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ABO Juiz de Fora comemora o Dia do Cirurgião-Dentista
com jornada científica, coquetel e ação social

D

ia 25 de outubro é comemorado o Dia do
Cirurgião-dentista.
A
ABO Juiz de Fora, em parceria
com o CRO-MG, vai promover
um grande evento para celebrar a data. Em 26 e 27, uma
jornada científica marcará o
I Encontro Regional Dia do
Dentista.
O encontro contará com
palestrantes renomados de
Juiz de Fora, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. O presidente da ABO/JF, Dr. Otávio
Fartes, diz que a estimativa
de público é de 200 pessoas.
“Este é um evento gratuito,
que tem como objetivo reunir os cirurgiões-dentistas e
levá-los até os espaços cria-

dos especialmente para eles
e que são como suas casas:
a sede da ABO e a sede do
CRO”, destaca, ressaltando
que a jornada científica vai
acontecer na sede do CRO-MG, Delegacia Juiz de Fora.
Paralelamente, será realizada uma ação social, que
tem sido um dos marcos da
nova gestão, para as crianças
carentes da comunidade do
entorno da sede da ABO/JF. O
objetivo do evento é repassar
orientações sobre a saúde e
higiene bucal.
Serão
disponibilizados
cerca de 1000 kits completos de limpeza bucal. “Na
data comemorativa do Dia
do Cirurgião-dentista, não

há nada mais apropriado
do que unir os esforços dos
profissionais ligados à ABO a
favor da população mais necessitada de atenção odontológica”, afirma o diretor Leandro Resende.
As crianças poderão visitar o Museu de Odontologia e

também se divertir nos brinquedos. Haverá distribuição
de pipoca e algodão doce. A
Polícia Militar também fará
parte da festa, vai levar informações sobre segurança
à comunidade. A ação social
será de 09h às 13 horas

Comemorações do Dia do Dentista

26 de outubro
08h às 10h – Palestra: Tratamentos estéticos com resinas
compostas em dentes anteriores
Emerson Soares Furtado
10h30 às 12h – Palestra: Como alcançar o sucesso em Odontologia Adesiva
Arthur Chaves Simões
14h às 18h – Palestra: As novidades da Odontologia Estética
podem prejudicar a harmonia oclusal?
Edson Chaves Júnior
19h – Coquetel em comemoração ao Dia do Cirurgião-dentista

27 de outubro
08h às 11h – Palestra: Reabilitação estética anterior com
Laminados Cerâmicos. Técnica passo a passo
Marcos Barceleiro
09 às 13h – Ação Social (Sede da ABO/JF)

Inscrição solidária até 19 de outubro
Uma lata de leite em pó e 2Kg de alimento não perecível
Local: Sede do CRO-MG Delegacia Juiz de Fora
Rua Clorindo Burnier, 135, Vitorino Braga
Informações: 3215-2826 (ramal 6) | Whatsapp: (32) 98867-5126
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Especialista para desvenda os desafios da Odontologia

O

s alunos do curso de
Especialização
em
Implante, coordenado pelo professor Alexandro
Gonçalves, receberam, no

A

pensar na pré-estética. Os
acadêmicos têm que ter
uma excelente base. Sem
ela não há chance de sucesso nos próximos passos”,
conta.
A ABO Juiz de Fora é
correalizadora do congresso. Junto com Grupo EFFE

Comunicação
Integrada.
Os associados da ABO/JF,
terão 20% de desconto no
valor da inscrição!
O Congresso Jovens
Dentistas será realizado no
Premier Parc Hotel. Mais
informações: www.congressojovensdentistas.com.br.

