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Editorial

Balanço positivo
Ricardo
Machado Cruz Presidente da
ABOR

M

ais um ano chega ao fim. Mais uma
etapa vencida. Hora de finalizar os
projetos em andamento, fazer um balanço do que passou e planejar novas ações
e projetos para 2013. Essa rotina ocorre
sempre, quer queiramos ou não. Parece
que o fim do calendário marca também
um separador de águas. Precisamos desse
momento para refletir, recarregar as baterias e, caso estejamos no caminho correto,
seguir em frente. Se notarmos que é preciso mudar, o fim do calendário é o momento certo para isso. Ano novo é ótimo
para alterar as coordenadas do que não
está evoluindo bem. Não dá para encarar o
dia 31 de dezembro como um dia comum,
que será sucedido por outro dia comum.
A ABOR, como entidade de classe,
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também funciona assim. Quando olhamos
para trás, vemos o que conseguimos até
aqui. E não foi pouco. É lógico que as coisas não andam na velocidade que queremos. Mas dá gosto ver todos os progressos
feitos por uma associação que surgiu em
um passado não muito longínquo. Tudo
isso tem sido possível graças ao trabalho
incansável e abnegado de todas as diretorias executivas e de todos os membros
que já ocuparam uma cadeira no conselho
superior de nossa entidade. Coincidentemente, escrevo estas linhas exatamente
no Dia de Ação de Graças, um momento
mais do que oportuno para mais uma vez
agradecer aos que nos antecederam e a todos que nos colocaram aqui, à frente de
tão importante grupo.
Nesta edição da Gazeta, os leitores
terão a oportunidade de acompanhar os
trabalhos que estão sendo realizados pela
ABOR nacional e suas filiadas estaduais e
conhecer os projetos que virão. Para aqueles nossos associados que já estão engajados nessas conquistas, nosso muito obrigado. Contamos com vocês. Para aqueles
que ainda não estão participando, reitera-
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mos o convite para que se juntem a nós
e nos ajudem. As associações oficialmente
constituídas já existem desde a Roma antiga. Por definição, trata-se de uma forma
de organização social, com caráter eminentemente de voluntariado, formada
pela reunião de indivíduos com interesses
comuns, que a utilizam como instrumento para a satisfação das necessidades individuais humanas, nas suas mais diversas
manifestações. Um conceito que se aplica
muito bem ao nosso caso. Temos todos um
objetivo comum: o fortalecimento de uma
ortodontia brasileira de qualidade, com
ética e dignidade.
Temos crescido em vários estados e
acreditamos que 2013 será ainda melhor,
principalmente em função da realização
de nosso congresso nacional bianual, que
ocorrerá em outubro de 2013, na bela
cidade de Natal, RN, juntamente com o
Congresso da Associação Latino-americana de Ortodontia (ALADO).
Boa leitura, um feliz natal e um ano
novo repleto de paz, saúde, sucesso e
amor. 
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Congresso da ABOR

9o Congresso da ABOR e a bela
Natal: atrações em dobro!
Belezas naturais, opções de lazer e uma ortodontia de ponta são as
atrações imperdíveis desta edição do evento. Inscreva-se já e ganhe uma
adesão gratuita ao curso internacional do Prof. Hugo De Clerck

N

atal é considerada uma das
capitais com a melhor qualidade de vida do país, e
seu ar é considerado o mais
puro das Américas. É também conhecida como a Cidade ou “Noiva” do Sol
por ter cerca de 300 dias ensolarados
por ano.
A cidade também é uma das capitais com mais opções de acomodação
do Nordeste: são mais de 20 mil leitos
turísticos na região metropolitana do
Estado, dos quais 92% estão concentrados em Natal.
Para o 9° Congresso Internacional

da Associação Brasileira de Ortodontia
e Ortopedia Facial (ABOR), que acontecerá de 9 a 12 de outubro de 2013,
contaremos com o Ocean Palace Beach
Resort & Bungalow, um resort categoria
cinco estrelas que será o hotel oficial
do evento, além de mais de dez outras
opções de hospedagem, variando entre
as categorias três e cinco estrelas.
Natal recebe em média 36 voos diários. A TAM, companhia aérea oficial
do evento, está oferecendo até 25% de
desconto sobre a tarifa publicada no
site. As demais companhias também
oferecem descontos nas mesmas con-

dições, variando de 5% a 20%.
A maior atração da capital potiguar
são, sem dúvida, suas belezas naturais. Ao todo, são 420 km de praias,
incluindo a famosa praia de Pipa, com
seus golfinhos, suas falésias e sua agitação noturna. E, por sua proximidade
geográfica, a paradisíaca ilha de Fernando de Noronha é um dos destinos
mais cobiçados a partir de Natal.
Entre as inúmeras opções que serão sugeridas aos congressistas pela

1

9 a 12 de outubro de 2013

Figura 1 - Vista
aérea do Centro
Estadual de
Convenções, sede
do 9° Congresso
Internacional da
ABOR.
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Figura 2 - Os golfinhos são
uma atração à parte na
praia de Pipa e na ilha de
Fernando de Noronha.

agência oficial do evento estão
os passeios à praia de Maracajaú, com direito a mergulho, e
os passeios de buggy nas dunas
de Genipabu.

