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O êxito do 23º Copeo

Um evento completo, cuidadosamente preparado sob todos os aspectos, assim pode ser definido o
 23º Copeo, realizado pela ABO/PE, no Centro de Convenções de Pernambuco, nos dias 10,11 e 

12 de março deste ano. Confira detalhes nas páginas centrais.

Alexandre Rizuto comanda a 
ABO/PE por mais três anos 

Em cerimônia  simples, realizada no auditório da ins-
tituição, em 17 de maio último, na presença da nova 
diretoria eleita e membros dos conselhos Científico e 
Fiscal,  Alexandre Martins Rizuto e Gilberto Souza Jú-
nior  tomaram posse na Presidência e Vice-Presidência 
da ABO/PE para o período de gestão que se encerra 
em maio de 2019.
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Caminhamos para o final da gestão 
2013/2016. Reina o sentimento do de-
ver cumprido, onde toda a diretoria 
da Sociedade dos Cirurgiões Den-
tistas de Pernambuco – Associação 
Brasileira de Odontologia – Seção 
Pernambuco – SCDP-ABO/PE se 
manteve comprometida em atender 
da melhor forma possível os anseios 
desta entidade quase secular.

A SCDP-ABO/PE se transformou numa 
empresa de médio porte com 16 colaboradores, 
mais de 200 alunos, 50 professores especialistas, mestres e doutores, ocu-
pando uma área de aproximadamente 4.500 metros quadrados.

Nestes três anos, atuamos intensamente em várias frentes. Nas três sa-
las de clínica foram priorizados o apoio e a atenção ao corpo docente; mo-
dernização da sala de recepção e da administração da clínica, manutenção 
dos equipamentos, aquisição de novos e modernos periféricos, proporcio-
nando aos alunos conforto, modernidade e segurança, além da instalação 
de banheiro com acessibilidade para pacientes especiais.

Na área científica podemos afirmar que vários cursos foram ministrados, 
inclusive com professores de outras nacionalidades. Fomos responsáveis pela 
realização de duas Jornadas de Estética e dois Congressos – o 22º e o 23º 
Congresso Pernambucano de Odontologia (COPEO) – sendo o último em 
um difícil momento socioeconômico e político brasileiro.

No auditório foi colocado isolamento das paredes para melhor projeção 
e feita a mudança do forro; também a criação da sala de reunião e atendi-
mento ao público, além de ter sido refeita toda a área coberta da edificação.

Ainda nesta gestão adquirimos gerador de energia de 150KVA, o qual 
tem sido de suma importância na constante falta de energia no Recife, sen-
do este um grande diferencial para a nossa Escola de Aperfeiçoamento Pro-
fissional. O piso do pátio externo foi revestido com pedras intertravados. 

A construção do Espaço Multifuncional nos enche de orgulho, haja vis-
ta, ser um local onde eventos importantes da Odontologia pernambucana 
são abrigados. Anexo a este, criamos um refeitório para nossos funcioná-
rios, dando qualidade e dignidade para todos. Jamais poderíamos deixar 
de citar a conservação, manutenção e ampliação dos jardins e fruteiras 
que aqui existem.

Na área administrativa implementamos o uso do ponto eletrônico e a 
criação do Departamento de Recursos Humanos.

Gostaríamos de ressaltar que nossa comunicação tem sido constante 
através do nosso mailing, site, newsletter, Facebook e com regularidade o 
jornal ABO-PE Notícias.

Estamos absolutamente conscientes do dever cumprido e que muito foi 
realizado, porém sabemos também que o desafio é grande para a próxima 
gestão, porque existe muito a ser feito.

Agradecemos aos colegas diretores que incansavelmente ajudaram e 
colaboraram nesta administração, assim como nossos funcionários que li-
teralmente vestem a camisa para termos uma entidade forte, sólida, de 
qualidade, respeitada, conhecida e reconhecida nacionalmente.

      
      Fraternalmente,
      Alexandre Martins Rizuto
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O cirurgião-dentista Alexandre Martins Rizuto foi 
reeleito para a presidência da Sociedade dos Cirurgi-
ões-dentistas de Pernambuco/Associação Brasileira de 
Odontologia - Seção Pernambuco, para um período de 
gestão de maio de 2016 a maio de 2019.

O pleito, em chapa única, elegeu ainda para os cargos 
de vice-presidente Gilberto Ramos de Souza Júnior, se-
cretário Geral João Batista Ribeiro Lemos, primeira Se-
cretária Rosana Harmes de Aquino Eskinazi Sant’Anna, 
tesoureiro Silvio Ricardo Caldas Nascimento, vice-te-
soureira - Ana Maria Carvalho Pessoa de Barros e Silva.

Para o Conselho Fiscal foram eleitos os membros efe-
tivos Cláudio José Silva de França, Patrícia Morgana Hor-
donho Santillo, Valéria Fernandes Maranhão. Membros 
suplentes Ricardo de Oliveira Pereira, Carlos Henrique 
Costa de Azevedo Ramos. O Conselho Científico con-
tará com Angela Carvalho Vieira da Cunha, André Vajgel 
Fernandes, David Moraes de Oliveira, Bruno Gustavo 
da Silva Casado, Breno Tavares Wanderley e Tatiana Irla 
Tavares Nunes Rego Pinheiro.