O

s principais avanços em
pesquisa, tecnologia e
ciências da Odontologia
serão apresentados na 10ª edição do Odontomata – Congresso de Odontologia da Zona da
Mata, organizado pela ABO/JF.
Para a edição de 2019, a
entidade já definiu a comissão organizadora, que tem o
Dr. Luís Carlos Torres Martins

como presidente. “Fui honrado
ao ser indicado para a presidência do 10º Odontomata. A
ABO tem a consciência de que
o congresso é um investimento
no desenvolvimento científico
da Odontologia. Essa dedicação aos nossos profissionais,
que os tem tornado cada vez
mais capazes, faz com que a
Odontologia mineira seja reco-

nhecida não apenas no Brasil,
mas no mundo”, destaca o presidente.
A diretora científica da décima edição, Dra. Simone Maria
Ragone, é quem conta como os
palestrantes são selecionados:
“Vamos convidar profissionais
de renome nacional e internacional. Nossa preocupação é
abordar o máximo de conheci-

mento técnico-científico, assim
como a efetiva participação
acadêmica de Juiz de Fora e região”, afirma.
O 10º Odontomata espera
atrair cerca de mil profissionais
da área e membros da indústria odontológica em três dias
de palestras, networking e troca
de experiências. O evento será
realizado de 24 a 26 de outubro.

ABO/JF firma parceria com escritório de advocacia
Mais uma parceria beneficia os associados da ABO Juiz
de Fora. Agora todos contam
com condições diferenciadas
para pagamento no escritório
de Advocacia Quirino & Paixão,
que atua nas áreas de Direito

Previdenciário, Direito Civil, Direito do Trabalho e Direito Tributário.
De acordo com um dos sócios, Heitor Quirino de Souza,
a decisão é resultado do excelente relacionamento mantido

com a diretoria da entidade.
“Além disso, temos uma procura muito grande dos profissionais da área odontológica.
Somos requisitados, especialmente, para questões de aposentadoria e revisão de bene-

fícios, análise de tributação e
ações de responsabilidade civil”, pontua.
Os interessados podem entrar em contato pelo número
(32) 3218-4968 ou acessar o site:
www.quirinoepaixao.com.br/.

madas caso o paciente sofra
uma parada cardíaca.
“Como esse assunto é
pouco trabalhado durante a
graduação de Odontologia, o
objetivo da aula foi mostrar
aos profissionais a maneira
correta de agir frente a essa
realidade. Afinal, uma falta
de preparo pode ocasionar
irreversíveis problemas cardíacos e neurológicos à vítima”, explica Schlinz.

Durante o curso, foram
apresentadas as diretrizes da
American Heart Association,
uma instituição dos Estado
Unidos que revela, a partir de
evidências científicas, as melhores técnicas para
garantir o êxito
em um atendimento de parada
cardíaca. Os participantes ainda

puderam realizar um trabalho prático, no qual deveriam
experimentar uma simulação
realística em manequins.

Terça Nobre: Palestra na ABO/JF compara materiais para confecção de coroas

Terça Nobre do mês de
agosto teve como tema
“O planejamento em
prótese fixa, um comparativo entre coroas metal free e
metalo-cerâmicas”. Ministrada pelos cirurgiões-dentistas
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De acordo com o idealizador do congresso, Felipe
Dias da Silva, a escolha
deve-se às mudanças pelas quais a Odontologia
passa, principalmente, no
campo da estética. “A harmonização é importante,
mas antes dela temos que

ABO/JF define a comissão do 10º Odontomata

Alunos da ABO/JF participam de palestra sobre Suporte Básico de Vida

o dia 11 de agosto, na
sede da ABO, os alunos
do curso de Aperfeiçoamento em Cirurgia Bucal
receberam o enfermeiro intensivista e membro da diretoria da Associação Brasileira
de Enfermagem e Terapia Intensiva, Marcos Schlinz, para
uma palestra sobre Suporte
Básico de Vida (BLS). Esse
tema está relacionado às primeiras medidas a serem to-

A

imediata dos implantes. Em
casos mais avançados, como
em situações em que os alvéolos apresentam algum
tipo de problema, foi explicado como colocar o provisório
e ainda reconstruir o defeito ósseo. Assim, é possível
garantir melhorias tanto na
qualidade quanto na estética
dos dentes.

ABO/JF organiza evento que contará com palestrantes internacionais

quarta edição do
Congresso
Jovens
Dentistas será nos
dias 07, 08 e 09 de novembro, com o tema, “Os
pilares da Odontologia” e
contará com palestrantes
de renome, do Brasil e do
exterior.

