta esquelética
associada a apinhamento anterior
severo: relato de caso clínico.

Título: Análise tridimensional dos
efeitos dentoalveolares da expansão lenta e rápida da maxila em pacientes com fissura labiopalatinas
completas.

Instituição: Universidade Federal
do Rio de Janeiro

Instituição: Faculdade de Odontologia de Bauru - USP

Prêmio: Inscrição para o 11º Congresso Internacional da ABOR em Belém-PA., 11 a 14 de outubro de 2017.

Prêmio: Inscrição para o 11º Congresso Internacional da ABOR
em Belém-PA, 11 a 14 de outubro
de 2017.

2º Lugar: Bianca Bravim Bomfim
Título: Correção de apneia obstrutiva do sono com auxílio da Ortodontia e Cirurgia Ortognática em pacientes com síndrome de moebius.
Instituição: Associação Brasileira
de Odontologia
Prêmio: Inscrição para Workshop
Compass 3D com validade de 1 ano
(a partir da data do prêmio), conforme agenda divulgada no site.
3º Lugar: Guilherme Thiesen
Título: Tratamento ortodôntico
como auxiliar da reabilitação periodontal e protética: relato de caso.

10

Gazeta ABOR - ano 16, n. 2, jul-dez - 2015

2º Lugar: Nathalia Barbosa
Palomares
Título: Influência do tratamento orto-cirúrgico na qualidade de vida
de pacientes portadores de deformidades dentofaciais.

Prêmio: Kit Orthometric – Contendo 1 caso
O Colégio dos Diplomados do
Board Brasileiro de Ortodontia e Ortopedia Facial (CDBBO) organizou
durante o 10º Congresso de Ortodontia da ABOR o tradicional Fórum
Clínico do CDDBBO. Nessa modalidade de apresentação, os casos
clínicos tratados pelos alunos de
pós-graduação são apresentados
seguindo as normas do Board Brasileiro de Ortodontia e Ortopedia Facial (BBO), sendo avaliados por uma
banca do BBO seguindo os mesmos
critérios aplicados para a avaliação
dos casos dos diplomados. Os melhores casos receberam, além da
menção honrosa, uma premiação
concedida pelo CDBBO:

Instituição: Universidade do Estado do Rio de Janeiro

1º lugar: Thaís Maximiano Rocha
USP - Ribeirão Preto

Prêmio: Inscrição para Workshop
Compass 3D com validade de 1 ano
(a partir da data do prêmio), conforme agenda divulgada no site.

2º lugar: Roberta Aleluia Costa
UFBA
3º lugar: Vanessa Mascarenhas
Lima - UFBA

ABOR

ABOR realiza assembleia do Conselho Superior
durante o 10º Congresso Internacional de
Ortodontia da ABOR
Durante as atividades do 10º Congresso de Ortodontia da ABOR, foi
realizada a Assembleia do Conselho
Superior Deliberativo onde foram discutidos vários assuntos de interesse
da especialidade. O Conselho Superior é formado pelos presidentes das
entidades estaduais filiadas à ABOR,
presidente do Grupo Brasileiro de Professores de Ortodontia e Odontopediatria, representante do Board Brasileiro de Ortodontia e Ortopedia Facial
(BBO), além dos ex-presidentes da
ABOR. Participaram também da reunião, a Diretoria Executiva da ABOR.

A presidente da ABOR, Dra. Flávia
Artese abriu a reunião propondo alteração na forma de gestão e de comunicação entre a ABOR e as entidades
estaduais, e entre as entidades estaduais entre si. A proposta é que seja
adotada uma forma menos verticalizada de gestão e de comunicação,
agilizando os processos de decisão e
a atuação. Em seguida foi realizada a
apresentação e aprovação da prestação de contas de 2013/2014.
O Dr. Maurício Casa, representante
de Align Tecnology, esteve presente
na reunião para apresentar um balan-

ço da parceria firmada com a ABOR.
A parceria tem por objetivo trazer benefícios para os sócios da ABOR, que
atualmente consistem em: 20% de
desconto nas inscrições dos cursos
de credenciamento Invisalign aos sócios da ABOR; 100% de desconto no
valor do setup de ClinCheck® do primeiro tratamento Invisalign® enviado
por sócios da ABOR para o primeiro
tratamento enviado no prazo de seis
(06) meses a partir da data do curso
de credenciamento.
Durante a conversa com o Dr.
Maurício Casa foram feitas algumas

Conselho Superior Deliberativo e Diretoria Executiva da ABOR durante o 10º Congresso de Ortodontia da ABOR.
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sugestões para ampliar os benefícios
aos sócios das entidades estaduais
e é possível que em breve tenhamos
algumas novidades. A reunião também contou com a presença do Presidente da American Association of
Orthodontics, Dr. Morris N. Pole, que
compareceu para saudar os membros
do Conselho e da Diretoria da ABOR,
parabenizando a Comissão Organizadora do Congresso.
Os presidentes das entidades
estaduais fizeram uma breve explanação das suas atividades e da situação da associação. Dr. Kurt Faltin
Jr. comentou sobre o fortalecimento
da ALADO e o aumento da participação de congressistas da America
Latina nos Congressos da ABOR. Dr.
Ricardo Machado Cruz relatou suas
atividades como membro do comitê executivo da WFO e que o novo
presidente da WFO solicitou que
os membros do comitê executivo
o mantivessem informado sobre os

