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editorial

O tempo urge…
Exatamente há seis meses, assumimos a diretoria da ABOR por um mandato de dois anos. Gerir essa Associação, de fato, não é tarefa simples, seja
pelo tamanho de sua representatividade ou por sua importância no cenário
da Ortodontia brasileira e mundial.
Há muito para se continuar fazendo,
há muito para inovar, há muito para semear, permitindo que colham os frutos
que só amadurecerão com o tempo.
Logo no início do mandato, tivemos que nos focar nas atividades das
Pré-ANEOs e da ANEO, realizadas pelos CROs e CFO, respectivamente. Essas assembleias tiveram como meta
discutir e consultar a população de
cirurgiões-dentistas sobre as especialidades odontológicas em nosso
país. Foi uma dura tarefa congregar
ortodontistas para representar a ABOR
em todo o território nacional, mas os
esforços valeram a pena e nos certificaram o grau de engajamento e amadurecimento da ABOR. Todas as associações estaduais participaram desse
processo e lutaram bravamente pela
manutenção da carga horária mínima

ABOR

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

Secretário
Sérgio Roberto De Oliveira Caetano

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vice-presidente
José Maurício de Barros Vieira
(peluiza.bhe@terra.com.br)

Presidente da ABOR
Gestão 2014-2016

de ensino da Ortodontia em 2.000 horas. A matéria na página 09 descreve,
com mais detalhes, os acontecimentos e resultados obtidos.
Após a ANEO, tivemos tranquilidade para poder estabelecer nossas
ações. A primeira grande mudança
está sendo transferir nossa secretaria
de Goiânia para o Rio de Janeiro. Nossa meta é estarmos definitivamente
acomodados até o final de dezembro. Isso envolve grandes alterações
e muita burocracia. Mudamos o endereço de nossa sede, nosso número de
telefone e nossa secretaria. Toda a documentação física da ABOR está sendo enviada de Goiânia para o Rio de
Janeiro. Todo esse trabalho é necessário, afinal, seria muito difícil administrar
essa associação à distância. Estamos
visando eficiência e resultado, para
melhor servir aos nossos membros e
à nossa especialidade.
Nosso site também será completamente renovado, ganhando, em
breve, o status de portal. A ideia é congregar em um mesmo local todos os
ramos da ABOR. Nós, hoje, somos 23
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entidades estaduais, contando, ainda,
com o BBO e o Grupo de Professores
de Ortodontia e Odontopediatria. Nossa intenção é tornar nossa comunicação com os Ortodontistas cada vez
mais forte e estender as informações
ao público leigo. Paralelamente, estamos intensificando nossas postagens
no Facebook. Essas formas de comunicação estão gerando excelente visibilidade e fortalecendo nossa associação; afinal, essa é a principal função
de uma associação, congregar seus
membros e, assim, conhecer seus anseios e necessidades, trabalhando em
prol dessas demandas.
A organização do X Congresso da
ABOR, que acontecerá em Florianopólis, nos dias 7 a 10 de outubro de 2015, já
está bastante adiantada, liderada pelo
grupo da ABOR-SC. Estamos certos de
que será um evento de enorme sucesso e, portanto, imperdível! Convidamos
vocês a visitar o site do evento (www.
congressoabor2015.com.br). As inscrições já estão abertas. Outubro de 2015
parece estar longe, mas só parece estar, afinal, o tempo urge.
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ASSINANTES, ALUNOS E EX-ALUNOS
até outubro/2014

novembro a janeiro/2015

fevereiro a abril/2015

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

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

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

OUTRAS INSCRIÇÕES
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até outubro/2014

novembro a janeiro/2015

fevereiro a abril/2015

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

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

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

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

Conselho Superior da ABOR se reúne durante
o SBO OrtoPremium
Durante o Congresso SBO OrtoPremium 2014, no dia 16 de agosto,
ocorreu a primeira Assembleia Geral da ABOR sob essa nova diretoria, que se destacou pela presença
de quase todo o Conselho Superior,
com a ausência de apenas quatro associações estaduais.
A assembleia foi aberta pela Dra.
Flavia Artese, Presidente da ABOR,
dando as boas-vindas aos presentes.
Os principais assuntos abordados foram os descritos a seguir:
• Participação da ABOR nas pré-ANEOs e na III ANEO. As propostas da ABOR foram apresentadas, repassando às entidades
estaduais os seguintes documentos: ofício ao presidente
dos respectivos CROs e as normas de ensino da Ortodontia
do programas Erasmus, da AAO
e da WFO, para que as associações estaduais usassem como
modelo para defender as 2.000
horas para o ensino da Ortodontia. A palavra foi dada aos presidentes das entidades estaduais,

