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Jornada de Estética supera expectativas

Com enfoque voltado para as atividades clínicas, a X Jornada de Estética promovida
pela ABO/PE sob a presidência do professor Renato Vasconcelos, reuniu renomados
experts do assunto, nos dias 18 e 19 de agosto, no Mar Hotel, no Recife.

O sucesso do curso de “Capacitação e harmonização orofacial”,
promovido pela ABO/PE, coordenado pela professora Elizabeth Almeida, tem atraído um número cada vez
maior de interessados.
"Em virtude da existência de várias implicações e contraindicações,
todo cirurgião-dentista precisa ser
capacitado para realizar este tipo de
procedimento”, aﬁrmou a professora. na botulínica, também registra “uma
Segundo ela, o processo de triagem crescente demanda de pacientes cane avaliação para a aplicação da toxi- didatos ao procedimento”.
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No momento em que se aproxima o final de mais um ano de
gestão à frente dos destinos da
ABO, contabilizamos com alegria
diversos avanços e conquistas. É
interessante ressaltar que, não
obstante as intempéries de natureza política e econômica que o País
atravessa, conduzimos a instituição
propiciando aos associados e alunos uma escola bem estruturada,
com um quadro docente de excelência e grande reconhecimento. E
ainda tivemos fôlego para os pequenos investimentos, caso do novo arquivo, em funcionamento da
aquisição de equipamentos laboratoriais.
No âmbito institucional, marcamos efetiva presença nos eventos
considerados importantes: o CIOSP 2017, ao lado dos companheiros João Lemos e Sílvio Caldas. O VI CIOSC, quando tratamos de
temas ligados à política associativa. Em nível nacional participamos
do CIORJ, ao lado da diretora da Escola de Aperfeiçoamento Profissional, Angela Vieira da Cunha e vice-diretora Tatiana Irla. Ainda
no plano institucional tivemos a honra de abrir os trabalhos do XVIII
Congresso de Odontologia do Vale do São Francisco, em Petrolina,
quando destacamos o Centenário da ABO Nacional e a dinâmica
que aquela Regional tem conferido à Odontologia local, entre outros
assuntos.
Além desses expressivos encontros, por iniciativa própria, participamos do International Association of Dental Research, nos EUA,
como observador das práticas internacionais na promoção de eventos desse porte.
Outro destaque foi a realização no Recife, da X Jornada de Estética, um evento já vitorioso em termos científicos e presença de
público. Ainda sobre educação continuada, mantivemos o programa
de palestras com renomados mestres e doutores convidados para os
cursos promovidos pela EAP.

Fraternalmente,
Alexandre Martins Rizuto

Cresce a procura

pela toxina botulinica

O sucesso do curso de “Capacitação e harmonização
orofacial”, promovido pela ABO/PE, coordenado pela
professora Elizabeth Almeida, tem atraído um número
cada vez maior de interessados.
“Em virtude da existência de várias implicações e contraindicações, todo cirurgião-dentista precisa ser capacitado
para realizar este tipo de procedimento”, afirmou a professora. Segundo ela, o processo de triagem e avaliação para
a aplicação da toxina botulínica, também registra “uma crescente demanda de pacientes candidatos ao procedimento”.
Quanto às vantagens do uso da toxina botulínica no cotidiano do cirurgião-dentista ela acrescenta: “Além dos aspectos estéticos, existem alternativas de uso, inclusive nos
implantes quando da fixação do dente no alvéolo, para
amenizar a força do músculo masseter e garantir a estabilidade do implante”, explica.
Triagem – Em relação à acessibilidade do público ao
tratamento, adianta: “Por usar um produto importado,
nem todas as pessoas têm acesso à aplicação da toxina”,
afirma, porém, graças aos cursos da ABO/PE, conseguimos
reduzir os custos do material
e oferecer a oportunidade a
mais pessoas”, assegurou.
Benefícios - Perguntada
pelos benefícios do procedimento, disse: “Além da estética, que restaura a autoestima
das pessoas, o uso da toxina
inibe dor de cabeça tensional, bruxismo, apertamento e
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sorriso gengival, entre outros”, enumerou. A triagem de
candidatos para o procedimento é feita na ABO/PE. “Aqui
o paciente se inscreve, passa pelo processo de avaliação e
se submete ao procedimento”.
Avanços no tratamento - Nesse particular, Elizabeth
revelou que em todo momento surgem avanços tecnológicos no uso da toxina botulínica: “Hoje contamos com
algumas técnicas como microagulhamento, skinbooster
(técnica para rejuvenescimento facial). Como também
a rinomodelação e preenchimento dos lábios, plastia do
mento”, detalhou.
Depoimentos - A professora aposentada Maria da Penha, 72 anos, soube da possibilidade de receber o procedimento na própria ABO. “Vim fazer o tratamento dentário, vi o anúncio e fiz a inscrição. Na avaliação, o doutor
disse que vai tirar as fendas, o bigode de coelho e código de barras, essas coisas da idade”, comentou. Mônica
Bezerra Mendonça, cirurgiã-dentista, 45 anos, soube da
triagem no seu grupo de WhatsApp. “Quero inibir rugas
e linhas de expressão e claro,
ficar mais jovem”.
Equipe - Além da coordenadora Elisabete Almeida,
fizeram parte da equipe de triagem e avaliação os cirurgiões-dentistas Paulo Freitas, Maria
Aparecida Menezes, Renata
Vaz, Renata Verçosa, Andreza
Almeida e Ana Paula Duarte,
com apoio da técnica em saúde bucal Adriana Jaciara.