principais problemas e dificuldades
em cada nível regional. A WFO está
com um programa de fortalecimento do sócio aspirante com gratuidade da anuidad e para os estudantes
de cursos de pós-graduação em
Ortodontia, o que concede um desconto significativo na participação
desses alunos em congressos internacionais de entidades filiadas à
WFO. O Dr. Eustáquio Araújo, representando o BBO, relatou o trabalho
do BBO na certificação da excelência clínica do especialista.
A equipe de comunicação e informática apresentou as novas iniciativas
de comunicação. A ABOR está lançando um site com informações voltadas
ao público leigo. www.sorriso.org.br. O
objetivo é trazer informações sobre a
atuação dos ortodontistas e sobre o
tratamento ortodôntico. Além disso,
a diretoria executiva apresentou uma
proposta de apoiar o trabalho de divulgação em mídias digitais das as-

Dr. Morris N. Pole (de pé ao lado da Dra. Flávia Artese) compareceu como convidado à assembleia
do Conselho Superior. Sentados da esquerda para direita estão o Dr. Sérgio Caetano, Dr. Flávio
Carvalho, Dr. José Augusto Mendes Miguel e Dr. Hugo Caracas.

Sentados Dra. Carla Derech, Dr. Eustáquio Araújo, Dr. Sérgio Caetano, Dra. Flávia Artese, Dr. José
Augusto Mendes Miguel e Dr. Hugo Caracas. De pé da esquerda para direita: Dr. José Newton
Torres e Dr. Flávio Carvalho.
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sociações estaduais com menos de
50 sócios, sendo esta proposta aprovada pelo Conselho Superior. Foram
também apresentadas as ações para
concretização da mudança de sede e
transferência da secretaria de Goiânia
para o Rio de Janeiro pelo Secretário
Geral, Dr. Sérgio Caetano. Em seguida,
Dr. Flávio Carvalho apresentou a previsão orçamentária anual.
Após consulta ao CSD, Dra. Flávia
propôs que a ABOR criasse uma padronização de material de divulgação
a ser utilizado em campanhas pelas
entidades estaduais, o que foi aprovado pela assembleia.
Para finalizar, foram defendidas as
candidaturas das cidades de Curitiba, Fortaleza, Goiânia e Porto Alegre
como sedes do congresso da ABBOR
de 2021, sendo Fortaleza a cidade
eleita pelo CSD. Dessa forma teremos
como sedes dos próximos Congressos da ABOR: Belém em 2017, Rio de
Janeiro em 2019 e Fortaleza em 2021.

Dr. Maurício Accorsi, Dr. Jorge Abrão, Dra. Ednara Andrade
e D. Fabrício Lima.

Da esquerda para direita, Dr. Marcelo Mendlovitz, Dr.
Mauro Henrique e Dr. Fábio Satana.

ABOR - Amparo Legal

Ortodontia: uma profissão exercida com ética,
princípios e honra.
Luiz Carlos Neto Pacheco Barreto - dr.luizcarlosbarreto@uol.com.br

O exercício da Ortodontia exige do
profissional não apenas o domínio dos
meios de diagnóstico e tratamento, mas
igualmente o respeito aos preceitos éticos e aos princípios contratuais, assim
como a proteção do prestígio e do bom
conceito da Ortodontia na sociedade.
A proteção da Ortodontia será o
tema do Amparo Legal desta edição.
DA ÉTICA
O código de ética da Odontologia
afirma que o objetivo de toda a atenção odontológica é a saúde do ser humano, o que a diferencia da atividade
mercantil.
Preceitua o código que é dever do
profissional cumprir e fazer cumprir os
preceitos éticos e legais da profissão,
e com discrição e fundamento, comunicar ao Conselho Regional fatos de
que tenha conhecimento e caracterizem possível infringência do Código
e das normas que regulam o exercício
da Odontologia.
O código ainda considera infração
ética exagerar em diagnóstico, prognóstico ou terapêutica, assim como
deixar de esclarecer adequadamente
os propósitos, riscos, custos e alternativas do tratamento, além de iniciar
qualquer procedimento ou tratamento ortodôntico sem o consentimento
prévio do paciente ou do seu responsável legal.
Outra previsão de infração ética é
o fato de o profissional agenciar, aliciar
ou desviar paciente de colega, criticar
erro técnico-científico de colega ausente, assim como praticar ou permitir
que se pratique concorrência desleal,

além de oferecer serviços gratuitos.
Em relação à publicidade, o código
proíbe intitular-se especialista sem inscrição da especialidade no Conselho
Regional. O especialista, atendendo a
paciente encaminhado por cirurgião-dentista, atuará somente na área de
sua especialidade requisitada. Após
o atendimento, o paciente será, com
os informes pertinentes, restituído ao
cirurgião-dentista que o encaminhou.
Constitui também infração ética
apregoar vantagens irreais visando a
estabelecer concorrência e oferecer
tratamento abaixo dos padrões de
qualidade recomendáveis.
Estas previsões legais, dentre outras, direcionam o atuar profissional
no sentido de prestar um serviço dentro de limites éticos indispensáveis.
DOS PRINCÍPIOS
Quanto ao respeito aos princípios
contratuais, importa salientar que a
atividade do Ortodontista é regida pelos ditames do Código de Proteção e
Defesa do Consumidor e que o contrato firmado entre o Ortodontista e
seu paciente é uma ferramenta utilizada para se atingir resultados, em busca de benefícios mútuos.
O contrato, mesmo que verbal,
é fundado nos princípios da boa-fé,
transparência, equilíbrio, confiança,
segurança e informação, respeitando
a hipossuficiência e a vulnerabilidade
do paciente.
O princípio da boa fé exige que as
partes se comportem de forma correta durante a formação e o cumprimento do contrato: com honestidade,

