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Editorial

Conquistas no horizonte
Ricardo
Machado Cruz Presidente da
ABOR

U

m ano se passou desde que assumimos
o leme deste barco. Temos trabalhado
bastante, muitas vezes nos bastidores, para
alcançar os objetivos a que nos propusemos
na ocasião da posse, sempre visando colocar
a Ortodontia brasileira no lugar de destaque
que merece. Os ventos e as tempestades às
vezes atrapalham a navegação, mas graças
ao trabalho de toda a tripulação estamos seguindo nossa rota. Algumas questões estão
sendo encaminhadas e já estão tomando
o rumo desejado. No Congresso Nacional,
após o arquivamento no final da legislatura passada do Projeto de lei proposto pela
ABOR que ajudará na regulamentação da
carga horária dos cursos de pós-graduação
no Brasil, conseguimos que o mesmo fosse
reaberto este ano (PL 00791/2011). O texto
estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional, para definir a validade legal dos

ABOR

diplomas de pós-graduação para o exercício
profissional. A sua aprovação no congresso nacional é de suma importância não só
para nossa especialidade, mas para todas as
demais áreas da saúde, que atualmente sofrem com a proliferação indiscriminada de
cursos de pós-graduação sem carga horária
adequada, que colocam profissionais pouco preparados no mercado para atender de
forma satisfatória nossa população. O projeto atual, de autoria do Deputado Jovair
Arantes (PTB - GO) vai tramitar primeiramente na Comissão de Trabalho da Câmara
dos Deputados, onde foi designado como
relator o Deputado Alex Canziani (PTB PR), seguindo depois para as Comissões de
Educação e de Constituição e Justiça daquela casa. A ABOR estará acompanhando
de perto essa tramitação, mas de antemão
pedimos aos colegas que também procurem
falar com os parlamentares de seus estados
membros dessas comissões, para que possam tomar conhecimento de nossa causa e
nos ajudar nessa aprovação.
Da mesma forma, e ainda sobre o mesmo tema, estamos acompanhando de perto
toda a movimentação no CFO e pedindo
constantemente aos nobres conselheiros
daquele órgão que homologuem em ple-
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nária as sugestões aprovadas pelas Câmaras
Técnicas de Especialidade e assim deem um
passo importante para a valorização de toda
a classe.
Esse fortalecimento que buscamos aqui
é tema recorrente em todo o mundo. Recentemente estive em Lima e em Chicago
para participar do Congresso da Sociedade
Peruana de Ortodontia e do Congresso da
Associação Americana de Ortodontistas.
Em ambos, tivemos a oportunidade de discutir, com os colegas que também presidem
outras sociedades ou associações nacionais
de Ortodontia, formas de fortalecer nossas
entidades de classe, de valorizar nossos especialistas, de convencer nossos mandatários a nos ouvir e de conquistar a opinião
pública. Os problemas são os mesmos nos
mais diversos países. Talvez alguns estejam
hoje numa situação mais confortável, mas
em um passado recente passaram pelos
mesmos problemas de proliferação de cursos de pós-graduação, excesso de profissionais no mercado, competição predatória,
falta de interesse e estímulo por parte dos
novos profissionais, queda na qualidade de
vida dos ortodontistas e no faturamento
das clínicas e esvaziamento das entidades
de classe. Através dessa troca de experiên-
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cias, guardadas as diversidades regionais,
políticas e culturais, talvez possamos aplicar
aqui algumas soluções que tiveram sucesso
em outros países. Em todas essas reuniões a
palavra mais repetida foi “união”. Só seremos fortes se estivermos unidos. E o Brasil
tem um potencial enorme, pois já somos a
terceira maior entidade filiada à World Federation of Orthodontists (WFO). É muito importante que estimulemos nossos colegas
em todos os estados a se filiarem à WFO.
Assim poderemos em breve aumentar nossa representatividade na direção executiva
daquele órgão.
Internamente, notícias boas já são vislumbradas num horizonte próximo: todos
souberam da inclusão recente da Ortodontia e da Implantodontia no serviço público de saúde brasileiro. Uma grande vitória

dos brasileiros, que terão um atendimento
especializado, inédito e único. Já estamos
mantendo contato com o Ministério da
Saúde para ajudá-los na normatização dos
procedimentos a serem realizados nos Centros de Especialidade Odontológica do SUS.
Esperamos com isso, além do benefício inquestionável a toda a população que antes
não tinha acesso nenhum a esses serviços,
um aumento expressivo no número de
postos de trabalho para os colegas ortodontistas em todos os municípios brasileiros.
Também estamos ampliando nossos canais de comunicação com a classe e com o
público em geral através das redes sociais,
da Gazeta, de um periódico oficial (em
fase de definição pelo Conselho Superior
da ABOR) e da inserção de matéria publicitária da entidade em veículos de comu-

nicação em massa, o que deve ocorrer em
breve.
E, finalmente, gostaria de relembrá-los
de que temos um encontro marcado de 12
a 15 de outubro próximos em Belo Horizonte. O Congresso oficial da ABOR ocorre
a cada dois anos e indiscutivelmente é o
melhor do país. A Comissão organizadora
está preparando tudo com muita dedicação
e afinco, procurando organizar uma grade
científica completa e uma programação social agradável e divertida, tudo em um ambiente fantástico e acolhedor como a capital
mineira. Acessem o site oficial do congresso (www.congressoabor2011.com.br) para
maiores detalhes e façam logo suas inscrições. Nos vemos por lá, e um grande abraço
a todos! 

