
Novo laboratório funciona 
ainda este ano

Moderno e funcional, o espaço com capacidade de acomodar 12 alunos, é dotado de equipamen-
tos de modelos recentes: mini equipos, aparelho de TV de 55 polegadas, ar-condicionado, mocho, 
compressor,piso e paredes apropriados.

Groisman presente ao Curso de Implantodontia

Os alunos do Curso de Especialização em Implantodontia da EAP-ABO/PE, sob a coordenação do 
professor doutor David Moraes de Oliveira, participaram de hands on e aula sobre Implantes Imediatos 
em Área Estética, ministrada pelo professor Mário Groisman, no último dia 22 de julho, no auditório da 
instituição. “Esta foi a primeira vinda de Groisman a um curso de especialização da ABO”, comentou.
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A partir deste segundo se-
mestre de 2018,começa a 
se desenhar no horizonte o 
final de nossa gestão à frente 
da ABO/PE. Desde quando 
recebemos a incumbência 
das mãos do nosso anteces-
sor, doutor Luiz Gonçalves 
de Melo, tomamos a diretriz 
de manter as ações positivas 
em vigência e agregar novos 
procedimentos, não só nas 
áreas de educação continua-
da e presença no campo ins-
titucional, bem como uma especial atenção aos investimentos e 
manutenção do patrimônio físico da entidade, legado que nos 
diferencia das congêneres.

No momento estamos concentrando todos os esforços no 
novo laboratório multidisciplinar. Criado a partir da carência 
desse espaço e concebido para servir aos cursos da nossa Es-
cola de Aperfeiçoamento Profissional, o ambiente conta com 
capacidade para 12 alunos. Vamos tornar o local agradável, mo-
derno e funcional, dotado de equipamentos de modelos recen-
tes: mini equipos, aparelho de TV de 55 polegadas, ar-condi-
cionado, mocho, compressor, piso e paredes apropriados,com 
previsão de entrada em funcionamento até outubro deste ano.

  
 
      
      Fraternalmente,
     

Alexandre Martins Rizuto
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Planejamento em saúde bucal pública

Os alunos do Curso de Especialização em Implan-
todontia da EAP-ABO/PE, sob a coordenação do pro-
fessor doutor David Moraes de Oliveira, participaram 
de hands on e aula sobre Implantes Imediatos em Área 
Estética, ministrada pelo professor Mário Groisman, no 
último domingo 22 de julho, no auditório da instituição. 

Referência nacional na especialidade, Groisman é 
especialista em Periodontia pela UERJ, pós-graduado 
e mestre em Ciências Odontológicas na Universi-
dade de Malmo (Suécia). Autor de diversos livros, 
membro da Academia Brasileira de Odontologia, é 
professor do Curso de Especialização em Implanto-
dontia da Faculdade São Leopoldo / Mandic. Segundo 
o professor David Oliveira, “Esta foi a primeira vinda 
de Groisman a um curso de especialização da ABO”.

Implantodontia recebe 
Mário Groisman

Na foto, aparecem os professores Adilson Tor-
reão, David Oliveira,Mário Groisman e os senhores 
Carlos Veras, Carlos Neves e Wanderley Júnior, re-
presentantes de empresa parceira da ABO/PE.

A conferência do cirurgião-dentista Gilberto Pucca 
abriu as atividades do segundo trimestre deste ano na 
ABO/PE, em 6 de abril passado. Destacada personalida-
de da política de saúde no País, o conferencista recebeu 
as boas vindas do presidente Alexandre Rizuto (foto) e 
foi apresentado pelo doutor Geraldo Vasconcelos.

Diante do público formado de profissionais da 
Odontologia, notadamente do serviço público, que 
lotou o auditório, Pucca abordou o planejamento em 
saúde bucal pública no Brasil, com o foco na atenção 
básica nos municípios em todas as frentes. 

Afirmou que o planejamento requer a construção de 
uma política organizada e instalada nas redes públicas. 
“O programa Brasil Sorridente, em 2004, por exemplo, 
trouxe resultados animadores em curto prazo”, lem-
brou. Ressaltou a necessidade da qualificação da gestão, 
“ações bem planejadas evitam os improvisos algo difícil 
em um país enorme com diversidade de políticas admi-
nistrativas acentuadas e dificuldade de pactuação entre 
órgãos do serviço público”, acrescentou.