probidade, lealdade e confiança.
É o princípio máximo das relações
contratuais e se desdobra no princípio
da boa fé objetiva que inspira o comportamento objetivamente adequado
aos padrões de ética, lealdade, honestidade e colaboração, exigíveis nas relações contratuais.
É uma atuação refletida, pensando
no outro, tomando como paradigma o
homem honrado, leal e honesto. Esse
princípio pretende evitar o abuso do
direito.
O Código Civil determina que o negócio jurídico que não respeita a boa
fé é até mesmo considerado ilícito.
Tal princípio guarda relação com
outro igualmente importante: ninguém pode se beneficiar da própria
torpeza. Isto significa que, no terreno
do cumprimento dos contratos, não
se tolera a disparidade entre as partes,
em proveito de uma delas.
Desta forma, não é permitido ao
contratante mais forte impor cláusulas que determinem tudo que lhe seja
mais favorável, assim prejudicando o
outro parceiro do acordo.
O Código de Defesa do Consumidor considera prática abusiva prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do
consumidor, tendo em vista sua idade,
saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos
ou serviços.
Também considera enganosa qualquer modalidade de informação ou
comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão,
capaz de induzir em erro o consumidor
a respeito da natureza, características,
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qualidade, quantidade, propriedades,
origem, preço e quaisquer outros dados
sobre produtos e serviços.
Estes são alguns exemplos de condutas profissionais que devem ser
combatidas, na medida em que maculam a imagem da Ortodontia na sociedade, manchando sua honra.
DA HONRA
A honra é valor inerente à dignidade
humana. É o conjunto de atributos morais, físicos e intelectuais da pessoa, que
lhe conferem autoestima e reputação.
Quando tratamos de autoestima,
falamos de honra subjetiva. A reputação está relacionada com a honra
objetiva.
Honra objetiva pode ser compreendida como o juízo que terceiros fazem acerca dos atributos de alguém.
Honra subjetiva, o juízo que determinada pessoa faz acerca de seus próprios atributos.

O Código Penal define calúnia
como sendo a conduta de acusar
alguém publicamente de um crime sem provas e a difamação a de
acusar alguém publicamente de
um ato desonroso. Ambas atingem
a honra objetiva, já a injúria atinge
à honra subjetiva.
Portanto, quando um Ortodontista
sofre danos à sua honra objetiva (forma como é visto pela sociedade), este
dano certamente atinge a profissão
como um todo, repercutindo na esfera profissional dos outros colegas, na
medida em que a própria Ortodontia é
atingida em seu prestígio.
O mesmo pode ocorrer quando
da violação aos preceitos éticos e aos
princípios contratuais, pois o profissional na qualidade de vitima ou autor
dos atos ilícitos acima descritos, certamente sofrerá danos à sua honra objetiva e consequentemente tais fatos influenciarão negativamente a imagem
da Ortodontia.

CONCLUSÃO
Conclui-se, portanto, que cada
Ortodontista tem o dever de zelar
pela boa imagem da Ortodontia,
haja vista que a profissão é avaliada
através dos atos dos profissionais
que a exercem.
Para tanto, o Ortodontista deve
utilizar-se dos meios legais de proteção da ética através dos Conselhos
Regionais, proteção dos princípios
contratuais através do Poder Judiciário, Ministério Público, sindicatos e associações, além da proteção à honra
quando configurado qualquer dos crimes contra a sua honra.
Neste cenário, a ABOR desempenha um importante papel, na medida
em que representa um significativo
número de profissionais dedicados à
arte que nasce a cada dia da ponta
dos dedos dos incansáveis profissionais que tem o privilégio de exercer
a Ortodontia.

ABOR - DF

Nova diretora da AOBR-DF toma posse
No dia 12 de agosto de 2015 foi empossada a nova diretoria da ABOR-DF,
com a seguinte composição Presidente:
Marcelo Flávio Rocha Mendlovitz, Vice-Presidente: José Newton Torres, Secretária: Naiara Mendes , Tesoureira: Lilian
Martins Fonseca, Diretor Social: Daniel
de Castro Bill, Comissão Científica: Luciane Allebrandt, Adriana Oliveira Azevedo e Ariane Saraiva Tzeliks. Conselho
Fiscal: Hugo Caracas, Luisa Elita M. Casado Lima e Rafael Torminn Gomide.
No dia 25 de setembro de 2015. A
ABOR-DF realizou evento exclusivo e
gratuito para sócios, quando foram
proferidas palestra sobre planejamento financeiro e o curso : Desmontando
Ortomitos, ministrado pelo Prof. Dr. Alberto Consolaro.
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Da esquerda para direita: Dra. Ariane Tzeliks, Dra. Adriana Azevedo, Dr. Hugo Caracas, Dr. Marcelo
Mendlovitz, Professor Dr. Alberto Consolaro, Dra, Luciane Allebrandt, Dr. José Newton Torres, Dra.
Lilian Fonseca e Dra. Naiara Mendes.