Anuncie na Gazeta
da ABOR!
e 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

Ligue para (11) 3021-0163 ou
envie e-mail para adm@ic.com.br
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G&M Orthodontics
focada na qualidade da
Ortodontia Moderna

A G&M Orthodontics – Comércio e Equipamentos
Ortodônticos Ltda., empresa com tradição na comercialização
de produtos ortodônticos e representante das melhores
marcas existentes no mercado, tem como filosofia a
qualidade em sua prestação de serviços.
Aliada aos mais reconhecidos nomes da Ortodontia apóia,
constantemente, cursos e oficinas de caráter científico
por acreditar que da parceria entre a alta qualidade
dos produtos que representa e sua aplicabilidade
por profissionais de múltiplas competências terá,
como resultado, inúmeros e concretos casos
de sucessos contribuindo, dessa forma, para
o constante aperfeiçoamento da moderna
Ortodontia brasileira.

acket
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Av. Angélica, 1.996 - cj. 1101
Higienópolis
São Paulo/SP - Brasil
Telefax: +55 (11) 3661-8100
vendas@gm-orthodontics.com.br

acesse o novo website G&M

www.gm-orthodontics.com.br

abor abormg

projeto gráfico e editoração
deste encarte: Lidiane Samora

twitter.com/abormg
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Dr. Marcelo Marigo
Presidente
do 8o Congresso da ABOR

Ao assumir a Presidência desse
importante evento da ortodontia
brasileira, afirmei que era preciso
acreditar na força da cooperação do
trabalho realizado de forma
coletiva e criativa, e que, dessa
forma, seria possível superar
desafios e alcançar horizontes
almejados pela especialidade.
Vivemos um tempo de conquistas
e realizações dentro de um
panorama de extrema
competitividade em um mercado
cada vez mais exigente e, muitas
vezes, preocupante. E vemos
claramente que o caminho para
enfrentarmos tais desafios está no
conhecimento atualizado e nas
insistentes mudanças necessárias ao
desenvolvimento de uma classe

inquieta com a busca do “novo”.
Esse congresso se enquadra
exatamente nesse contexto.
Procuramos de forma coletiva e
uni sônica trabalhar ideias em uma
organização do evento que
pudesse buscar inovações que
atendessem aos colegas, de uma
forma mais diversificada e que,
ainda pudesse com sua grade
científica, atender aos mais
variados temas. A escolha de
grandes nomes internacionais e
diversos colegas do nosso imenso
país, trará uma visão mais global de,
o quê e como a Ortodontia
mundial e nacional vem se
mostrando em sua dinâmica
evolução técnico-científica.
Esperamos ter acertado na oferta
dos nomes internacionais e
nacionais; na grande feira
comercial de mais de 60 stands; na
possibilidade de estudantes e
colegas especialistas poderem
socializar seus trabalhos nos 100
espaços para temas livres; nas
reuniões paralelas que gentilmente
seus gestores nos confiaram a
presença em nosso congresso, tais
como o BBO, a ALADO, o CFO,
o Grupo Brasileiro de Professores
de Ortodontia e Odontopediatria,
a ABOL e o ENAP.
Estamos prontos para recebê-los

em Belo Horizonte, no
Minascentro e em um ambiente
amigo e acolhedor. Temos a
consciência de que um evento de
tal porte poderá pecar em algum
ponto, mas também temos a
certeza de que um esforço
hercúleo de todos os nossos colegas
da comissão organizadora, que
com um espírito classista e trabalho
gratuito desprenderam toda a sua
vontade de contribuir para essa
honrosa tarefa de acolher a
Ortodontia brasileira pela primeira
vez em Minas Gerais
com o 8o CONGRESSO DA
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE ORTODONTIA E
ORTOPEDIA FACIAL.
Queremos crer que esse evento
marcará em você colega, uma
grande fase de conhecimentos,
inovações e confraternizações,
que certamente trará novos e
certeiros conceitos
para uma
prática embasada no saber e na
ética.
Contamos com vocês colegas, para
juntos EXPANDIRMOS
HORIZONTES da Ortodontia
Brasileira!
Nos vemos em outubro!
Dr. Marcelo Marigo
Presidente do 8o Congresso da ABOR
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BELO HORIZONTE - 12 A 15 DE OUTUBRO DE 2011

8º CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL

Manhã

Tarde

Manhã

Tarde

Manhã

(*) Curso McNamara

R$ 420,00
R$ 550,00
R$ 320,00
R$ 50,00

R$ 510,00
R$ 640,00
R$ 410,00
R$ 50,00

R$ 600,00
R$ 750,00
R$ 500,00
R$ 60,00

R$ 80,00

R$ 90,00

R$ 100,00

Programas avulsos

Tarde

(*) Associado ABOR
Não Associado ABOR
(*)Alunos de graduação e Pós graduação
Acompanhante

No local

Manhã

Até 30/06/2011 Até 30/09/2011

Tarde

ATUIT ficiais do
.
us GR
vento
éis o
Ônib
l do e
s hot
o
, loca
o
r
t
n
entre
e
inasc
ITO
eoM
RATU
ara G
m
a
N
R
c
ABO
do M
iados
Curso
11.
assoc
06/20
/
para
0
3
até
s
o
it
inscr

çãodis:ponibilizados
n
e
t
A OS serão congresso

EXPANDINDO HORIZONTES

www.congressoabor2011.com.br

ATENÇÃO

Consulte as condições especiais
para Associados ABOR, Alunos de
graduação e Pós Graduação de
para participação no Curso do
McNamara(*) .

Acesse www.congressoabor2011.com.br e inscreva-se já!
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Expandindo horizontes
Em Outubro deste ano, a
Ortodontia terá a oportunidade de
se expandir ao encontro dos mais
“Belos Horizontes”. A comissão
organizadora do 8o Congresso da
Associação Brasileira de
Ortodontia e Ortopedia Facial está
se empenhando para oferecer aos
congressistas um evento que ficará
na história da especialidade.
Para enriquecer ainda mais este
evento teremos a presença
marcante do Dr. James McNamara
(EUA), pesquisador reconhecido
mundialmente e uma das mais
respeitadas autoridades da
Ortodontia no campo do
crescimento e desenvolvimento
facial.
Dentre os palestrantes
internacionais já confirmados
também merecem destaque
o Dr. Rolf Behrents (EUA)
que abordará o tema “Crescimento
facial e alguns erros cometidos na
prática ortodôntica”, Dr. Juan
Martin Palomo (EUA) que falará
sobre Imaginologia, Dr. Stephen
Yen (EUA) que irá discursar sobre
Corticotomia, Dr. Marco Rosa