A Comissão Eleitoral teve a presidência do cirurgião-
-dentista Aldonso da Cunha Pedrosa Júnior e contou 
com os cirurgiões-dentistas Rosany Laurentina Santos 
de Carvalho, na secretaria e Ivoneide Maria de Melo 
Zimmermann e Antônio Alberto Medeiros Salgado, na 
função de mesários.

Ao final do pleito, a chapa obteve 56 votos. “Esse nú-
mero pode ser considerado pequeno, porém tivemos 
uma eleição em chapa única, que não gera disputa e, 

Chapa Única Vence 
Eleições da ABO/PE

sobretudo, pela boa gestão da atual diretoria”, justificou 
o presidente Aldonso da Cunha Pedrosa Júnior.

O presidente reeleito renovou o seu compromisso 
de manter ABO/PE fiel aos princípios de difundir conhe-
cimento de ponta, e acrescentou: “Vamos consolidar 
ainda mais sua atuação como uma instituição conhecida 
e reconhecida nacionalmente”, prometeu.

Nas fotos, aparecem na composição da mesa Ro-
sany de Carvalho, Ivoneide Zimmermann, Aldonso Pe-
drosa e Antônio Salgado. No momento da votação, as 
cirurgiãs-dentistas Fabiana Menezes (na urna) e de pé 
Marcela Walmsley. E o grupo formado pelo presidente, 
secretária e mesários da Comissão Eleitoral, o secretá-
rio Geral João Batista Lemos, o tesoureiro Silvio Caldas, 
a secretária da ABO/PE, Gláucia Pereira, o presidente 
eleito, a ex-diretora Elayne Soares e a diretora da EAP 
Angela Vieira da Cunha. 
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Rizuto assume os destinos da ABO/PE até 2019

Em cerimônia  simples, realizada no auditório 
da instituição, em 17 de maio último, na presença 
da nova diretoria eleita e membros dos conselhos 
Científico e Fiscal,  Alexandre Martins Rizuto to-
mou posse na presidência da ABO/PE para o perí-
odo de gestão que se encerra em maio de 2019.

A sessão foi aberta pela secretária Glaucia Pe-
reira e a mesa formada pelo presidente reeleito, 
o presidente do Sindicato dos Odontologistas de 
Pernambuco (Soepe) Ailton Coelho, o represen-
tante do Conselho Nacional de Odontologia Ro-
gério Zimmermann, o vereador Felipe Francismar 
e o deputado estadual Francismar Pontes.

Após a execução do Hino Nacional, aconte-
ceu a assinatura do termo de posse do secretário 
Geral João Batista Ribeiro Lemos, do tesoureiro 

Silvio Ricardo Caldas Nascimento e dos membros 
dos dois conselhos. Em seguida, ouviu-se a sau-
dação à nova diretoria proferida pelo vice-presi-
dente Gilberto Ramos de Souza Júnior.

Quem fez uso da palavra - Em sua fala, Gilberto 
destacou as práticas modernas da Odontologia, a 
necessidade de “vencer os parâmetros do passa-
do”. Citou a presença dos novos nomes do Con-
selho Científico, envolvidos com atuais conceitos 
acadêmicos. Relevou a estrutura da ABO/PE, “que 
nada fica a dever comparada com outras institui-
ções de ensino de pós-graduação da Odontologia”. 

O deputado Francismar Pontes parabenizou 
Alexandre Rizuto por assumir mais uma vez uma 
entidade de prestígio do porte da ABO/PE e pelos 
resultados obtidos durante a gestão. O vereador 
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Rizuto assume os destinos da ABO/PE até 2019

H1N1

Felipe Francismar afirmou ser um defensor da clas-
se odontológica, na constante luta por melhores 
condições de trabalho. Parabenizou a entidade 
pelo seu propósito de especializar novos cirurgi-
ões-dentistas e se colocou à disposição da classe.

O presidente do Soepe lembrou sua passa-
gem por cargos na ABO/PE, elogiou a presen-
ça de novos quadros na atual gestão, “prontos 
para fazer com que a Odontologia cresça e se 
modernize”. O representante do CFO fez lem-
brar a condição de parceria entre o Conselho 
e a ABO/PE, citou a amizade com Alexandre e 
Angela Vieira da Cunha desde os tempos que a 
ABO/PE funcionava na antiga sede da Avenida 
João de Barros. Acrescentou que a experiência 
de ambos, agora somada a novos nomes, vai tri-
lhar um caminho cada vez melhor.

O que disse o presidente – Alexandre Rizuto fez 
uma ampla retrospectiva do seu mandato. Deu ên-
fase aos aspectos acadêmicos, institucionais, admi-
nistrativos, destacando a permanente preocupação 
em dotar a Escola de Aperfeiçoamento Profissional 
com equipamentos atualizados, recursos huma-
nos qualificados, investimento na estrutura física. 
Enfocou ações na ampliação do conhecimento e 
troca de experiência na promoção de jornadas e 
congressos de grande porte. Prometeu manter as 
conquistas bem como avançar em novas realiza-
ções, caso da entrega do novo laboratório, reativar 
o PVA, buscar parcerias, incrementar o número de 
sócios, “tarefas árduas, mas motivadoras”, concluiu.
Coquetel - No momento seguinte, em meio às 

felicitações e votos de boa sorte, foi servido coquetel 
de confraternização.

