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Editorial

Lições da OAB e do Supremo
Ricardo
Machado Cruz Presidente da
ABOR

M

ais um final de ano se aproxima! É o
momento ideal para um balanço do
que aconteceu nos últimos doze meses e
para pensar o que queremos para os próximos anos. Depois do estrondoso sucesso
de nosso último congresso, realizado em
Belo Horizonte em outubro passado, e de
avançarmos em vários de nossos projetos
e metas, gostaria de aproveitar este espaço para trazer alguns velhos assuntos para
novas reflexões.
Aproveitando a recente discussão e reconfirmação da validade jurídica dos exames da Ordem dos Advogados do Brasil
pelo Supremo Tribunal Federal, e tendo
em vista que esse assunto foi levantado
por vários de nossos colegas durante o
Fórum “Rumos da Ortodontia”, realizado
durante o 8º Congresso da ABOR, gostaria
de expressar a nossa preocupação e nos-

ABOR

sa posição com relação a esse tema. Todos
que lecionam no ensino superior, ajudando a formar os novos cirurgiões-dentistas
brasileiros, sabem que, salvo raras exceções, os cursos de graduação em Odontologia, principalmente na área privada, estão crescendo muito em quantidade sem
o devido crescimento em qualidade. Há
dúvidas em relação à capacidade de nossos novos profissionais, recém-egressos
das faculdades de Odontologia, de exercer com responsabilidade e competência
as suas atribuições profissionais. Culpa do
sistema educacional? Dos currículos inadequados? Da abertura indiscriminada de
novas faculdades de Odontologia? Do número excessivo de alunos nas salas de aula
(comprovadamente contra-producente,
mas necessária para “engordar” os cofres
dos empresários da educação)?
Talvez todos esses fatores sejam conjuntamente responsáveis. Mas nós, docentes, associações de classe, CFO e CROs,
também estamos sendo coniventes e
omissos. Estamos cientes do problema e
nada estamos fazendo. Estamos vendo
esses recém-formados procurarem desesperadamente completar sua formação
acadêmica inadequada com um curso de
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pós-graduação qualquer e o reflexo tem
sido a multiplicação de cursos de pós-graduação igualmente sem qualidade, pois os
empresários da educação estão sempre à
espreita, buscando novos nichos para seus
lucros.
A sociedade civil não pode mais ficar a
mercê de maus profissionais, seja na área
do Direito, da Medicina, da Odontologia,
da Engenharia, e tantas outras. O Governo
Federal instituiu o ENADE para avaliar os
cursos superiores e punir os cursos deficientes. Está funcionando? Creio que não.
Quantos cursos de Odontologia foram fechados no Brasil desde que essa prova foi
criada em 2004?
Parabéns ao Supremo! A vitória é da
classe jurídica, da OAB e principalmente
da sociedade, que se vê valorizada e protegida. No julgamento também foi lembrado
que outras profissões de caráter essencial
(a Medicina foi citada como exemplo)
também podem prever a realização de
exames de suficiência, desde que exista lei
que os preveja. O STF também não se esqueceu de lembrar que a grande causa da
reprovação nos exames da Ordem está na
deficiência do ensino jurídico, provocado
pelo grande número de cursos de Direito
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(cerca de 1200), num puxão de orelha
que deveria merecer especial atenção das
autoridades do Governo, que concedem
autorizações para que tais faculdades funcionem sem as adequadas condições pedagógicas. Alguma semelhança com nossa
profissão?
Recentemente, no ultimo mês de novembro, o Conselho Regional de Medicina
de São Paulo realizou um exame com os
formandos em Medicina oriundos de 25
das 28 faculdades existentes no estado. A
prova constava de 120 questões, abordando todas as áreas da Medicina. O resultado:
46% de reprovação. Os maiores índices de
erro ocorreram nas áreas de saúde pública,
pediatria e ginecologia-obstetrícia. Houve
um viés, que foi o fato de a prova ser voluntária. Imagina-se, com isso, que só os

candidatos que se sentiam preparados foram realizar o exame. Ou seja, o resultado
poderia ser ainda bem pior se o exame fosse obrigatório. É alarmante que amanhã a
saúde da população estará nas mãos desses
profissionais. E será que o resultado seria
parecido se nosso Conselho resolvesse
aplicar um exame desse tipo com os formandos em Odontologia?
Temos que seguir os bons exemplos e
compartilhar nossas experiências com outras profissões afins. Recentemente pudemos ver na mídia um material publicitário
que chama a atenção para os cuidados que
a população tem que tomar ao escolher
um cirurgião-plástico. Essa campanha,
promovida pela Sociedade Brasileira de
Cirurgia Plástica (SBCP), Regional São
Paulo, foi muito feliz pois ressaltou os

anos de estudos necessários para se formar
um bom profissional e o papel da entidade
SBCP na regulamentação e avaliação dos
especialistas. Parabéns à agência de publicidade e à Sociedade Brasileira de Cirurgia
Plástica. E nós? Por que não dar às entidades de classe nas diversas especialidades
da Odontologia essa missão de ajudar na
fiscalização e na diplomação de novos especialistas?
A ABOR se preocupa com todas essas
questões e conclama os colegas ortodontistas para uma nova reflexão a respeito.
Vamos esquecer velhos paradigmas e pensar: Qual o rumo que queremos dar para
nossa profissão?
Um feliz natal e um ano de 2012 com
muito trabalho, saúde, amor, paz e esperanças para todos nós! 
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e apresente seus
produtos para mais de

ortodontistas em todo o Brasil!
 Alto índice de leitura: conteúdo
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a Ortodontia Moderna.
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Congresso da ABOR

8º Congresso da ABOR
em Minas Gerais alcança
recorde de público
O maior evento do gênero do país traz uma extensa programação
cientíﬁca (com a presença de James McNamara, entre outros palestrantes
internacionais) e é sucesso de crítica e público, com mais de 2.500 inscritos

A

Associação Brasileira de
1
Ortodontia e Ortopedia
Facial, seção Minas Gerais
(ABOR-MG) comemora
o sucesso da 8ª edição do Congresso
da Associação Brasileira de Ortodontia e Ortopedia Facial, realizada
entre os dias 12 e 15 de outubro, no
Minascentro, em Belo Horizonte. O
evento somou mais de 2.500 inscri2
tos e 67 palestras, ministradas por
profissionais conceituados da área,
entre eles 8 palestrantes nacionais e
Figura 2 - Palestra do
9 internacionais.
Prof. Eustáquio Araújo
O presidente da ABOR-MG, Dr. Luis
(EUA) durante o
Fernando Eto, afirmou que o evento
8º Congresso da ABOR.
foi um importante espaço de discussões
sobre novos tratamentos e avanços tecnológicos na Ortodontia. “Durante os 4
dias conseguimos reunir na capital mineira a massa crítica da Ortodontia brasileira para uma avaliação dos avanços
área no Brasil e no mundo”, afirmou.
atuais na especialidade”, explicou.
O presidente da ABOR-MG conta
Para o presidente, o objetivo inicial
que o evento foi a porta de entrada para
de estabelecer discussões pertinentes na
novos temas e técnicas que podem ser
área, mostrando inovações no campo de
aplicadas nos consultórios odontológipesquisa e atualidades nas áreas clínicas,
cos. “Esperamos que aumente a procufoi plenamente alcançado. “O evento foi
surpreendente e mostrou o alto nível
ra por atendimentos especializados, já
das apresentações, com expoentes da
que o evento causou essa curiosidade e

Figura 1 - Discurso
de abertura do
Congresso, proferido
pelo Dr. Ricardo Cruz,
presidente da ABOR.

vontade dos profissionais de investir em
novas tecnologias disponíveis no mercado”, finaliza.
Para o Dr. Marcelo Marigo, presidente do Congresso ABOR 2011, Minas
Gerais soube promover com propriedade um dos melhores congressos que
a ABOR já realizou, proporcionando
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experiências para o sucesso dos
próximos eventos nacionais de
nossa associação.