Comentou as limitações orçamentárias no cotidia-
no. “Esta situação requer profissionalismo, planejar é 
sobretudo eleger prioridades, estabelecer objetivos. 
O Brasil Sorridente foi a primeira política no setor fei-
ta no País obedecendo uma ótica macro, daí o êxito 
alcançado”, finalizou.
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Psicologia como agente facilitador em 
cursos de especialização

Concluída oitava turma de 
Especialização em Prótese

Curso de Especialização em Prótese Dentária co-
ordenado pela Profa. Dra. Sandra Moraes, que teve 
a sua formação de mestrado pela USP e doutorado 
e pós-doutorado pela Unesp, todos na área especí-
fica da prótese dentária, acaba de formar sua oitava 
turma.  “Nosso curso é pioneiro em Pernambuco e 
há 16 anos qualificamos profissionais nessa especiali-
dade”. Os alunos reabilitam pacientes que necessitam 
de próteses fixas, próteses parciais removíveis, próte-
ses totais e próteses sobre implantes.

“Desde a primeira turma, na época coordenado 
pela professora doutora Cátia Guerra, o curso reúne 
em seu corpo docente, professores do quadro per-
manente da ABO/PE, todos especialistas, mestres e 
doutores, além de verdadeiros expoentes da Odon-

tologia”, diz a doutora Sandra, e cita Eduardo Piza 
Pellizzer, da Unesp-Araçatuba, Eduardo Miyashita, da 
Universidade Paulista, José Vitor Mazzaro também da 
Unesp e Pedro Tortamano, da USP, entre outros.  

Segundo a coordenadora, a nona turma, que se 
inicia em setembro, além dos renomados professo-
res Miyashita e Pellizzer vai contar com a professora 
Adriana da Fonte, recém-chegada da Universidade 
de Nova Iorque, onde cumpriu pós-doutorado du-
rante 18 meses.

“Temos uma filosofia de trabalho voltada para a 
Odontologia baseada em evidências científicas e o 
prestígio do curso faz com que se mantenha consoli-
dado ao longo desses anos, com um corpo docente 
sólido e integrado”, concluiu Sandra Moraes.

O Curso de Especialização em 
Endodontia, além do enfoque vol-
tado para as questões da Ciência 
Odontológica, começa com o mó-
dulo de Psicologia e Relações Hu-
manas.  “O aluno de especialização 
enfrenta uma situação diferente.  
Pela primeira vez ele vai se deparar 
com o fato de exercer dois papéis 
ao mesmo tempo. O de aluno e de 
profissional, durante um curso de 24 
meses.  A ideia do módulo é proporcionar ao especializando 
condições objetivas e subjetivas para se adaptarem ao curso, 
aos novos colegas e à instituição”, define o psicólogo César 
Sampaio (de pé ao centro da foto), docente do módulo. E 
acrescenta. “O relacionamento entre os alunos-dentistas é 

fundamental para o bom desempe-
nho individual e coletivo da turma. 

 A experiência desse módulo 
tem mostrado que alunos bem inte-
grados ao coletivo conseguem me-
lhores rendimentos individuais, são 
mais capazes para enfrentar dificul-
dades durante o período de duração 
do curso e ainda são fatores de in-
centivo para aqueles que enfrentam 
problemas pessoais que afetam seu 

desempenho pedagógico”.César Sampaio disse ainda que 
“o módulo também antecipa para eles a dinâmica da clínica 
endodôntica, trazendo conceitos que os levem a compre-
ender melhor, o que motiva o paciente a colaborar com o 
tratamento na clínica/escola da ABO/PE”.
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Atendimento ao Paciente Sistematicamente Comprome-
tido - Assunto abordado pelo professor André Cavalcan-
te, em 14 de abril passado. O palestrante foi apresentado 
pela professora Lúcia Helena Xavier e na sua abordagem 
Cavalcante falou sobre os efeitos da interação dos medi-
camentos que diminuem a percepção de dor e discor-
reu a respeito de analgésicos locais atuando no sistema 
nervoso e cardiocirculatório. Comentou casos de dúvidas 
na escolha desses anestésicos e comentou sobre proce-
dimentos pré-anestésicos (anamnese e exame dos sinais 
vitais, cálculo e dosagem dos anestésicos) e detalhou ca-
racterísticas e técnicas anestésicas de aplicação.