Parceria da ABO/PE e os Distritos 
Sanitários três e sete da Prefeitura da 
Cidade do Recife, permitiu a vacinação 
de 60 pessoas, entre dirigentes, cola-
boradores, alunos e cirurgiões-dentis-
tas, durante a realização das eleições, 
em 12 de maio. A ação foi procedida 
pelas vacinadoras Maria Lourenço e 
Maria das Graças. 
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Especialização em Prótese Dentária 
tem caso clínico premiado 

em São Paulo
A aluna Rafaella Souza Leão, do Cur-

so de Pós-Graduação Lato Sensu em 
Prótese Dentária, coordenado pela 
professora doutora Sandra Moraes, foi 
classificada em segundo lugar (menção 
honrosa) no 10º Encontro do Grupo 
Brasileiro de Reciclagem em Prótese e 
Implante Dentário (GBRPI). 

O trabalho premiado, Discopexia da 
ATM e Reabilitação com Próteses Totais 
Utilizando Dentes em Cúspide Zero e 
mais cinco trabalhos na categoria pes-
quisa desenvolvidos na ABO/PE, foram 
levados ao GBRPI pela professora da 
EAP-ABO/PE Sandra Moraes com a co-
laboração da professora da UFPE, Cátia 
Guerra. “O encontro, que ocorre anual-
mente na cidade de Campos do Jordão, 
em São Paulo, reúne professores de Pró-
tese Dentária, Implantes e Materiais Dentários e 
alunos de doutorado, mestrado e especialização”, 
disse Rafaella.

O relato de caso - Segundo a aluna, a paciente 
foi inicialmente operada para tratamento de lu-
xações condilares pela equipe de cirurgia e trau-
matologia bucomaxilofacial do Hospital Universi-
tário Oswaldo Cruz, coordenada pelo professor 
Belmiro Vasconcelos. “Em seguida ela tentou por 
um ano utilizar próteses totais que, entretanto, 
ao se tocarem deslocavam-se, impossibilitando o 
uso. Ao chegar à ABO, com falta de controle dos 
movimentos mandibulares, que ainda se apresen-
tava em menor grau após a cirurgia, foi reabilitada 
com próteses totais utilizando dentes com plano 
oclusal reto (cúspide 0º), em busca de melhor es-
tabilidade protética”, lembrou.

Rafaella acrescentou que, além da dificuldade 
clínica, a paciente reside no interior do Estado, 
cerca de seis horas de viagem da capital. “Esse 
foi o fator decisivo para a equipe traçar um plano 
de tratamento pautado na redução das consultas 
para confecção das próteses. Antes da reabilita-

ção ela não conseguia se alimentar corretamente, 
falar, até mesmo deixava de sair de casa por con-
ta do problema. Ao final, essas situações foram 
sanadas pela associação do tratamento cirúrgico 
da ATM e reabilitação com próteses totais, resta-
belecendo as relações intermaxilares da paciente, 
fundamentais para o perfeito funcionamento das 
ATMs, procedimento que proporcionou melhoria 
da sua qualidade de vida”, explicou. 

“O curso de Especialização de Prótese Dentá-
ria na ABO é uma oportunidade de aliar conhe-
cimento clínico embasado na literatura científica, 
uma vez que o corpo docente se preocupa em 
passar as informações mais recentes, respaldadas 
em pesquisas de alto nível internacional”, afirmou. 
Formada pela Faculdade de Odontologia de Per-
nambuco Rafaella é mestranda em Odontologia 
pela FOP.

Concluindo ela destacou ainda que: “Este prê-
mio foi importante não só para mim, mas para a 
equipe, destacando a qualidade como a reabilita-
ção oral é feita no Estado, mais precisamente no 
curso de Especialização em Prótese Dentária da 
ABO/PE”.
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Um evento completo sob todos os aspectos, 
assim pode ser definido o 23º Copeo, realiza-
do nos dias 10,11 e 12 de março, no Centro de 
Convenções de Pernambuco, abrangendo o 2º 
Congresso Internacional de Odontologia de Per-
nambuco, 18º Congresso Norte-Nordeste de 
Odontologia, 11º Congresso de Odontologia Mi-
litar do Nordeste, 8º Encontro de Técnicos em 
Prótese Dentária de Pernambuco, 6ª Mostra de 
Saúde Bucal Coletiva, III Jornada de Odontoge-
riatria da Sociedade Brasileira de Geriatria e Ge-
rontologia de Pernambuco, 4º Fórum Pernambu-
cano de Odontologia em Ambiente Hospitalar e 
UTI, II Jornada de Anatomia Aplicada da Cabeça 
e Pescoço, 3º Encontro de Auxiliares e Técnicos 
de Odontologia, 2º Encontro Norte-Nordeste de 
Especialistas em Dentística, I Encontro Nordesti-
no de Odontologia do Esporte, 11º Congresso 
Brasileiro de Câncer Bucal, Encontro dos Espe-
cialistas em Odontologia para Pacientes Especiais 
e Simpósio de Saúde Integral.

Houve um intenso trabalho da comissão or-
ganizadora para que tudo saísse a contento em 
todos os quesitos, desde as atividades da recep-
ção, até o show de abertura quando o Balé Cul-
tural de Pernambuco mostrou, em grande estilo, 
a cultura, a tradição e a história nativa através dos 
ritmos e danças. O sucesso do Copeo se deve, 
naturalmente, ao esforço das comissões organiza-
dora e científica, à dedicação dos funcionários da 
ABO/PE, à competência da GSenne empresa que 
cuidou da realização da feira de produtos e servi-
ços odontológicos, aos fornecedores que sempre 
buscam o Copeo como plataforma para viabilizar 
seus negócios  e sobretudo o apoio político dos 
parlamentares deputado Francismar Pontes e do 
vereador Felipe Francismar,  o patrocínio do go-

Saiba como foi
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verno do Estado através da Empetur, na pessoa 
do secretário de Turismo e Esportes Felipe Carre-
ras e das demais empresas patrocinadoras.  