ABOR-PE - Valorização

Quanto custa um tratamento ortodôntico?
Anderson Capistrano
Stenyo Tavares

A pergunta acima não tem uma
resposta única e precisa, sabe-se que
são inúmeros os fatores que influenciam o preço fina l de um serviço e
com o tratamento ortodôntico, esta
consideração também se aplica. Localização e porte da clínica, quantidade de funcionários envolvidos na
prestação do serviço, qualidade dos
materiais e instrumentais; experiência, formação e capacidade produtiva
profissional, são alguns aspectos que
impactam o preço final de um tratamento odontológico.
Recentemente uma matéria na revista Época colocava que um indivíduo com harmonia facial poderia aumentar em até R$ 400 mil sua renda
ao longo de sua vida de trabalho, ou
seja, os economistas estão conseguindo dar números a algo, até bem pouco
tempo, intangível que era quanto um
tratamento ortodôntico/ortopédico
facial pode impactar o sucesso de um
futuro profissional no acirrado mercado de trabalho atual. Será que temos
consciência, como ortodontistas, do
valor que esta perspectiva de mudança mais abrangente pode provocar?
Como podem observar não é uma
tarefa fácil responder a pergunta em
questão. Será que o ortodontista que
não atrasa as consultas, que faz um
planejamento minucioso dos casos,
buscando um planejamento individualizado, com um protocolo personalizado de tratamento não devesse majorar um pouco mais o investimento
no tratamento?
Será que algum outro colega teria
condições de avaliar de longe, de uma
instituição de ensino ou de uma entidade de classe, por exemplo, se eu estou cobrando caro pelo meu trabalho,
e pior, me discriminar por isto? Não se-

ria repudiante este comportamento?
Tudo bem, sejamos mais práticos
e vamos apresentar alguns números
que devem explicar o preço de um tratamento ortodôntico numa condição
mais realista possível. Se colocarmos
na ponta do lápis todas as despesas fixas e variáveis envolvidas numa clínica
de pequeno porte com um consultório onde o próprio ortodontista realize
o atendimento dos seus pacientes,
teríamos um cenário de custo que variará entre R$ 80,00 e R$ 150,00 a hora
trabalhada, isto é custo, não estou
considerando os honorários profissionais de quem dedicou, pelo menos 10
anos de sua vida ao estudo específico
desta complexa e estimulante área de
atuação. Sem falar no custo variável
aonde a indústria nos oferece possibilidades de investimento num conjunto
de braquetes, por exemplo, que pode
variar de R$ 40,00 a R$1.8000,00,
uma diferença de mais de 4.000%.
Será que quando um especialista
em Ortodontia cobra quarenta, cinquenta ou sessenta reais de “manutenção” ele está fazendo jus a todo
investimento realizado por ele, ou
pela sua família, na sua formação, e
por outro lado será que a sociedade
vai valorizar o trabalho executado?
Na verdade, ocorre o efeito oposto,
esse valor de cobrança, desvaloriza a
Ortodontia, perante a sociedade, arranhando os ortodontistas que agem
com consciência.
Temos que refletir quanto à necessidade iminente de encontrarmos
caminhos para nossa valorização perante a sociedade e também frente
aos nossos colegas dentistas clínicos e de outras especialidades, que
muitas vezes encaram a Ortodontia
como algo simples e “barato” onde

qualquer pessoa menos qualificada
pode realizar. Entendo que essa “crise” de valorização profissional que
vivenciamos é um rito de passagem,
mas cabe a nós, encontrar competências que nos levem a reequilibrar
esta curva econômica, talvez encontrando alternativas no oceano azul
do mercado, onde o atendimento
diferenciado é a regra e fugindo do
oceano vermelho que a maioria das
clínicas ortodônticas encontra-se
mergulhada, onde só o preço “competitivo” diferencia o profissional.

Será que quando um especialista em Ortodontia
cobra quarenta, cinquenta
ou sessenta reais de “manutenção” ele está fazendo
jus a todo investimento realizado por ele, ou pela sua
família, na sua formação, e
por outro lado será que a
sociedade vai valorizar o
trabalho executado?
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ABOL

ABOL na ABOR
A Associação Brasileira de Ortodontia Lingual acompanhou o
sucesso da ABOR na 10a edição do
congresso Internacional em Florianópolis. Fazendo parte da programação oficial, a diretoria da ABOL
pode proporcionar uma sequência
muito interessante de conferências
, proferidas por grandes nomes da
técnica lingual do País . Dra. Rita Baratela Thurler, Dra. Carla Maria Meleiro Ginenez , Dr. Alexander Macedo,
Dr. Luiz Fernando Eto, Dr. Marcelo

Marigo, Dra. Graca Guimaraes, Dr.
Rodrigo Rocha, Dr. Marcos Gabriel
Pietro, Dra. Silvana Allegrini Kairalla,
Dr. Luiz Gandini, Dr. Henrique Valdetaro, Dra Andreia Cotrim Ferreira e
Dr. Guaracy Fonseca puderam, com
grande propriedade, mostrar porque
a técnica lingual vem crescendo de
forma expressiva no Brasil. A sala
teve grande presença de congressistas interessados conferindo os avanços da Ortodontia lingual no país.
Obrigado ABOR ! Obrigado ABOL !
Dra Rita Baratela Thurler - Presidente da
Associação Brasileira de Ortodontia Lingual.