N

dia 21 de junho, o cirurgião-dentista e professor Bruno
Sotto Maior para uma aula
sobre “Reabilitação de alvéolos frescos íntegros e com-

prometidos”. De acordo com
o profissional, esse tema é
um desafio para os implantodontistas: reabilitar pacientes que têm ausência ou
chances de perder um dos
dentes anteriores.
A apresentação abordou
todas as técnicas envolvidas
para o tratamento desses
quadros, que incluem remoção dos dentes e instalação

Pedro Camargo e Pablo Vasconcellos, a palestra reuniu
profissionais e estudantes.
Isso porque, mesmo em
tempos da alta exigência
relacionada à estética, as
metalo-cerâmicas
ainda
possuem indicações.
“Mostramos que as
coroas
metalo-cerâmicas ainda têm
utilidade, visto que

possuem um menor custo”,
explica, Pedro Camargo.
O técnico em prótese,
Sérgio Bertoldo, fez uma demonstração em cerâmica,
ao vivo, para que os participantes pudessem entender
a complexidade do processo
especialmente, quanto ao
espaço protético e escolha
da cor.
Para a estudante de

Odontologia, Fernanda Maximiano Machado, foi importante ver como funciona
o processo. “O técnico tirou
dúvidas de forma clara e
objetiva, e mostrou o passo
a passo da aplicação, é realmente um trabalho artístico”,
conta. Além do aprendizado,
ela levou para casa, um kit
de resinas compostas da 3M,
que ganhou no sorteio.
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Angela Falcometa cria técnica de pintura que une tintas e elementos da natureza

M

isturar tintas a elementos da natureza, criar texturas,
recriar a arte. Esta é uma
das paixões de Angela Falcometa. A originalidade
das telas da artista plástica autodidata já lhe rendeu
diversas premiações e par-

ticipação em 26 exposições
internacionais e sua obra
integra três livros, o mais
recente, lançado em inglês.
A arte se manifestou dez
anos depois de se formar
em Odontologia e, desde o
final da década de 90, a cirurgiã-dentista concilia as

duas profissões. “Sempre
me encantei pelo desenho.
Quando comecei a pintar,
não me contentei com as
tintas e criei meu próprio
estilo, que une arte e sustentabilidade”, explica.

Saiba mais
no site: www.
angelafalcometa.com

ABO/JF promove aula sobre
metodologia científica
A metodologia científica é o conjunto de
técnicas e processos
empregados para a
pesquisa e a formulação de uma produção
científica. Sabendo de
sua relevância, o curso
de Especialização em
Endodontia da ABO/JF
conta com aulas da Dra.
Thais Vasconcelos Amorim sobre o assunto “A
ideia é ajudar na construção do informações
necessárias para os
alunos e disponibilizar
ferramentas de trabalho. É preciso trazer a
importância da pesquisa para o dia a dia dos

estudantes e auxiliar
na prática baseada em
evidência para que ela
seja uma constante na
vida profissional do cirurgião dentista”, afirma
Dra. Thais.
O coordenador da
Especialização em Endodontia, Dr. Weber Schmidt, afirma que o domínio
do método científico é
essencial para formação
de um bom profissional.
“Através da elaboração
de um trabalho que tenha normas técnicas ele
pode amadurecer seu
conhecimento acadêmico e aliá-lo à atividade
prática.

Expediente:
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Presidente / Ano

Presidente / Ano

Sebastião de Andrade Freitas 1962
Jair Nunes Valle 1963
Irineu Costa Lomar 1964
Augusto da Silva 1965 / 1966
Antonio Teixeira C. Neto 1967 / 1968
Obed Tavares André 1969
Geraldo Halfeld 1970 / 1971
Thiers Gaius Cerutti 1972 / 1973
José Souza 1974 / 1975

Marcos Augusto L. Abreu 1976 / 1977
Roberto Kamil 1978 / 1979
Ulysses Ribeiro Ormundo 1980 / 1981
Odair Delgado Messias 1982 / 1985
Mauro Cruz 1997 / 1999
Edson Stecca 1991 / 1996 – 2000 / 2002 – 2003 / 2005
Luiz Carlos Torres Martins 1986 / 1990 – 2006 / 2008 – 2009 / 2011
Sérgio Casarim 2012/2014 – 2015/2017
Otávio Fartes 2018/2020
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