“Foi mais uma iniciativa vitoriosa da ABO/PE” 
afirmou o presidente Alexandre Rizuto. “Basta ver 
o significativo número de profissionais que par-
ticiparam do Copeo vindos de várias regiões na 
busca de novos conceitos e tecnologias, dos gru-
pos de acadêmicos que procuraram descobrir o 
universo profissional em que vão atuar e as refe-
rências elogiosas que nos deixaram envaidecidos 

e com a consciência do dever cumprido”. 
Para a presidente do Congresso, a professo-

ra Cátia Guerra, o êxito se reflete no binômio 
trabalho incansável e competência profissional. 
“Conseguimos reunir um grupo de colaborado-
res feito de garra e talento, a partir da escolha dos 
integrantes de cada comissão, o que nos trouxe a 
certeza que faríamos um Copeo como o planeja-
mos: com o mínimo de imperfeições e o máximo 
de satisfação dos palestrantes e congressistas”, 
afirmou.

Cerimônia de Abertura
A professora 

Cátia Guerra, pre-
sidente do Co-
peo, fez alusão às 
cidades do Recife 
e Olinda onde na-
quele momento 
acontecia o 23º 
Copeo que com-
pletava 46 anos 
de atividades. Em 
seguida comen-
tou o tema Novas 
tecnologias: pers-
pectivas, desafios 
e inclusão, que objetiva valorizar sobretudo a 
classe e também um momento de reencontro e 
reflexão. Ressaltou a preocupação com avanços 
tecnológicos e qualidade de vida e destacou a 
programação científica feita com esmero e co-
ordenada por Maria do Carmo Santos; o alto ní-
vel de informação posto à disposição de todos, 

tarefa dividida com 
Sandra Lúcia de 
Moraes e agrade-
ceu a confiança dos 
colegas, a colabo-
ração dos funcio-
nários e os esfor-
ços do incansável 
presidente Ale-
xandre Rizuto, um 
titã no trabalho do 
Copeo. Agradeceu 
aos palestrantes, 
a alma e o cora-
ção do Congresso. 

Disse ainda: “Preparamos o Copeo pela neces-
sidade de troca de experiências”. Sobre a es-
tada dos congressistas chamou a atenção para 
as cidades do Recife e Olinda, das praias e que 
fora tudo preparado para receber os cirurgiões-
-dentistas visitantes. “Desse modo, esperamos 
superar todas as expectativas”, concluiu.
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Alexandre Rizuto deu boas-vindas, co-
mentou o tema, que remete à necessidade 
de atualizar a lida diária com os avanços tec-
nológicos e seu uso em favor da profissão. 
Citou o esforço e abnegação de Cátia Guer-
ra, teceu comentários sobre o programa. Fa-
lou do passaporte científico com único valor 
de acesso às palestras, pôster digital, arenas 
e parceiros da indústria e comércio. Falou 
de Francismar e Felipe Francismar que foram 
importantes, à família que entende nossas 
ausências, registrou o trabalho dos funcioná-
rios da ABO e desejou ótimo congresso. Em 
seguida, houve entrega de medalhas e diplo-
mas de honra ao mérito às personalidades.

O presidente da ABO Nacional, Luiz Fer-
nando Varrone, elogiou o Copeo: “Que con-
gregou a categoria e trouxe novos conceitos 
para o cirurgião-dentista, cumprindo sua mis-
são de levar saúde à população”.

Na sequência de imagens, as homenagens 
prestadas pelo presidente Alexandre Rizuto 
ao professor Ranilson de Amorim Alves, ao 
deputado Francismar Pontes, representado 
pelo filho, vereador Felipe Francismar, pela 
diretora da Escola de Aperfeiçoamento Pro-
fissional Angela Vieira da Cunha ao cirurgião-
-dentista, ex-presidente da ABO/PE, Luiz 
Gonçalves de Melo e pela presidente do 
Congresso ao conselheiro do CFO, Rogério 
Zimmermann. 

Na oportunidade, dentre as homenagens 
concedidas, o presidente Alexandre Rizu-
to foi distinguido com o Diploma do Mé-
rito (Alferes Tiradentes), outorgado pela 
Academia Brasileira de Odontologia Militar 
(Abomi),entregue pelo seu presidente Ten 
Cel Aer Pylyp Nakonechnyj Neto. 
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Conteúdo
A reportagem do ABO-PE Notícias apurou 

depoimentos e comentários de conferencis-
tas, profissionais e alunos que participaram do 
evento. A programação incluiu atividades asso-
ciativas e de políticas públicas na área da Odon-
tologia como a reunião da Sociedade Brasileira 
de Dentistas Escritores e a reunião dos coorde-
nadores de saúde bucal do Estado e munícipios 
com os cirurgiões-dentistas Paulo César Santos 
e Ana Beatriz Vasconcelos.

Reabilitação oral

Perguntado sobre que novidades trouxe para o 
Copeo, o palestrante, professor Eduardo Miyashita 
disse: “A prática da tecnologia CAD/ CAM, amplo 
uso da informática para restauração e próteses. No-
vas tecnologias é o tema oficial do Congresso, assim 

mostramos o que há de mais novo diante da reali-
dade brasileira, o conceito da alta produtividade traz 
redução de custos tanto no âmbito público quanto no 
privado. A relação custo/benefício é compensada pela 
longevidade, qualidade e na estética da restauração”. 