Membros da diretoria da ABOL junto com o Dr. Kurt Faltin que foi um dos homenageados no congresso ABOR.
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ABOR - CE

ABOR-CE apresenta nova diretoria
Neste segundo semestre, a Associação Brasileira de Odontologia, seção
Ceará - ABOR-CE - está com nova diretoria mantendo membros da prestigiada diretoria anterior e incorporando
novos talentos. Graças aos esforços dos
ex-presidentes Dra. Vânia Bandeira de
Melo, Dra. Carla Virgínia Araújo, Dr. Marcelo Morais e todos os diretores que dedicaram-se de forma comprometida ao
longo dos dezenove anos de existência,
hoje a ABOR-CE é uma associação forte,
atuante e respeitada por toda sociedade odontológica e local.
Como Presidente, desejo contribuir com empenho e entusiasmo, para
o crescimento e fortalecimento da

1

ABOR-CE. Com o indispensável apoio
e participação desta diretoria continuamos a defender a Ortodontia de
Excelência e valorização profissional
tendo sempre Deus como nossa fonte
inesgotável de sabedoria.
Presidente:
Nadja Maria pinheiro Gurgel
Vice-Presidente:
Carla Virgínia Araújo Vasconcelos
1a Secretária:
Ana Angélica Bezerra Santana
2a Secretária:
Rejane Costa Campos
1a Tesoureira:
Maria Thereza de Figueiredo Chaves

2a Tesoureira:
Fádua Cavalcante Câmara
Diretora Científica:
Annamaria Cavalcante B. Ximenes
Diretora Social:
Saide Maria Midauar
Diretor de Comunicação e MKT:
Marcio Barata Freire
Conselho Fiscal:
Presidente
Antonia Auri Alves Bitu
Suplentes
Maria Aparecida Felipe Alves
Vânia Maria Arruda B. de Melo
Adriana Bezerra Escócio Freitas

2

3

Figura 1: Nadja Maria Pinheiro Gurgel
Presidente ABOR-CE.
Figura 2: Diretoria eleita.
Figura 3: Brinde da Diretoria com votos de
sucesso na gestão.
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ABOR - GO

ABOR Goiás investe no
relacionamento e na valorização
de seus associados
Reconhecimento do ortodontista
e representatividade frente aos seus
associados e à sociedade. Esses são
dois dos pilares que norteiam a ABOR
Goiás na execução de suas atividades
ao longo de 2015. Para alcançar essas
metas, a instituição investiu, desde o
início do ano, não só em ações de relacionamento e de capacitação, como
também em ferramentas e serviços de
comunicação para que seus membros
se sintam assistidos, mas também
bem representados por uma entidade
que acredita na força da união, na importância do conhecimento técnico e
na excelência profissional.
Uma das principais ações executadas em 2015 e, que vai de encontro
a esses objetivos, é a campanha de
valorização do ortodontista, realizada
durante o mês de setembro. A ação estampou a frase “Você usa aparelho ou
faz tratamento ortodôntico? Consulte
um associado ABOR!” em outdoors e
busdoors em Goiânia e região metropolitana, nos carros dos membros da
diretoria da Associação, na página da
entidade no Facebook e em uma das
principais rádios da cidade, Executiva
FM, por meio de spots e do patrocínio
do programa “Medicina e Saúde”.
Para o presidente da ABOR Goiás,
Dr. Fábio Santana, a campanha foi

20

Gazeta ABOR - ano 16, n. 2, jul-dez - 2015

importante para o posicionamento
da instituição. “Essa ação contribuiu
não só para que os nossos membros
se sintam mais valorizados, como
também para que a sociedade perceba a ABOR Goiás como sinônimo de
qualidade e excelência profissional
no tratamento ortodôntico”, enfatizou Fábio, ao discutir os resultados
da campanha.
Outra proposta importante implantada pela diretoria da ABOR Goiás em
2015 foi a campanha “Dica do Ortodontista”. A ação, que ainda está em
andamento, tem o objetivo de gerar
maior engajamento dos associados e,
ao mesmo tempo, dar destaque para
o ortodontista qualificado que tem
boas dicas a oferecer para a sociedade. A ação de relacionamento é realizada na página do Facebook da ABOR
Goiás e pode ser compartilhada pelo
autor da dica, por ortodontistas associados, pela própria diretoria da ABOR
Goiás e por quem mais tiver interesse
em difundir uma dica de qualidade!

com profissionais qualificados, como
o Dr. José Euclides Nascimento, que
ministrou encontro sobre o Invisalign,
no mês de setembro. A Associação
encerrará sua programação com o
curso “Análise facial estética para o ortodontista”, com o Dr. Altamiro Flávio,
em novembro.

CAPACITAÇÃO
Investimento em capacitação também fez parte do planejamento da
ABOR Goiás para 2015. Ao longo deste ano, a entidade promoveu cursos

Dr. Fábio Santana.

1

2

3

Figura 1: Post.
Figura 2: Dica Ortodontista Dra. Luciana.
Figura 3: Dica Ortodontista Dra. Renata.
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ABOR - MG

ABOR-MG presente no 10º Congresso
Internacional da ABOR em Florianópolis
A Diretoria da ABOR-MG marcou
presença no 10º Congresso Internacional da ABOR em Florianópolis com
a participação de alguns de seus diretores. O evento é uma referência nacional e internacional e contou com
grandes nomes da Ortodontia.
Com uma grande variedade de
temas relacionados à Ortodontia, o
que se viu foi um intercâmbio intenso
entre os participantes sobre tratamentos, práticas e casos clínicos além de
um passo importante para o reconhecimento e relato das mais recentes
pesquisas científicas.