Conforto, segurança e
facilidade de acesso
O 9° Congresso da ABOR vai
ser realizado no Centro Estadual
de Convenções que se encontra
próximo ao principal complexo hoteleiro de Natal, em plena Via Costeira,
garantindo facilidade de acesso e vista
privilegiada para o mar. O ambiente é
totalmente climatizado e oferece toda
a estrutura necessária para a organização do evento, aliando conforto e
segurança.

Palestrantes de renome
internacional

de Almeida, Antonio David Corrêa
Normando, Carlos Alexandre Câmara, Guilherme dos Reis Pereira Janson, Alexandre Moro, Jonas Capelli
Junior, José Nelson Mucha, Marcus
dos Reis Pereira Janson, Telma Martins de Araújo, Weber José da Silva
Ursi, Maurício Tatsuei Sakima, Jorge
do Nascimento Faber, Dudu Medeiros,

O 9° Congresso da ABOR vai reunir alguns dos maiores especialistas em
ortodontia do Brasil e do mundo. Entre as presenças já confirmadas estão:
Hugo De Clerck, Roberto Justus, Lucia Cevidanes, Eustáquio Araújo, Ary
dos Santos Pinto, Marcio Rodrigues

Rogério Zambonato Freitas, Antônio
Carlos de Oliveira Ruellas, Ertty Silva
e Carlos Jorge Vogel.

Inscrições via internet
As inscrições para o 9° Congresso
da ABOR já estão abertas. Os interessados poderão se inscrever através do

Veja abaixo o valor da inscrição de
acordo com sua categoria
CATEGORIAS

Novembro
de 2012 até
30/04/2013

De
01/05/2013 a
30/06/2013

De
01/07/2013 a
31/08/2013

De
01/09/2013
até o Evento

Sócio da ABOR

450,00

540,00

630,00

720,00

Não Sócio

590,00

680,00

770,00

860,00

Alunos de Pós-Graduação e
Acadêmicos de Odontologia

390,00

480,00

570,00

660,00

Curso do Prof.Hugo De Clerck

150,00

180,00

210,00

240,00

VALORES
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site www.congressoabor2013.com.br.
O valor do investimento poderá ser
parcelado, sem juros, no cartão de
crédito. O número máximo de parcelas será equivalente à quantidade de
meses restantes até a data do evento.
O Sócio da ABOR de qualquer categoria (aspirante, efetivo ou remido) que
fizer sua inscrição até 30 de abril de
2013 receberá uma adesão gratuita ao
curso do Professor Hugo De Clerck.

ALADO realiza seu 19° Congresso
A Associação Latino Americana
de Ortodontia (ALADO) realizará seu
19° Congresso no dia 9 de outubro de
2013, simultaneamente ao 9° Congresso Internacional da ABOR. O evento
será presidido pelo presidente da instituição, Dr. Kurt Faltin Júnior, e terá
como presidente de honra o Dr. Roberto Justus, presidente da World Federation Of Orthodontists (WFO).
O Congresso será realizado no formato de simpósio, tendo como eixos
a ortodontia e a ortopedia facial. Estão convidados os presidentes das 18
entidades que compõem a associação,
além dos seus membros ativos. Ao
todo, o congresso terá uma carga horária de 6 horas. 

Reunião com MS

ABOR assessora Ministério da
Saúde para incluir ortodontia
no SUS
Projeto elaborado pela UFRJ prevê a oferta de serviços de ortodontia
à população dentro da estratégia do programa Brasil Sorridente. Ampla
campanha de mídia também está prevista

N

da ABOR.
A reunião aconteceu em resposta a
uma solicitação do Ministério da Saúde, por meio da Coordenação Nacional de Saúde Bucal, de que a ABOR
fornecesse apoio técnico na estruturação e no delineamento da implantação
da ortodontia dentro da estratégia do

Hart Creations / iStockphoto

o dia 28 de novembro de
2012 a Associação Brasileira de Ortodontia e Ortopedia Facial (ABOR) esteve
reunida com o Dr. Gilberto Pucca, coordenador nacional de saúde bucal do
Ministério da Saúde (MS), com o objetivo de apresentar o projeto elaborado
pela ortodontia da Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ) para a incorporação da
ortodontia preventiva e interceptativa dentro das atividades
de atenção à saúde bucal disponibilizadas no Sistema Único de Saúde (SUS) com o apoio
do programa Brasil Sorridente.
Participaram da reunião, além
do Dr. Gilberto Pucca e do Dr.
Ricardo Machado Cruz (Presidente da ABOR), a Dra. Ana
Maria Bolonhese (professora
titular da UFRJ), o Dr. Carlos Alberto
Estevanel Tavares (Presidente da Associação de Ex-alunos Pós-graduados
em Ortodontia da UFRJ), a Dra. Sânia
Ornellas, aluna do curso de Doutorado
em Ortodontia e co-autora do projeto,
e o Dr. Hugo Caracas, Secretário Geral

