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Dra. Bruna Lavinas Sayed Picciani, CD :: EDITORIAL
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2018 começou pra valer!

Pág. 02 – Editorial / Sumário / Expediente;

Pág. 03 – Palavras do Presidente / Diretoria ABO-RJ (COEX, CODE e COFI);

Pág. 04 – Biossegurança e Segurança do paciente – Dra. Lusiane Borges; 
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Pág. 20 – Campanha de vacinação contra a febre amarela para os CDs – CRO-RJ / Balancete da 
ABO-RJ – setembro de 2017;

Pág. 21 - Coluna Dentista Azul – Sustentabilidade – Dr. Veit / Coluna Marketing – Márcia Nana;

Pág. 22 - Coluna Ética e Ciência – Dr. Placidino Guerrieri Brigagão;

Pág. 23 – Aniversário de 64 do SPDERJ;

Pág. 24 - Gestão de Sucesso – Folha Virtual – Novidades do Imposto de Renda 2018;

Pág. 25 – Missa em Louvor a Santa Apolônia – Padroeira da Odontologia;
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Pág. 27 – Benefícios dos associados da ABO-RJ / Assessoria Jurídica ao associado – ABO-RJ / 
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O Carnaval passou! Agora sim, come-
çamos 2018! Frequentemente escu-
tamos que o ano só começa depois 

do carnaval e, realmente no Brasil, a moda 
pegou, janeiro e fevereiro representam me-
ses de recesso, de recarregar a energia para 
trilhar uma dura jornada que se inicia. Po-
demos começar com o pé direito, buscando 

manter a esperança e a positividade. Um ambiente repleto de energia posi-
tiva, gentileza e elogios pode transformar e revigorar uma organização in-
teira. É com esse espírito que convido você a ler nosso jornal e participar de 
nossos eventos, como os novos cursos da ABO-RJ, em 2018, do CAP/ABO-RJ 
– UNIABO (especialização, atualização e aperfeiçoamento), do Científico/Es-
tudantil (cursos de um dia de temas variados sobre a Odontologia) e do DA-

Com (que realiza cursos e atividades em prol da formação e aperfeiçoamento 
da equipe auxiliar dos CDs).

Além disso, convido a todos para participarem do Chá Odonto Musical - 
concerto musical no Museu de Odontologia Salles Cunha (MOSC), no dia 15 
de março e o Bingo de Páscoa, no dia 24 de março. Destaco ainda, que no dia 
20 de março haverá a cerimônia de posse da nova Diretoria da ABO-RJ para 
o biênio 2018 – 2021. 

Ressalto também, que neste ano o Rio de Janeiro terá a honra de sediar 
o 44º Congresso Brasileiro de Estomatologia e Patologia Oral, de 17 a 20 de 
julho, no Riocentro. O evento será presidido pelo Professor Fábio Ramôa, que 
é o responsável pelo Serviço de Estomatologia da nossa ABO-RJ. Essa é uma 
oportunidade ímpar de participar de um renomado evento em nosso estado.

Uma boa leitura a todos!
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DIRETORIA DA ABO-RJ - CONSELHOS EXECUTIVO, DELIBERATIVO E FISCAL ::
Presidente: Ivan do Amaral Pereira; 1° Vice-Presidente: Paulo Murilo O. da Fontoura Júnior;  2° Vice-Presidente: Marcio Souza Reis; Secretário Geral: Jeferson Fernandes Corato; Subsecretário Geral: Ismael 
Olímpio Batista de Oliveira; Diretor de Finanças: Paulo Murilo Oliveira da Fontoura; Diretora Social: Regina Célia Tancredo; Diretor da Revista: Geraldo da Silva - Júnior; Diretor de Atividades Científicas: 
Marcos César Pimenta de Araújo; Diretora do Jornal da ABORJ: Bruna Lavinas Sayed Picciani; Diretor do CAP/UNIABO: Inácio Rocha da Silva; Vice-Diretor do CAP/UNIABO: Cheung Ka Fai; Diretora de Re-
presentação Social: Iracema Souza Dottori Von Uslar; Diretor do DACom: Celson da Silva Couri; Diretor de Patrimônio: Márcio Rocha Cavalcanti; Diretor do Museu: Thales Ribeiro de Magalhães; Diretor de 
Esportes: Wilson D’Almeida Junior; Diretor de Congressos: Paulo Murilo Oliveira da Fontoura Junior; Diretor de Eventos: Paulo Murilo Oliveira da Fontoura Junior; Diretor do Depto. de Atividades Estudantis: 
Murilo Moraes Macedo; Diretor do Depto. de Ensino a Distância: Roberto Braga de Carvalho Vianna; Administrador da Clínica: Guilherme Vargas Gomes Almeida Russo; Administrador da Sucursal Barra da 
Tijuca: Rogério Bastos Ferraz; Diretor do Fundo de Beneficência: Sergio Toniasso; Coordenador do Centro de Odontologia Integrada e Comunitária (COIC): Guilherme Vargas Gomes Almeida Russo; Asses-
sores da Presidência: Afonso Fernandes Rocha e Paulo Murilo Oliveira da Fontoura / CONSELHO FISCAL - EFETIVOS: Tania Raquel da Cruz Assunção; Celso Senna da Silva; e Maria Augusta Vigário de Moura 
/ SUPLENTES: Gilmar Pereira Ribeiro; Fernando Cosme Leal da Silva; e Wilson D’Almeida Junior / CONSELHO DELIBERATIVO - Alexander Rudolf Hohn; Gilberto Damião Xavier de Brito; José Carlos Barbosa 
de Souza Nascimento; Luiz Fernando Martins de Araujo; Márcio Souza Reis; Paulo Riff; Roberto Prado; Vanessa Maria de Souza e Silva; Leovirgílio Furtado de Oliveira (Membro Nato); Paulo Murilo O. da 
Fontoura (Membro Nato); Ivan Loureiro (Membro Nato); Jarbas Marcolan  (In memoriam); José Alonso Lisboa dos Santos; Renato Barbosa Firmo; e Rogério Bastos Ferraz  / SUPLENTES: Bruna Michalski dos 
Santos; e Maria Helena Lavourinha Santiago