3

Programação Social
A agitação ficou por conta da programação social, que
mostrou para os congressistas o
melhor da noite de Belo Horizonte. A solenidade de abertura
contou com a participação especial do quarteto de cordas
Quarteto das Gerais e com os
famosos tira-gostos da capital
mundial dos botecos. A gastronomia e o som da Banda
Super Som C&A marcaram o
jantar oficial do evento, no
conceituado Buffet Catharina. E para fechar com “chave de ouro” a programação,
a tradicional casa de música
sertaneja de BH, Alambique
Cachaçaria, foi escolhida para
animar a noite.

Busca pela excelência
clínica na Ortodontia e na
Ortopedia Facial
O 8º Congresso da ABOR também
trouxe em sua programação a participação ativa e extensa do Board Brasileiro
de Ortodontia e Ortopedia Facial (BBO)
e do Colégio de Diplomados do Board
Brasileiro de Ortodontia e Ortopedia
Facial (CDBBO), com sala especial, com
atividade todos os dias do evento e com
ampla procura.
A programação científica do BBO

4

Figuras 3 e 4 - Palestra
do Prof. James McNamara
(EUA) durante o
8º Congresso da ABOR.

contou com a apresentação de 12 casos clínicos, feita por diplomados do estado de Minas Gerais e do Rio Grande
do Norte, local do próximo Congresso
da ABOR, em 2013. Além das apresentações, também foi destaque o Fórum
Clínico, concurso de casos clínicos dos
cursos de pós-graduação em ortodontia
do Brasil, em que participaram estudantes de ortodontia das principais escolas
formadoras do país (38 casos), e a exposição de casos tratados.
A premiação do Fórum Clínico foi

para a Universidade Federal da Bahia
(primeiro e segundo lugares) e para a
ABO de Juiz de Fora (terceiro lugar).
Segundo a coordenação do Fórum, a
decisão sobre os vencedores foi um momento bastante difícil, pois a qualidade
de todos os casos apresentados era excelente.
A exposição dos casos tratados pelos
diplomados no BBO, conhecida como
mesa clínica CDBBO, já é uma tradição
nos congressos da ABOR e teve procura intensa pelos congressistas. Durante
todo o dia, com tranquilidade, os visitantes puderam analisar os casos ex-

Alguns destaques do evento
• Participação dos palestrantes internacionais: James McNamara EUA, Albino Triaca - Suiça, Eustáquio Araújo - EUA, Giuseppe Scuzzo
- Itália, Leena Palomo - EUA, Martin Palomo - EUA, Marco Rosa Itália, Rolf Behrents - EUA e Stefhen Yen - EUA.
• Reprise das palestras de: Carlo Marassi, Giselle Naback, Henrique
Vilela, Jorge Faber, Nelson Mucha e Telma Araújo.
• Curso “Hands on” de orientação do BBO.

postos e também os que concorreram
ao Fórum Clínico. Esta é uma atividade
bem consagrada no congresso da Associação Americana de Ortodontia e pelo
visto consagra-se aqui também.
Merece destaque a visita dos professores internacionais James McNamara e
Marco Rosa à sala BBO para conferir os
casos apresentados.
O BBO tem como objetivo promover
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afirmou McNamara.
Para o McNamara, o 8º
Congresso da ABOR em
Belo Horizonte foi, sem
dúvida, um grande sucesso e um momento muito
especial para ele. Nas palavras do próprio James
McNamara: “Nossa! Foi a
maior platéia para quem
eu já dei um curso em
toda minha vida. Foi um
grande prazer estar pela primeira vez em Belo Horizonte”.
E se despediu dizendo: “Esta
não precisa ser a minha última
visita a capital mineira!”. Torcemos para tê-lo de volta o mais
breve possível.

Comissão organizadora do

Figura 5 - Composição da mesa
para entrega dos certiﬁcados de
diplomação do BBO, turmas 2010
e 2011.

Participação de profissionais e
instituições de ensino de todo o
Brasil apresentando trabalhos
científicos

Figura 6 - Mesa clínica do BBO
realizada durante o 8º Congresso
da ABOR.

Um dos fatores responsáveis
7
pelo grande sucesso alcançado
pelo 8º Congresso da ABOR foi,
sem dúvida, a rica grade científica
apresentada.
A participação dos grandes nomes nacionais, com diversos temas de interesse da especialidade,
tornou este evento um marco na
ortodontia brasileira. Os professores internacionais convidados,
além de representarem as tendências atuais da especialidade, também
mostraram a ortodontia de excelência que se pratica mundo a fora.
As Universidades e entidades de
ensino ortodôntico de todo o país
foram representadas pelos mais de
600 trabalhos, entre painéis e temas
livres, além das apresentações de coordenadores e professores de cursos de
especialização, mestrado e doutorado.
As regionais da ABOR de todo Brasil se
fizeram presentes através de seus representantes que também mostraram trabalhos de excelente nível, demonstrando que a ortodontia brasileira começa a

a excelência clínica na especialidade e é
uma entidade constituída por iniciativa
da Associação Brasileira de Ortodontia e
Ortopedia Facial - ABOR.

James McNamara se surpreendeu
com a acolhida
Foi com muita simpatia e atenção a
todos os participantes, e entre milhares
de fotografias, que o Dr. James McNamara Jr. mostrou, mais uma vez, porque é um dos maiores nomes da ortodontia mundial.
Com muita experiência científica
e clareza, características especiais do
Dr. McNamara, foram apresentadas
mudanças em seus protocolos clínicos,
objetivando maior eficiência na redução
do tempo de tratamento, a fim de maximizar os resultados e a estabilidade.
“Os meus protocolos são muito simples.
Procuro não complicar muito as coisas”,

se impor no cenário mundial pelo padrão de qualidade elevado.
A novidade dessa grade científica foi
a presença de representantes de todas
as tendências da ortodontia moderna.
Destaque para a ortodontia lingual que,
pela primeira vez, participou de um congresso da ABOR e com grande sucesso.
A participação ostensiva e marcante
do BBO foi também um trunfo e um
ganho adicional para a ortodontia brasileira neste 8º congresso da ABOR,
mostrando que a caminhada de todos
os ortodontistas clínicos em direção a
excelência é um caminho sem volta,
como afi rmou o Dr. Wellington Pacheco, diretor científico do Congresso
ABOR 2011.