8

programa Brasil Sorridente. A disciplina de Ortodontia da UFRJ elaborou
amplo projeto com o detalhamento
das competências de cada um dos participantes do processo de atenção ortodôntica dentro do programa Brasil
Sorridente no que diz respeito à pro-

Gazeta ABOR • ano 13, n.2, jul-dez (2012)

moção de saúde, prevenção e interceptação dos problemas ortodônticos e no
encaminhamento dos pacientes para a
ortodontia corretiva. Foram acertadas
reuniões futuras para o detalhamento
técnico de sua execução.
Também ficou acertado que a
ABOR ajudará na formatação de uma
espécie de campanha na mídia, em que o Ministério da
Saúde visará esclarecer a população a respeito de vários
tópicos relacionados à prevenção e ao tratamento das maloclusões, terceiro maior problema de saúde bucal no país
depois da cárie e da doença
periodontal. Nesse material,
a ser veiculado em outdoors,
televisão, rádio, revistas, jornais e outras mídias, serão
abordados temas interessantes como, por exemplo, as formas de
acabar com os hábitos de sucção de
dedo ou de chupeta, a época ideal
para levar o filho pela primeira vez ao
ortodontista, como se dá a troca dos
dentes, a importância dos dentes de
leite etc. 

Associações Estaduais

ABOR-GO discute mercado de
trabalho, previdência e convênios
com MS, CFO e ANS
Entidade discute em seminário a baixa sinistralidade nos convênios e
defende melhor remuneração. Imposto de renda, previdência e ortodontia
lingual são outros temas desenvolvidos em apoio ao nosso profissional
Em 17 de maio, participamos do seminário “Os desafios do cirurgião-dentista no mercado de trabalho: políticas
públicas de Saúde Bucal, previdência
social, planos e convênios odontológicos”, que contou com as seguintes
presenças e respectivas contribuições:

IC

T

odo início do ano temos a
preocupação em acertar as
contas com o “Leão” da Receita Federal e sempre surgem dúvidas em relação às novidades
da declaração. Pensando nisso, a seção
Goiás da Associação Brasileira de Ortodontia e Ortopedia Facial (ABORGO) promoveu no dia 15 de março de
2012 a palestra “A Receita Federal e a
Odontologia” com o auditor-chefe da
Receita Federal em Goiás Jorge Martins, que esclareceu as principais dúvidas dos profissionais.
No mês de abril, a ABOR-GO esteve presente nas discussões promovidas
pelo Conselho Regional de Odontologia de Goiás (CRO-GO) a respeito dos
convênios, e apoiou os cirurgiões-dentistas na paralisação dos dias 15 e 16 de
maio em protesto às condições oferecidas pelos planos odontológicos. Entre
as reivindicações defendidas figuraram
uma maior valorização profissional
e um reajuste da tabela de pagamento por atendimento, de acordo com a
Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Odontológicos
(CBHPO).

• Gilberto Pucca Jr., Coordenador de
Saúde Bucal do Ministério da Saúde (MS), segundo o qual “a Saúde
Bucal é um direito inalienável do
brasileiro”, e que nos mostrou as
diretrizes e realizações do Governo

Federal na Odontologia;
• José Mário Moraes Mateus, do
Conselho Federal de Odontologia
(CFO), que nos explicou as ações
do CFO junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS),
mostrando que “a taxa de sinistralidade dos planos odontológicos é
baixa, variando de 44% a 64,4%
(segundo os dados de 2011 da
ANS) e que, assim, os planos odontológicos podem e devem remunerar de maneira mais adequada o
trabalho dos cirurgiões-dentistas”;
• Cristiana Leite Carvalho, pesquisadora da Pontifícia Universidade
Católica de Minas Gerais (PUCMG), que nos apresentou os dados
da Odontologia no Brasil (os dados
completos podem ser acessados
em http://epsm.nescon.medicina.
ufmg.br/epsm/);
• Arlete Mesquita, advogada trabalhista e previdenciária que nos
orientou sobre os aspectos previdenciários de nossa profissão e sobre a importância da contribuição
à Previdência Social oficial; e, por
último,
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• José Carrijo Brom, da Federação
Interestadual dos Odontologistas,
que discorreu detalhadamente sobre a CBHPO.
Em 22 de junho, tivemos a presença do Prof Dr. Maurício Marigo, que
ministrou o curso “Vamos iniciar na
Ortodontia Lingual?”. Sua brilhante
exposição demonstrou, de forma panorâmica, o alcance da técnica lingual,

estimulando o participante a buscar
conhecimentos mais aprofundados
para a sua prática.
Finalmente, estamos nos preparando para o 7° Congresso Internacional
da ABOR, seção Goiás, a ser realizado
de 21 a 23 de março de 2013. No evento teremos a presença (já confirmada)
dos palestrantes Profa. Dra Lúcia Cevidanes (Michigan, EUA), Prof. Dr. Leopoldino Capelozza (USP, Bauru),

Prof. Dr. Marcos Janson (USP, Bauru),
Profa. Dra. Solange Fantini (USP, São
Paulo), e Prof. Dr. Laurindo Furquim
(UEM, Paraná) entre outros (as informações completas se encontram no
nosso site). Na ocasião, comemoraremos o 20° aniversário de fundação da
ABOR seção Goiás. Convidamos todos
a participarem dessa grande festa científica e social. 
Diretoria da ABOR-GO