1

A ABOR Nacional promoveu conferências e cursos de altíssimo nível
com a participação expressiva dos
ortodontistas mineiros Dr. Eustáquio
Araujo, Dr. Dauro Douglas Oliveira, Dr.
Luiz Fernando Eto, Dr. Marcelo Marigo,
Dr. Guilherme de Araújo Almeida, Dr.
Antônio Carlos de Oliveira Ruellas, Dra.
Silvia Augusta Braga Reis e Dr. Bruno
Frazão Gribel que abrilhantaram ainda
mais o evento com um conteúdo de
grande interesse e relevância a todos
os presentes.
A ABOR-MG aproveita ainda
para parabenizar a todos os seus

associados que receberam o certificado de aprovação no exame do Board
Brasileiro de Ortodontia e Ortopedia
Facial - BBO em cerimônia oficial realizada durante o 10º Congresso Internacional da ABOR:
Dr. Dauro Douglas Oliveira, Dr. Antônio Uxa Jacob, Dr. Ildeu Andrade
Junior, Dr. Cássio Sobreira, Dr. Marcelo
Quiroga Souki, Dr. Bernardo Quiroga
Souki, Dr. Nielsem Massaud, Drª. Giselle Naback Vilani e Dr. Ricardo Carneiro.
Mais um passo importante e valioso para a Ortodontia de Minas Gerais
e do Brasil.

2

Figuras 1, 2 e 3: A Diretoria
da ABOR-MG prestigia
conferências e cerimônia
de certificação do BBO de
ilustres associados mineiros,
todas com grande número de
participantes.

3
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XVII Jornada de Ortodontia da
ABOR-MG
A ABOR-MG realizou em 18 de
Setembro no Ed. Amadeus Business
Tower, em Belo Horizonte, a sua XVII
Jornada de Ortodontia. Com a presença de grandes nomes da Ortodontia, um variado ciclo de palestras
e um rico conteúdo foram oferecidos
aos participantes. A apresentação de
casos clínicos por coordenadores e
professores de cursos de especialização, mestrado e doutorado em Ortodontia de Minas Gerais também fez
parte da programação do evento. Os

professores Dr. Ildeu Andrade Junior,
Dr. Guilherme de Araújo Almeida, Dr.
Antônio Geraldo de Oliveira, Drª. Maria
Dolores F. Amorim, Dr. Paulo Renato C.
Ribeiro, Dr. Gilberto de Oliveira Júnior
e Drª. Giselle Cabral da Costa representaram as entidades de ensino do
estado. O evento contou ainda com
a participação dos doutores Roberto
Brandão e Eduardo Januzzi que compartilharam suas experiências sobre
ajuste oclusal na finalização de casos
tratados ortodonticamente.

A XVII Jornada de Ortodontia se
mostrou, mais uma vez, um evento
consolidado pela qualidade dos conteúdos apresentados e evidenciou sua
grande aceitação tanto por parte dos
palestrantes como por tarde dos participantes.
Para 2016, a diretoria da associação já está se movimentando a todo
vapor para continuar realizando eventos da mais alta qualidade.

1

2

3

4

Figuras 1-4: Palestrantes e participantes da XVII Jornada de Ortodontia de Minas Gerais puderam trocar experiências e conteúdo de alta qualidade
durante o evento.
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ABOR - SE

Dia do Ortodontista e 9a
Jornada da ABOR-SE
O segundo semestre da ABOR-SE tem sido movimentado. Após um
inicio de ano cheio de ações sociais
inclusive com uma participação marcante na Ação Global, o segundo semestre veio com uma grade científica
bastante enriquecedora.
O primeiro evento do segundo semestre foi o do Dia do Ortodontista

com um curso brilhante de Planejamento Ortodôntico e Cirúrgico através de Modelos 3D com o Prof. Felipe
de Assis Carvalho (RJ), finalizado com
um delicioso jantar de comemoração
para os sócios.
Em seguida, logo após o 10o Congresso Internacional da ABOR, foi realizada, nos dias 23 e 24/10/2015 a 9a
Jornada da ABOR-SE. Os palestrantes

Luiz Filiphe Canuto (PE), Gustavo
Mattos Barreto (SE), Adriano Augusto (SE) e Alex Azevedo (SE) exploraram os temas: Retratamento,
Iatrogenia, Interdisciplinaridade e
Marketing Digital nos dois dias do
encontro.
E a agenda científica da regional
Sergipe promete render ainda mais
um curso até Dezembro de 2015.
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Figura 1: Parte da Diretoria da ABOR-SE e o Prof Felipe de Assis Carvalho. Figura 2: Diretoria Executiva da ABOR-SE e o Prof Luiz Filiphe Canuto (PE).
Figura 3: Candice Bittencourt (Dir. de Comunicação), Patrícia Sobral, Vania Santana (Presidente ABOR-SE), Bianca Mota (Tesoureira).
Figura 4: Gustavo Mattos Barreto, Vania Santana, Adriano Gustavo.
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ABOR - SP

ABOR-SP SP participa do Simpósio
Internacional de tratamento clínicocirúrgico da Síndrome da Apneia
Obstrutiva do Sono (SAOS)
Nos dias 11 e 12 de setembro a
ABOR SEÇÃO SP esteve presente
apoiando o Simpósio Internacional
de tratamento clínico-cirúrgico da
SÍNDROME DA APNEIA OBSTRUTIVA
DO SONO (SAOS) no Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa.
O simpósio teve por objetivo atualizar Médicos, Dentistas, e demais
especialidades da saúde no diagnóstico, planejamento e tratamento

clinico-cirúrgico de pacientes portadores de Apneia Obstrutivas do Sono.
Renomados profissionais nacionais na área da medicina e odontologia do sono e um palestrante internacional, Dr Richard J. Schwab, que é
referência mundial no assunto, abordaram o tema com maestria. Durante o evento foi realizada uma cirurgia
esquelética ao vivo em um paciente
portador de SAOS grave.