3

ABO participa do Congresso Internacional
de Odontologia do Rio de Janeiro
A representação da ABO/PE cumpriu agenda
de assuntos institucionais e acadêmicos durante o
23º CIORJ, realizado nas instalações do Riocentro, de 19 a 22 de julho. O presidente Alexandre
Rizuto participou da Assembleia Geral da ABO
Nacional. “Nessas oportunidades discutimos temas diversos, tais como apreciação das atividades
de gestão, entre outros”. Rizuto acrescentou ainda que no âmbito associativo, o presidente nacional Luiz Fernando Varrone foi escolhido, este
ano, tesoureiro da Federação Odontológica Latino Americana (FOLA), “um cargo importante que
destaca a representação do Brasil naquela entidade”, comentou. Com relação à feira de negócios,
adiantou, “creio que diminuiu de tamanho, até
então a gente se perdia em meio à quantidade
de estandes, que já foi consideravelmente maior”,
lembrou.
Nos assuntos acadêmicos, a ABO/PE foi representada pela diretora da Escola de Aperfeiçoamento Profissional (EAP) Angela Vieira da Cunha
e a vice-diretora professora Tatiana Irla Pinheiro,
que participaram de reuniões da UNIABO, quando discutiram entre outros temas: Obrigatoriedade do Seguro de Responsabilidade Civil para
alunos e professores; Contrato assinado pelos
alunos com a entidade; Regimento Interno das
Escolas; Atenção no preenchimento completo e
correto do prontuário de pacientes.
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Essa 23ª edição do Congresso Internacional
de Odontologia do Rio de Janeiro, considerado
um dos maiores encontros científicos da classe
no País, com mais de 800 horas de atividades segundo os organizadores, teve como motivação
o aprimoramento de profissionais e acadêmicos,
desde o mais experiente ao cirurgião-dentista iniciante na carreira.

Presidente abre congresso
em Petrolina

Cumprindo mais uma missão institucional, o
presidente da ABO/PE, Alexandre Rizuto, proferiu o discurso de abertura do XVIII Congresso de
Odontologia do Vale do São Francisco, na cidade
de Petrolina, Sertão de Pernambuco, de 26 a 29 de
julho, deste ano.
Em suas palavras, Rizuto destacou a evolução
da Odontologia nos últimos 40 anos, movida pelo
desenvolvimento tecnológico e pesquisas científicas que “oferecem a inserção de novas técnicas e
materiais, o que permite ao cirurgião-dentista um
atendimento profissional de qualidade, com segurança e conforto ao paciente”, e acrescentou “asseguro que a Odontologia praticada hoje no Brasil
não deixa a desejar em relação a qualquer outro
centro do mundo”.
Em seguida fez referência ao centenário da ABO
Nacional. “Associação Brasileira de Odontologia,
fundada em 1917, é a maior rede de capacitação
e divulgação científica da Odontologia do mundo,