Apresente seus
produtos para mais de
ortodontistas
em todo o Brasil!
 Alto índice de leitura: conteúdo
voltado à defesa dos ortodontistas
 Melhor retorno para seu investimento
 2.500 exemplares impressos e
média de 7.500 acessos on-line
 Tempo de exposição superior a 6 meses
u
) 3021-0163 o
Ligue para (11
m.br
o
ara adm@ic.c
p
il
a
-m
e
e
vi
n
e
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Associações Estaduais

ABOR-MG: missão cumprida no
biênio 2011/2012
Diretoria da entidade finaliza seu mandato com muitas conquistas e
apresenta um planejamento com novidades para a nova gestão
gresso promovido pela empresa
GAC Orthomax (do grupo Dentsply) para os sócios da ABOR-MG.
• Plano estratégico de marketing,
que colocou a ortodontia em pauta
em rádios, jornais e mídias sociais.
Tivemos a publicação de várias
entrevistas e

IC

O

ano de 2012 foi finalizado
na seção Minas Gerais da
Associação Brasileira de Ortodontia e Ortopedia Facial
(ABOR-MG) com muitas conquistas
para celebrar. Entre elas destacamos:
• Realização do 8° Congresso de
Ortodontia e Ortopedia Facial da
ABOR. Esse evento foi considerado
um enorme sucesso em termos de
público e conteúdo científico, marcando um novo posicionamento
dos eventos da ABOR frente a seus
parceiros comerciais.
• Encontro dos diretores regionais
da ABOR-MG (favorecendo a relação entre os ortodontistas de todo
o estado de Minas Gerais).
• Parceria com uma grande operadora de seguros para disponibilizar
seguro de responsabilidade civil
profissional a todos os sócios da
ABOR-MG em dia com suas obrigações estatutárias.
• Cursos, jornadas e congressos com
professores expoentes da ortodontia nacional para ajudar na constante atualização de nossos colegas
especialistas.
• Parceria para otimizar e facilitar
a presença de um grupo de ortodontistas mineiros no congresso da
AAO (Philadelphia, EUA) em abril
de 2013. Curso de um dia pré-con-

artigos em revistas e jornais impressos de Minas Gerais, além de
várias inserções em jornais virtuais, com a participação dos diretores, representantes da ABOR-MG.
• Presença em mídias sociais, facilitando a comunicação com os associados e a população em geral. A
ABOR-MG finaliza o ano com cer-

ca de 4.800 amigos conectados, do
Brasil e do exterior.
Seguindo os trâmites descritos no
estatuto da instituição (veja em www.
abormg.org.br), por meio de votação e
apresentação na assembleia geral realizada em outubro de 2012, a
base desta diretoria assumirá a
gestão 2013/2014 com muitas
novidades.
Para o presidente da ABORMG, Dr. Luiz Fernando Eto, a
entidade pretende continuar
avançando nos eventos que permitam uma atualização científica de
seus associados (inclusive com um
intercâmbio científico entre todas
as diretorias regionais do estado) e
promovendo uma maior conscientização da população em geral sobre a
importância da Ortodontia praticada
com ética e qualidade.
Para celebrar esse momento especial, a ABOR-MG acaba de promover
um evento ímpar de encerramento,
com a participação do Dr. Leopoldino Capelozza, ministrando curso sobre o tema “Disgenesias: novas bases
para compreensão e inclusão na prática clínica”. O evento, realizado nos
dias 14 e 15 de dezembro e oferecido com condições especiais para associados da ABOR, marcou, com um
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grande brinde, o encerramento da
gestão 2011/2012 e o início da gestão 2013/2014 da ABOR-MG, com a
posse da nova diretoria. Integraram
a diretoria da ABOR-MG na gestão
2011/2012:
• Dr. Luiz Fernando Eto (Presidente);
• Dr. José Eymard Bicalho
(Vice-Presidente);
• Dra. Roberta Camargos Carneiro
(1ª Secretária);
• Dr. Márlio Vinicius de Oliveira
(2o Secretário);
• Dr. Marcelo Reis Fraga (Diretor
Científico);
• Dra. Jordana Pacheco (Diretora
Social);
• Dra. Alessandra Simões Machado
(1ª Tesoureira);

• Dra. Mariana Maciel Tinano
(2ª Tesoureira);
• Dr. Antonio Lima Tavares,
Dra. Vera Christina Cestari Grossi,
Dr. Sérgio Henrique Casarim Fernandes (Conselheiros Fiscais);
• Dra. Giselle Naback Lemes Vilani,
Dr. José Mauricio de Barros Vieira
e Dra. Juliana Tito Salla (Suplentes do Conselho).
Para a gestão 2013/2014, a diretoria da ABOR-MG será assim constituída:
• Dr. Luiz Fernando Eto (Presidente);
• Dr. José Eymard Bicalho (VicePresidente);
• Dra. Roberta Camargos Carneiro
(1ª Secretária);

• Dr. Márlio Vinicius de Oliveira
(2o Secretário);
• Dra. Nara Marcondes Monteiro
(Diretora Científica);
• Dra. Jordana Pacheco (Diretora
Social);
• Dra. Alessandra Simões Machado
(1ª Tesoureira);
• Dr. Giordani Santos Silveira
(2o Tesoureiro);
• Dr. José Maurício de Barros Vieira,
Dra. Juliana Tito Salla, Dr. Roberto Márcio de Barros Vieira (Conselheiros Fiscais);
• Dr. Erico Marcel Gomes de Carvalho, Dr. Paulo Renato Carvalho
Ribeiro, Dr. Antônio Geraldo �de
Oliveira (Suplentes). 
Diretoria da ABOR-MG

Seu site na internet

@
www.abor.org.br

!