Os Principais temas foram a abordagem multidisciplinar inicial do
paciente com SAOS, principais métodos diagnósticos, o padrão facial
e a SAOS, tratamentos clínicos - estratégias no uso do CPAP, tratamentos cirúrgicos, cirurgias otorrinolaringológicas, esqueléticas e bariátrica
- indicações e resultados, anestesia e
seus efeitos.

Da esquerda para direita: Dr. Richard J. Schwab, Dra. Cibele Dal Fabro, palestrante, Dra. Ivana Ublik Garbui, Diretora da ABOR-SP, Dr. Otávio Ferraz,
palestrante e Coordenador do Evento e Dr. Marcelo Jassogne Viola, Presidente da ABOR-SP.
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ABOR-SP presente no 10º
Congresso Internacional da ABOR
em Florianópis - SC
A ABOR Seção SP foi representada pelo Prof. Dr. Luís Antônio de Arruda Aidar que ministrou com maestria
a conferência “Tratamento ortodôntico em pacientes adultos: abordagem interdisciplinar”, durante o 10°

Congresso Internacional da ABOR
em Florianópolis - Santa Catarina.
Ex-Presidente da ABOR SP, Prof.
Dr. Luciano da Silva Carvalho, recebe homenagem do Dr Cauby Maia
Chaves Jr, ex-aluno e ministrador do

mini curso “Papel da Ortodontia e
Ortopedia Facial na apneia do sono
em crianças e adolescentes” durante o 10º Congresso Internacional da
ABOR em Florianópolis - Santa Catarina.

Ao término da conferência, da esquerda para
direita, Dra Silvia Fuertes, Dr Alexandre Franco
(SE), Dr Cauby M. Chaves Jr (CE), Dr Luis A. A.
Aidar, Dra Ivana U. Garbui, Diretora ABOR SP,
Carlos Parenti Filho, Vice Presidente ABOR SP
e Dra Ana Plentz (SC).

Da esquerda para direita os Drs. Luis A. A.
Aidar, Benedito Freitas (MA), Ivana U. Garbui,
Luciano da Silva Carvalho, Cauby M. Chaves Jr
(ministrador, CE), Priscila D. Almeida e Carlos
Parenti Filho, Vice Presidente da ABOR-SP.
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BBO

Agenda intensa do BBO no 10º
Congresso Internacional da ABOR
Durante o 10º Congresso da
ABOR realizado nos dias 7 a 10 de
outubro na cidade de Florianópolis-SC, várias atividades foram desenvolvidas pelo Board Brasileiro
de Ortodontia e Ortopedia Facial BBO e pelo Colégio de Diplomados
do Board Brasileiro de Ortodontia e
Ortopedia Facial - CDBBO. Tivemos
uma agenda intensa onde procurou-se unir atividades cientificas com o
congraçamento de todos.
- Exame Fase I, para os alunos do
último ano ou recém-egressos
de Cursos de Pós-graduação
em Ortodontia, que quisessem
se submeter ao exame do BBO.
Foram 29 participantes de diferentes programas de Pós-graduação em Ortodontia. Todos
com carga horária mínima de 2
mil horas.
- Café da Manhã, atividade exclusiva para os Diplomados, teve
como palestrante o Dr. Morris N.
Poole, Presidente da American
Association of Orthodontists
(AAO).
- Fórum Clínico BBO / CDBBO,
foram apresentados casos clínicos preparados por alunos de
Pós-graduação em Ortodontia.
Todos os casos estavam montados seguindo as regras de apresentação do BBO. Na premiação
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do Fórum Clinico do BBO/CDBBO tivemos a seguinte colocação: 1o lugar - Thaís Maximiano
Rocha / USP-Ribeirão Preto; 2o
lugar - Roberta Aleluia Costa /
UFBA; 3o lugar - Vanessa Mascarenhas Lima / UFBA.
- Solenidade de Diplomação, foram entregues os Diplomas para
as turmas de 2014 e 2015, e para
os Diplomados que cumpriram o
processo de recertificação nestes mesmos anos.
- Mesa Clínica dos Diplomados,
houve a exposição de casos clínicos apresentados pelos diplomados durante os exames de
2014 e 2015 e pela turma de recertificação de 2005.
- Simpósio, atividade exclusiva
para os Diplomados, tivemos
como palestrantes o Dr. Peter
Buschang, o Dr. Sebastian Baumgaertel e o Dr. Morris Poole.
Além destas atividades, tivemos o
estande do BBO, durante todo o Congresso, montado ao lado dos estandes da ABOR e do AAO, que funcionou
como local de convivência para os
Diplomados e todos os colegas congressistas.
Teremos no ano de 2016 o nosso
próximo exame Fase I e Fase II, que
ocorrerá na cidade de Florianópolis