8º Congresso da ABOR

8

Figura 7 - Aprovados no exame
BBO 2011.
Figura 8 - Aprovados no exame
BBO 2010, com os avaliadores
ao fundo.
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Fórum

Fórum questiona pós-graduação
de má qualidade
Representantes da Câmera dos deputados, do CFO e da Capes discutem
o ensino da ortodontia e um maior controle sobre a formação e o registro
de proﬁssionais

D

urante o seu 8º Congresso,
em Belo Horizonte – MG, a
Associação Brasileira de Ortodontia e Ortopedia Facial
(ABOR) realizou o Fórum “Rumos da
Ortodontia Brasileira” com o objetivo
de expor e debater a realidade do ensino de ortodontia em nível de pósgraduação no Brasil e no mundo, bem
como apresentar projetos e propostas
para mudar a drástica realidade da qualidade do ensino no país, considerando que, no Brasil, existe uma grande
quantidade de cursos de especialização
que fazem uso de merchandising barato

para atrair alunos, incluindo promoções
mirabolantes, carga horária reduzida,
programa curricular insuficiente, entre
outros tipos de propaganda enganosa,
utilizando inclusive as marcas do CFO,
do MEC e de outros órgãos governamentais para dar maior credibilidade e
legitimidade aos seus programas.
O Dr. Ricardo Machado Cruz, presidente da ABOR e mediador do fórum,
destacou que “a ABOR atualmente vem
atuando em duas frentes: a primeira,
junto à Câmara Federal, com o apoio do
Deputado Jovair Arantes; e a segunda,
e não menos importante, junto ao CFO,

1
Figura 1 - Dr. Jairo Curado de Freitas, Dr. Jovair Arantes, deputado
federal, Dra. Izabela Pordeus, da Capes, Dr. Ailton Diogo Morilhas
Rodrigues, presidente do CFO.

com o apoio do seu presidente, Dr. Ailton, e dos demais conselheiros dessa autarquia federal. Com a alteração da lei
de diretrizes e bases da educação proposta pelo eminente deputado Jovair,
por meio do Projeto de Lei 791/2011,
os conselhos profissionais terão maior
autonomia para o registro do profissional. Em outro vértice, as constantes
atualizações nas normas do CFO em
favor de uma Odontologia mais digna
e séria, vêm no sentido de aumentar a
carga horária para os cursos de especialização em Ortodontia, o que é fundamental para melhorar a capacitação dos
profissionais, seguindo as tendências
mundiais”.
A fim de promover um debate de
alto padrão, a ABOR convidou o deputado federal Dr. Jovair Arantes, o
Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,
presidente do Conselho Federal de
Odontologia, a Dra. Izabela Pordeus,
representante da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (Capes), e o Dr. Jairo Curado de Freitas, representante oficial
da especialidade de Ortodontia junto
ao CFO na 4ª Câmara Técnica da Especialidade, membro da ABOR e professor, os quais foram expositores do
fórum e trouxeram temas relevantes
concernentes à situação atual da ortodontia no Brasil e no mundo, e à edu-
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cação, bem como propostas para tornar
a Odontologia mais digna e ética no cenário nacional.
Também marcaram presença os conselheiros do CFO, Dr. José Mário Morais
Mateus, Secretário-Geral; Dr. Leonardo
Marconi Cavalcanti de Oliveira, Tesoureiro; Dr. Ermensson Luiz Jorge e Dr.
Rubens Côrte Real de Carvalho; os Coordenadores dos cursos de pós-graduação recomendados pela ABOR; a diretoria e membros do Conselho Superior
Deliberativo da ABOR; além de alunos
e congressistas.
A 2ª edição do fórum está consolidando a discussão de temas relevantes
para a Ortodontia durante os congressos da ABOR e temos certeza de que,
juntos com a Câmara Federal, o CFO e o
MEC, vamos conseguir meios para que
o especialista seja mais capacitado para
atingir a excelência profissional e que o
ensino da Ortodontia seja pautado pela
qualidade, em respeito aos profissionais
e principalmente à população, sempre
buscando defender os interesses e ideais
dos profissionais que fizeram esta especialidade respeitável e confiável. 

2

3

Figura 2 - Público do simpósio.
Figura 3 - Conselheiros do CFO.

WFO

Rio de Janeiro poderá sediar
o Congresso da WFO em 2020

A

WFO - World Federation of Orthodontists realiza a cada cinco
anos o seu congresso mundial em diferentes países do mundo. O processo
de seleção é feito com sete anos de antecedência e a inscrição de candidaturas é livre. Uma proposta é enviada a
todos os países membros da WFO e os
interessados podem se candidatar.
Durante a Assembleia do Conselho
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Superior da ABOR - Associação Brasi-

parceria com a ABOR e a Dental Press.

leira de Ortodontia e Ortopedia Facial,

Esse livro deve conter todas as informa-

realizada em outubro de 2011, apro-

ções exigidas pela WFO para que três

vou-se a candidatura da cidade do Rio

países sejam selecionados como candi-

de Janeiro para sediar o Congresso da

datos finalistas. Esses candidatos rece-

WFO em 2020.

bem uma visita de inspeção de mem-

O processo de candidatura demanda

bros da Comissão da WFO designada

a apresentação de um livro de propos-

para esse fim. O resultado final será di-

tas, e este foi confeccionado pela SBO

vulgado em 1 de junho de 2012. Vamos

- Sociedade Brasileira de Ortodontia em

torcer pelo Brasil! 
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AGENDA INVISALIGN® 2012

Credenciamento Fechado
- Mínimo de 10 inscritos
- Para qualquer região do Brasil
- Consulte condições especiais pelo email
invisalign@invisalign.com.br

Credenciar-se é o primeiro passo para oferecer aos
seus pacientes um tratamento Invisalign®.
Estético, confortável e cientificamente efetivo.

Credenciamento
1o semestre
11/fev
10/março
21/abril

Palestra Invisalign

São Paulo
Rio de Janeiro
São Paulo
(Congresso ABOR/SP)

- Introdução ao Sistema Invisalign®
- Destinado a cursos de pós-graduação em
Ortodontia
- Curso de 4 horas/aula
- Gratuita nos estados de SP e RJ
- Consulte condições para outras regiões pelo
email invisalign@invisalign.com.br

19/maio
16/junho

- Pré-requisito: Ser Ortodontista ou aluno de especialização
em Ortodontia
- Curso de 8 horas/aula
- Valor do investimento: R$ 1.500,00
- Inscrições e informações adicionais em
www.invisalign.com.br, clicar em “Como se credenciar”

Programa Universidade
- Encaminhe um projeto de pesquisa até 31 de maio de 2012
- Os dois melhores projetos receberão 5 tratamentos gratuitos cada
- Necessita ter como responsável um Invisalign Doctor ativo
- Inclui treinamento dos alunos envolvidos no projeto, curso de 16 horas/aula
- Informações adicionais pelo email invisalign@invisalign.com.br

Align Technology do Brasil
Rua Bandeira Paulista, 600 cj. 44
Itaim Bibi - São Paulo - 04532-001
(11) 3054-3880
www.invisalign.com.br