Tomografia em Odontologia
Tomografia em Odontologia foi mostrada pela 

professora Maria Alves Garcia Santos Silva, de Goiás, 
e trouxe uma reflexão sobre o uso de novas tecno-
logias. “Elas nos seduzem e assim não refletimos so-
bre seu uso; a escolha deve estar atrelada à ciência e 
não à moda. Usamos quando ela é bem-vinda”, ob-
servou. Na foto, a palestrante ao lado da professora 
Sandra Moraes.
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4º Fórum Pernambucano de Odontologia 
em Ambiente Hospitalar e UTI

O professor Almir Oliva, do Hospital da Gávea, 
Rio de Janeiro, marcou sua presença no Copeo com 
duas participações: no 4º Fórum Pernambucano de 
Odontologia em Ambiente Hospitalar e UTI, e na pa-
lestra Desafio da Odontologia para Pacientes Idosos. 
Sobre o tema inovação, ele disse: “Defendemos a re-
levância  da inserção da Odontologia nas equipes de 
cuidados paliativos no âmbito das UTIs”. Em relação 
aos desafios da Odontogeriatria, completou: “Trata-
-se de uma especialidade nova, reconhecida apenas  
há 13 anos, que ainda reúne poucos cirurgiões den-
tistas, mas que vem ganhando corpo com o cresci-
mento da expectativa de vida da população e assim 
despertando mais interesse em meio aos alunos e 
gestores universitários”, comentou.

 Pôsteres digitais
Para Marce-

la Barros Costa, 
aluna da Facul-
dade de Odon-
tologia da UFAL, 
que apresentou 
um relato de 
caso, o formato 
é bem didático, 
pois valoriza as 
imagens, “supera 
com vantagens o 
antigo banner”. 
Para a professo-
ra Kátia Botelho, 
o pôster digital 
traz outra quali-
dade à imagem, 
“além do custo baixo e praticidade”, opinou. 

Chamou a atenção dos congressistas o movi-
mento de mestres e alunos diante dos pôsteres 
digitais. Geisiane Souza, estudante de Odontolo-
gia da ASCES (Caruaru-PE), foi uma que utilizou 

o espaço para 
exibir seu estu-
do sobre “Mane-
jo odontológico 
em paciente com 
m i c r o c e f a l i a ” , 
tema inédito e 
que despertou o 
interesse de um 
número expres-
sivo de partici-
pantes. “Fiquei 
bastante feliz 
com a reper-
cussão do meu 
trabalho”, disse 
Geisiane. A estu-
dante da UFPE, 

Vitória Melo, disse que o pôster digital é “uma 
forma atual e super prática para exibição dos nos-
sos trabalhos”. Para Matheus Ferreira, a praticida-
de do pôster digital influiu na sua escolha, “sem 
falar que é mais econômico financeiramente”.
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Resinas Compostas x Restaurações  Cerâmicas 
- os limites e a correta indicação

Outro importante e atual tema, foi trazido ao 
Copeo pelo professor  Cláudio Pinho, despertou 
grande  interesse dos congressistas.

Odontologia do Esporte
A Arena Azul foi o 

espaço reservado du-
rante dois dias para 
apresentação dos te-
mas e discussões so-
bre Odontologia do 
Esporte. Marcaram 
presença os professo-
res Antônio Salgado, 
Renato Vasconcelos, 
Thiago Quirino e o 
preparador físico Alde-
mir Teles, entre outros.

Para Thiago Quiri-
no, professor da cadeira eletiva de Odontologia do 
Esporte do Centro Universitário do Maranhão, a es-
pecialidade tem se desenvolvido em toda a  região: 
“Acho que vem crescendo em experiência não só 

no lado dos estudiosos 
quanto dos que vivem 
dos esportes”. Citou 
o caso do jogador Mil-
ler Bolaños, do Grê-
mio Porto-alegrense, 
que jogou 42 minutos 
de uma partida, com 
traumatismo mandibu-
lar, sem o atendimen-
to de um especialista 
presente no estádio. 
Sobre outras disciplinas 
que interagem com a 

Odontologia do Esporte citou a Fisioterapia, Fisiolo-
gia, Nutrição e Preparação Física. “A Odontologia já 
deveria estar presente em todos os eventos de gran-
de porte”, finalizou.

Fóruns Científicos Acadêmicos
No âmbito dos fóruns científicos acadêmicos coube 

destaque ao tema Ocorrência do Bullying entre Estu-
dantes de uma Escola Pública de Camaragibe, Região 
Metropolitana do Recife, apresentado pela cirurgiã-
-dentista  Thayna Karolina Silva.  

Perguntada sobre o que lhe chamou a atenção para 
o tema, ela afirmou: “O bullying que existe nas esco-
las, acontece também  no universo social desses pa-
cientes. À distância a gente julga que a saúde não tem 

haver com o bullying, mas implicitamente essa prática 
faz o aluno se sentir à margem, passivo de depressão, 
tornando-se caso de saúde pública, e a Odontologia se 
insere neste contexto”. A pesquisa de Thayna abran-
geu 180 casos em pacientes dos dez aos 19 anos.