(Itália) que irá revelar sua
experiência no campo da
Ortodontia Preventiva, Dr.
Giuseppe Scuzzo (Itália) que
abordará com muita propriedade a
Ortodontia Lingual, Dr. Albino
Triaca (Suíça) que apresentará “A
nova técnica da pirâmide clínica
em Cirurgia Ortognática” e o Dr.
Eustáquio Araújo (EUA) que trará
como tema “Ortodontia e Idade:
aplicação do conhecimento”.
A grade científica contará também
com importantes nomes do
cenário nacional para dividir sua
experiência e fortalecer a qualidade
da Ortodontia brasileira
abordando temas como:
Biomecânica dos mini-implantes,
Ciências básicas fundamentando a
Ortodontia moderna, Diagnóstico
e tratamento da Classe II, Estética
em Ortodontia, Finalização
ortodôntica de excelência,
Ortodontia acelerada, Ortodontia
lingual, Preparo ortodôntico précirúrgico (técnicas), Sistemas de
braquetes autoligados, Tomografia
computadorizada em Ortodontia,
Tratamento precoce da Classe III e

Visão atual da relação Ortodontia e
Periodontia.
Acesse o site, se cadastre na
Comunidade do Congresso
ABOR2011 e receba
periodicamente todas as novidades
sobre este evento que, com
certeza, será grandioso.
Venha você também para o
congresso da ABOR 2011 e tenha
a oportunidade de expandir seus
horizontes.

Inscreva seu
Trabalho Científico
Tema Livre
Painel
Caso Clínico
Mais informações em:

www.congressoabor2011.com.br

Palestrantes internacionais confirmados!
Curso do McNamara GRATUITO
para associados ABOR
inscritos até 30/06/2011.

Albino Triaca

Eustáquio Araújo

Giuseppe Scuzzo

Martin Palomo

Marco Rosa

Rolf Behrents

Suiça

James McNamara
Estados Unidos

Estados Unidos

Estados Unidos

Itália

Itália

Estados Unidos

Leena Palomo
Estados Unidos

Stephen Yen

Estados Unidos

Acesse www.congressoabor2011.com.br e inscreva-se já!
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SALA BBO E CDBBO
UM ESPAÇO DEDICADO
À EXCELÊNCIA CLÍNICA
A grande novidade neste Congresso
ABOR 2011 é a Sala BBO e
CDBBO. Neste espaço serão realizadas todas as atividades do Board
Brasileiro de Ortodontia (BBO) e
do Colégio dos Diplomados pelo
BBO.
Para quem ainda não conhece, o
BBO tem por objetivo a busca da
excelência clínica em Ortodontia e
Ortopedia Facial, e atesta a competência do profissional, garantindo
ao paciente um tratamento seguro
e eficaz.
Segundo o Dr. Paulo Renato
Ribeiro, coordenador da comissão
do BBO e CDBBO neste congresso, a ideia de se criar um espaço
único para as atividades do Board
surgiu com o objetivo de facilitar a
participação e a integração dos
congressistas às ações desenvolvidas
pelo BBO e CDBBO.
No Congresso deste ano, teremos
muitas novidades dentro das atividades do BBO. Na quarta-feira, dia
12, haverá a realização de um curso
preparatório para o Exame do
BBO, organizado pelo CDBBO.
Neste curso, ministrado pelos
Diretores do BBO você aprenderá
como avaliar os resultados dos seus
tratamentos em formato “hands
on”, interativo, ministrado por
diretores do BBO. Simultaneamente, teremos também mini
palestras de casos clínicos tratados
por colegas Diplomados.
Na quinta (13 de outubro) a sala
BBO e CDBBO estará voltada para
o Fórum Clínico. Nesta atividade
científica do Congresso, aberta a
todos os alunos de especialização,
mestrado e doutorado em Ortodontia e Ortopedia Facial do Brasil,
serão apresentados casos clínicos
tratados pelos alunos. Este ano, o

Fórum Clínico tem uma premiação
bastante interessante: O 1º Lugar
receberá uma passagem aérea e
inscrição para o Congresso ABOR
2013 em Natal –RN e ainda 100
casos de brackets da marca Eurodonto. O 2º e 3º Lugares receberão
a inscrição para o congresso de
Natal e 50 casos cada.
Na sexta (14 de outubro), a sala
BBO estará aberta para que todos
os congressistas possam ver e avaliar
os casos apresentados para o Forúm
clínico e também os casos tratados
por Diplomados do BBO. É uma
oportunidade para você conhecer
mais de perto a forma de preparação e o trabalho dos Diplomados
em busca da excelência clínica, e
também dos cursos de Ortodontia
e Ortopedia Facial do Brasil.
No sábado, na parte da manhã,
teremos também uma outra novidade importante. Um exame da
Fase I (diagnóstico e planejamento)
voltado para alunos e concluintes
de cursos de pós-graduação.
Trata-se da primeira fase para a
obtenção de certificação do BBO.
De acordo com o Dr Ademir
Roberto Brunetto, presidente do
BBO, há uma grande expectativa
pela participação de recém formados e alunos de pós-graduação na
Fase I do exame do BBO. Com
certeza isto dará a todos os iniciantes da profissão uma melhor qualidade de documentação, um maior
cuidado no diagnóstico e planejamento, e com isto, melhores resultados finais, elevando o padrão de
qualidade e beneficiando os
pacientes.
Visite a Sala BBO e CDBBO e
participe das atividades. Você irá se
surpreender!!

ALADO
Encontro da ALADO - Associação
Latino-Americana de Ortodontia-,
instituição que congrega todas as
entidades da America Latina
filiadas à World Federation of
Orthodontists (WFO). Uma
assembléia extraordinária, com a
presença de todos os presidentes
das entidades associadas, em que
serão tratados assuntos de vital
importância para a área.

BBO

Espaços disponibilizados pelo
Board Brasileiro de Ortodontia
para esclarecimentos sobre o
processo de certificação para
especialistas da área de
Ortodontia e Ortopedia Facial.

GRUPO

Encontro do Grupo Brasileiro de
Professores de Ortodontia e
Odontopediatria.

ENAP

IV Encontro Nacional dos Alunos
de Pós-Graduação em Ortodontia
e Ortopedia Facial para reunir os
alunos de pós-graduação e recém
formados em Ortodontia de todo
o país, para perpetuar os laços
existentes e para troca de
informações científicas, culturais e
sociais.

ABOL

A Associação Brasileira de
Ortodontia Ligual estará no
Congresso oferecendo
oportunidades para todos
conhecerem melhor os
propósitos da ABOL.

