Odontomata traz inovações
para o mercado de Odontologia
O

10º Congresso de
Odontologia
da
Zona da Mata –
Odontomata – está chegando! Ele acontece nos
dias 24 e 25 de outubro,
no Centro de Convenções
do Trade Hotel, em Juiz
de Fora.
É a oportunidade perfeita para o encontro entre profissionais, estudantes e pesquisadores
da área odontológica. Um
ambiente que proporcionará o desenvolvimento
de novos conhecimentos,
troca de experiências e, é
claro, o networking ideal
para estimular parcerias
e negócios. Palestrantes
atuantes nas mais diversas áreas, com know-how
para transmitir conteúdos científicos de alta relevância, alinhados com a
atualidade do mercado.
Confira alguns deles
e suas respectivas palestras:
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Marketing
Descubra a fórmula para o
sucesso na Odontologia

COMO PRECIFICAR
PROCEDIMENTOS DE ODONTOLOGIA?
Dr. Eduardo Picanço
Mestre em Reabilitação Oral e Implantodontia
“Saber como precificar o próprio trabalho é essencial para realização de um planejamento estratégico do negócio. E é exatamente
sobre essa questão que irei abordar no congresso.”

INTERCORRÊNCIAS & SOLUÇÕES E
INOVAÇÕES EM LAMINADOS ANTERIORES
Dr. Terumitsu Sekito Jr.
Mestre em Dentística
“O mercado de tratamento com lentes de contato dental é
uma demanda ascendente. Com esse crescimento e uma série
de odontólogos não habilitados oferecendo o tratamento, acredito que outro nicho está se abrindo, o de correções dos casos mal realizados”.

LAMINADOS CERÂMICOS E
IMPLANTODONTIA: DOS FRAGMENTOS
ÀS REABILITAÇÕES ORAIS
Daniel Hiramatsu
“É importante, cada vez mais, tratarmos das reabilitações
orais com implantes e laminados. Durante o Odontomata terei a
oportunidade de compartilhar as últimas novidades em laminados
cerâmicos e implantodontia.”
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Laserterapia
Benefícios para os tratamentos
oncológicos
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Cursos
Novidades para o segundo
semestre

EDITORIAL

Dedo na Ferida

A Odontologia tem passado por mudanças. O mundo
tem passado por mudanças.
Nesses quase 30 anos que me
dedico a esta profissão encantadora, tenho visto muitas coisas me surpreenderem. Por
décadas, temos acompanhado
reviravoltas melhores ou piores. Avanços e retrocessos. A
ciência que avança, e nos coloca em um degrau evoluído

de sofisticação de materiais e
técnicas, beneficiando milhares de pacientes.
Mas quero colocar o dedo
na ferida!
Recentemente nosso respeitado colega José Mondelli
manifestou, em um texto de
WhatsApp, suas preocupações, que também são as minhas. O tema: A Odontologia
está agonizando! O Brasil tem
20% dos dentistas do planeta.
E o número de faculdades não
para de crescer. Já são mais
de 300, sendo as particulares
80% deste total. Formam-se
quase 15 mil novos colegas
por ano. Um verdadeiro exército de dentistas. Em Juiz de
Fora, quatro faculdades, na
Zona da Mata, quase 15. Salas

lotadas beirando os 100 alunos e a qualidade de ensino lá
embaixo! Isto deixa claro que
as faculdades objetivam lucro
e nenhuma preocupação com
o aprendizado.
Triste realidade. Ainda
mais quando olhamos ao redor e vemos um país de desdentados e, ao mesmo tempo,
somos uma das melhores
Odontologias do mundo. Um
contraste. O mercado está
saturado. Experimentamos
uma verdadeira prostituição
da profissão. Convênios, clínicas populares, franquias...
Colegas se submetendo a
condições de trabalho insalubres, ganhando R$10,00 para
uma extração, ou uma diária
de R$100,00. É um desrespei-

to. Precisamos frear a abertura de faculdades e voltar o
glamour desta profissão que
amo.
Onde vamos parar? O que
será de nós?
Enquanto isto, precisamos
encarar a realidade e ir à luta!
Devemos nos valorizar
mais, exigir melhores condições de trabalho e reconhecimento financeiro. Nós merecemos.
Mas, enquanto não muda,
hoje devemos estudar, nos
preparar para competitividade, para ser o melhor, para lidar com o mercado saturado,
não temos alternativa!
Euro Elerati