No mesmo dia, Thayna Karolina Silva apresentou  
o trabalho Prevalência de Cárie em Crianças e Adoles-
centes Infectados pelo HIV, atendidos em um Centro 
de Referência em Pernambuco.
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Prótese Total: desafios e resoluções 
do Serviço Público ao Privado

A conferência da professora Regina Tamaki lo-
tou a sala Gravatá, no segundo dia do Congres-
so.  Sobre o enfoque do seu tema, ela disse que  
permite mostrar as possibilidades de realizar o 
trabalho “sem o uso de muito equipamento tanto 
no serviço público quanto no particular”. Regina 
acrescentou que a técnica da prótese total é usa-
da independente do cenário, desde que o profis-
sional detenha o conhecimento. “Existem aqueles 
que não são motivados para atuar no serviço pú-
blico, contudo para a maioria o lado humanitário 
prevalece”, comentou. 

Hands On
Mais uma alterna-

tiva que alcançou ex-
pressivo êxito duran-
te o Copeo, o Hands 
On reuniu lado a lado 
estudantes e pro-
fessores na prática 
dos procedimentos. 
“Participei do módu-
lo Meu primeiro im-
plante, achei muito 
positivo o conteúdo 
técnico e a qualidade 
do material e, claro, 
a atenção dos professores com a gente”, comen-
tou Dyanne Cordeiro, aluna da FOP (UPE).

Para o professor Gilberto Ramos, membro da 

Comissão Científica 
do Copeo, o tema 
Meu Primeiro Im-
plante recebeu um 
público bastante in-
teressado dada sua 
importância e por 
ser primeira versão 
do evento. “Regis-
tramos excelente 
procura, veio gente 
demais, tivemos que 
usar o critério da or-
dem de chegada para 

acomodar a todos”, comentou. 
Na foto, o coordenador Gilberto Ramos com os 

professores Ricardo Vila Nova e Ana Paula Cavalcanti.
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O 11º Congresso Brasileiro de 
Câncer Bucal 

O 11º Congresso Brasileiro de Câncer Bucal, 
com a duração de dois dias em tempo integral, 
teve a presença de renomados médicos e cirur-
giões-dentistas, estudiosos do tema, dentre os 
quais o cirurgião de cabeça e pescoço Jorge Pinho 
(foto), que falou sobre Planejamento Terapêutico 
do Paciente com Câncer de Boca. 

Outro momento de destaque foi a mesa re-
donda “Prevenção e Diagnóstico Precoce do Cân-

cer de Boca" com os professores Fábio de Abreu 
Alves, Elaine Carvalho, Aurora Karla Vidal e Luiz 
Paulo Kowalski, atividade mediada pelo professor 
Danyel Perez.  O acadêmico da UFPE, Weslay 
Rodrigues, disse que o tema câncer de boca lhe 
motivou a participar do congresso. “Sou monitor 
da disciplina e pretendo abraçar a patologia oral 
na vida profissional”, prometeu. 

Abordagens minimamente invasivas 
e estética em implantodontia

Ministrado pelo professor Márcio Casati, o 
curso teve uma considerável demanda de alu-
nos e profissionais. “Para mim o curso foi muito 
proveitoso, pois pretendo me dedicar à área 
de implante. Conheci também a prática da ex-
tração, com procedimento minimamente inva-
sivo”, afirmou Mariana Marques, estudante do 
décimo período da UFPE. Na foto, Casati lade-
ado pela professora Daniela Feitosa, da Comis-
são Científica do Copeo e do professor Renato 
Vasconcelos.
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O atendimento aos pacientes com 
necessidades especiais

Obtiveram grande afluência de interessados 
às palestras dos professores Márcia Vasconce-
los, Roberto Carlos Pinho, André Cavalcante e 
Arnaldo Caldas (foto), sobre Protocolos e Di-
retrizes da Atenção e Cuidado da Pessoa com 
Deficiência, e o curso Aspectos Relacionados 
ao Atendimento Odontológico da Pessoa com 
Deficiência,  ministrado por Arnaldo Caldas.

Odontogeriatria
No segmento da Odontogeriatria, o 23º Co-

peo promoveu com o gerontólogo Almir Oliva 
o tema Desafio da Odontologia para Pacientes 
Idosos, e  com o médico Sérgio Falcão Durão 
a palestra   Desafios da Assistência à Saúde da 
Pessoa Idosa Construindo um Plano Terapêuti-
co Interdisciplinar, reuniu considerável número 
de interessados para as duas sessões.

Odontologia Estética

O curso de Odontologia Estética Multidis-
ciplinar: Como Obter Resultados em Alta De-
finição, ministrado pelos professores Marcelo 
Nunes (foto), Cristiano Ferreira, Lincoln Quei-
rós e Luciana Sargologos,  atraiu a atenção de 
uma expressiva quantidade de estudantes e 
profissionais de Odontologia.
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Anatomia
A II Jornada de Anatomia Aplicada de Cabeça 

e Pescoço, coordenada pelo professor Gilberto 
Cunha, foi uma das atividades mais procuradas 
pelos estudantes, notadamente aqueles que 
frequentam os períodos iniciais das faculdades 
de Odontologia. 

Prótese Metal Free x Implantodontia
O grau de participação, o interesse e a maciça 

presença de profissionais e estudantes de Odon-
tologia se estenderam às conferências dos pro-
fessores José Vitor Mazaro, (na foto, ao lado da 
presidente do Copeo, Cátia Guerra, Sandra Mo-
raes e Débora Gueiros) sobre o tema Reabilitação 

Estético -  Funcional: panorama de possibilidades 
– Abordagem Minimamente Invasiva Aplicada às 
Reabilitações  Full-Moth. E Waldemar Polido (foto 
ao lado), na esfera da implantodontia, que mostrou 
a utilização de novas tecnologias no processo de 
decisão em exodontia e colocação de implantes.