estando presente nos 27 estados brasileiros. Para
se ter uma noção, temos 321 sedes no total de
1.500 consultórios odontológicos, em mais de
80 escolas de aperfeiçoamento profissional, contamos com cerca de 90 mil associados e consta
que 70% dos seus cursos de especialização são
credenciados no Conselho Federal de Odontologia, o que torna a entidade conhecida e reconhecida em nível nacional”, detalhou.
O presidente disse ainda que “a ABO Regional
Petrolina está neste contexto de sucesso e assim
gostaria de parabenizar seus dirigentes na pessoa
do presidente César Durando e da presidente
do congresso, Catarina Brasil, pela organização,
empenho e dedicação, apesar da triste realidade
socioeconômica e política em que atualmente se
encontra o País”, finalizou.
À reportagem do ABO Noticias, Rizuto disse
ainda: “Petrolina é a cidade que vive em alto astral,
os congressistas foram muito bem recebidos, a Regional é respeitada pelo trabalho abnegado dos
seus diretores, que promoveram esse congresso
com a participação de renomados professores do
Brasil”.
Na foto, o deputado estadual Lucas Ramos, a
vice-prefeita Luska Portela, a presidente do Congresso Catarina Brasil, o presidente da Regional
César Durando, o presidente do CRO-PE Alfredo
Gaspar, o representante da ABO Nacional Rogério
Zimmermann e o presidente da ABO/PE Alexandre Rizuto.
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Jornada de Estética su
Sob o tema “Nas asas da excelência em busca
da perfeição”, a ABO/PE promoveu a X Jornada
de Estética, nos dias 18 e 19 de agosto, no Mercure Mar Hotel Recife. Na abertura do encontro,
o presidente Alexandre Rizuto deu as boas-vindas
aos participantes, ressaltou o trabalho da Comissão Organizadora e agradeceu a presença das empresas parceiras que vieram prestigiar o evento. O
presidente da Jornada doutor Renato Vasconcelos
também fez referência ao trabalho da comissão e
citou nominalmente seus participantes.
O professor Iremar Coreia de Souza Filho afirmou que “a Jornada dirigiu seu enfoque para as
atividades clínicas: na segunda-feira todos que
participaram já estarão usando o que aprenderam
aqui”. Em seguida, apresentou o primeiro conferencista do dia, o cirurgião-dentista especialista
em Prótese Dentária e Ortodontia, professor de
Fotografia em Odontologia da ABO-AL, Cristiano Ferreira, que dissertou sobre “Fotografia em
Odontologia: parâmetros para a adequada aplicação clínica”.

Parceiros em negócios – A representante do
Laboratório Júlio, Elisângela Leite, destacou que
a parceria com a ABO/PE, já existe há bastante
tempo. “E hoje mais uma vez estamos aqui para
fidelizar os clientes e, claro, prestigiar o evento”,
garantiu. Perguntada sobre os efeitos negativos da
crise, revelou: “No primeiro momento sentimos,
mas reagimos e já vemos o mercado com olhar
de otimismo”. No âmbito da tecnologia digital,
marcou presença a Face Imagem. De acordo com
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o titular, Daniel Farinha, a empresa trouxe novas
tecnologias, “O planejamento digital do sorriso
em três dimensões e cirurgias guiadas juntamente
com o escaneamento intraoral colorido são procedimentos exclusivos no Estado”. Sobre o crescimento dos negócios, disse que vê com “entusiasmo”. “Abrimos mais duas unidades no Grande
Recife completando cinco unidades”.
No segmento de material e equipamentos
odontológicos, participou da Jornada a Ivoclar.
Segundo a representante Francineide Azevedo,
são antigas as relações de parceria com a ABO/
PE. “Estamos juntos tanto nas aulas, abertura de
cursos, quanto nos eventos externos como as
jornadas e o Copeo. Aqui, hoje, apresentamos
novidades: o cimento para lentes de contato Variolink Esthetic LC, além da Optrafine, borrachas
para acabamento de porcelana. Na área de restauração direta trouxemos as espátulas Optras-

supera as expectativas

culpt e Optrasculpt padrão”, detalhou.
No intervalo entre as palestras, a representante para o Nordeste da Geistlich Biomateriais, Silvia Ferraz, prestou homenagem à ABO/PE com
entrega de placa comemorativa e o título de parceiro Premium Gold, que distingue a Instituição
entre os clientes que mais usam seus produtos. A
Geistlich, empresa multinacional com sede na Suíça, produz material para enxertos. “Nossos biomateriais são os melhores produzidos no mundo,
preferido pela grande maioria dos cirurgiões-dentistas”, afirmou.