Novos diretores de marketing
da ABO/JF têm a fórmula para
ser um dentista de sucesso

Q

ual a fórmula do sucesso na carreira Odontológica? Em busca de
uma resposta precisa, três
dentistas que atuam em Juiz
de Fora e região começaram a empreender uma investigação minuciosa. Eles
perceberam que o caminho
mais curto para alcançar
o êxito é aprender com os
profissionais que atingiram
o patamar desejado por todos. Assim, Lucas Almeida,
Paulo Rocha Duque e Alan
Schmitt partiram para estudar 28 grandes dentistas.
Eles aplicaram pesquisas e realizaram entrevistas com personalidades

como Christian Coachman
que é referência mundial
na área. As palestras e cursos de Dr. Christian, que
se graduou em Odontologia
pela USP, já foram vistos por
mais de 60 mil espectadores
em todo o mundo. Hoje, ele
destaca-se como o dentista
número um em pesquisas
no Google e isso também
em escala planetária.
Certo! Nada de poupar
esforços. O que os levou a levantar dados também junto
aos diretores do Ateliê Oral,
simplesmente uma unanimidade no meio e inspiração
para todos que desejam um
dia trabalhar no segmento

de alto luxo.
Ficou curioso
para conhecer
Alan Schmitt, Paulo Rocha Duque
os cases anae Lucas Almeida
lisados?
Pode
ficar
tranquilo
porque Lucas, Paulo e Alan uma forma lucrativa e praresolveram compartilhar os zerosa, inclusive atendendo
conhecimentos adquiridos. alunos dentro e fora do BraEles transformaram as prin- sil”, relata Lucas Almeida.
Agora, esses três profiscipais informações coletasionais
integram o Departadas em um documentário.
E, foram além: fundaram a mento de Marketing da ABO
DDS Academy – a Academia e, a partir deste número, o
do Dentista de Sucesso, que boletim informativo da asoferece cursos, palestras e sociação irá publicar valioconsultorias. “Nos últimos sas dicas para que você seja
três anos, ajudamos cerca também mais um “Dentista
de 50 mil dentistas a exerce- de Sucesso”.
rem a arte da Odontologia de

Conheça o seguro de
responsabilidade civil
profissional
Os benefícios da laserterapia
para tratamentos oncológicos

M
V

ocê estuda durante
anos, se especializa,
atua com ética e emprega as melhores técnicas
nos tratamentos odontológicos. Mas, nem assim está
livre de ações de responsabilidade civil profissional.
Isso porque, adversidades
acontecem! Mantenha a calma! Isso não é o fim.
A Minas Brasil, parceira
da ABO/JF, oferece a melhor
solução para esses e outros
casos: o Protector, um produto da Argo Seguros, empresa que está presente em
mais de 40 países. Um seguro que protege sua carreira,
imagem e patrimônio contra
os riscos provenientes do
trabalho, com coberturas
que incluem despesas de
defesa, indenizações, acordos e muito mais.
E o custo-benefício é o
mais vantajoso do mercado!
É o que afirma o Consultor
de Benefícios, Marco Oliveira. “Além da facilidade de
adesão, em menos de cinco minutos, a Argo oferece
uma série de coberturas que