Gestão de Marketing em Odontologia
Foi a palestra ministrada pelo professor Bergson Lima, 

na Arena Amarela. Convidado a avaliar o crescimento do 
Marketing em meio à classe odontológica Bergson disse: 
“Acredito que o Marketing vem sendo entendido como 
essencial no cotidiano do profissional dentista, dado os de-
safios que o mercado nos impõe. O fato é que dentista 
não foi preparado para isso, e ao ver que os resultados 
não são bons, reconhecem a necessidade de adotar o Ma-
rketing. Hoje algumas faculdades já aderiram ao ensino da 
gestão de Marketing e noutras os próprios alunos já suge-
rem que elas sigam nessa direção”, detalhou. A CD Shane 
Mazoli já vem adotando prática do Marketing em sua clí-
nica. “Aos poucos estamos procedendo a mudanças, em 
especial quanto à divulgação dos nossos serviços”, revelou.
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Final Feliz
Para um grande evento, um final em grande estilo. 

E foi assim a conclusão do 23º Copeo. No último 
dia de atividades, aconteceu a premiação dos partici-
pantes que inscreveram trabalhos científicos no Con-
gresso. Foi a seguinte a classificação: Fórum Científico 
Profissional - 1º lugar: Roberto Carlos Mourão Pinho. 
Tema: Proteína da matriz de esmalte no tratamento 
de defeitos intraósseos em pacientes diabéticos: en-
saio clínico.

2º lugar: Rayanne Soraia Aguiar de Melo. Tema: 
Método rápido para genotipagem do polimorfismo 
DEFB1-44 C/G em pacientes brasileiros com perio-
dontite. 

3º lugar: Caroline Maria Igrejas Lopes. Tema: Ava-
liação dos defeitos do esmalte e dos distúrbios de 
erupção dentária em crianças com anemia falciforme.

Pôster Digital -1º lugar: Andreza de Oliveira Melo. 
Tema: Estágio Supervisionado no SUS: Diagnóstico 
Sócio Epidemiológico da USF - Engenho do Meio.

2º lugar: Rayssa Peixoto Accioly Soares. Tema: 
Presença do Papiloma Vírus Humanos (HPV) em Di-
ferentes Sítios de Infecção.

3º lugar: Camila Carneiro Serpa e Silva. Tema: Le-
vantamento das Condições de Proteção Radiológica 
em Consultórios Odontológicos Públicos do Municí-
pio de Jaboatão dos Guararapes.

Fórum clínico acadêmico - 1º lugar: Sheyliane 
Chrystina Pinheiro Barbosa. Tema: Associação entre 

Dens in Dente e Mesio Dente: um relato de caso.
2º lugar: Samuel Rodrigo de Andrade Veras. Tema: 

A Iimportância do Aparelho Expansor com Grade Pa-
latina e Aparelho Funcional dos Maxilares para Mordi-
da Aberta Anterior.

3º lugar: Sheyliane Chrystina Pinheiro Barbosa. 
Tema: Movimentação Ortodôntica combinada com 
enxerto gengival livre para aquisição de gengiva in-
serida.

Fórum Científico Acadêmico - 1º lugar: Danielle 
Ferreira Sobral de Souza. Tema: Avaliação da estabi-
lidade dimensional linear de um alginato “longa vida” 
em relação ao tempo de acondicionamento do mol-
de.

Emergências Médicas 
Outro curso marcado 

pela maciça participação 
de profissionais e estudan-
tes foi Emergências Médi-
cas. Proferido pelo pro-
fessor Ricardo Holanda, o 
curso registrou excelente 
presença de público. Per-
guntado sobre quais as 
novidades trazidas ao Co-
peo, Holanda explicou. 
“Enfocamos os protoco-
los de procedimentos em pacientes em situação 
de emergência em consultório odontológico, sua 
difusão em meio aos cirurgiões-dentistas que de-

vem estar prontos naque-
las circunstâncias”, reco-
mendou.

“Achei ótima a aborda-
gem, especialmente para 
quem trabalha no serviço 
público são muitos os ca-
sos de atendimento a pa-
cientes diabéticos e hiper-
tensos, por exemplo, pois 
temos que saber como 
estabilizá-los, prescre-

ver os medicamentos emergenciais para o enca-
minhamento a um hospital”, disse o CD Carlos 
Coutinho.
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Estudante sorteada com equipo
Louise Miranda, aluna do sétimo período de 

Odontologia da Faculdade Maurício de Nassau, que 
participava pela primeira vez do Copeo, foi sorteada 
com um equipo, iniciativa da Dabi Atlante empresa 
parceira da ABO/PE. Em depoimento a este infor-
mativo, ela revelou que dificilmente iria montar um 
consultório, logo que concluísse o curso em virtude 
dos altos custos dos equipamentos. “Provavelmen-
te somente depois que conseguisse me estabilizar 
financeiramente iria poder comprar o equipo e os 
outros equipamentos e abrir o consultório”, afirmou 
Louise. Ela ainda opinou sobre o Congresso: “Achei 
que o evento teve uma boa organização e estrutura 
de serviços, uma grade científica montada com as-
suntos bem interessantes”. Quanto à instituição do 
prêmio, concluiu: “Achei que a Dabi Atlante ofere-
ceu uma boa oportunidade, dando a chance para 

estudantes de Odontologia como eu, que tive a sor-
te de ganhar o equipo e assim já ter uma parte do 
meu futuro consultório”. Na foto, a sorteada entre 
o presidente Alexandre Rizuto e a representante da 
Dabi Atlante, Germana Dias Oliveira.