Na sequência das palestras, o professor Eduardo Lessa apresentou a palestrante Maristela Lobo,
mestre em Odontologia (FOP-UNICAMP), doutora em Clínica Odontológica – área de Dentística pela mesma instituição e professora dos cursos

de pós-graduação em Odontologia Estética e especialização em Implantodontia (SENAC-SP), que
abordou o tema: “Manejo dos tecidos moles e
contornos teciduais de excelência em Odontologia estética multidisciplinar”.
“Como fazer melhor, mais rápido e mais fácil a
Odontologia Adesiva”, foi o título da palestra de
André Reis. Com mestrado e doutorado em Clínica Odontológica pela UNICAMP e University of
North Carolina (EUA), ele é professor dos programas de Mestrado e Doutorado em Odontologia da
Universidade Guarulhos, presta consultoria para o
desenvolvimento de novos materiais restauradores
adesivos. Reis foi apresentado pelo presidente da
Jornada doutor Renato Vasconcelos.

Na continuidade das palestras, o professor Mário Groisman fez “Considerações estéticas em
implantes unitários”. Apresentado pelo professor
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Adilson Torreão, Groisman possui no currículo Especialização em Periodontia - Universidade
Estadual do Rio de Janeiro, em Implantodontia
– CFO, é mestre em Ciências Dentais - Universidade de Lund - Suíça, professor do curso de
Especialização em Implantodontia - São Leopoldo
Mandic.
A culminância do primeiro dia foi do professor
Silvio Meira empreendedor brasileiro com atuação na área de engenharia de software e inovação
e professor associado da Escola de Direito do Rio
de Janeiro da FGV do Centro de Informática da
UFPE. Também preside o conselho de administração do Porto Digital, que falou sobre Empreendedorismo nas Profissões.

Segundo dia – No sábado, 19, a cirurgiã-dentista Carmeluce Barbosa apresentou o professor
Marcelo Calamita que abordou “A função da estética, decisões pragmáticas para a longevidade dos
tratamentos restauradores”. Vinculado à USP possui os títulos de especialista, mestre e doutor em
Prótese Dentária. É ex-presidente da Academia
Brasileira de Odontologia Estética (ABOE) e atual
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editor-chefe da Revista Dental Press de Estética.
Mantém atividade clínica na área de odontologia
restauradora estética, prótese dental e implantes.
Em seguida, apresentado pela professora Andréa Brito, Ewerton Nocchi enfocou a “Nova
abordagem para lentes e laminados através da técnica inversa com resina composta”. O palestrante possui Mestrado em Materiais Dentários pela
Universidade Estadual de Campinas, doutorado
em Materiais Dentários pela mesma instituição
e Especialização em Dentística pela Universidade Federal de Santa Catarina. É professor associado da disciplina de Dentística e coordenador
do Curso de Especialização em Dentística da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal
do Rio Grande do Sul. Tem experiência na área
de Odontologia, com ênfase em Dentística, com
enfoque em: resina composta, sistema adesivo,
porcelana e materiais odontológicos.
Ewerton Nocchi substituiu o professor Paulo
Kano, impossibilitado de comparecer por motivo
de saúde.