Dr. José Augusto Mendes Miguel, Diretor Científico; Dr. Hugo Caracas, Diretor de Informática e
Comunicação; Dr. José Maurício de Barros Vieira, Vice-Presidente; Dra. Flávia Artese, Presidente;
Dr. Sérgio Roberto De Oliveira Caetano, Secretário Geral; Dr. Flavio Cesar de Carvalho, Tesoureiro

cujas Pré-ANEOs já haviam
ocorrido; esses apresentaram
os resultados das deliberações,
sendo que a maioria teve um resultado positivo. O Dr. Kurt destacou que a ALADO tem orientação quanto à carga horária da
especialização, destacando a
Ortodontia no Chile e em outros

países da América do Sul, que
têm se baseado nas normas da
WFO, e lembrou da necessidade de adequação ao Mercosul.
A Dra. Flávia agradeceu o empenho de todas as entidades, haja
vista que todas tiveram representantes atuantes, que se fizerem presentes nas pré-ANEOs.

Conselho Superior da ABOR em reunião, durante o OrtoRio Premium.
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• Representação da ABOR para a
WFO e outros assuntos referentes à WFO: o Dr. Kurt indicou o
Dr. Ricardo Machado Cruz como
candidato à presidência da ALADO, e a Dra. Julia Harfin, da Argentina, como representante da
América Latina junto à WFO, sendo aprovados por unanimidade
pelo Conselho Superior.
• Mudança da sede e secretaria da
ABOR: a Dra. Flavia informou sobre a dificuldade em se administrar a ABOR, com sede em São
Paulo e secretaria em Goiânia.
Sugeriu que tanto a sede quanto
a secretaria se concentrassem
no Rio de Janeiro. O Dr. Marco
Antônio Schroeder, presidente
da SBO, ofereceu a sede da entidade para a secretaria da ABOR,
o que foi aprovado por unanimidade pelo Conselho Superior.
• Metas da Diretoria Executiva
ABOR biênio 2014/2016: a atual
Diretoria expôs que a principal
meta é dar uma nova aparência à ABOR, que dê visibilidade

Conselho Superior da ABOR.

política à associação, haja vista
que a ABOR não tem expressividade nesse meio, seja nos conselhos de educação, nas secretarias de saúde, nos sindicatos
ou entre outros órgãos.

A próxima assembleia da ABOR ficou marcada para o dia 11 de abril de
2015, no Rio de Janeiro, às 9h, em local
a ser confirmado.

Errata
1

2

3

4

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

6

7

8

9

9. Dr. José Augusto Mendes Miguel

Na edição anterior da Gazeta, ao apresentarmos a nova Diretoria Executiva, houve uma falha ao deixarmos de fora a
fotografia no nosso Diretor Científico, Dr. José Augusto Mendes Miguel. Pedimos desculpas pela falha e incluímos sua
fotografia para conhecimento de todos.
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ALADO

ABOR participa de reunião da ALADO
A ABOR faz parte do Conselho
Superior da (ALADO), que congrega
todas as associações de Ortodontia
da América do Sul, Caribe e México.
Essa Associação se reúne anualmente, quando assuntos pertinentes ao
grupo da América Latina, nossa subdivisão na WFO, são discutidos.
A última assembleia da ALADO
foi realizada em Buenos Aires, no
dia 18 de setembro, durante o Congresso da Sociedade Argentina de
Ortodontia. A assembleia foi presidida pelo Dr. Kurt Faltin Junior, atual