São Paulo
São Paulo

Associações Estaduais

ABOR-PA realizará I Congresso
Internacional de Ortodontia da
Amazônia
Além da programação do congresso, que já conta com o apoio do governo
do estado, estão entre os destaques da entidade o convite feito ao seu
Diretor Cientíﬁco para tornar-se Editor-Chefe da Revista Dental Press

A

ABOR seção Pará vem
1
trabalhando
constantemente para a qualificação e valorização de
seus associados, promovendo uma
vasta programação científica e integrando-se com outras entidades
da Odontologia.
No dia 17 de setembro de 2011,
a ABOR seção Pará realizou o curso
“Tratamento ortodôntico em pacientes adultos”, com o professor
2
Dr. Antonio Carlos Ruellas, do
Rio de Janeiro, e com duração
de 8 horas. Na oportunidade, os
associados puderam acompanhar
as principais inovações científicas
e tecnológicas relacionadas ao
tratamento do paciente adulto.
No dia do Cirurgião-Dentista,
aos 25 de outubro deste ano, a
ABOR seção Pará participou da
“Ação em prol da valorização do
cirurgião-dentista”, juntamente com a ABO-PA, CRO-PA e o
Sindicato dos Dentistas do Pará.
De forma unânime, as entidades reforçaram a necessidade de se organizarem
e se unirem para que a profissão seja
valorizada. A Presidente da ABOR seção
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Figura 1 - Dr. Roberto Pires
(CRO-PA), Dr. Armando
Dourado (Sindicato dos
Dentistas do Pará), Dr. Tito
Picanço (ABO-PA), Dra. Sissy
Machado (Secretaria ABORPA) e Dra. Suelly Ribeiro
(Diretora Social da ABOR-PA).

Figura 2 - Dra. Vilmar Lima
(Presidente da ABOR seção
AMAPÁ), Dra. Thiene Normando,
Dr. David Normando (EditorChefe da Revista Dental Press),
Dr. Laurindo Furquim (Diretor
da Revista Dental Press),
Dra. Sissy Machado (Secretaria
da ABOR-PA), Dra. Lilian Regis
(Presidente ABOR-PA).

PA, Dra. Lilian Regis, afirmou que “a

lecida, resgatando a seriedade, a ética e

atuação conjunta das entidades relacio-

o comprometimento dos profissionais”.

nadas à Odontologia é o primeiro passo

A ABOR seção Pará irá realizar nos

para que tenhamos uma profissão forta-

dias 23 a 25 de agosto de 2012, na Es-
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tação das Docas, em Belém - PA, o seu
I Congresso Internacional de Ortodontia da
Amazônia. O espaço do primeiro congresso promovido pela ABOR seção
Pará foi cedido pelo Governo do Estado
do Pará, por intermédio de seu Secretário da Saúde, Dr. Helio Franco, eviden-

ciando que a ABOR seção Pará está sendo reconhecida pela sociedade Paraense
como uma entidade representativa da
classe e de importância para o estado.
Por fim, a ABOR seção Pará parabeniza o seu Diretor Científico, Dr. David
Normando, o qual tomou posse como

Editor-Chefe da importante Revista Dental Press. Esse cargo a frente da Dental
Press é o reconhecimento da excelência
do trabalho desenvolvido ao longo da
carreira deste eminente profissional. 
Diretoria da ABOR-PA

CDBBO

BBO e CDBBO abrilhantam
congresso da ABOR

A

participação do Board Brasileiro de Ortodontia (BBO) e do Colégio dos Diplomados do BBO (CDBBO) no 8º Congresso da
ABOR em Belo Horizonte foi um enorme sucesso. Confira as atividades propostas e realizadas com grande interesse:
• Fórum Clínico;
• Curso de Orientação para os candidatos;
• Exposição de casos do Fórum
Clínico e de Diplomados;
• Apresentação oral de casos pelos
Diplomados;
• Exame (piloto) Fase I BBO;
• Assembleia do Colégio e eleição da nova
diretoria;
• Jantar de Diplomação.

1

2

Diretoria do CDBBO – Colégio dos
Diplomados do BBO (2012):

•
•
•
•
•

Presidente – Ricardo Machado Cruz;
Presidente Eleito – Gerson Ribeiro;
Secretário – Carlos Alexandre Câmara;
Tesoureiro – Silvio Dalagnol;
5º Diretor – Paulo Renato Carvalho
Ribeiro.

Parabéns aos vencedores do Fórum Clínico!

• 1º e 2º lugares – Universidade Federal da
Bahia;
• 3º lugar – ABO - Juiz de Fora. 

Figura 1 - Equipe do BBO e participação
do Dr. Marco Rosa, à direita.
Figura 2 - Dr. Carlos Vogel e Dr. Jonas Capelli com
Dr. McNamara, à direita, prestigiando a apresentação
de casos clínico dos candidatos ao BBO .
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Falecimento

Acidente em Praga causa a
morte de Tiziano Baccetti
Um trágico acidente ceifa precocemente a vida de um dos maiores nomes
da ortodontia mundial, renomado palestrante e co-criador de protocolos
de tratamento para diversas maloclusões

A

Ortodontia mundial está de
luto. Faleceu no último dia
25 de novembro, em Praga
na República Tcheca, um
dos maiores expoentes da Ortodontia
contemporânea: Dr. Tiziano Baccetti.
O Dr. Tiziano Baccetti nasceu em
Florença, na Itália, no dia 7 de janeiro
de 1966. Graduou-se em Odontologia
na mesma cidade, em 1989. Logo após
sua formatura, serviu como oficial
dentista do exército italiano por um
ano. Em 1996 recebeu o grau de PhD
em Ciências Odontológicas pela Universidade de Florença. De lá para cá,
recebeu inúmeros prêmios da Sociedade italiana de Ortodontia pelas suas
extensas pesquisas e pela excelência dos
artigos publicados, muitos deles em parceria com seu amigo e colega, Dr. Lorenzo Franchi. Em 2001 foi agraciado
com o prêmio de melhor artigo cientí-

Dr. Tiziano Baccetti (1966 – 2011)

bor (EUA). Além disso era revisor ad hoc
e membro do corpo editorial de vários
periódicos (The Angle Orthodontist, The
American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, European Journal of
Orthodontics, Journal of Clinical Periodon-

juntamente com o Dr. James McNamara Jr. e Dr. Lorenzo Franchi, instituindo
o protocolo de diagnóstico de maturação esquelética baseado na análise das
vértebras cervicais; com o Dr. Hugo
DeClerk, mostrando o protocolo de utilização de miniplacas de titânio para o
tratamento precoce de pacientes com
Classe III esquelética; e os inúmeros
trabalhos mostrando protocolos de tratamento de pacientes em crescimento
para as mais diversas maloclusões.
Dono de uma didática invejável, já
tendo apresentado palestras e ministrado cursos em mais de 20 países, sua última apresentação foi exatamente um dia
antes do trágico acidente que o vitimou,
em uma palestra apresentada durante o
9th International Orthodontic Symposium,

tology, Journal of Biomechanics, European
Journal of Oral Sciences, Orthodontics and

realizado em Praga. Perdeu a vida ao

Dentofacial Research). Ocupava também
o cargo de Editor assistente do periódico
Progress in Orthodontics.