CFO

Reunião plenária do Conselho
Federal de Odontologia, no
Congresso ABOR 2011.

Acesse www.congressoabor2011.com.br e inscreva-se já!

Especial ABOR 2011

Expandindo horizontes
www.congressoabor2011.com.br

Parcerias consolidadas
à favor da Ortodontia brasileira
Mais do que um grandioso evento,
o Congresso ABOR 2011 já está se
consolidando como marco na
história da Ortodontia Brasileira,
em se tratando de oportunidade
para todas as entidades de classe se
unirem à favor da valorização da
classe no Brasil.
Essa é uma das estratégias utilizadas
pela ABOR-MG, organizadora
do 8o Congresso da ABOR,
convidando todas as associações do
Brasil para fazerem parte desse
evento que trará grandes
contribuições à area, com uma
grade científica recheada de
palestrantes internacionais e
nacionais renomados, presença de
representantes de associações
nacionais de toda a América Latina
e intensa atividade cultural e de
lazer.
As associações contactadas foram
convidadas a participar e serem
colaboradoras na divulgação do
Congresso. Já receberam material
de divulgação e têm, à disposição,
toda a equipe da ABOR-MG para
esclarecimentos necessários sobre
o Congresso ABOR 2011.

DIVULGUE

o Congresso ABOR 2011:
(31) 3264-9584
contato@congressoabor2011.com.br

Diretores Regionais em ação
Mais um grupo especial foi
reunido pela ABOR-MG para
colaborar nas ações de divulgação
do Congresso ABOR 2011.
Trata-se dos diretores regionais.
A gestão atual da ABOR-MG,
dirigida pelo Dr. Luiz Fernando
Eto, selecionou diretores para
representar cada uma das
mesorregiões do estado, num total
de 13 regiões. O objetivo principal
dessa ação é promover a prática
ética da Ortodontia e da Ortopedia
Facial nas regiões das quais são
responsáveis.
Os convidados a assumir esse cargo
são profissionais bastante atuantes
nas áreas prática e acadêmica da
Ortodontia e Ortopedia Facial do
estado, o que permite uma
comunicação muito mais direta e
personalizada com os colegas de
suas regiões. “Os diretores
regionais são grandes
colaboradores e importante canal
de comunicação para divulgação
do Congresso ABOR 2011 e de
outras atividades de valorização da
Ortodontia e da Ortopedia
Facial”, afirma Dr. Luiz Fernando
Eto.
Além de estratégias voltadas para o

8o Congresso da ABOR, cursos e
outros eventos para promover
verdadeiro intercâmbio científico
no estado de Minas Gerais serão
firmados em breve.
Os diretores regionais convidados
pela ABOR-MG são: Dr. Antonio
Geraldo (Sul de Minas), Dr. Erico
Marcel Gomes (Região
Metropolitana), Dr. Gilberto de
Oliveira Júnio (Campos das
Vertentes), Dr. Guilherme de
Araujo (Triangulo Mineiro), Dr.
Jose Manzano Bauman (Norte de
Minas), Dr. Leonardo Gontijo
Matos (Noroeste de Minas), Dr.
Luiz Antonio Alves Bernardes
(Sudoeste de Minas), Dr. Luiz
Henrique Eto (Central Mineira),
Dr. Marcelo Xavier de Oliveira
(Vale do Rio Doce), Dr. Paulo
Renato de Carvalho (Zona da
Mata), Dr. Reinaldo Lopes Soares
(Oeste de Minas) e Dra. Conceição
Eunice Canuto (Jequitinhonha).
Mais informações sobre a ação dos
diretores regionais no site
www.abormg.org.br.

Diretores Regionais ABOR-MG.

Oportunidades para gerar negócios

Marcas confirmadas na Feira Comercial do Congresso ABOR-MG

Para informações sobre
exposição na Feira Comercial
do Congresso ABOR 2011

Acesse www.congressoabor2011.com.br e inscreva-se já!

Especial ABOR 2011

Expandindo horizontes
www.congressoabor2011.com.br

Aconchego e entretenimento
para receber você e sua família
Além de conhecimento e troca de
experiências, o Congresso ABOR
2011 oferece a você e toda a sua
família oportunidade de conhecer
a história de um estado que é
grande em extensão territorial e
população, e maior ainda em
história, cultura e belezas naturais.
A miscigenação ocorrida em Minas
Gerais entre povos indígenas,
africanos e o colonizador
português deixou marcas
características na cultura mineira,
influenciando as artes, a culinária e
o folclore. Cidades erguidas
durante o ciclo do ouro no século
XVIII consolidaram a colonização
do interior do país e estão
espalhadas por todo o estado.
Uma curiosa jornada para
conhecer a essência de um povo
pródigo e hospitaleiro que habita
essas terras belas, ricas e férteis.
Agência oficial de turismo
A Comissão Organizadora do 8º
Congresso da Associação Brasileira
de Ortodontia e Ortopedia Facial
credenciou a MAC VIAGENS
como única Agência Oficial de
Turismo do evento.
Para facilitar sua participação no
evento, vários hotéis e flats da
capital mineira, de diversas
categorias, já estão bloqueados para
atender nossos Congressistas e
Expositores.

Através da agência oficial, os
interessados poderão parcelar o
pacote de hospedagem em até
6 vezes (através de cartão de
crédito), sem juros, desde que a
última parcela seja paga até
Setembro de 2011 e também a
parte aérea, de acordo com as
normas das Companhias Aéreas.
Veja a grade de hotéis oficiais no
site www.macviagens.com, com
suas respectivas tarifas, bem como
descontos especiais na parte aérea.
ATENÇÃO:
Aos que adquirirem o pacote de
hospedagem e passagem aérea
diretamente com a MAC
VIAGENS, será oferecido o
traslado de chegada (Aeroporto
de Confins/Hotel), a título de
cortesia, nos dias 11 e 12 de
Outubro de 2011, para vôos
chegando entre 08:00h e 21:00h.

Inhotim - Brumadinho / MG

Congonhas / MG

Alguns pacotes especiais
para você e sua família:
Ouro Preto e Mariana, com
almoço.
Ouro Preto, com almoço.
Congonhas e Ouro Preto, com
almoço.
Inhotim.
Sabará.
Tour da Cachaça.
Congonhas, São João Del Rei e
Tiradentes, com almoço.
E muito mais...