2º lugar: Karoline Maria Santos de Oliveira. Tema: 
Qualidade do ar no ambiente odontológico: é pos-
sível reduzir a contaminação através de bochechos 
pré-processuais à base de cloreto de cetilperidinio?

3º lugar: José Maria Chagas Viana Filho. Tema: Co-
nhecimento dos odontopediatras sobre maus tratos 
infantis da cidade de João Pessoa – PB.

Bancada Clínica - 1º lugar: Elaine Carla Valentim 
Mendes. Tema: Segurança para emprego da técnica 
de clareamento em consultório: dispositivos de pro-
teção lingual com silicone de condensação.

2º lugar: Luís Felipe de Espíndola Castro. Tema: 
Confecção de guias de silicona para restaurações ex-
tensas de dentes anteriores.

3º lugar: Thays Maria Veiga da Silva Angelos. Tema: 
Protetores bucais: o que o cirurgião-dentista precisa 
saber.

 Na sequência das fotos, ao lado do presiden-
te Alexandre Rizuto e da presidente do Copeo Cátia 
Guerra, aparece Roberto Carlos Mourão Pinho, Da-
nielle Ferreira Sobral de Souza, Karoline Maria Santos 
de Oliveira e José Maria Chagas Viana Filho.
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Destaque funcional
Alysson Paulino da 

Silva - Auxiliar de ser-
viços gerais, chegou à 
ABO/PE há seis me-
ses. Ele conta que 
veio trabalhar com 
o pai nas obras de 
construção do Espaço 
Multifuncional, “quan-
do foi quando doutor 
João Lemos me con-
vidou para trabalhar 
aqui em serviços ge-
rais”. Anteriormente, 
trabalhou numa vidraçaria, no bairro de Piedade. 
No currículo possui os cursos de Soldador Naval 
e Informática. 21 anos, casado, um filho, define 
que é ótimo o ambiente de trabalho na ABO/PE e 
destaca o plano de saúde oferecido aos emprega-
dos. Perguntado sobe projetos de vida, adiantou: 
“pretendo fazer outros cursos na área de manu-
tenção”.

José Batista de Lima Júnior - Tem seis anos de 
serviços prestados. “Já fui frentista, operador de 
caixa e motorista familiar”. Júnior, como é mais 
conhecido, conta como se deu sua vinda para 
ABO/PE. “Estava desempregado, minha esposa 
que já havia feito aqui o curso de Auxiliar de Saú-
de Bucal, deixou uma cópia do meu currículo na 
Secretaria e, mais ou menos um mês depois, fui 
chamado. Gosto daqui, temos um bom ambiente 
e coleguismo”. 39 anos, casado, três filhos, possui 
o curso médio, “mas pretendo fazer um curso li-
gado ao meu serviço”. Quanto ao futuro, prome-
te: “Tenho projeto de abrir uma lanchonete com 
minha esposa, hoje, ela já trabalha com preparo 
de doces e salgados por encomenda”, finalizou.

João Dionísio Viana – 60 anos, encarregado de 
Serviços Gerais, 15 anos de Casa. “Minha história 
já é longa. Fui vigilante de empresa, frentista em 
posto de gasolina e ferreiro. Ainda hoje sei me-

xer com esse ofício”, 
lembra. A vinda dele 
para a Associação se 
deu de forma diferen-
te. “Eu morava perto 
de um terreno que a 
ABO possuía no bair-
ro de Campo Grande, 
na época do presiden-
te Roberto Santos. 
Uma noite, um grupo 
de sem-teto ameaçou 
invadir e eu avisei, foi 
quando dona Selma 

Drummond, aqui da secretaria, mandou que eu 
ficasse tomando conta da área. Depois disso, fi-
quei tirando folga da turma daqui, e há dez anos 
fui contratado em definitivo”, contou.

João possui cursos de auxiliar de Contabilida-
de, auxiliar de Escritório e informática da Micro-
lins. “O ambiente de trabalho aqui é ótimo, todo 
mundo é amigo, um ajuda ao outro, o salário é 
certo e temos uma boa assistência médica”. So-
bre o futuro disse: “Estou perto de me aposentar, 
penso em continuar trabalhando, mas num ritmo 
mais suave”, garante.

Alexandre Simão dos Santos completa o quar-
teto dos serviços gerais. Veio trabalhar na ABO/
PE, por indicação de José Batista de Lima Júnior. 
“Já conhecia ele do tempo em que trabalhamos 
como frentistas em posto de gasolina”. Sobre sua 
caminhada profissional conta que já trabalhou na 
Servigomes, empresa do Grupo Liservi Vigilancia 
e Transporte de Valores.

Casado, pai de uma menina de um ano e dois 
meses, 42 anos, quando perguntado sobre seus 
planos, afirma: “meu futuro é o trabalho, sou 
tranquilo, pra mim não tem tempo ruim”. Sobre a 
ABO/PE, tem a mesma opinião dos colegas. “Aqui 
é bom de trabalhar, tem coleguismo, salário indi-
reto, tudo compensa o esforço”, concluiu.
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Informações:
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