Presidente da ALADO, e secretariada
pela Dra. Julia Harfin, da Argentina.
Nessa assembleia, também contamos com a ilustre presença do Dr. Roberto Justus, Presidente da WFO.
A situação atual da ALADO foi
apresentada pelo Dr. Kurt Faltin, denotando o crescimento da participação
de mais países da América Latina no
grupo. Relatou, também, que somos
o segundo grupo mais numeroso de
associados na WFO, perdendo apenas para a Ásia. O site da ALADO está
em funcionamento e é um excelente

espaço para intercâmbio entre os
países latino americanos (www.alado.org.br). O próximo congresso da
ALADO será realizado no México, na
cidade de Guadalajara, nos dias 3 a 6
de março de 2015. A ABOR ofereceu
o X Congresso da ABOR para, novamente, reunir a ALADO, o que foi bem
recebido por todos.
Aproveitamos para agradecer à
Sociedade Argentina de Ortodontia,
em especial à Dra. Lia Sokolowicz,
Presidente do Congresso, que nos recebeu de maneira impecável.

Assembleia presidida pelo Dr. Kurt Faltin
Junior, atual Presidente da ALADO, e
secretariada pela Dra. Julia Harfin.

Participantes última assembleia da ALADO, realizada em Buenos Aires, no dia 18 de setembro.

Dra. Flavia Artese, Presidente da ABOR,
e Dr. Alfredo Paz, Presidente da Sociedade
Boliviana de Ortodontia.
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CFO

Encontro do CFO
No dia 8 de outubro, a ABOR realizou uma visita formal ao Presidente
do Conselho Federal de Odontologia,
Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues.
Esse encontro ocorreu na sede no
CRO-MS, em Campo Grande, e contou
com a presença do tesoureiro do CFO,
Dr. Rubens Côrte Real de Carvalho, da
Presidente da ABOR, Dra. Flavia Artese,
do Presidente da ABOR-MS, Dr. Paulo
Henrique Rissato e do Primeiro Secretário da ABOR-MS, Dr. André Luis Martins.

Nessa oportunidade, várias questões sobre a Ortodontia brasileira foram apresentadas e discutidas. A ABOR
pôde apresentar ao CFO sua situação
atual, em especial, seu grau de representatividade nacional, que foi demonstrada por meio da participação
maciça da ABOR nas Pré-ANEOs de 23
estados. Explicamos ao CFO a necessidade da manutenção das 2.000 horas
como carga horária mínima para o ensino da Ortodontia. Enfatizamos que

as opiniões da ABOR são isentas de
interesses que não sejam a valorização
da Ortodontia, o cuidado com o especialista em Ortodontia e a preocupação
com o nível de atendimento ortodôntico que a sociedade vem recebendo.
Essa visita fortaleceu os laços já
existentes com o CFO, conforme as
palavras de seu presidente, reafirmando que a ABOR é o órgão consultivo oficial do CFO para questões
pertinentes à Ortodontia.

Dr. Rubens Corte Real de Carvalho, Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, Dra. Flávia Artese, Dr. Paulo Henrique Rissato e Dr. André Luis Martins.

ANEO

Participação expressiva da ABOR na III ANEO,
lutando por nossos ideais
O Conselho Federal de Odontologia participa do reconhecimento e da
regulação das especialidades odontológicas no Brasil. Para consultar as
demandas da Odontologia, o CFO
convoca a Assembleia Nacional de Especialidades Odontológicas (ANEO).
Com o intuito de agrupar os assuntos
a serem discutidos na ANEO, cada estado brasileiro, por organização de seu
respectivo CRO, realiza as Reuniões
Pré-ANEO. Em ambos os tipos de assembleia, os participantes envolvidos
com o ensino odontológico e com as
associações de classe têm direito a
voz e voto, mediante inscrição prévia.
Há mais de 10 anos, a ABOR vem
lutando pelo aumento da carga horária de ensino da Ortodontia no Brasil,
de 1.000 para 2.000 horas, o que se
consolidou com a Resolução 116/2012,
do CFO. Alguns outros grupos de especialistas se manifestaram contra
essa medida e foram ouvidos em audiência pública, realizada em Brasília,
em novembro de 2013. A consequência dessa audiência pública foi a convocação da III ANEO, pelo CFO.
Por meio de muita organização e
mobilização, a ABOR participou das
Pré-ANEOs dos 23 estados que possuem representatividade, propondo a
manutenção da carga horária mínima
de ensino para Ortodontia em 2.000
horas. Apenas três estados rejeitaram
essa proposta, solicitando a redução
para 1.000 ou 1.500 horas. Dessa forma, a proposta de redução de carga
horária foi apresentada na III ANEO,
que ocorreu na cidade de São Paulo
nos dias 13 e 14 de outubro, contando
com a presença de, aproximadamente, 600 dentistas.
A ABOR compareceu de maneira expressiva à ANEO, totalizando
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Membros da Diretora Executiva da ABOR durante a ANEO. Dr. José Augusto Mendes Miguel,
Dra. Flávia Artese, Dr. Sérgio Roberto de Oliveira Caetano e Dr. José Maurício de Barros Vieira.