No turno da tarde, ouviram-se os professores
Fábio Hiroshi Fujiy, cirurgião-dentista, professor
assistente do Curso de Prótese Estética da APCD-São Paulo e APCD-Araçatuba, possui curso em
Prótese Estética em Turim, na Itália. Professor assistente do curso de pós-graduação em Odontologia Estética - SENAC (SP), premiado em primeiro
lugar na “Galeria do Sorriso” no congresso Esthetics in Floripa 2005, SBOE, membro da Sociedade
Brasileira de Odontologia Estética (SBOE), que discorreu sobre “Conceito em estética integrada”, foi
apresentado pelo doutor Adilson Torreão, e o pro-

fessor Altamiro Flávio, especialista em Prótese pela
Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e professor da Especialização em Prótese da ABO-GO,
membro da Sociedade Brasileira de Odontologia
Estética (SBOE) é fundador da Sociedade Brasileira
de Toxina Botulínica e Implantes Faciais (SBTI), que
abordou “Harmonização facial e antropometria”,
apresentado pela doutora Andrea Brito.
A X Jornada de Estética se caracterizou ainda
pelo clima de confraternização no reencontro entre os colegas, e, sobretudo pela troca de ideias e
experiências do cotidiano profissional de cada um.
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Um capítulo da emancipação de Cortês
(*) José Roberto de Melo

Quando começamos a campanha pela emancipação
de Cortês, na Mata Sul de Pernambuco, o então distrito de
Amaraji era desconhecido do público. Mesmo o deputado
Diocleciano, que apresentou o projeto, não o conhecia.
Temíamos que este desconhecimento viesse prejudicar a
aprovação. Começamos a pedir a jornalistas que publicassem artigos falando desse distrito. Alguns realmente publicaram. Mas a campanha era longa e sempre vinha o silêncio.
Foi quando resolvi eu mesmo me tornar jornalista da
campanha. Fui ao Diario de Pernambuco levando um artigo. Lá encontrei Waldimir Maia Leite dirigindo a página de
municípios do jornal. Ele havia sido meu contemporâneo
no Ginásio Diocesano de Garanhuns, e saí da redação com

a garantia do artigo publicado e a nomeação para correspondente do Diário em Amaraji, uma vez que Cortês era
apenas distrito e não tinha direito a um correspondente.
Foi exercendo esse cargo, que fiz a campanha final pela
emancipação. Naquele tempo Cortês era um distrito esquecido, não tinha como hoje uma estação de rádio nem Facebook, com tanta gente boa colaborando com frequência.
Eu ficava chateado quando uma pessoa ouvia falar nele
pela primeira vez e perguntava se era Pernambuco. Logo
depois da lei que criou a cidade, eu transferi minha condição
de correspondente de Amaraji para Cortês. Em seguida,
me tornei também correspondente do Jornal do Commercio e da Folha da Manhã, ambos do Recife. Pensando ajudar
nas arrumações do novo município, sugerindo dicas criei A
Cidade, um jornalzinho local.
Desse modo, logo apareceram pedidos de permuta,
vindos de outros estados. Surpreendeu-me um que veio
do Viamão, município do extremo do Rio Grande do Sul.
Pelo jornal participei de vários congressos de jornalistas do
interior, fazendo Cortês mais conhecido.
No A Cidade apareceram vários colaboradores a exemplo do poeta Bernardino Borba que teve onde publicar os
seus versos, na coluna social. Eu procurava socializar a cidade, muitas vezes ganhando má querência como a da moça
que inaugurou numa festa um vestido de nylon com sapato
balé, assuntos para uma próxima conversa.
(*) Professor, José Roberto de Melo é membro da Sociedade Brasileira de Dentistas Escritores.

ABO/PE presente ao VI CIOSC
O presidente da ABO/PE, Alexandre Rizuto, participou do VI Congresso Internacional de Odontologia de Santa Catarina promovido pela Associação
Brasileira de Odontologia – Seção-SC, na cidade de
Florianópolis, de 8 a 10 de junho. “Durante a realização do evento, foram comemorados os centenários da Federación Odontológica Latino-Americana
- FOLA e da ABO Nacional”, lembrou.
Rizuto acrescentou que, além da presença de
conceituados profissionais do Brasil e de outros países, “como habitualmente acontece, foram apreciados assuntos ligados à política associativa, quando
tivemos uma participação mais efetiva”.
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ABO conhecida e reconhecida
nacionalmente
ABO – destaque funcional

Informações:
Escola de Aperfeiçoamento Profissional da SCDP-ABO/PE
Rua Dois Irmãos 165 – Apipucos - Recife - PE - CEP: 52071-440
Fones: (81) 3442.8141 / (81) 3269.5576 - Fax: 3267.2748
E-mail: eapscdp@abo-pe.org | Site: www.abo-pe.org
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