Ouro Preto / MG

Programação Social do Congresso ABOR 2011

12/10/2011

Coquetel estilo “Comida de Buteco”

13/10/2011

Jantar oficial, com diplomação do BBO

13/10/2011

Super show com a Supersom C&A

14/10/2011

Festa de encerramento

Acesse www.congressoabor2011.com.br e inscreva-se já!

VENHAM COMEMORAR CONOSCO A CHEGADA
DA AMERICAN ORTHODONTICS AO BRASIL!

®

Empower
C o n t r o l i n y o u r h a n ds

Visite-nos no 8o. ABOR/MG
de 12 a 15 de Outubro 2011,
Belo Horizonte/MG.

American Orthodontics

• Brasil Prod. Ortod. Ltda. • Tel. (11) 5072 3428 • www.americanortho.com

AAO

Ortodontia brasileira marca
presença no congresso da AAO
Apresentação de trabalhos e medidas para fortalecer a ortodontia latinoamericana estão entre os destaques da participação brasileira no
evento de Chicago, nos EUA

O

Congresso deste ano da Associação Americana de Ortodontistas foi realizado na
cidade de Chicago e teve a
participação recorde de mais de 16.000
congressistas de todas as partes do
mundo e mais de 250 empresas com
estandes na feira comercial. O tema
do Encontro este ano foi: “Mudanças,
Desafios, Escolhas”. Centenas de ortodontistas brasileiros participaram do
evento e 17 renomados colegas mostraram seus trabalhos clínicos e de pesquisa em conferências.
Várias modificações foram introduzidas no formato geral do Congresso
em relação às edições anteriores, mas
uma das mais marcantes foi a transformação dos antigos painéis ou pôsteres
científicos em “e-posters”. Nesse novo
sistema, os trabalhos foram disponibilizados em terminais de computador
instalados numa área do Centro de
Convenções.
Várias reuniões paralelas foram realizadas, entre elas o tradicional café
da manhã oferecido pela WFO (World
Federation of Orthodontists) a todos os
Presidentes de entidades nacionais de
Ortodontia filiadas àquela Federação.
A cada ano aumenta mais o número de novos membros, mostrando

1

que a WFO está em franca expansão.
Durante a reunião, o Presidente da
WFO, Dr. Roberto Justus, entregou
uma placa de agradecimento aos Presidentes dos três últimos congressos da
WFO, realizados em Chicago (2000),
Paris (2005) e Sidney (2010), e todos puderam ouvir atentamente o
Presidente do próximo Congresso, a
ser realizado em Londres em 2015.
O Dr. Justus também estimulou
todas as entidades a apresentarem
suas candidaturas para sediar o
próximo congresso da WFO a ser
realizado em 2020, cujas inscrições se encerram em dezembro
próximo.
Após a reunião da WFO, os Presidentes de entidades latino-americanas
presentes se reuniram com o Dr. Kurt
Faltin Jr. e com a Dra. Julia Harfin,
respectivamente Presidente e Secretária-Geral da ALADO. Nessa reunião,
foram discutidos vários problemas, e
algumas decisões que visam unir cada
vez mais a Ortodontia de nosso continente foram tomadas. O Presidente da
ABOR, Dr. Ricardo Machado Cruz, esteve presente em todas essas reuniões,
representando nosso país, juntamente
com a SBO.
No próximo ano, o maior evento

2

Figura 1 - Dr. Ricardo Machado
Cruz (presidente da ABOR) e
Dr. Roberto Justus (presidente
da WFO), durante o café da
manhã com todos os presidentes
de entidades nacionais de
ortodontia filiadas à WFO.
Figura 2 - O presidente da
ABOR em frente ao painel de
presidentes das entidades de
Ortodontia afiliadas à WFO.

científico de Ortodontia do mundo se
realizará em Honolulu, Havaí. 
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Ação Global

ABOR e Ação Global:
parceria de sucesso há 3 anos
Atendendo a mais de 3.500 crianças em todo o Brasil,
ABOR orienta sobre a prevenção e o tratamento de maloclusões
e contribui para o resgate da cidadania

P

elo terceiro ano consecutivo,
a ABOR participou da Ação
Global Nacional, promovida
pelo Serviço Social da Indústria - SESI e pela Rede Globo de televisão, nos estados de Goiás, Mato Grosso
do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina,
São Paulo e Sergipe. Na oportunidade
foram oferecidos serviços gratuitos de
educação, saúde, cultura, meio ambiente, alimentação, cidadania, inclusão social e esporte e lazer.

Mato Grosso do Sul
Mais de 280 crianças triadas e
orientadas: este foi o saldo de mais uma
participação da ABOR-MS na edição
2011 da Ação Global em Campo Grande (MS). Desta vez o evento aconteceu
no Parque Tarsila do Amaral no bairro
Nova Lima. Durante todo o dia a

1

ABOR-MS realizou atendimentos em
um estande onde as crianças e seus
familiares foram orientados sobre hábitos deletérios, respiração bucal, más
oclusões e tratamentos ortodônticos.

foram atendidas. As crianças interagi-

Santa Catarina

o desenvolvimento de sua oclusão.

Com participação efetiva da ABOR
de Santa Catarina, a Ação Global foi
realizada em Pinhalzinho (SC). Na
oportunidade, foram realizados mais
de 500 exames clínicos, e foram fornecidas explicações sobre a importância
da prevenção e do tratamento ortodôntico feito por especialistas em Ortodontia e Ortopedia Facial.

Rio de Janeiro

Sergipe
Realizado na Escola Roberto Simonsen em Aracajú, Sergipe, o trabalho da ABOR-SE foi considerado um
sucesso. Assim como na última edição do evento, quase 1000 crianças

ram de forma positiva com o mascote
Dentinho e receberam escovas de dentes e material informativo da ABOR,
além de informações importantes para

No Rio de Janeiro a Ação Global
foi realizada na Vila Olímpica da Mangueira, local próximo à comunidade
da Mangueira. A SBO contou com 20
voluntários, entre eles alunos de pósgraduação da UERJ e da UFRJ. Foram
examinadas 750 crianças e, na ocasião,
foi possível observar um enorme número de crianças com mais de 5 anos
com hábitos prolongados, como o de
chupar dedos ou chupetas. As devidas
orientações foram fornecidas, tanto
para as crianças, quanto para seus responsáveis, visando evitar ou minimi-

2

Figura 1 - Mato Grosso do Sul
Figura 2 - Sergipe
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zar problemas oclusais.

