
Lançado o Odontologia em Cena

O programa de encontros científicos mensais contempla profissionais e acadêmicos. A primeira 
versão aconteceu no sábado, 10 de março, com palestras dos professores Paulo Fonseca e Renata 
Pedrosa. Segundo a professora Rosany Carvalho, estão agendados para este ano mais nove encon-
tros com a participação de renomados profissionais da Odontologia.

Tecnologia presente 
A cada dia os avanços tecnológicos marcam continuada presença no cotidiano profi ssional dos dentistas. 

Nesta edição, Dione do Vale e Ricardo Nogueira abordam o tema.

Odontologia perde 
Zé Roberto

Dentista, professor, participante ativo de 
entidades científicas e associativas, escritor, 
José Roberto de Melo faleceu no domingo, 
11 de março, aos 89 anos. 

Leia mais na página6. 
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De olhos na 
esperança,iniciamos 2018 com a 
satisfação de resgataro programa 
Odontologia em Cena, gratui-
to para os associados, que nos 
traz de volta o antigo Ciclo de 
Atualização, série de encontros 
científicos destinada a mostrar 
a evolução de procedimentos e 
técnicas decorrentes da aplicação 
e adequação dos avanços tecno-
lógicos. Este programa traz no 
seu novo formato outra iniciativa 
interessante: a implantação do Programa de Valorização Acadê-
mica, que objetiva abrir as portasda Instituiçãoaos profissionais 
e acadêmicos de Odontologia que, além de tomar ciência do 
que acontece na atualidade, vão estreitar as relações com pro-
fessorese profissionais da área.

Do ponto de vista conjuntural, os bons ventos parecem vol-
tar sobre o País. A sensação é de que eles,agora,segundo os 
economistas, acenam com perspectivas positivas.

Não é segredo para a classe o prejuízo que tivemos no dia 
a dia profissional, científico e de negócios. Tal realidade pode 
ser medida pela luta para manter nossos ganhos, participar de 
eventos científicos,adquirir equipamentos, enfim,seguir o curso-
do nosso trabalho.

Mantendo os olhos na esperança, observamos que a esta-
bilidade da economia pode prover nossos planos e favorecer 
empreendimentos adiados na ABO/PE. Concluímos esta men-
sagem com dois votos de pesar: uma liderança emergente que 
perdemos com a morte do doutor João Carlos Iamauti, aos 
47 anos, que atuava em Petrolina e a liderança consagrada do 
doutor-professor José Roberto de Melo, aos 89 anos, uma re-
ferência da Odontologia nacional. 

  
 
      
      Fraternalmente,
     

Alexandre Martins Rizuto
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A influência da tecnologia
 nas especialidades odontológicas

Nas últimas décadas, o desenvolvimento tecnoló-
gico tem-se manifestado de forma incisiva em am-
plo espectro.  Na área da saúde e em particular na 
Odontologia, o avanço das tecnologias contemplou 
procedimentos, o surgimento de novas drogas e 
equipamentos. Nesta entrevista, o ABO Notícias ou-
viu os doutores Ricardo Nogueira e Dione do Vale. 

ABO Notícias - Em sua opinião, qual o avanço tecnoló-
gico que mais contribuiu para a Odontologia como um 
todo? 
Ricardo Nogueira - Sem duvida, o que mais tem con-
tribuído com a Odontologia atual é a transformação 
da Odontologia analógica em digital. Isto tem ocorrido 
precisamente nas áreas da implantodontia, prótese, or-
todontia, radiologia e endodontia. Na implantodontia, 
através de tomografias digitais e softwares, é possível 
planejar e executar a instalação de implantes com guias 
cirúrgicos protótiposobtidos através de impressoras 3D, 
que além de precisão na localização dos implantes, mui-
tas vezes dispensa uma incisão (corte da gengiva) para a 
realização da cirurgia. 
Na prótese, com o advento dos scanners intra-orais e 
fresadoras para porcelana, ficou possível confeccionar 
coroas de porcelanas, facetas, coroas sobre implante e 
próteses fixas em poucas horas, ou seja, hoje é possí-
vel concluir um tratamento que levaria dias ou sema-
nas em apenas algumas horas e em única sessão e mais 
impressionante,é que pode ser feito sem moldagem e 
sem gesso, mas escaneando a boca do paciente. 
Na ortodontia, também através de escaneamento da 
boca dos pacientes e com a ajuda de softwares, é pos-
sível confeccionar alinhadores ortodônticos que podem 
fazer o reposicionamento dos dentes sem a necessidade 
de colagem de brakets nos dentes e sem usar aqueles 
tradicionais aparelhos metálicos. 
Na radiologia, com o surgimento dos sensores digitais, 
hoje é possível fazer uma tomada radiográfica e em se-
gundos a imagem está disponível na tela do computador, 
sem a necessidade de revelação. 
Na endodontia, o desenvolvimento de sensores de lo-
calização do forame apical sem a necessidade absoluta 
da radiografia e o uso cada vez mais difundido da ins-
trumentação rotatória tem facilitado de forma notável a 
vida dos endodontistas e dos pacientes.   
ABO Notícias- Qual o avanço tecnológico que mais 
contribuiu para o cotidiano de sua especialidade?
Ricardo Nogueira- Minha rotina de trabalho é direcio-