cerca de 45 representantes. Durante
o primeiro dia de assembleia, os participantes foram divididos em quatro
grupos, para os painéis de discussão.
Havia membros da ABOR em todas
as salas. Preparamos argumentos que
focavam na qualidade do exercício
da profissão, nos exemplos de carga
horária preconizada pela WFO, EUA e
Europa, e no número de processos por
imperícia técnica contra ortodontistas,
que aumenta exponencialmente em
nosso país, demonstrando que a redução na carga horária de ensino seria
um retrocesso para a Ortodontia brasileira. Destacamos que a ABOR não
possui qualquer interesse financeiro,
preocupando-se, unicamente, com a
valorização da profissão e com o nível
de atendimento ortodôntico que nossa sociedade está recebendo. Ao final
das votações nas quatro salas, duas
aprovaram o aumento da carga horária para 2.200 horas, e as outras duas

aprovaram a manutenção das 2.000
horas. Nas quatro salas, também foi
aprovada a manutenção das 2.000
horas para o ensino da Ortodontia em
cursos de duração de até 36 meses.
Ao final dos painéis de discussão,
o grupo todo foi reunido em uma única plenária. A mesa diretora informou
que os assuntos a serem votados seriam aqueles que não obtiveram resultados iguais nas quatro salas de
discussão. Houve dúvidas em relação
à necessidade de votar a redução da
carga horária de ensino de Ortodontia
para 1.000/1.500 horas. Nesse momento, os representantes da ABOR
demonstraram força e união, ponderando, junto à mesa diretora, que as
votações nas quatro salas resultaram
em rejeitar essa redução de carga horária. Ao rever os relatórios das salas, a
mesa, então, deliberou que o assunto
redução de carga horária para Ortodontia havia sido prejudicado e não

seria mais votado na plenária geral, prevalecendo a
manutenção das 2.000 horas de ensino.
Esse resultado foi uma enorme vitória da ABOR,
demonstrando a união desse grupo, que só deseja
que a Ortodontia brasileira continue a ser valorizada
e respeitada. Lembramos que a ANEO é uma assembleia consultiva e que as decisões finais cabem à plenária do CFO, constituída por seus nove conselheiros
efetivos. Portanto, nosso trabalho não termina aqui.
Continuamos em contato com os conselheiros do
CFO, solicitando que, ao final de suas deliberações,
os resultados obtidos na ANEO sejam respeitados.
Agradecemos a todas as associações estaduais,
assim como aos Conselhos Regionais de Odontologia,
professores e coordenadores de cursos de especialização em Ortodontia, alunos de especialização e de graduação que contribuíram ao longo desse processo.

Membros da ABOR estiveram presentes em número significativo durante
a ANEO.

Os debates transcorreram por dois dias, culminando com a plenária.
O Presidente do CFO, Dr. Ailton Diogo Morilhas Rodrigues,
abre a votação plenária.

Os cirurgiões-dentistas votaram sobre temas importantes para as especialidades
da Odontologia.
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ANEO

A ABOR-DF celebra seus 20 anos
A ABOR-DF celebrou seus 20 anos nos dias 5 e 6 de setembro de 2014, durante o 6º Encontro de Ortodontia do DF. O
Encontro contou com a participação de 11 palestrantes, que abordaram um tema atual da Ortodontia, cada um.
A Diretoria da ABOR-DF gostaria de agradecer a todos os palestrantes e participantes, que contribuíram para o sucesso
do evento!