é sucesso de público
As sessões do programa Odontologia em Cena, iniciado em março deste ano, que apresenta as-

suntos de real interesse para profissionais e acadêmicos, têm recebido elogios e reunido considerável 
número de participantes.

Interpretação de Exames Laboratoriais para Cirurgiões-
-Dentistas -  O assunto foi abordado pelo professor Fe-
lipe Bravo. Durante a palestra, realizada em 14 de abril, 
Bravo comentou sobre a polêmica que envolve a soli-
citação de exames complementares e justificou como 
uma alternativa de segurança para o CD, “pois não se 
sabe o estado clínico de cada paciente”. Deu exemplos 
de quando se deve solicitar “em casos de implante e, 
procedimentos em pacientes especiais”, observando a 
dificuldade de obter esses exames na rede pública de 
saúde. Comentou a opção do cirurgião-dentista no que 
se refere a quais exames solicitar, a capacidade de testar 
e a capacidade de interpretação dos exames solicitados 
e detalhou as características de cada exame.

Odontologia em Cena
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Urgências em Endodontia - Assunto alvo da palestra 
da professora Flávia Cavalcanti. Ela discorreu sobre as 
dificuldades do acesso à dor e suas origens. Argumentou 
que nem sempre os casos surgidos são urgências. Abor-
dou o adequado tratamento das alterações pulpares e 
periapicais, agressões físicas e microbianas, bem como 
as cáries dentárias. Destacou o exame de anamnese, 
a avaliação clínica com a inspeção minuciosa e testes 
de sensibilidade ao frio e calor para o correto plano de 
tratamento. Orientou como se deve tratar e o uso de 
equipamentos. Citou o teste de cavidade com auxílio da 
radiografia como alternativa para identificação do local 
sensível à dor, “é interessante investigar as possibilidades 
de existência de sinusite”, recomendou.

 “De posse de todas as informações se pode en-

tão definir o diagnóstico”, assegurou. Concluindo, 
falou das alterações endodônticas, patologias pulpa-
res e destacou a pulpite e suas características.

Ronco e apneia do sono - Essa foi a palestra da profes-
sora Ana Cláudia Cunha, no encontro de 12 de maio.  
A palestrante foi apresentada pela primeira secretária da 
ABO/PE Rosana Harmes. Ana Cláudia definiu o tema 
como uma desordem na qualidade do sono e fator de 
risco para doenças graves ao lado do alcoolismo, sexo 
aberto, obesidade, sedentarismo, entre outras causas e 
que ocorre em todo o mundo. “A apneia incomoda o pa-
ciente na vida social, familiar e do cônjuge”. Acrescentou 
que o fenômeno ocorre mais no homem, “na proporção 
de dois para um, embora nas mulheres aconteça durante 
a menopausa e na gravidez. “O sono, especialmente de 
noite, é tão importante quanto o alimento e a respiração”, 
comparou. Em seguida, falou sobre fatores predisponen-
tes à apneia: “idade, gordura, posição de dormir, aspectos 
hormonais que fazem o coração trabalhar mais e apon-
tam para patologias cardíacas”, detalhou. 

 Ao definir causas fisiológicas do ronco, “vibração de 
tecidos da garganta em razão da turbulência da passa-
gem do ar”, disse que o tratamento requer a presença 
de outros profissionais. “Uma equipe com médico do 
sono, otorrino, neurologista, psicólogo e nutricionista”, 
detalhou. Acrescentou que o correto diagnóstico é funda-
mental na indicação dos aparelhos e exames e destacou 
a polissonografia, “que aponta a severidade do problema, 
além do tratamento com medicamentos, as opções de 
implantes, uso do cinto anti-ronco, cirurgia e aparelhos 
intraorais, entre outros”. 