Atualização científica, certificação profissional
e defesa da especialidade: sua diferenciação
para vencer
12
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Associações Estaduais

ABOR-BA empossa nova diretoria
Em solenidade com cobertura televisiva, diretoria eleita para o
biênio 2012/2014 assume a defesa da ortodontia no estado e realiza
programação científica de qualidade
Nova Diretoria da ABOR-BA:
Alexandre Vianna, Andréa Melo,
Andréa Assis, Mauro Henrique
Nascimento, Lucianna Gomes,
Márcio Sobral e Patrícia Rizzo.

T

omou posse no dia 4 de junho de 2012, em concorrido
jantar no restaurante Bella
Napoli de Salvador, a nova
diretoria da seção Bahia da Associação Brasileira de Ortodontia e Ortopedia Facial (ABOR-BA), composta pelos Ortodontistas Andréa Maria Assis
Cardoso (Presidente), Andréa Reis de
Melo (Secretária Geral), Lucianna de
Oliveira Gomes (1ª Secretária), Mauro Henrique Andrade Nascimento
(1° Tesoureiro), Márcio Costa Sobral
(2° Tesoureiro), Alexandre Protásio
Vianna (Diretor Científico) e Patrícia
Rizzo Araújo (Diretora Social). Katia
Montanha, Ruth Vilas Boas e Tatiana
Dantas compõem o Conselho Fiscal,

e Eliane Libonati e Nélia Souza serão
as Suplentes. Todos são profissionais
atuantes, e estão empenhados em
fortalecer a Ortodontia e em tornar a
ABOR-BA cada vez mais representativa.
A TVE cobriu toda a solenidade e
entrevistou a presidente empossada,
Dra. Andréa Assis, que na oportunidade enfatizou que a ABOR-BA é uma
entidade de classe que luta pelos interesses dos seus associados e visa ao
exercício da Ortodontia de excelência,
que se traduz em respeito e cuidado
para com os pacientes.
Com base em sugestões apresentadas por nossos associados, foi elaborada uma agenda científica para o

segundo semestre de 2012, na qual
foram programadas as seguintes atividades:
• XVI CIOBA - Mesa redonda com
o tema “Ortodontia, ontem e hoje:
de onde viemos e para onde vamos”. A atividade foi coordenada
pela Dra. Andréa Assis e contou
com as conferências do Dr. Mickelson Costa (Associado da ABOR-BA)
e do Dr. Alexandre Protásio Vianna
(Diretor Científico da ABOR-BA)
(Salvador, 29 de outubro de 2012).
• Curso Teórico Laboratorial com
o Sistema Autoligado - O curso
foi ministrado pela Dra. Liliana
Maltagliati (associada da ABORSP), autora do livro “Sistema Autoligado” (26 e 27 de novembro de
2012, vagas esgotadas).
• V Curso Integrado de Ortodontia e Cirurgia Ortognática - A
quinta edição desse evento bienal
contou com a presença do Dr. Jorge Faber (associado da ABOR-DF)
e do Dr. Daniel Rodrigues (cirurgião buco-maxilo-facial), recém-
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chegado de Dallas (EUA) onde esteve ao lado do Dr. Larry Wolford.
O evento, aberto para a comunidade odontológica, aconteceu no dia
30 de novembro de 2012.

“

Entre as diversas ações desenvolvidas pela ABOR-BA para a valorização
profissional e o fortalecimento da enti-

Sistema autoligado
e integração com
cirurgia ortognática:
destaques da
programação
científica da
ABOR-BA. 

dade, incluem-se ainda:

• Revista do Yacht Club da Bahia
- Como forma de divulgação da entidade e seus associados na mídia
escrita, mais uma vez nos utilizaremos dessa revista de grande alcance no estado.
• Calendário - Mantendo a tradição de 6 anos, e em parceria com
o CRO-BA, nosso calendário será
distribuído a todos os cirurgiõesdentistas do estado. 
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Associações Estaduais

ABOR-PA realiza 1º Congresso
Internacional de Ortodontia
na Amazônia
Evento inédito ofereceu atualização de ponta, intercâmbio científico
e descontração em meio à beleza amazônica exuberante. Feira comercial
foi um sucesso