cair de uma altura de 8 metros na famosa Charles Bridge, na capital Tcheca,
quando fotografava junto a uma das es-

Entre seus mais de 200 artigos publicados, principalmente no American

tátuas sobre a ponte.
Dr. Baccetti cativava a todos não só

to de Ortodontia e Odontopediatria da

Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, no Angle Journal of Orthodontics
e no European Journal of Orthodontics, os

pela sua inteligência e pela excelência
do seu trabalho, como também pela
sua simplicidade, simpatia e seu caris-

Universidade de Michigan, em Ann Ar-

de mais destaque são os que publicou

ma. Tinha muitos amigos no Brasil e

fico publicado na revista The Angle Orthodontist e, desde 1997, era palestrante
oficial nos congressos anuais da American Association of Orthodontists.
Atualmente ocupava o cargo de Professor Assistente e Pesquisador do Departamento de Ortodontia da Universidade de Florença (Itália) e “Professor
Visitante T.M. Graber” no Departamen-
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admirava muito a Ortodontia brasileira.
Esteve recentemente em Goiânia, onde

causava muito interesse, até começar
a estudar o crescimento facial. Naquele

expoentes da especialidade. Não só é o
mais jovem a receber essa homenagem

ministrou uma palestra no dia 25 de
março deste ano, durante um congres-

momento, decidiu ir a fundo nesse assunto, partindo então para cursar seu

como, também, o primeiro italiano.
Apaixonado pelo Brasil, já esteve aqui

so organizado pela Associação Brasileira
de Ortodontia, seção Goiás. E já tinha
compromissos agendados em nosso país

PhD na mesma universidade. A paixão
do Prof. Baccetti pela Ortopedia Dentofacial pode ser sentida até hoje por

por quatro vezes e, nem bem regressou
de sua última vinda, já planeja seu retorno ao Rio de Janeiro, em 2012. Seus

em 2012.
A ABOR sente profundamente o desaparecimento precoce desse talentoso

quem assiste a um de seus cursos, em
dezenas de países ao redor do mundo.
Em 1995, iniciou uma parceria com a

assuntos favoritos – além de seu filho
Vittorio, de 6 anos – são as anomalias dentárias e o tratamento ortopédico

profissional e caro amigo e se solidariza
com sua família, seus amigos, alunos e

Universidade de Michigan (EUA), onde
tem a posição de professor visitante,

das Classes II e III, com especial interesse pelo momento ideal de tratamento,

colegas.
Em julho deste ano o Dr. Tiziano
Baccetti concedeu uma entrevista à Re-

sem abandonar, contudo, o cargo de
professor da Universidade de Florença. O talento desse que é reconhecido

o que o levou a desenvolver o método
CVM (‘Cervical Vertebral Maturation’),
para determinação precisa do desen-

vista Dental Press, na qual é apresentado
da seguinte forma:

como um dos melhores palestrantes do
momento, aliado ao dom da escrita, fi-

volvimento esquelético. Com a ajuda
de quatro renomados professores, que

“Filho único de uma pequena família de Florença, Tiziano Baccetti cresceu cercado pelas obras de arte mais
importantes do Renascimento italiano.
Sempre gostou de escrever e, na juventude, atuava como repórter de um
jornal acadêmico. No entanto, acabou
ingressando na Universidade de Florença para cursar Odontologia. Nada lhe

zeram com que, em uma curta carreira,
já tenha produzido mais de 200 artigos
em periódicos de impacto, 20 capítulos
de livro, além de pôsteres e abstracts em
anais de congressos. Nesse ano recebeu
mais um prêmio, durante o congresso
da Associação Americana de Ortodontia. Foi o apresentador da “Salzmann
Lecture”, espaço reservado aos maiores

contribuíram com suas perguntas, teremos a oportunidade de conhecer um
pouco mais desse grande professor, que
possui carisma e simpatia poucas vezes
vistos na Ortodontia.” 
José Augusto M. Miguel

Multiplique seu anúncio
na Gazeta da ABOR!

A

gora, ao anunciar na Gazeta da ABOR,
você ganha um desconto de 50% na
veiculação de um banner no site da ABOR!

ortodontistas em
todo o Brasil!

!

E mais: a notícia do seu evento poderá ser

incluída INTEIRAMENTE GRÁTIS! nas seções
“Notícias” ou “Agenda” do site da ABOR
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Ligue para (11) 3021.0163 ou
envie e-mail para adm@ic.com.br

Associações Estaduais

ABOR-SP realiza 5º Congresso
Paulista de Ortodontia e
Ortopedia Facial
Evento trará um extenso panorama da Ortodontia atual, incluindo a
participação internacional do presidente da WFO

N

a comemoração de seu dé-

de 40 palestrantes representando a Or-

cimo aniversário, a ABOR-

todontia nacional, mesclando ministra-

SP promoverá o 5º Congresso

dores já consagrados e novos talentos,

Paulista de Ortodontia, de 19 a

abordando temas atuais presentes em

21 de abril de 2012, na sede da Asso-

todas as técnicas, proporcionando um

ciação Paulista de Cirurgiões-Dentistas

momento ímpar para a discussão e o

(APCD), com expectativas de reeditar

aprendizado. Serão apresentados vários

os grandes eventos realizados pela espe-

temas como: mini-implantes, estéti-

cialidade, tendo como palco a metrópo-

ca, micro-cirurgia periodontal, apnéia,

le paulistana com sua excelente estru-

técnica lingual, sistema de braquetes

tura de serviços e lazer.

autoligados, tratamentos em pacientes

A programação científica de alto ní-

adultos, cirurgia ortognática, tratamen-

vel e bastante diversificada contempla-

to de mordidas abertas, entre outros.