nada à prótese e à implantodontia. O avanço odontoló-
gico que mais contribuiu foi, sem dúvida, o uso da tec-
nologia digital CAD CAM para a confecção das próteses 
de porcelana, usando o scaner para fazer a “moldagem” 
digital e a fresadora para esculpir o bloco de porcelana e 
concluir alguns tratamentos em uma única sessão.  
ABO Notícias- Tais mudanças contemplaram com mais 
impacto o campo funcional ou estético?
Ricardo Nogueira- Eu diria que impacta igualmente, 
tanto o campo funcional como o estético, visto que esta 
“revolução digital” contempla tanto especialidades da 
Odontologia voltadas para a função como as que são 
voltadas para a estética.   
ABO Notícias- Qual procedimento (cirúrgico ou não) 
ainda é carente de uma nova técnica, equipamento ou 
droga para melhor atender ao paciente. 
Ricardo Nogueira- É uma pergunta difícil, visto que a 
tecnologia nos tem ajudado tanto que muitas vezes nos 
perguntamos: o que falta mais inventarem?  Por outro 
lado,o que hoje nos parece suficiente e avançado na 
Odontologia, certamente dentro de dez anos, poderá 
estar obsoleto. Basta observar que os recursos que te-
mos hoje não tinham há dez anos e os que tínhamos 
há dez anos, não tínhamos há vinte anos e assim por 
diante. Mas, se tiver que escolher uma dificuldade ain-
da existente, diria que um dos grandes problemas da 
implantodontia está relacionado à falta de osso para ins-
talação de implantes, onde temos que lançar mão de 
reconstruções ósseas que, por mais avançados que se-
jam nossos materiais e técnicas, ainda tem um elevado 
grau de desconforto pós-operatório. Seria bom se fosse 
desenvolvido um material mais rápido para a formação 
óssea e com menos morbidade no pós-operatório.
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A infl uência da tecnologia nas 
especialidades odontológicas

ABO Notícias - Em sua 
opinião, qual o avan-
ço tecnológico que 
mais contribuiu para a 
Odontologia como um 
todo? 
Dione do Vale - A tec-
nologia tem contribu-
ído de forma positiva 

em todas as áreas e, especifi camente, na Odontologia, os 
softwares que permitem uma visualização dos resultados a 
serem obtidos com o tratamento e o compartilhamento 
de arquivos, têm facilitado sobremaneira a nossa comuni-
cação com o cliente, parceiros e colegas. 
ABO Notícias - Qual o avanço tecnológico que mais con-
tribuiu para o cotidiano de sua especialidade? 
Dione do Vale - Através do desenvolvimento de mate-
riais, dos scanners e das impressões em 3D, atualmente a 

ortodontia pode oferecer uma gama de formas de trata-
mento com o mesmo objetivo: a função e a estética.
ABO Notícias –As mudanças têm mais impacto o campo 
funcional ou estético?
Dione do Vale - Acredito que o impacto tem se dado 
de forma semelhante nos dois campos, funcional e esté-
tico. Embora as especialidades que lidam com a estética 
estejam sendo enormemente favorecidas, não devemos 
nos esquecer dos avanços nas áreas de diagnóstico, que 
permitem planejar os nossos tratamentos da forma mais 
abrangente possível.
ABO Notícias - Qual procedimento (cirúrgico ou não) 
ainda é carente de uma nova técnica, equipamento ou 
droga, para melhor atender ao paciente. 
Dione do Vale - Fica difícil responder.Tenho certeza que a 
esta pergunta cada profi ssional dará uma resposta diferen-
te. Todos os procedimentos, em todas as áreas, ainda têm 
aspectos a melhorare que naturalmente o serão.