R

ealizou-se em Belém do
Pará, de 23 a 25 de agosto de 2012, o 1° Congresso
Internacional de Ortodontia
da Amazônia, que foi presidido pela
Dra. Sissy Mendes Machado.
Às margens da baía do Guajará,
no galpão de eventos da Estação das
Docas, os congressistas e convidados

foram muito bem recebidos para momentos inesquecíveis pela presidente
e sua diretoria, Dra. Martha Falcoski
(Secretária), Dr. David Normando
(Científico), Dr. Paloma (Tesouraria)
Dra. Sueli Ribeiro (Social), Dr. Marcelo Paiva e Nazareno Mattos (Feira), e
Dr. Paulo e Fabricio Lima (Divulgação).
A abertura solene, realizada no

Teatro Maria Silvia Nunes (Estação
das Docas) e presidida pela Dra. Lilian Régis, Presidente da seção Pará da
Associação Brasileira de Ortodontia e
Ortopedia Facial (ABOR-PA), contou
com a ilustre presença do Secretário
Estadual de Saúde, Dr. Helio Macedo
Franco Junior, e representantes da
classe odontológica local. A cerimônia

1

Figura 1 - Dra. Lilian Régis (Presidente da ABOR seção Pará), Dr. Hélio Franco (Secretário de Saúde do Estado do Pará),
Dr. Roberto Pires (Presidente do CRO-PA), Dr. Carlos Laercio Afonso (Presidente da Academia Paraense de Odontologia),
Dr. Cleiton Picanço (representante da ABO-PA), Dr. Marco Franco (representante das dentais da feira do Congresso),
Dr. Leopoldino Capelozza (representante dos professores participantes do Congresso).
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2

Figura 2 - Dra. Sissy Machado
(Presidente do Congresso) e Dr. David
Normando (Diretor Científico do
Congresso), juntos com palestrantes e
autoridades presentes: Dr. Marco Rosa
(Itália), Dr. Paulo Conti (São Paulo),
Dr. Weber Ursi (São Paulo) e Dr. Ricardo
Cruz (Presidente da ABOR Nacional).

foi, desde seu início, cheia de grandes
emoções. O Hino Nacional Brasileiro
foi entoado pelo canto de vários pássaros amazônicos, seguindo-se um
emocionante discurso da presidente.
Nele, foi prestada uma homenagem
a dois membros fundadores da associação que, durante esses 15 anos de
existência da ABOR-PA, tiveram, por
sua dedicação, uma importância singular: a Dra. Martha Seixas Falcoski e
o Dr. David Normando.
Em seguida, o Secretário Estadual proferiu suas palavras, relevando a
importância da associação e do evento para a saúde pública do Estado do
Pará. Após a cerimônia foi servido um
coquetel ao som do artista local Georg
Egs. Apesar de o Presidente da ABOR
Nacional, Dr. Ricardo Cruz, não conseguir chegar a tempo da cerimônia de
abertura, ele prestigiou o evento participando de toda a programação.
A grade científica, sob a responsabilidade do Dr. David Normando, contou ainda com a presença dos seguin-

tes renomados ministradores:
• Prof. Dr. Marco Rosa (Itália) com
o curso “A Ortodontia e o tratamento interdisciplinar para as ausências dos incisivos – implantes
versus substituição natural”,
• Prof. Dr. Leopoldino Capelozza
(São Paulo) com o curso “Disgenesias: a importância no contexto
atual da ortodontia”,
• Prof. Dr. Paulo Conti (São Paulo)
com o curso “Aspectos oclusais e
ortodônticos nas DTMs: verdades
e mitos”,
• Prof. Dr. Jonas Capelli (Rio de Janeiro) com o curso “Rotinas do ortodontista”,
• Prof. Dr. Weber Ursi (São Paulo)
com o curso “Vantagens e desvantagens dos sistemas auto-ligáveis” e
• Prof. Jorge Faber (Distrito Federal)
que ministrou o curso “Ancoragem
esquelética para – sem extrações –
corrigir a biprotrusão e a Classe II
em adultos”.
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Todos os cursos foram realizados
em sala única, formato que agradou
aos participantes uma vez que todos os
temas são de grande importância para
a ortodontia atual.
A feira comercial, com uma distribuição inteligente e harmônica, permitiu a circulação dos congressistas por
todo o recinto. Com a parceria da empresa Wood Design, que realiza projetos em madeira maciça proveniente
de manejo florestal, foram instalados
dois ambientes agradabilíssimos que
permitiram o encontro e o descanso,
apreciando-se a linda paisagem da baía
do Guajará. Os barcos regionais, estrategicamente colocados, acrescentaram
um toque especial à feira, agradando
aos visitantes e trazendo o retorno esperado pelos expositores.
O sucesso do evento foi comprovado pela satisfação dos congressistas,
ministradores e expositores. A diretoria, sempre sorridente e muito atenciosa, está de parabéns pelo inesquecível evento. 
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Associações Estaduais

ABOR-ES e ABO-ES unem
esforços e realizam congresso
duplo em Vitória
Fortalecido, o evento conjunto abordou a prática odontológica nos
diferentes ciclos da vida e a integração entre ortodontia, prótese,
periodontia e cirurgia