rá importantes tópicos da Ortodontia

Para compor essa grade científica convi-

contemporânea, com destaque para a

damos os professores Dr. Acácio Fuziy,

presença do Prof. Roberto Justus, Presi-

Dr. Adilson Sakuno, Dr. Alael B. Paiva

dente da World Federation of Orthodontists

Lino, Dr. Alexander Macedo, Dr. Ale-

(WFO), pesquisador e professor da Uni-

xandre Moro, Dr. Américo Boarini,

versidade Tecnológica do México, tra-

Dr. Andre Bertóz, Dr. Artênio Garbin,

zendo sua experiência sobre “Tratamen-

Dra. Cibele Dal Fabbro, Dra. Daniela

to ortodôntico e ortopédico baseado em

Garib, Dr. Erty Silva, Dr. Fabio Sato,

princípios biológicos”, com uma prática

Dr. Glécio Vaz de Campos, Dr. Hideo

clínica baseada em evidências, excelên-

Suzuki, Dr. Hugo Trevisi, Dr. João Sar-

cia no acabamento e na estabilidade do

mento Pereira, Dr. José Carlos Garófa-

tratamento no longo prazo, que com

lo, Dr. Júlio Gurgel, Dr. Kurt Faltin Jr.,

certeza se tornará um dos pontos altos

Dra. Liliana Maltagliati, Dr. Luiz Gan-

desse evento. Dois cursos nacionais se-

dini Jr., Dra. Lylian Kanashiro, Dr. Má-

rão ministrados pelos eminentes pro-

rio Capellette Jr., Dr. Masato Nobuya-

fessores Dr. Nelson J. Mucha, Dr. Gui-

su, Dr. Maurício Casa, Dr. Maurício

lherme dos Reis Janson e Dr. Abrício

Sakima, Dr. Maurilo de Mello Lemos,

Valarelli. Contaremos ainda com mais

Dr. Nelson Opperman, Dra. Renata Cas-

tro, Dra. Renata Pedrin, Dr. Renato Vita,
Dr. Ricardo Fido Horliana, Dr. Ricardo
Machado Cruz, Dr. Rolf Marçon Faltin,
Dr. Ronaldo Veiga Jardim, Dra. Sílvia
Reis, Dra. Solange Mongelli de Fantini
e Dr. Weber Ursi.
Na exposição comercial estarão presentes diversas empresas que mostrarão as últimas inovações em materiais
e produtos. A programação social está
sendo preparada com muito carinho
para um congraçamento inesquecível
de todos os participantes dando oportunidade para rever e fazer amigos.
Convidamos os colegas para inscreverem trabalhos científicos como temas
livres e painéis, através do nosso site.
Aguardamos a presença de todos. Para
outras informações ou para fazer sua
inscrição no Congresso da ABOR-SP,
basta acessar o nosso site www.aborsp.
com.br/2012 
Diretoria da ABOR-SP
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Associações Estaduais

ABOR seção Sergipe comemora
seus 10 anos
Em evento comemorativo, a V Jornada de Ortodontia de Sergipe tem como
destaques a ortodontia lingual, “cone beam tomography” e cirurgia
ortognática, entre outros. Fundadores da ABOR-SE são homenageados

A

ABOR seção Sergipe promoveu em agosto de 2011 a V
Jornada de Ortodontia de Sergipe. Esse evento comemorativo
dos 10 anos de fundação da associação
estadual contou com a presença de cerca de 130 inscritos entre alunos de graduação, pós-graduação e profissionais,
inclusive de estados vizinhos. A grade
foi composta por professores de grande
renome nacional e internacional, como
os Professores Doutores Luiz Gandini
Jr., Alexandre Moro, Adriano Marotta
Araújo, Bernardo Brasileiro e Denise
Oliveira. Os três primeiros expuseram
atualidades em Ortodontia, enquanto
os dois últimos versaram sobre cirurgia

ortognática e tomografia de feixe cônico

dades da Odontologia do estado, relem-

(“cone beam tomography”), respectiva-

brou todo o processo de construção da

mente.

associação, desde as primeiras tratativas

Como inovação, foi realizado com

comandadas pelos doutores Manuel Te-

muito sucesso o 1º Simpósio de Ortodon-

nório (i. m.), Hermernegildo Santos Jr.,

tia Lingual em que os professores Luiz,

Alexandre Franco, dentre outros, que

Adriano e Alexandre puderam brindar

culminou com a fundação da mesma em

o público com toda sua expertise sobre

29 de Agosto de 2001, com 17 sócios e

o assunto.

sob a presidência do Dr. Manuel Tenó-

Na noite do dia 20 foi realizada uma

rio. Foi lembrado também o papel edi-

cerimônia seguida de coquetel alusiva

ficante dos dois outros ex-presidentes,

aos 10 anos de fundação da então SOSE

Dr. Álvaro Santana e Dr. João Roberto

(Sociedade Sergipana de Ortodontia e

Resende Costa, na construção da asso-

Ortopedia Facial), desde 2009 rebatiza-

ciação.

da como ABOR seção Sergipe.

A atual diretoria executiva da

O atual presidente Dr. Gustavo Ti-

ABOR-SE passou então a homenagear

rado Rodrigues, na presença de autori-

parceiros e apoiadores nestes 10 anos

ABOR-SE: Dr. João Roberto,
Dra. Vânia, Dra. Alisson,
Dra. Karina, Dra. Fabieane,
Dr. Gustavo Barreto,
Dra. Jucileide, Dr. Gustavo
Tirado e Dr. Álvaro.
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de atividade, além de, em especial, homenagear os sócios fundadores que permaneceram firmes nos ideais propostos
uma década antes, apoiando e fortalecendo a associação.
A diretoria da ABOR-SE para o biênio 2010-2011 está assim constituída:

• Presidente – Gustavo Tirado
Rodrigues;
• Secretária-Geral – Karina Santana
Cruz;
• 2ª Secretário – Vânia Cristina

Santana;
• Tesoureira – Jucileide Santos
Silva;
• 2ª Tesoureira – João Roberto
Resende Costa Santos;
• Diretor Científico – Gustavo
Mattos Barreto;
• Diretor de Comunicação – Alisson
Victor de Castro;

Hoje a ABOR-SE, que representa o
menor estado do Brasil, possui 29 sócios efetivos e 10 aspirantes, e segue realizando seu papel de atualização profissional, esclarecimento da população
quanto ao papel da ortodontia realizada
por profissionais especialistas por cursos
reconhecidos pelo conselho, além de
ações sociais e de divulgação que dignificam a classe. 

• Diretora Social – Fabiane Luz.
Diretoria da ABOR-SE

Associações Estaduais

ABOR-GO faz parceria com o
CEO de Anápolis
A entidade foi incumbida de implantar o serviço de ortodontia preventiva
no Centro de Especialidade Odontológica na cidade campeã do Prêmio
Brasil Sorridente

E

m junho, a ABOR seção Goiás
foi convidada pela Secretaria
Municipal de Saúde de Anápolis, GO, através da Coordenação de Saúde bucal, a desenvolver e
implantar o serviço de Ortodontia Preventiva dentro do Centro de
Especialidade Odontológica.
Vale lembrar que a cidade de
Anápolis obteve, em 2010,
o 1º lugar no Prêmio Brasil
Sorridente, contemplado a
cidades com mais de 300 mil
habitantes. As crianças já foram avaliadas e submetidas a exames de diagnóstico, sendo aguardada somente a efetivação dos aprovados em concurso público
recentemente realizado.
Em outra frente de atividades, a

ABOR seção Goiás promoveu, em julho de 2011, um
curso sobre mini-implantes.
O curso foi ministrado pelo
Prof. Charles Moraes e, nele,
os associados puderam aprender, de maneira
prática e simples, os
principais conceitos
envolvidos na aplicação da técnica.
Além disso, buscando
promover o seu associado e a
ortodontia goiana, realizou em dezembro um curso com o Prof. Dr. Maurício Sakima, com o tema “Biomecânica
aplicada no tratamento de pacientes
adultos”, oportunidade em que a ABOR
seção Goiás ofereceu um almoço de

Anápolis fará parceria com
ABOR-GO para oferecer
ortodontia preventiva à
sua população

confraternização para os associados e
realizou a eleição de sua nova diretoria.
Diretoria da ABOR-GO

Gazeta ABOR • ano 12, n.2, jul-dez (2011)

19

Associações Estaduais

ABOR-CE oferece atualização de
excelência e cria comenda
Para comemorar seus 15 anos de intensa atividade cientíﬁca, a entidade
cearense oferece jantar aos associados e homenageia proﬁssionais de
destaque na Ortodontia