Goiás

São Paulo

Em Goiás, o Projeto da Ação Global foi desenvolvido na cidade de Anápolis, distante 50 km de Goiânia. Os
associados da ABOR-GO fizeram um
levantamento epidemiológico e forneceram orientações aos pais sobre a
necessidade de realizar um tratamento
ortodôntico ou não nas crianças. Na
ocasião, cerca de 400 crianças foram
atendidas.

Durante a Ação Global, realizada
no Parque da Juventude, a equipe de
especialistas em ortodontia da ABOR
Seção São Paulo fez a avaliação clínica de aproximadamente 500 crianças
entre 7 e 14 anos de idade. Também
foram realizadas ações voltadas à sensibilização de pais e responsáveis para
a importância de acompanhar a saúde
bucal dos filhos.

Agradecimentos
A ABOR agradece à parceria da
Colgate, empresa que todo ano contri-

3

bui com um grande acervo de material educativo e kits de higiene bucal
a serem distribuídos à população, bem
como ao SESI Nacional e suas regionais, que viabilizam essa parceria, e ao
apoio da Rede Globo. Todos juntos utilizamos a informação e a mobilização
social como estratégia de inclusão e
resgate da cidadania.
Por fim, a ABOR e as associações
estaduais agradecem a participação de
todos os associados e voluntários que
estiveram presentes e colaboraram nos
atendimentos e nas orientações, ajudando assim a valorizar a marca ABOR
junto à população e, principalmente,
a promover a conscientização sobre a
qualidade da saúde bucal. 

Figura 4 - São Paulo

4

Figura 3 - Goiás

6
5

Figura 5 - Rio de Janeiro

Figura 6 - Santa Catarina
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Conselho Federal

ABOR presente em aniversário
do CFO
Conselho Federal de Odontologia comemora aniversário de criação dos
Conselhos Regionais, homenageia profissionais de destaque e premia
municípios atuantes (Brasil Sorridente)

Dr. Ricardo Machado Cruz (presidente da ABOR), Dra. Telma
Martins de Araújo, homenageada do CFO, e Dr. Fernando Habib
(vice-presidente da ABOR).

A

Associação Brasileira de Ortodontia e Ortopedia Facial
- ABOR, representada pelo
seu presidente, Dr. Ricardo Machado Cruz, esteve presente
na Solenidade Comemorativa do 47º
Aniversário da criação dos Conselhos
de Odontologia no Brasil, organizado
pelo Conselho Federal de Odontolo-

18

gia, realizada dia 16 de abril de 2011,
no Rio de Janeiro.
Na oportunidade ocorreu a entrega da Medalha de Honra ao Mérito
Odontológico Nacional. Essa premiação é oferecida, em três categorias, a
profissionais que se destacaram no
cenário nacional, por indicação dos
Conselhos Regionais de Odontologia.
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Na categoria “Contribuição profissional nos campos da ciência (ensino ou
pesquisa)”, a Ortodontia foi representada pela Dra. Telma Martins de Araújo, que recebeu, meritoriamente, essa
honraria. A Dra. Telma é professora de
Ortodontia da Universidade Federal da
Bahia, ex-presidente do Board Brasileiro de Ortodontia e Ortopedia Facial
e ex-presidente da ABOR BA. Suas palavras exprimem a importância desse
momento: “A minha vida tem sido lutar pela Odontologia, e essa premiação
é importante porque estou representando o meu estado, os meus colegas,
meu trabalho e a minha instituição, a
Universidade Federal da Bahia”. Essa
homenagem é o reconhecimento da
excelência do trabalho desenvolvido
ao longo da carreira dessa eminente
profissional, que tanto abrilhanta a
Ortodontia Nacional, bem como é motivo de orgulho para a ABOR.
Na ocasião também foram entregues aos municípios de Barração - PR,
Cambé - PR e Anápolis - GO o Prêmio
Brasil Sorridente. A ABOR parabeniza
os municípios premiados pelo trabalho
efetivo em prol da melhoria da qualidade da saúde bucal da população. 

Associações Estaduais

ABOR-BA realiza curso teórico e
prático sobre mini-implantes
Após trabalharem em maxilas e mandíbulas sintéticas, alunos executam
esse tipo de ancoragem esquelética em seus próprios pacientes préselecionados

A

tendendo à solicitação de seus
associados, a Associação Brasileira de Ortodontia Seção
Bahia promove mais um curso sobre Mini-implantes Ortodônticos
ministrado pelo Dr. Henrique Villela.
Voltado para especialistas e alunos de
pós-graduação da Ortodontia e de áreas
afins, o curso foi dividido em um módulo teórico, com 12 horas de duração,
seguido de 2 módulos práticos.
A parte teórica aconteceu no auditório do 5º andar da Faculdade de
Odontologia da Universidade Federal
da Bahia, durante todo o dia 1 de abril
e se estendeu ao dia 2 pela manhã. Essa
parte teve grande enfoque na biomecânica ortodôntica aplicada sobre ancora-

gem esquelética. Mais uma vez, o curso
agradou aos presentes e buscou ampliar
a aplicação clínica desse recurso. No dia
2 de abril à tarde, foi realizado o primeiro módulo prático que consistiu em um
“hands on” laboratorial, no qual os alunos puderam instalar os mini-implantes
em maxilas e mandíbulas sintéticas.
Ainda nesse dia, foram apresentados casos clínicos para que o Dr. Henrique os
avaliasse quanto à viabilidade e indicação para instalação de mini-implantes.
Nos dias 3 e 4 de junho, aconteceu o
segundo módulo prático. Nesses dias
os alunos instalaram os mini-implantes
em seus pacientes, previamente selecionados. A ABOR-BA agradece a participação dos inscritos e ao Dr. Henrique