ABO Notícias – O que motivou a ABO lançar Odontologia 
em Cena?
Rosany Carvalho - Primeiramente integrar o cirurgião-dentis-
ta às atividadescientífi cas desenvolvidas pela ABO, bem como 
propiciar atividades gratuitas para o associado e permitir uma 
maior  interação dos acadêmicos com os profi ssionais.
ABO Notícias - O evento substitui o antigo Ciclo de 
Atualização?
Rosany Carvalho – O programa promove o resgate com 
uma roupagem nova. Buscamos uma atualização dos conhe-
cimentos científi cos e tecnológicos do cirurgião-dentista com 
a participação destes profi ssionais, acadêmicos e experts em 
Odontologia nas várias áreas de conhecimentos. Em parale-
lo realizamos o Programa de Valorização Acadêmica (PVA), 
para oportunizar aos acadêmicos a participação nessas ativida-
des, estimulando-os a entenderem a profi ssão para além dos 
conhecimentos da graduação. A dinâmica de uma profi ssão 
quecontempla cenáriossociais, políticos e culturais. Estes são o 
nosso futuro. 
O Ciclo de Atualização acontecia à noite, porém diante da 
conjuntura atual, nos quesitos de mobilidade e segurança, ela-
boramos uma agenda que permite a vinda do participante de 
forma segura e confortável. Programamos um encontro men-
sal, sempre aos sábados, no período das 9hàs 12h.
ABO Notícias - Quem está ao seu lado nesse projeto?
Rosany Carvalho – Os diretores e o presidente Alexandre 
Rizuto apoiam o projeto, que neste primeiro ano está sendo 
coordenado por mim e as colegas Trícia Pires, Lúcia Helena 
Xavier e Rossana Lucena. Contamos ainda com o apoio dos 

Rosany Carvalho comenta o programa
Odontologia em Cena

professores da EAP com 
sugestões para a constru-
ção da grade científi ca. No 
quesito organização, con-
tamos como braço forte-
das funcionárias Gláucia 
Pereira, Claricce Gueiros e 
Raquel Carvalho.
ABO Notícias – Qual a 
receptividade do público?
Rosany Carvalho - Só temos recebido elogios. Trabalhamos-
para otimizar a divulgação através das mídias e  redes sociais. A 
participação nesse primeiro momento fi cou dentro da expec-
tativa e com certeza à medida que os próximos temas sejam 
divulgados alcançaremos a excelência. 
ABO Notícias – O programa é autossustentado? 
Rosany Carvalho - Sim. A intenção é reverter para o associa-
do o investimento na entidade. 
ABO Notícias – Há perspectiva da presença de palestrantes 
de outros estados?
Rosany Carvalho - Sim. A ABO/PE faz parte de uma rede 
nacional e esta interação entre ABOs sempre foi um ponto 
forte na realização das nossas atividades científi cas. 
ABO Notícias – Dez encontros programados para este ano 
é uma meta ousada?
Rosany Carvalho - De forma alguma. O dinamismo da pro-
fi ssão e a necessidade constante de atualização só reforça a 
relevância de realização de mais eventos que promovam o 
debate da Odontologia. 
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Os programas Odontologia em Cena e Valo-
rização Acadêmica foram exibidos pela primeira 
vez no sábado, 10 de março, no auditório da 
ABO/PE com as palestras dos professores Paulo 
Fonseca e Renata Pedrosa Guimarães. Na aber-
tura do encontro, a professora Rosany Carvalho 
apresentouos votos de boas-vindas e detalhou 
o conteúdo dos programas. Em seguida,com a 
palavra,doutora Elayne Cavalcanti Soares, home-
nageada do evento, fez referências elogiosas à 
iniciativa.

 “Os dentistas e acadêmicos aqui saberão o que 
ocorre no mundo da Odontologia e terão mo-
mentos de interação dentistas e de aprendizado 
para os acadêmicos”, afirmou.

Na sequência o presidente Alexandre Rizuto, 
destacou o perfil da ABO, “entidade associativa 
e científica, sem fins lucrativos e responsável pela 
educação continuada de aproximadamente 80% 
dos cirurgiões-dentistas formados em Pernam-
buco”, quantificou.O presidente teceu elogios 
à incentivadora do evento, a professora Rosany 
Carvalho, citou a presença da doutora Elayne e 
agradeceu aos diretores e palestrantes. 

A professora Rosany Carvalho convocou a co-
lega Trícia Pires para apresentar o palestrante Pau-
lo Fonseca, que agradeceu a honra do convite e 
deu início à abordagem do seu tema Desafios da 
Estética Contemporânea Transformando Sorrisos. 

Na segunda palestra, a professora Renata Pe-
drosa Guimarães discorreu sobre inovação e se-
gurança no clareamento dental.

Na foto acima, a partir da esquerda, Gláucia 
Pereira,Tatiana Irla, Elayne Soares, Rosana Har-
mes e Rosany Carvalho.

O primeiro ato
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Nascido em Amaraji, Mata 
Sul de Pernambuco, em 23 de 
março de 1928, José Roberto 
de Melo graduou-se cirurgião-
-dentista pela Universidade Fe-
deral de Pernambuco. Na car-
reira política exerceu os cargos 
de vereador por Amaraji, pre-
feito e vereador da vizinha cida-
de de Cortês. 