as outras seguradoras não
possuem. Entre os diferenciais estão uma Central de
Benefícios, que garante descontos para o associado em
diversos estabelecimentos,
e um aplicativo que possibilita a visualização e acompanhamento das informações
sobre o seguro”, explica.
Também merece destaque a Sala de Emergência. Um serviço exclusivo
de 0800, através do qual o
cliente tem acesso a uma
equipe de especialistas para
tirar todas as suas dúvidas
sobre o seguro, cobertura,
sinistros e outros casos relacionados à sua vida profissional.
Para informações mais
detalhadas, acesse o site
www.argo-protector.com.
br/v2/Products/Dentistas/
corretor/minasbrasil/dentistas2. Lá, você você poderá fazer a simulação e a
contratação do seu seguro.
Ou, se preferir, ligue para
o Consultor, Marco Oliveira
e tire todas as dúvidas: (32)
3083-3166.

uito pode ser feito para minimizar
os efeitos colaterais de tratamentos oncológicos em pacientes e
promover sua recuperação. A área odontológica
desempenha um papel
crucial em tais questões.
Um destaque é o tratamento com laserterapia
que alcança ótimos e surpreendentes resultados.
De acordo, com a ortodontista e especialista em
laserterapia, Dra. Paula
Chandretti, “a especialidade tem o papel de
acompanhamento do paciente oncológico desde
o diagnóstico, do preparo
bucal para iniciar o tratamento oncológico, até os
cuidados durante e após o
tratamento. Atuando tanto na prevenção quanto
no tratamento dos efeitos
colaterais da quimio e radioterapia”.
O pré-tratamento consiste em um “preparo”
da boca do paciente, eliminando todos os focos
de infecção. Ele deve ser
realizado de forma ágil
e eficaz, a fim de que os
processos de cuidados
oncológicos possam ser

iniciados. Já o pós-tratamento está focado em
oferecer uma melhor
recuperação do paciente oncológico, oferecendo cuidados especiais,
acompanhamento constante e procedimentos
específicos adaptados a
este grupo.
COMO FUNCIONA O
PROCEDIMENTO?
Durante o tratamento,
o paciente recebe aplicações da laserterapia
de baixa intensidade. O
aparelho pode ser portátil e não portátil, com laser vermelho e infravermelho e não é invasivo.
Através dele, promove-se
a analgesia local, modulação de inflamações,
biomodulações teciduais
e prevenção de doenças
causadas pelo quimioterápico ou pela radioterapia. Algumas dessas
doenças podem ser a
mucosite, a xerostomia,
a mucosite oral, a cárie
de radiação, trismo, candidíase, a estomatite herpética e uma das piores
sequelas que é a osteorradionecrose.

ABO/JF oferece novos cursos
no segundo semestre

E

nsino de excelência!
Esse é o objetivo da
ABO/JF. Sem medir esforços para que a meta seja
alcançada, a instituição investe, cada vez mais, em tecnologia e inovação. Tudo isso,
claro, aliado ao embasamento científico e ao corpo do-

cente altamente qualificado.
O resultado? Cursos conceituados e profissionais reconhecidos e bem preparados
para o mercado de trabalho.
Seja um desses profissionais.
Informações sobre cada
curso no site: www.abojf.
com.br.

A LU N O S AT E S TA M
Q U A L I DA D E DA A B O / J F
Tenho certeza de que fiz a escolha certa. Estou terminando
a especialização em Ortodontia,
dando início a uma nova fase
em minha carreira. Fui preparada por uma equipe atenciosa e extremamente capacitada.
Sinto-me apta a contornar cada
dificuldade do dia a dia como Ortodontista.
Karolina Rezende,
aluna da ABO/JF
Na ABO, estamos sempre trabalhando com novas tecnologias e
os professores, em busca de novidades. Com a Ortodontia Digital,
por exemplo, temos o privilégio de
trabalhar com o que há de mais
atual na área. Entrei no mercado
de trabalho de forma bem rápida.
Tenho certeza de que isso se deve
também ao excelente conceito da
ABO e dos professores.
Pedro Paulo Ferreira,
aluno da ABO/JF
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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

Presidente / Ano
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

Informativo da Associação Brasileira de
Odontologia (ABO/JF) Regional Juiz de Fora
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