nas datas de 31 de março a 02 de abril.
Incentivamos a todos que visitem
nosso site www.bbo.org.br que contem informações sobre o processo de
certificação e os Diplomados. Pode
ser acessado por profissionais, estudantes de Odontologia/Ortodontia e
leigos, cumprindo conjuntamente a
função de informar, sanar dúvidas e
divulgar o BBO. Temos também um
perfil no Facebook que vale uma visita.
A atual diretoria do BBO é composta pelos seguintes diretores:
Presidente
Roberto Rocha
Presidente Eleito
Carlos Alberto Estevanell Tavares
Secretário
Jonas Capelli Júnior
Tesoureiro
Roberto Carlos Bodart Brandão
1o Diretor
Marcos Alan Vieira Bittencourt
2o Diretor
Guilherme Almeida
3o Diretor
Mirian Aiko Nakane Matsumoto
4o Diretor
José Valladares Neto
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Figura 1: Diretoria do BBO. Da esquerda para direita: Dr. Carlos Alberto Estevanell Tavares, Dr. José Valladares Neto, Dra. Mirian Aiko Nakane Matsumoto, Dr.
Roberto Rocha, Dr. Marcos Alan Vieira Bittencourt, Dr. Roberto Carlos Bodart Brandão, Dr. Guilherme Almeida, Dr. Jonas Capelli Junior. Figura 2: Candidatos
realizando a Fase I do exame do BBO. Figura 3 e 4: Diplomados do BBO no café da manhã com o Dr. Morris N. Poole. Figura 5: Casos clínicos tratados com
excelência pelos alunos de pós-graduação receberam premiação durante o 10º Congresso da ABOR. Figura 6 e 7: Os novos aprovados no exame do BBO
receberam seus diplomas no jantar durante o 10º Congresso da ABOR.
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sogaor

SOGAOR fecha 2015 com grandes eventos!
O ano de 2015 foi bem agitado!
Dentre os eventos ocorridos, o café da
manhã com o Prof. Fabrício Finamor,
especialista em DTM, foi uma atividade
bastante interessante e contou com a
participação ativa de vários colegas.
Em junho a SOGAOR subiu a serra
e, em parceria com a ABO/RS, organizou a programação ortodôntica da
15a Jornada Odontológica Sul Riograndense. Nomes como Edson Illipronti
Filho, Alexandre Moro (UFPR), Roberto
Carlos Brandão (UFES) participaram
como ministantes
Em setembro, a Dra. Edela Puricelli,
Cirurgiã Buco-maxilofacial, nos proporcionou um curso sobre ideias inovadoras e motivadoras associando as
duas especialidades.
Vários sócios participaram do 10o
Congresso Internacional da ABOR,
1

realizado em Florianópolis, no Costão do Santinho. A Sogaor foi representada pelo Prof. Dr. Carlos Alberto
Estevanell Tavares que ministrou
uma excelente conferência sobre os
desafios do tratamento ortodôntico
de pacientes adultos.
Este é um ano festivo para a SOGAOR que comemora 40 anos! Ao
completar mais um ano de experiência, vimos a oportunidade para
rever os planos e ampliar as possibilidades de novas conquistas. Gostariamos de proporcionar aos sócios
um ano repleto de atividades integradoras, motivadoras e sobretudo
de muito conhecimento cientifico.
Portanto, a partir de novembro, durante um ano inteiro, ocorrerão muitos eventos para comemorar os 40
anos da Sogaor!
2

A primeira atividade aconteceu no
dia 20/11 com a segunda edição do
“Conversas Cruzadas” onde o tema
mini-implantes foi abordado pelos
professores Carlos Alberto Estevanell Tavares (ABO/RS), Ivana Ardenghi
Vargas (ULBRA), e José Renato Prietsch (UFRGS), com amplo espaço para
perguntas e debates. Neste mesmo
dia, forão ministradas duas conferências, uma sobre a utilização da toxina
botulínica em Odontologia (Dra. Monica Tirre de Araujo - UFRJ) e a outra
sobre contenção em Ortodontia (Dr.
Roberto Rocha - UFSC).
Além desta atividade, em dezembro,
ocorreu um curso teórico-prático sobre
Mini-implantes, ministrado pelo professor Lincoln Nojima (UFRJ). E em maio de
2016 teremos a nossa 14a Jornada Gaúcha de Ortodontia, agende-se!
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Figura 1: Diretoria e sócios reunidos na sede da SOGAOR em atividade instigante sobre as dores orofaciais e ortodontia durante o Café com Professor
Fabricio Finamor. Figura 2: Diretoria da SOGAOR reunida com o palestrante Dr. Roberto Brandão em curso sobre a Finalização do Tratamento Ortodôntico
durante a 15a Jornada Sul-riograndense em agosto deste ano. Figura 3: Dra. Edela Puricelli com seu grupo, Dra. Susana Deon Rizzatto e a Presidente da
SOGAOR, Luciane Menezes durante o curso ministrado nas dependências da Santa Casa. Figura 4: Integrantes da Diretoria da SOGAOR e sócios reunidos
com o palestrante Carlos Alberto Estevanell Tavares em conferência sobre os Desafios do Tratamento Ortodôntico de pacientes adultos
durante o 10o Congresso Internacional da ABOR.
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