Momentos marcantes do 6º Encontro de Ortodontia do DF. O Encontro contou com a participação de 11 palestrantes.
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ABOR-PA

II Congresso Internacional de Ortodontia
da Amazônia
Em 2014, a ABOR Pará está incansável. Alinhada e focada em oferecer
cursos de alta qualidade, de forma
gratuita e exclusiva aos associados,
tem proporcionado um aumento significativo em seu número de membros
e trazido satisfação a todos eles.
Vários expoentes da Ortodontia se fizeram presentes neste ano,
como os professores Fausto Silva

Bramante, Weber Ursi, Marcos Gabriel Prieto e Roberto Lima. Muitos
outros ainda virão, e será especial,
pois teremos o nosso II Congresso
Internacional de Ortodontia da
Amazônia, com a presença dos professores Carlos Flores-Mir, Alexandre
Moro, Carlo Marassi, Flávia Artese,
Henrique Villela, Márcio Almeida, Nelson Mucha e Roberto Brandão.

O Pará e a Nossa Senhora de Nazaré estarão de braços abertos a todos
os congressistas e palestrantes que
participarem desse grande evento.
Preparem-se, pois são várias feras da
Ortodontia, afinal “Lugar de fera é na
Amazônia!” (David Normando).
Marcelo Paiva
Presidente ABOR-PA

ABOR -PA

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE

ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL
SEÇÃO PARÁ

Apresentação
de
Pôster

GOVERNO DO

SESPA

14

Gazeta ABOR - ano 15, n. 2, jul-dez - 2014

PARÀ

ABOR - SP

ABOR seção SP realiza encontro semestral na
cidade de Santos
A nova Diretoria da ABOR-SP assumiu a direção para o biênio 201416, com foco na valorização e qualificação dos ortodontistas, para que
continuem propiciando, cada vez
mais, saúde bucal aos pacientes, obtendo, assim, mais reconhecimento
da população. A proposta da atual
gestão é atuar sempre junto à ABOR
nacional e integrada com as regionais de cada estado.

Com o objetivo de trazer atualização científica e de contribuir sistematicamente para ampliar o conhecimento em nossa área, realizou-se, em
17 de outubro de 2014, um Encontro
Científico na cidade de Santos, com
o tema “Excelência estética e funcional: uma abordagem transdisciplinar”. O curso foi ministrado pelos
renomados professores Dr. Roberto
Brandão, atual Presidente do Board
Brasileiro de Ortodontia, e os colegas

das áreas de Periodontia e Implantodontia, Dr. Carlos Eduardo de Almeida
Ferreira, e Dr. Márcio Bittencourt, na
área de Prótese. A programação científica, com abordagem multidisciplinar, integrando as especialidades,
despertou bastante interesse dos colegas, sendo muito elogiada. Houve
presença expressiva de colegas da
região e de outras cidades do estado,
propiciando troca de conhecimento,
experiências e congraçamento.

1

2

1) A nova Diretoria da ABOR-SP, da esquerda
para direita: Drs. Luiz Carlos de Mesquita
Cabral, Luis Antonio de Arruda Aidar, Carla
Rachid, Carlos Parenti, Ivana Uglik Garbui,
Marcelo Jassogne Viola e
Jefferson Vinicius Bozelli.
2) Na fotografia, os professores do Encontro
Regional: da esquerda para direita, Drs.
Márcio Bittencourt, Roberto Brandão e
Carlos Eduardo de Almeida Ferreira.
3) Fotografia parcial da plateia no Encontro
3

Regional da ABOR-SP, na cidade de Santos.
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Tecnologia de Combinação
de Cores Personalizadas.
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As fotos dos braquetes não foram retocadas.