F

oi com muito prazer e satisfação que,
no ano de 2012,
enfrentamos um
grande desafio: organizar o
1° Congresso da Associação
Brasileira de Ortodontia e
Ortopedia Facial, seção Espírito Santo (ABOR-ES),
que aconteceu nos dias
28, 29 e 30 de junho no
Centro de Convenções de
Vitória, em paralelo ao XIII Congresso de Odontologia do Espírito Santo
(COES/2012), realizado pela Associação Brasileira de Odontologia (ABO).
Em suas últimas edições, o COES já
vinha demonstrando todo o seu potencial, e, para essa última edição, recebemos o convite para trabalharmos
juntos com a comissão organizadora
do COES. Essa união objetivou a soma
de esforços para compor um evento de
peso, e que acabou superando todas
as expectativas em termos de sucesso
de público e relevância das palestras
apresentadas.
A concepção do tema – “Odonto-

logia: ciência e arte nos ciclos da vida”
– favoreceu a elaboração de uma programação livre e que permeasse as
diferentes fases da vida. Nossa única
amarra – e nosso principal compromisso – seria então com a ciência e
o exercício profissional. O Congresso
discutiu a prática diária nos ciclos da
vida, desde a concepção até a melhor
idade, fundamentada na odontologia
baseada em evidências e na pesquisa
odontológica.
Tivemos a honra de contar com a
presença do ilustre ortodontista capixaba Roberto Bodart Brandão, que
nos brindou com um curso de 6 horas

intitulado
“Tratamento
de casos complexos: sinergia entre ortodontia,
prótese, periodontia e cirurgia”. O segundo dia do
evento foi conduzido por
dez associados da ABOR,
que apresentaram suas
experiências clínicas com
embasamento
científico
em palestras que seguiram
o tema “Odontologia nos
ciclos da vida”. Fechamos com chave
de ouro no último e terceiro dia com
dois cursos nacionais sobre a interação
entre cirurgia buco-maxilo-facial e ortodontia, apresentados pelos nacionalmente renomados cirurgiões Henrique
Martins Silveira e Ricardo Holanda.
Sucesso foi a palavra final para a
união dessas duas instituições capixabas que souberam administrar as dificuldades inerentes a qualquer evento
e promover o primeiro de muitos outros congressos da ABOR-ES. 
Diretoria da ABOR-ES
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Associações Estaduais

SBO OrtoPremium 2012
Evento de sucesso traz atualização em mini-implantes, relação
profissional-paciente, elásticos sobre mini-placas e abordagem
multidisciplinar. Curso preparatório para o BBO é um dos destaques

A

Sociedade Brasileira de Ortodontia (SBO) promoveu
entre os dias 11 e 14 de julho
o Congresso SBO OrtoPremium 2012. O evento, realizado no
Hotel Windsor Atlântica, em Copacabana, no Rio de Janeiro, foi um grande sucesso, congregando mais de 500
profissionais de todo o Brasil.
As atividades pré-congresso incluíram um curso teórico-prático de miniimplantes ministrado pelo Prof. Carlo
Marassi. Os professores Jonas Capelli,
Ademir Brunetto, Deocleciano Carvalho e Carlos Vogel ministraram ainda
um curso teórico-prático de orientação
para o exame do Board Brasileiro de
Ortodontia e Ortopedia Facial (BBO),
e o Prof. Eduardo Rothier ministrou
um curso de credenciamento do sistema Invisalign.
No dia 12 de julho foi difícil eleger
de qual atividade científica participar.

1

Figura 1 - Diretoria da Sociedade Brasileira de Ortodontia (SBO).

Havia duas salas com palestras simultâneas de profissionais de renome nacional; além disso, realizaram-se o Fórum Clínico do BBO e a apresentação
de Temas Livres. A SBO agradece aos
professores Maurício Casa, Carlos Jorge Vogel, Renato Lenzi, Fernando Habib, Julio Pedra, Deise Masiolli, Weber

2

Ursi, Antonio Carlos Ruellas, Rowdley
Rossi, Carlos Eduardo Sabrosa, Flavio
Carvalho, Henrique Martins, Jonas
Capelli e Nelson Mucha pelas excelentes palestras proferidas.
A cerimônia de abertura foi realizada logo após os cursos, e contou com
a presença do Dr. Ricardo Cruz, Presidente da ABOR, e do Dr. Kurt Faltin
Jr., Presidente da ALADO. Essa cerimônia foi encerrada com a apresentação de uma palestra do Dr. Ricardo