Villela que ofereceu seu tempo e sua
dedicação para ministrar o curso e buscar parcerias, viabilizando a realização
dos módulos práticos.
Nesse sentido, e visando uma ainda
maior integração entre os atuais e os futuros ortodontistas do estado, a entidade
já está organizando o seu III Encontro da
ABOR-BA que, como sempre, terá suas
atividades preenchidas por pós-graduandos e representantes dos cursos de
especialização em Ortodontia da Bahia
que respeitam a carga horária mínima
reconhecida pela entidade. Ainda como
parte do evento, e visando estimular a
participação nacional, a ABOR-BA premiará o(a) apresentador(a) do melhor
trabalho com uma adesão para o Congresso da ABOR 2011, que ocorrerá de
12 a 15 de Outubro em Belo Horizonte
- MG. Acreditamos que, dessa forma,
estaremos estimulando a excelência, a
seriedade e a unificação nacional da especialidade, desde a formação dos nossos futuros associados. 
Diretoria da ABOR-BA

“Hands on” laboratorial ministrado
pelo prof. Henrique Villela.
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Associações Estaduais

APRO realiza 12° Encontro
Internacional e empossa nova
diretoria

E

ntre os dias 26 e 28 de maio,
a Associação Paranaense de
Ortodontia (APRO) realizou
o seu 12° Encontro Internacional. O curso principal ficou a cargo do Professor Eustáquio Araújo, da
“Saint Louis University”. Também ministraram conferências os professores
Laurindo Furquim, Marcos Janson,
Alexandre Moro e Jorge Faber. Fechando a parte científica, aconteceu
um simpósio sobre cirurgia ortognática
com os seguintes professores: Roberto
Macoto, José Rino Neto e Jorge Faber.
A grade científica do encontro foi
muito elogiada pelos participantes e
possibilitou uma ampla discussão sobre as novidades da Ortodontia. O
evento fechou com chave de ouro a
gestão encabeçada pelo Dr. Ricardo
Moresca.
Durante o Encontro também houve uma palestra sobre o exame do
Board Brasileiro de Ortodontia ministrada pelo Dr. Ademir Brunetto. Em
2012, o exame será realizado em Curitiba.
No jantar de confraternização do
Encontro foi empossada a nova diretoria da APRO, que está composta pelos
seguintes membros:
• Presidente: Dr. Alexandre Moro;
• Vice Presidente: Dr. Augusto Andriguetto;
• Secretário Geral: Dr. Ivan Toshio
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Maruo;
1
• Primeiro Secretário:
Dr. Ivan Pedro Taffarel;
• Segundo Secretário:
Dra. Imara Castro Morosini;
• Tesoureiro Geral:
Dr. Wilson Buffara;
• Primeiro Tesoureiro:
Dra. Karin Freund;
• Segundo
Tesoureiro: Dr. Fábio de
2
Souza Telles;
• Diretor Científico:
Dr. Roberto H. Shimizu ;
• Diretor Social:
Dra. Beatriz Gualberto Barroso.
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Foto 1 - Membros da diretoria da
APRO.

Alexandre Moro
Presidente da APRO
Ricardo Moresca
Ex-presidente da APRO

Foto 2 - Dr. Wilson Buffara,
Dr. Ademir Brunetto, Dr. Alexandre
Moro, Dr. Ricardo Moresca, Dr.
Eustáquio Araújo, Dr. Jorge Faber.

Associações Estaduais

6º Congresso Internacional da
ABOR-GO propõe ortodontia na
rede pública
Durante o evento, os secretários de saúde municipal e estadual da região
discutiram com os congressistas a inclusão da ortodontia preventiva no
serviço público de saúde

A

edição 2011 do maior evento da ABOR Seção Goiás
ganhou novo formato e local este ano. Passamos do
Castro’s Hotel para o Centro de Convenções de Goiânia, e registramos um
aumento importante no número de
participantes e expositores. Durante o
evento, os cerca de 350 congressistas
tiveram acesso a palestras com gran-

1

des nomes da Ortodontia nacional.
Como palestrante internacional, tivemos a grata presença do Professor
Tiziano Baccetti, da Itália. O evento
contou ainda com uma feira completa
de produtos e serviços, e realizou o 1º
Encontro para Acadêmicos e o 2º Curso para auxiliares. O aperfeiçoamento
profissional e os desafios e as perspectivas da Ortodontia e Ortopedia Facial
foram discutidos pelos participantes.

Em sintonia com o tema do Congresso, “Ortodontia: Ciência com
Consciência Social”, os participantes e
os secretários estadual e municipal da
Saúde, respectivamente Antônio Faleiros Filho e Elias Rassi Neto, discutiram
a possibilidade de levar a Ortodontia
preventiva ao serviço público de saúde.
“É chegada a hora de o poder público ser sensibilizado para este que é
o terceiro maior problema brasileiro
de saúde bucal: as maloclusões ou a

Figura 1 - Prof. Tiziano
Baccetti ministrando
conferência para os
Ortodontistas.

2

Figura 2 - Márcio Segurado (Presidente do
Congresso da ABOR-GO), Kurt Faltin Jr.
(Conselheiro Nato da ABOR, presidente
da ALADO e membro executivo da WFO),
Ronaldo da Veiga Jardim (Conselheiro Nato
da ABOR), Paulo Finocchio (Presidente da
ABOR-GO).
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mordida errada”, destacou o presidente da ABOR Seção Goiás, Paulo César
Finocchio.
O presidente do 6º Congresso,
Márcio Nunes Segurado, destacou que
a escolha do tema central do encontro
não ocorreu por acaso. A ideia nas-

ceu após a participação da ABOR Seção Goiás no projeto Ação Global no
ano de 2009. “A iniciativa da pesquisa
teve origem em Goiás, e é natural que
o nosso Congresso dê continuidade à
abordagem desse assunto. Nossa proposta é popularizar a Ortodontia, mas

sem perder o foco na qualificação profissional adequada e na qualidade do
serviço prestado à população”, concluiu Márcio Segurado. 
Diretoria da ABOR-GO