Q

uando nasceu, a ABOR-CE
chamava-se ACEORTO - Associação Cearense de Ortodontia. Aos poucos, a entidade cresceu, congregou e uniu colegas
de todo o estado do Ceará em busca da
excelência em Ortodontia. Pioneira em
muitas de suas atividades, foi uma das
primeiras afiliadas à ABOR Nacional a
alterar o seu nome, adotando, em 2005,
a denominação de ABOR-CE. Com isso,
contribuiu para aumentar o prestígio e
a força da ABOR no território nacional.
Buscando cumprir a sua meta de
valorização da Ortodontia e de seus associados, já realizamos dois congressos
locais e duas jornadas gratuitas para os
associados. Durante muitos anos, foram
realizadas palestras mensais gratuitas
versando sobre os temas dor orofacial,
DTM, cirurgia ortognática, mini-implantes, estética na finalização ortodôntica, ética, transplantes dentários, trauma dentário, APM, odontopediatria,
fonoaudiologia, e tantos outros assuntos de interesse odontológico.
Em reunião de diretoria, instituímos
a criação de uma comenda a ser entregue aos Ortodontistas e/ou CDs que
tenham se destacado ou contribuído
para o engrandecimento de nossa especialidade. A esta premiação demos o
nome de “Prof. Dr. George Barros Leal”,
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professor e chefe da
Disciplina de Ortodontia da FOUFC, falecido em 25
de janeiro de 2008.
Fizemos então
um jantar comemorativo dos nossos 15
anos de fundação,
gratuito ao associado e acompanhante,
e nele homenageamos nossos parceiros
CRO-CE, ABO-CE e
Dra. Aparecida (Conselho Fiscal), Dra Nadja
ACO - Academia Cea(Conselho Fiscal), Dra. Iêda (2ª Secretaria),
Dr. Marcelo (Vice-Presidente), Dra. Carla
rense de Odontologia
(Presidente), Dra Fádua (1ª Tesoureira),
com a entrega de uma
Dra Gloria (Fundadora e 1ª Presidente por dois
placa comemorativa.
mandatos); Dra. Auri (Diretora social), Dra. Saide
Os merecedores das
(Diretora Cientiﬁca), Dra. Vania (1ª Secretaria),
comendas foram o Dr.
Dra. Glaucides (2ª tesoureira) e Dra Ana Maria
Gerardo Milton Sá (in
(Conselho Fiscal).
memoriam), professor do
Departamento de Radiologia da FOUFC, e a
Dra. Maria da Glória Almeida Martins,
tia, tornando-a assim mais valorizada,
nossa primeira presidente, responsável
na medida em que oferece eventos de
pela união dos colegas na criação da analto nível para o desenvolvimento cientiga ACEORTO, ora ABOR-CE.
tífico de nossos associados, bem como
Temos orgulho da coragem e do
de toda Ortodontia cearense.
dinamismo com que nossas diretorias
Parabéns aos que fazem a ABORenfrentaram e ainda enfrentam os deCE! 
safios do cotidiano, perseverando na
Carla Araújo – Presidente da ABOR-CE
busca da excelência da nossa Ortodon-
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Associações Estaduais

SBO realiza OrtoPremium 2012
Programação cientíﬁca inclui mini-implantes, ortodontia lingual,
bráquetes auto-ligáveis, projeção de incisivos, entre outros assuntos atuais,
e contará com a presença internacional do Prof. Hugo De Clerck

A

Sociedade Brasileira de Ortodontia está organizando o
SBO OrtoPremium 2012, seu
congresso local, que ocorrerá
nos dias 12 a 14 de julho no Hotel Windsor Atlântica, no Rio de Janeiro. Este
ano o palestrante internacional convidado será o Professor Hugo De Clerck,
da Bélgica, com presença confirmada
para o dia 13 de julho. Ele ministrará
o curso intitulado “Mini-placas de ancoragem para protração da face média
em pacientes Classe III e distalização
de molares em pacientes Classe II.” O
Prof. De Clerck vem apresentando em
todo o mundo excelentes resultados
clínicos utilizando mini-placas em pacientes em crescimento.
O curso nacional será sobre “Tratamentos Multidisciplinares”, com os
Professores Roberto Brandão, Carlos
Eduardo Ferreira e Márcio Bittencourt. Vale a pena conferir!

Nossa grade de atividades nacionais incluirá palestras de ortodontia
e de especialidades afins, com os seguintes palestrantes já confirmados:
Prof. Nelson Mucha (mordida aberta), Prof. Antônio Carlos Ruellas
(mecânica), Prof. Carlos Eduardo
Sabrosa (prótese), Prof. Henrique
Martins (cirurgia), Profa. Deise
Masiolli (auto-transplante), Prof.
Weber Ursi (bráquetes auto-ligáveis), Prof. Julio Pedra e Cal Neto
(ortodontia lingual), Prof. Jonas
Capelli (estética) e Prof. Flavio Carvalho (projeção de incisivos).
Ofereceremos também atividades
pré-congresso, no dia 11 de julho, incluindo um curso “hands-on” de miniimplantes com o Prof. Carlo Marassi,
um curso de credenciamento Invisalign e um curso de Orientação para o
BBO.
Mais informações no site da SBO
(www.sbo.org.br). 

Com presença conﬁrmada,
o Prof. Hugo De Clerck
ministrará curso sobre miniplacas de ancoragem.

!

Atualização científica, certificação
profissional e defesa da especialidade:
sua diferenciação para vencer
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Assembleia Geral

Assembleia Geral discute defesa
da ortodontia em BH
Ações na Câmera dos Deputados, inclusão da Ortodontia no SUS,
Congresso da WFO no Rio de Janeiro e prevenção contra cursos
mercantilistas estão entre os destaques

N

o dia 12 de outubro de 2011,
foi realizada, em Belo Horizonte - MG, durante o 8º
Congresso

da

Associação

Brasileira de Ortodontia e Ortopedia
Facial, a Assembleia Geral Extraordinária da ABOR. Na ocasião foram discutidos os seguintes temas:

• Ações da ABOR junto à Câmara
dos Deputados: o Dr. Ricardo informou que o Projeto de Lei de
número 791/2011, de autoria do
Deputado Federal Jovair Arantes,
está em tramitação na Câmara dos
Deputados, aguardando aprovação
do parecer do relator na Comissão
do Trabalho. [Disse que] A ABOR
vem trabalhando constantemente
para aprovação do referido proje-

to de lei e que o maior apoio deve
partir dos representantes das entidades estaduais para que os deputados de cada estado possam votar
favoravelmente, acompanhando
as intenções da ABOR. O Dr. Ricardo destacou a atuação da Dra. Carla, da ABOR-CE, a qual entrou em
contato com os deputados da Comissão do Trabalho do seu estado.
• Ações da ABOR junto ao CFO: o
Dr. Ricardo destacou que as sugestões da ABOR estão com o CFO
há algum tempo, e o trabalho vem
encontrando dificuldades para que
essas sugestões sejam aprovadas
em plenárias. O Dr. Ricardo destacou que o assunto será debatido no
fórum Rumos da Ortodontia e solici-