Figura 2 - Ministradores do curso
teórico-prático de orientação para
o exame do BBO: Ademir Brunetto,
Jonas Capelli, Carlos Vogel e
Deocleciano da Silva Carvalho.
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Lopes da Cruz, cirurgião de cabeça e
pescoço, a respeito da “Relação profissional-paciente: de Balint (psicanalista Húngaro) a House (série televisiva
da atualidade)”. Foi uma palestra com
forte apelo educacional, que incitou
todos os presentes a refletir sobre o dia
a dia no consultório e sobre o relacionamento com os pacientes.
No dia 13 de julho oferecemos um
curso internacional ministrado pelo
Prof. Hugo De Clerck. O Dr. Hugo,
proveniente da Bélgica, foi um dos
pioneiros na utilização de elásticos
sobre mini-placas, em crianças, como

mecanismo de redirecionamento de
crescimento para as más oclusões de
Classe III. O altíssimo nível científico
e as informações clínicas relevantes
mantiveram o público atento durante
as 8 horas de duração do curso. Ao final do dia, a plateia empolgada aplaudiu o palestrante de pé.
No sábado, dia 14, encerramos o
congresso com um curso bastante envolvente e empolgante para todos. Os
professores Roberto Brandão, Marcio
Bittencourt e Carlos Eduardo Ferreira
nos brindaram com o dinamismo da
abordagem multidisciplinar entre or-

todontia, periodontia, implantodontia
e prótese. Assistir a essa palestra elevou os parâmetros e critérios com que
avaliamos nossos casos e ressaltou a
importância de trabalhar com profissionais que compartilham uma mesma
filosofia odontológica.
A Diretoria da SBO agradece a participação de todos e os convida a visitar nosso site (www.sbo.org.br) onde
incluímos todas as fotos do evento. 
Diretoria da SBO - Sociedade
Brasileira de Ortodontia

Assembleia Geral

ABOR incrementa ações de comunicação
Assessorias de imprensa e de redes sociais recém-contratadas iniciam ações para consolidar
a imagem institucional da ABOR. Campanhas nacionais de mídia estão planejadas

N

o dia 10 de novembro de 2012,

dade de disseminar a ABOR para o

• Comissão de Normatização dos

foi realizada em Brasília, DF, a

público leigo, por meio de matérias

Congressos da ABOR: O Dr. Fer-

Assembleia Geral Extraordinária da

de cunho editorial ou matérias so-

nando, Vice-presidente da ABOR,

Associação Brasileira de Ortodontia e

ciais. A jornalista sugeriu a criação

falou da necessidade de atualiza-

Ortopedia Facial (ABOR). Na ocasião

de um vídeo e de vinhetas a serem

ção das normas para a realização

foram discutidos os seguintes temas:

veiculadas em campanhas nacio-

dos congressos da ABOR; defendeu

• Assessoria

de

imprensa:

O

nais em veículos de mídia social e

ainda que a ABOR deve participar

Dr. Ricardo expôs que, seguindo

rádios, já que a maior solicitação do

mais ativamente na preparação e

a orientação da última assembleia

associado da ABOR são campanhas

organização dos Congressos Nacio-

geral, a Diretoria da ABOR contra-

nacionais,

nais, incentivando a presença do

tou uma assessoria de imprensa,

pelo Conselho Superior da ABOR.

denominada Casa da Redação, com

• Contratação de uma assessoria

o objetivo de tornar a ABOR reco-

para redes sociais: O Dr. Ricar-

Dr. Emerson, Presidente da ABOR-

nhecida pela classe odontológica e

do relatou que, no mesmo senti-

RN, afirmou que o Congresso da

pelo público como representante

do da contratação de assessoria

ABOR em Natal, RN, a ser realiza-

da Ortodontia no país. O Dr. Ricar-

de imprensa, a ABOR contratou a

do em outubro de 2013, está todo

do apresentou a Sra. Flávia, jorna-

empresa BG Studios, cujo respon-

organizado e que as inscrições es-

lista da Casa da Redação, a qual se

sável é o Sr. Bernardo, o qual irá

tão disponíveis desde novembro de

colocou à disposição das entidades

atualizar as páginas do twitter e do

2012; expôs ainda todas as carac-

estaduais e falou sobre a necessi-

facebook da ABOR.

terísticas do próximo congresso da

estratégias

aprovadas

associado.
• 9°

Congresso

da

ABOR:
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O

Membros da ABOR
reunidos durante a
Assembleia Geral.

ABOR, tais como: a comissão organizadora, as características da cidade de Natal, dos hotéis, da malha
aérea, do local do evento com todas as suas especificações, o layout
da programação do congresso, o
valor e as condições das inscrições,
visando privilegiar o associado da
ABOR. O Dr. Heitel apresentou a
programação científica do 9° Congresso da ABOR, informando os
conferencistas internacionais e na-

cionais. A ABOR-PA manifestou
sua aceitação em realizar, como associação estadual organizadora, o
11° Congresso da ABOR em 2017.
• Definição do calendário de
eventos para o ano de 2014: A
SBO solicitou a alteração da data
do seu congresso de julho de 2014
para agosto de 2014, tendo em vista a Copa do Mundo. O Dr. Ricardo
solicitou que as entidades encaminhem as datas dos congressos para
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a ABOR para adaptação
do calendário ao ano da
Copa do Mundo nas cidades sede de jogos.
• Projeto de Lei n°
791/2011: O Dr. Ricardo
expôs que o relator da comissão do
trabalho divulgou o seu relatório,
em que alterou a redação do projeto de lei. Deliberou-se que a ABOR
entrará em contato com o Conselho de Odontologia para consolidar
parcerias e conseguir a aprovação
final do mencionado projeto de lei.
• Data da próxima assembleia: A
próxima assembleia será em março
de 2013 em Goiânia, GO, durante
o congresso da ABOR-GO. 