É seguro ter seguros
MITO! Porquê você é o provedor da sua vida e da sua família, e precisa de tranquilidade para proteger seu patrimônio e garantir 

o seu futuro. São suas decisões e não suas condições que vão determinar para onde você quer ir. Nosso propósito é ajudar as 
pessoas a assumir a responsabilidade do seu futuro financeiro. Podemos conversar, seja por meio de WhatsApp, Direct ou mesmo 
por telefone. Conheça um pouco mais sobre quem somos, o que e como fazemos.  Solicite seu orçamento! 81 9.9959.0715. 81 
3213.3195 / 3213.2196 email: proposta@propostacorretora.com.br 81 9.9975.4970/ 81 9.9859.0202



7

Perspectivas da Odontologia 
Hospitalar em Pernambuco

A doutora Rosana Harmes fez 
a abertura da sessão e apresentou 
o currículo do professor Antônio 
Carlos Moura que ministrou a pa-
lestra Os Desafios da Odontologia 
em UTI. O palestrante falou so-
bre a Odontologia Intensiva como 
novo segmento de mercado de 
trabalho, citou a importância do 
cirurgião-dentista na prestação do 
serviço à beira do leito e comen-
tou perspectivas da especialização. “Trata-se de um novo 
desafio, pois os aspectos do atendimento extra consultório 
não é visto na graduação”. Salientou que, para esses pacien-
tes, além do cirurgião-dentista são convocados profissionais 
de várias especialidades. Descreveu o papel dos dentistas nas 
UTIs, os objetivos e aspectos resultantes do tratamento dos 
pacientes, “sobretudo reduzindo tempo de internação”, e 
recomendou artigos publicados sobre patologias ocorridas 
durante a permanência do paciente na UTI.

Em seguida ouviu-se a palestra Odontologia para Pacien-
tes Oncológicos, com a professora Fabiana da Mota Silveira. 
Ela destacou o “valor do convívio entre pacientes e famílias” 
ante a ação devastadora das patologias oncológicas. Lem-
brou a necessidade do profissional se habilitar na Odonto-
logia Hospitalar e sugeriu a residência para tal especialização, 

a importância do cirurgião-dentista 
residente nesse cenário e acrescen-
tou: “o campo é vasto, atualmente 
no mundo existem 14,1 milhões 
de casos e a cada ano, no Brasil, a 
propensão mostra um aumento de 
70% para as próximas décadas”, 
previu. 

Recomendou assistir os pacien-
tes durante e após o tratamento e 
sugeriu alternativas como o toque 

físico, o abraço quando não há pro-
cedimento técnico a cumprir. “O paciente deve ser tratado 
como um todo, inclusive nos cuidados com a higiene oral e 
durante e após a radioterapia e quimioterapia. Alertou para 
as complicações advindas desses tratamentos “infecções vi-
rais e bacterianas entre outras” e comentou sobre os méto-
dos de tratamento.

No último momento da sessão, coordenado pelas dou-
toras Rosana Harmes, Lúcia Helena Xavier e Trícia Paiva, 
aconteceu debate com o tema Perspectiva da Odontologia 
Hospitalar em Pernambuco, Mercado de Trabalho, Ensino e 
Viabilidade, com a participação dos doutores Antônio Carlos 
Moura, Jerlúcia Cavalcante Melo, Ully Dias e do presidente 
do Sindicato dos Odontologistas no Estado de Pernambuco, 
doutor Ailton Coelho de Ataíde Filho. 

Gestão em Odontologia – Foi o tema abordado pelo cirur-
gião-dentista e consultor Flávio Alves Ribeiro, em 21 de julho. 
Na ocasião, com a didática baseada na “matriz de pensamen-
to estratégico e quatro formas de avaliar financeiramente os 
consultórios e a carreira”, o palestrante mostrou modelos de 
planilhas de custos, estratégias para fidelização de pacientes, 
perfil do cirurgião-dentista empresário, preocupação com o 
fisco e carga tributária, simulações de métodos de custeio, car-
ga horária e locação de consultórios, entre outros aspectos. 
O palestrante foi apresentado pela professora Patrícia Santillo.

A abordagem desse tema, na sessão do programa Odontologia em Cena de 9 de junho, foi precedido pelas palestras Os Desa-
fios da Odontologia em UTI e Odontologia para Pacientes Oncológicos.



8 

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

ABO conhecida e reconhecida
nacionalmente