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

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

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

ABOR - MG

2014: um ano de muitas conquistas para a ABOR-MG
2014 se caracterizou como um importante ano para a ABOR-MG. Como
não poderia deixar de ser, a entidade focou em contínuos esforços e
dedicação de sua diretoria para promover um conteúdo de grande qualidade para seus associados e para
o meio acadêmico, em geral. As palestras, ministradas por profissionais
renomados e com um conteúdo de
grande relevância, abordaram temas
pertinentes à realidade da categoria.
Esse foi um dos principais objetivos
dos eventos, que contaram com a
presença de importantes nomes do
meio ortodôntico e com palestrantes
de alto nível como convidados.
As palestras abordaram questões
relacionadas à Ortodontia moderna,
tratamentos e novas tecnologias, além
de colocar em ampla discussão a aplicação clínica. Foi abordada, de forma
geral, uma visão ampliada sobre a influência da estética e sua relação direta
com a qualidade de vida dos pacientes.
O ciclo de palestras teve início em
18 de fevereiro, contando com os seguintes nomes:

Dr. Érico Marcel G. de Carvalho.
Biomecânica: princípios básicos.
Dr. Giordani Silveira. Agenesia
dos incisivos laterais superiores: reposição protética ou fechamento ortodôntico?
Dr. José Maurício de B. Vieira,
Dr. Luiz Fernando Eto, Dr. Márlio Vinícius de Oliveira e Dr. Heloisio de
Rezende Leite. Curso de orientação
para o exame do Board Brasileiro de
Ortodontia e Ortopedia Facial - BBO
Dr. Estáquio Araújo. Pérolas da clínica ortodôntica e nossos caminhos:
onde estamos e para onde vamos?
Dr. Marco Aurélio Bonfim. Ortodontia e abordagem odontológica
aos distúrbios do sono (AODS): uma
grande parceria!
Dr. Francisco Ferreira Nogueira.
Palestra de lançamento do livro “Ortodontia de Alta Performance I: Tomografia Cone Beam na Ortodontia”.
Dra. Gisele Cabral da Costa. Insucesso em Ortodontia.
Dr. Wellington Pacheco. Diagnóstico e tratamento das assimetrias
dentária e esquelética.

Dr. Ki Beom Kim. Distúrbios respiratórios do sono: aspectos ortodônticos / Sistema de brackets auto-ligados: Eles são realmente melhores? /
Mecânicas para Classe II em pacientes não colaboradores
Seong-Hun Kim. Miniplacas como
ancoragem ortodôntica.
No mês de outubro, foi inaugurada a sede própria da ABOR-MG. É
um orgulho e um grande marco para
essa associação, que sempre se empenhou na valorização da Ortodontia.
Essa conquista não é apenas da diretoria atual, mas resultado do trabalho
voluntário de todos aqueles que já se
dedicaram a essa causa.
Para 2015, a ABOR-MG, mesmo
em fase de transição da diretoria,
está fortemente empenhada em
buscar novos temas e palestrantes
para dar sequência a toda a qualidade apresentada e amplamente aprovada em 2014.
Assim é a ABOR-MG: sempre promovendo a prática ética da Ortodontia e Ortopedia Facial no estado de
Minas Gerais.

APRO

XIV Encontro Internacional de Ortodontia da Associação
Paranaense de Ortodontia e Ortopedia facial - APRO
Está confirmado, para os dias 16 a
18 de abril de 2015, o “XIV Encontro
Internacional de Ortodontia da Associação Paranaense de Ortodontia e
Ortopedia Facial”, APRO.
A principal atração será o curso
internacional da Profa. Birte Melsen,
da Dinamarca. Além dela, já estão
confirmados grandes nomes da Ortodontia nacional.

Mantendo a tradição, além dos
cursos, o Encontro Internacional da
APRO contará com exposição de painéis científicos e de casos clínicos,
bem como com uma ampla Feira Comercial. Maiores informações poderão ser obtidas no site da APRO: www.
ortoparana.com.br.
Profa. Birte Melsen.
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BBO

Novos diplomados do BOARD
Os ortodontistas abaixo foram aprovados no exame do Board Brasileiro de Ortodontia e Ortopedia Facial (BBO), realizado em março/2014, em Porto Alegre/RS.

1

2

3
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(1) Dr. Adriano Asmuz Boza, Porto Alegre/RS; (2) Dra. Graciele Klein Dreher, Três Passos/RS;
(3) Dr. Guilherme dos Reis Pereira Janson, Bauru/SP; (4) Dr. Ivan Toshio Maruo, Curitiba/PR;
(5) Dr. Luis Antônio de Arruda Aidar, Santos/SP; (6) Dr. Marcel Marchiori Farret, Santa Maria/RS;
(7) Dra. Márcia Angélica P. Maahs, Porto Alegre/RS. (8) Dr. Nielsen Vilela Massahud, Lavras/MG.