Conselho Superior Deliberativo
da ABOR e Diretoria Executiva
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tou a presença de todos.
• Ações da ABOR junto ao Ministério
da Saúde: O Dr. Ricardo afirmou
que, em reunião com o Dr. Gilberto Pucca, foi solicitado para a
ABOR elaborar uma campanha de
esclarecimento para os dentistas do
SUS e para a população em geral, a
fim de efetivar a inclusão da especialidade de Ortodontia no SUS. O
Dr. Paulo, da ABOR-GO, informou
como estão sendo os procedimentos junto à prefeitura de Anápolis
- GO, para a inclusão da especialidade no SUS.
• Revista da ABOR: o Dr. Ricardo
expôs que a ABOR entrou em contato com a Elsevier, a qual apresentou um orçamento para uma revis-

ta on line e impressa.
• Congresso da WFO: a Dra. Flávia
apresentou as condições exigidas
pela WFO para sediar o congresso
da entidade internacional, expondo os pros e os contras, as vantagens e as dificuldades, bem como
respondendo os questionamentos
advindos da última assembleia da
ABOR, em Goiânia - GO, na qual o
Dr. Marco Antônio fez a proposta.
O Conselho Superior Deliberativo
aprovou por maioria de votos a
inscrição do Rio de Janeiro como
sede do Congresso da WFO de
2020, com organização da ABOR
Nacional e da SBO, com a divisão
dos gastos para que os representantes da WFO venham até o Brasil / Rio de Janeiro, para avaliar as
condições da cidade sede.
• Eleição da próxima sede do 10º
Congresso de 2015: inicialmente as
candidatas foram ouvidas quanto à
permanência de suas candidaturas,
ao que a APRO e a SBO retiraramse da disputa, permanecendo a
ABOR-PA e a ABOR-SC. Passouse ao sorteio das apresentações, ao
que a ABOR-PA apresentou primeiro e, em seguida, a ABOR-SC.
Ao final das apresentações, abriuse a votação secreta pelo Conselho
Superior Deliberativo. Encerradas
as votações, apuraram-se os votos,
resultando 12 (doze) votos para a
ABOR-PA e 12 (doze) votos para
a ABOR-SC. Em razão do empate, segundo o estatuto da ABOR,

o Presidente da ABOR, em voto de
minerva, após consultar os demais
membros da Diretoria Executiva,
decidiu que a sede do 10º Congresso de 2015 será a ABOR-SC.
Considerando a apresentação da
ABOR-PA como sede do congresso da ABOR, o Conselho Superior
Deliberativo, por maioria de votos,
resolveu que o 11º Congresso da
ABOR em 2017 será em Belém PA, organizado pela ABOR-PA, ao
que a entidade solicitou o prazo até
a próxima assembleia para confirmar a aceitação.
• Ações para valorização do associado ABOR: o Dr. Ricardo afirmou
que uma das preocupações da atual diretoria era fazer com que o associado da ABOR seja reconhecido
e valorizado no meio ortodôntico.
Abrindo para discussões, o Dr. Alexandre, da ABOR-BA, expôs uma
série de materiais desenvolvidos a
fim de que o associado tenha interesse associativo, como cartilhas
educativas, calendário, entre outros. Informou que parte do material é distribuída junto com o jornal
do CRO- BA. O Dr. Ronaldo sugeriu que a Diretoria preparasse uma
aula para alunos concluintes da
graduação e apresentasse a especialidade da Ortodontia, bem como
os anseios da classe para aqueles
que ainda não foram atingidos por
cursos mercantilistas. O Dr. Alexandre, da APRO, afirmou que realizou visitas em alguns cursos de

Dúvidas sobre ortodontia?
Você esclarece aqui!

pós-graduação, não sendo recebido por todos, em razão de questões
ideológicas. Afirmou, ainda, que a
APRO vem fazendo constantes publicações na revista Veja/PR, destacando a necessidade de a ABOR
ter uma assessoria de imprensa. A
Dra. Flávia afirmou que não adianta procurar alguns cursos e que a
solução é atingir o aluno antes de
ingresso em um curso mercantilista, sendo mais viável ir direto à
graduação. A Dra. Vanessa afirmou
que a parceria entre a ABOR-ES
com o CRO-ES e a ABO-ES tem
trazido resultados excelentes para
a entidade. O Dr. Luciano afirmou
que a ABOR-SP vem distribuindo
constantemente materiais para os
seus associados.
• A Dra. Telma, do BBO, informou
que o BBO está passando por atualizações, das quais destacou o Projeto Piloto com alunos concluintes
dos cursos de pós-graduação em
ortodontia e recém-formados, os
quais poderão fazer a primeira fase
do exame do BBO, bem como informou que as normas do exame
foram modificadas, e que agora são
exigidos apenas 06 (seis) casos de
alta complexidade.
• O Dr. Ricardo sugeriu que a próxima assembleia da ABOR seja em
São Paulo, durante o Congresso
da ABOR-SP, nos dias 19 a 21 de
abril de 2012, ocasião em que será
a eleição para a Diretoria Executiva
da ABOR. 

Visite o site da ABOR:

www.abor.org.br
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Congesso da ABOR

Sede do próximo Congresso
da ABOR alia acessibilidade a
preços convidativos
Qualidade cientíﬁca da programação é o foco principal, mas a
capital potiguar é atração à parte

M

al terminou o Congresso de Belo Horizonte, e a
ABOR-RN já intensifica os
preparativos para o próximo Congresso, que será realizado em
Natal - RN. A parte científica está sendo
definida com todo zelo e rigor e em breve será divulgada. Mas o alto nível do
conteúdo não é o único motivo para sua
participação no 9º Congresso da ABOR.
A própria cidade escolhida é uma atração à parte.
Trata-se de um dos principais destinos turísticos do país e também uma
das principais cidades brasileiras a receber eventos nacionais e internacionais.

Segundo o consultor de viagens Sérvulo
Roberto, a cidade pratica um dos turismos mais acessíveis do Brasil, tanto no
que diz respeito aos custos, quanto à
malha aérea.
No que diz respeito a preços e infraestrutura, Natal também é destaque
no cenário nacional. “No geral, apenas
duas capitais nordestinas praticam preços menores que Natal. Mas mesmo
assim, a capital potiguar apresenta vantagens: tem a segunda maior rede hoteleira do Nordeste e uma gastronomia
que já se tornou referência internacional”, explica Roberto.
“Dar uma esticadinha para o para-

íso de Fernando de Noronha também
fica melhor via Natal. A cidade pratica
as melhores tarifas aéreas para a ilha”,
sugere Roberto.
O consultor destaca ainda que a
terra de Câmara Cascudo também está
mais próxima quando o quesito é o tempo de viagem. “De São Paulo partem 32
voos diários, sendo que sete são diretos.
De Brasília também são sete os voos diretos, dos 18 voos diários disponíveis.
Já o Rio de Janeiro dispõe de 18 voos
diários sendo oito deles, diretos”, finaliza Roberto. Consulte o tempo do seu
voo em: http://fsbrasil.files.wordpress.
com/2008/11/brazil-flight-time1.jpg 
Diretoria da ABOR-RN

1

2

Figura 2 Dromedários,
Praia de
Genipabu - RN.
Figura 1 - Fortaleza dos Reis Magos, Natal - RN.
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