Durante a vida profissional, 

foi professor adjunto de Histologia na Universidade de Pernambu-
co, professor titular e diretor da Faculdade de Odontologia de Ca-
ruaru, professor titular da Faculdade de Odontologia do Recife. Na 
sua trajetória de participação associativa, foi presidente do Sindi-
cato dos Odontologistas no Estado de Pernambuco, da Academia 
Pernambucana de Odontologia, do Conselho Regional de Odon-
tologia de Pernambuco e da Federação Brasileira de Academias 
de Odontologia. Formado em Parapsicologia pelo Instituto Per-
nambucano de Pesquisas Psico-bio-fisícas, foi membro honorário 

da Academia Brasileira de Odontologia e de mais sete academias 
estaduais de Odontologia e de Odontologia Militar, foi membro da 
Academia Pernambucana deCiências e do Instituto Arqueológico, 
Histórico e Geográfico de Pernambuco, além de membro da Aca-
demia Tiradentes de Odontologia. 

Jornalista de ofício, José Roberto de Melo fundou e dirigiu o 
jornal A Cidade, em Cortês.  No segmento literário, escreveu os 
livros História da Odontologia Brasileira, Memento do Folclore 
Odontológico, Hipnose em Odontologia (Manual do Principiante), 
A Paranormalidade no Cotidiano, Parafuso, o Gato Telepata ( in-
fantil), Fernando Rosendo: Vida e Paixão pela Odontologia, Me-
mória & Poesia, Medalha de Carne (romance). Membro honorário 
da Academia de Letras de Caxambu, Minas Gerais. Presidente de 
Honra da Sociedade Brasileira de Dentistas Escritores foi distin-
guido com as medalhas da Federação Brasileira de Odontologia; 
de Honra ao Mérito do Conselho Federalde Odontologia; Cesar 
Pannain (Hipnose), dentre outras honrarias.

Odontologia perde

José Roberto de Melo
José Roberto de Melo faleceu no Recife, domingo 11 de março, aos 89 anos

Nota de pesar 
A Sociedade dos Cirurgiões-Dentistas de Pernambu-

co/Associação Brasileira de Odontologia – Seção Per-
nambuco (ABO/PE) manifesta pesar pelo falecimento 
do vice-presidente da Regional Petrolina, João Carlos 
Iamauti, aos 47 anos, no último dia 13 de março. Iamauti 
deixou um legado ético e uma história de serviços odon-
tológicos prestados no interior pernambucano.
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Rotary contempla crianças carentes

Cerca de 40 crianças e adolescentes foram con-
templadas com exame e tratamento dentário nas clí-
nicas da ABO/PE em outubro passado. A atividade 
faz parte da parceria da ABO/PE e o Rotary Club Boa 
Viagem e conta ainda com a participação de profis-
sionais da Odontologia vinculados à Polícia Militar de 
Pernambuco, Marinha e Aeronáutica. 

Segundo a representante do Rotary, Helena Bit-
tencourt essa versão do evento foi dirigida para 
o Centro de Atendimento a Egressos de Famílias 
(CAEF), localizado em Barra de Jangada, em Jaboa-
tão dos Guararapes, que abriga menores até 18 anos 
e a crecheAme às Crianças, que funciona no bairro 
de Bomba do Hemetério, zona norte do Recife. “Há 
dez anos que existe essa ação, uma ideia do doutor 
Aldonso Pedrosa. Outro detalhe importante é que 
eles podem prosseguir o tratamento aqui na ABO/
PE”, comentou. 

“Trata-se do resultado de uma feliz parceria en-
tre as duas instituições cujo resultado beneficia anu-
almente crianças carentes”, revelou o presidente da 

ABO/PE Alexandre Rizuto. 
Durante a sessão de acolhimento, na presença 

dos CDs Alexandre Rizuto, Carmeluce Barbosa, Ro-
sany Carvalho e Aldonso Pedrosa Júnior, foi exibido o 
desenho animado Doutor Dentuço e as CDs Rosário 
Maciel e Lídia Almeida, da Marinha, falaramsobre a 
saúde bucal através da higiene diária.

Perguntada sobre a importância da parceria, Ze-
neide Soares, coordenadora da crecheAme as 
Crianças,acrescentou:  “ Eles são carentes, não obs-
tante o atendimento nos postos da PCR, a demanda 
é bem maior”. Valéria Araújo administradora do CAEF 
completou: “A ação nos chegou em boa hora, no nos-
so dia a dia eles não têm essa chance” completou.

Lanche, distribuição de brindes. 
Marcaram aindapresença pelo Rotary Maria Flori 

Barbalho, Terezinha Santos e Maria das Graças Lima.
Pela PMPE, o CD Ricardo Borba e os acadêmi-

cos Jomara Ferreira, Thiago Tavares, Érika Alcântara, 
Sthefani Queiroz, Fernando Ferreira, Rhaiana Borba 
e pelo Ministério Público José Carlos Bordoni.

Ação ABO
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