ALADO

ABOR prestigia Congresso peruano e preside
assembleia da ALADO

A

Associação Brasileira de Ortodontia e Ortopedia Facial – ABOR,
representada pelo seu presidente, Dr.
Ricardo Machado Cruz, esteve presente no IV Congresso Internacional
de la Sociedad Peruana de Ortodoncia em
Lima, no Peru, entre os dias 17 e 19 de
março de 2011.
Na ocasião reuniram-se também os
presidentes das associações nacionais
de Ortodontia dos países da Améri-

ca latina e Caribe para a IIII Asamblea
anual de la Asociación Latinoamericana de
Ortodoncia (ALADO), entidade presidida pelo brasileiro e conselheiro nato
da ABOR, Dr. Kurt Faltin Júnior.
Além da diretoria executiva da
ALADO, estiveram presentes os presidentes das entidades nacionais da
Argentina, da Bolívia, do Brasil (representados pela ABOR e pela SBO,
na pessoa da Dra. Flávia Artese), da

Colômbia, do Equador, do Paraguai,
do Peru e da República Dominicana.
O tópico principal da pauta foi a
discussão e aprovação do anteprojeto
de modificação dos estatutos da ALADO. De agora em diante, com as novas
regras definidas, a entidade terá mais
força para seguir com seu projeto de
unir e fortalecer a Ortodontia latinoamericana. 

1
Figura 1 - Palestrantes brasileiros no IV Congreso
Internacional de la Sociedad Peruana de
Ortodoncia: Dr. Ricardo Machado Cruz (Presidente
da ABOR), Dra. Flávia Artese (Presidente da SBO)
e Dr. Kurt Faltin Jr. (Presidente da ALADO).

2

Figura 2 - Visão geral da Assembléia da ALADO
ocorrida durante o IV Congreso Internacional
de la Sociedad Peruana de Ortodoncia.
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Assembleia Geral

Assembleia Geral acontece
durante congresso da ABOR-GO
Atuação na Câmera e no Senado Federais, candidatura do Brasil para
sediar o Congresso da WFO em 2020, e publicidade de 50% de desconto
em curso de especialização estão entre os destaques

N

o dia 25 de março de 2011,
foi realizada, em Goiânia GO, durante o 6º Congresso Internacional da ABOR
Seção Goiás, a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da ABOR. Na
ocasião foram discutidos os seguintes
temas:
• Atividade da ABOR junto ao CFO:
A ABOR continua trabalhando
junto ao CFO para que as sugestões apresentadas sejam aprovadas
em Plenária, sendo fundamental a
intervenção das entidades estadu-

ais junto aos conselheiros federais.
• Atividade da ABOR junto à Câmara Federal e ao Senado Federal: o
projeto de lei proposto pelo Deputado Wilson Picler do PR foi arquivado e proposto novamente, sob o
número 791/2011, pelo Deputado
Federal Jovair Arantes, o qual é
cirurgião-dentista. O Dr. Ricardo
afirmou que o empenho de todos
junto aos parlamentares de seus
estados é imprescindível para que
o projeto seja aprovado o mais breve possível. Atualmente o projeto

está na Comissão do Trabalho, cujo
relator é o Deputado Alex Canziani
(PTB - PR).
• Atividade da ABOR junto ao Ministério da Saúde: apresentação do
Projeto Ortodontia Preventiva de
Caçador - SC, pelo Dr. Guilherme,
membro da Comissão de Ortodontia Preventiva. Discutiu-se a necessidade de um especialista nos CEOs
e de afastar a atuação generalista.
Deliberou-se por encaminhar o
projeto para o Conselho Superior Deliberativo para sugestões.

Conselho Superior Deliberativo da ABOR e Diretoria Executiva.
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Sugeriu-se verificar quem são os
responsáveis diretos pela implantação dos CEOs, bem como fazer
um estudo sobre saúde bucal coletiva para verificar as políticas públicas mais adequadas à realidade
do Brasil.
• 8º Congresso da ABOR - 2011,
Belo Horizonte - MG: o Dr. Marcelo, presidente do congresso, solicitou a colaboração e o apoio de
todos para a divulgação do congresso dentro de cada entidade regional; destacou os pontos turísticos de Belo Horizonte; apresentou
a localidade do congresso e suas
instalações, como auditórios e parte comercial, hotéis, apoiadores e
empresas que participarão do congresso. Apresentou ainda os palestrantes internacionais, entre os
quais foram convidados os presidentes das associações da ALADO,
e mencionou que irão acontecer

152 conferências.
• Inscrições para o 10º Congresso da
ABOR em 2015: inscreveram-se
para sediar o congresso da ABOR
de 2015: ABOR - PA, ABOR - SC,
APRO e SBO, entidades que apresentarão as propostas na assembleia durante o 8o Congresso da
ABOR, em Belo Horizonte - MG.
• Inscrição do Brasil para sediar o
Congresso da WFO de 2020, com
organização da ABOR e SBO: após
apresentação do Dr. Marco Antônio, da SBO, o qual sustentou
que a ABOR e a SBO têm condições para organizar o congresso da
WFO de 2020, com proposta para
ser realizado no Rio de Janeiro RJ, deliberou-se que, no congresso em Belo Horizonte - MG, serão
apresentados aspectos financeiros
e maiores detalhes sobre o projeto.
• Prestação de Contas - 2010: o
Dr. Torres apresentou as contas de

2010 e leu o parecer do Conselho
Fiscal, o qual aprovou por unanimidade as contas da ABOR - 2010.
O Conselho Superior Deliberativo
acolheu o parecer do Conselho
Fiscal para aprovar a prestação de
contas - 2010.
• Ação Global - 2011: as associações
estaduais terão liberdade de escolher qual projeto será desenvolvido, se irão participar da ação global
ou de outro projeto, desde que a
ação solidária seja desenvolvida.
• ABOR oficiou o CFO, na pessoa
do seu presidente, no conselho de
ética e no departamento jurídico,
visando obter algum tipo de manifestação com relação à publicidade
do curso de especialização em Ortodontia com 50% de desconto.
Também procurou o MEC para
analisar a legalidade desse tipo de
anúncio. 

Multiplique seu anúncio
na Gazeta da ABOR!

A

gora, ao anunciar na Gazeta da ABOR,
você ganha um desconto de 50% na
veiculação de um banner no site da ABOR!

ortodontistas em
todo o Brasil!

!

E mais: a notícia do seu evento poderá ser
incluída INTEIRAMENTE GRÁTIS! nas seções
“Notícias” ou “Agenda” do site da ABOR
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Ligue para (11) 3021.0163 ou
envie e-mail para adm@ic.com.br