BBO

Exames BBO
Está definida a data do próximo exame do Board Brasileiro de Ortodontia e Ortopedia Facial, que será realizado em
Belo Horizonte. Será nos dias 25 a 28 de março de 2015, e a data final de inscrição para candidatos ao exame é o dia 28 de
fevereiro de 2015. Os valores de inscrição para o exame poderão ser parcelados em 6 vezes, no cartão de crédito.
O novo site do BBO já está no ar, confira: www.bbo.org.br
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ABOR - ES

Uma grande perda para a ortodontia Brasileira
No dia 17 de junho de 2014, tivemos uma grande perda para a
Ortodontia Brasileira. O Presidente
da ABOR-ES, Dr. Matheus Alves Jr.,
veio a falecer após um trágico acidente automobilístico, em Vitória/
ES. Esse jovem e promissor ortodontista era capixaba, nasceu em 30 de
maio de 1981. Ingressou no curso de
Mestrado em Odontologia-Ortodontia da Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ), em 2008. Foi um aluno exemplar, merecendo o reconhecimento de todos os professores e
funcionários daquela entidade. Seus
pacientes e colegas de turma tinham
um carinho especial por sua forma
educada e carinhosa de tratar a todos. Sempre se mostrou uma pessoa
de caráter e ético em suas atitudes.
Defendeu sua dissertação, intitulada

“Avaliação da estabilidade de mini-implantes ortodônticos com tomografia computadorizada de feixe
cônico”. Publicou seu trabalho científico em uma das mais prestigiadas
revistas científicas relacionadas ao
assunto, a “Clinical Oral Implants Research”. Em 2010, ingressou no Curso de Doutorado da UFRJ. Publicou
outros trabalhos em revistas, como
American Journal of Orthodontics
and Dentofacial Orthopedics e a Angle Orthodontist. Deixou seus familiares, pais, irmãos e sobrinhos, além de
uma infinidade de amigos, em função
de sua natureza amiga e alma bondosa. Desejamos muita força a todos os
familiares e amigos, e que nosso querido amigo descanse em paz.
Lincoln Nojima

Dr. Matheus Alves Jr.
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ABOR - SE

8ª Jornada e comemoração do dia do
Ortodontista marcam o 2º semestre de 2014
A ABOR-SE engatilhou dois eventos importantes no segundo semestre
de 2014.
No final do mês de agosto, foi realizada a Jornada anual, com o tema
“Excelência Estética Interdisciplinar”.
O evento contou com as brilhantes
palestras de Maira Reis Seixas e Rodrigo Nahás Pinto, que inter-relacionaram a Ortodontia e a Periodontia, em
apresentações complementares, ressaltando a importância das especialidades para a obtenção de excelência
nos resultados estéticos finais.
No dia 20/09, foi realizada uma comemoração especial pelo Dia do Ortodontista, que contou com a ilustre
presença do Prof. Paulo José Medeiros,
em um evento de alto nível, finalizado
com uma deliciosa comemoração.

Vania Santana (Presidente ABOR-SE) e Prof. Rodrigo Nahás (Periodontista).

Diretoria da ABOR-SE e Dra. Maira Reis Seixas.
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Dr. Paulo José Medeiros e sócios da ABOR-SE.

Tecnologia Alemã
Produção Brasileira

Os Legítimos Alinhadores, só
com Doutores Clear Aligner.

O futuro sem brackets no Brasil.
Saiba tudo sobre a tecnologia de tratamentos CA® Clear Aligner.
Visite nosso estande no CIOSP 2015.

Credenciamento

Doutores Clear A

Dia 7 de Fevereiro

ligner

, das 9h às 18h

End.: Hotel Golden
Tulip
Rua Frei Caneca, 11
99 - São Paulo
Entre em contato
:
Natalia Premici 11
94242-7998
“VAGAS LIMITAD
AS!”

(11) 3262-3688 |

www.ca-clearaligner.com.br |

facebook.com/clearalignerbrasil