      

PALAVRAS DO PRESIDENTE :: Dr. Ivan do Amaral Pereira, CD

2018: o ano das mudanças!

O mês de março está se iniciando e marca também o encer-
ramento da gestão 2015 – 2018 da Diretoria da ABO-RJ. 
Agradeço a todos os Diretores que doaram parte do seu 

tempo em benefício da entidade.
Destaco dentre as diversas at iv idades científ icas deste triênio, 

o 22º e 23º CIORJ, em 2015 e 2017, respectivamente, que levou 
um público de mais de 20 mil prof issionais e acadêmicos ao Rio-
centro. Os dois eventos t iveram grades científ icas com professo-
res renomados.

Conseguimos atravessar um período muito dif íci l no cenário 
polít ico e econômico que afetou a v ida de todos os brasi leiros.

Aqui também deixo o meu muito obrigado a todos os colabo-
radores que vestiram a camisa da ABO-RJ.

 
Canal de Comunicação com a Presidência da ABO-RJ

Aqueles que queiram enviar sugestões, dúvidas, reclamações e 
crít icas construtivas, para melhoria da nossa ABO-RJ, podem en-
dereçar para o e-mail: (presidencia@aborj.org.br). Terei o maior 
prazer em responder todas as demandas de nossos associados, 
em busca do desenvolvimento e crescimento da nossa ABO-RJ.

Cursos da ABO-RJ

Visitem o site da ABO-RJ (www.aborj.org.br) e o facebook da 
ABO-RJ (www.facebook.com/aborjbrasi l), pois a lém de notícias 
e informações sobre o mundo da Odontologia, os cirurgiões-
dentistas poderão ver também os novos cursos de especia liza-
ção, aperfeiçoamento e atualização da UNIABO, disponíveis na 
Sede da ABO-RJ e na nossa Sucursa l Barra da Tijuca. Também 
no site da ABO-RJ estão disponíveis os cursos do DACom/ABO
-RJ voltados para ASBs e TSBs e cursos de uma dia do Depar-
tamento de Atividades Científ icas/Estudantis. Visitem o site da 
ABO-RJ e conf iram a programação dos cursos. Participem dos 
nossas at iv idades científ icas!

Campanha – poltronas auditório nobre 

A campanha “Aqui na ABO-RJ você tem seu lugar de desta-
que”, que visa arrecadar fundos para ajudar na reforma das pol-

tronas do Auditório Nobre, continua 
ativa. Para participar o CD, acadê-
mico de Odontologia ou a empresa 
compra uma placa com seu nome e 
ela f icará em um lugar de destaque 
numa das poltronas do Auditório 
Nobre. Cada contribuição custa R$ 170,00. Restam poucas pol-
tronas para serem comercia lizadas. Para mais esclarecimentos 
l igue para a Secretaria da ABO-RJ: (21) 2504-0002. Participem 
desta campanha e não percam a chance de escrever seu nome na 
história da ABO-RJ. 

Evento musical no Museu de Odontologia Salles Cunha

Convido a todos a participarem do Chá Odonto Musica l, um 
concerto musica l, que acontece no Museu de Odontologia Sa l les 
Cunha (MOSC). O evento musica l acontecerá no dia 15 de março 
e receberá os v iolinistas Alain Pierre e Denise Studart. Conto 
com a presença de todos neste evento cultura l!

Posse da nova Diretoria

A posse da nova Diretoria da ABO-RJ (Gestão 2018 – 2021) 
acontecerá no dia 20 de março, no Auditório 02, da Sede da ABO
-RJ. Neste evento, todos os membros eleitos do Conselho Execu-
tivo (COEX), Conselho Deliberativo (CODE) e Conselho Fisca l 
(COFI) tomarão posse em seus cargos. 

13º Bingo Dançante de Páscoa/2018

Convido a todos para participarem de mais uma edição do 
Bingo Dançante temático da ABO-RJ. Desta vez, iremos rea lizar 
o Bingo de Páscoa, que acontecerá no dia 24 de março, sábado, a 
partir das 13h, na Sede da ABO-RJ, no Espaço Arena. Os convi-
tes estarão à venda na Secretaria da Sede, a partir do dia 09 de 
março de 2018 e custarão R$ 75 por pessoa, dando direito a 10 
cartelas para sorteio dos brindes, uma por prêmio a ser sorteado. 
Além disso, o evento inclui a lmoço, bebidas, lanche e muita di-
versão e animação. Contamos com a presença de todos em nosso 
bingo! 

mailto:presidencia@aborj.org.br
http://www.aborj.org.br
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HPV e a Odontologia

Dra. Lusiane Borges, CD :: BIOSSEGURANÇA

Dra. Lusiane Borges, CD :: BIOSSEGURANÇA E SEGURANÇA DO PACIENTE

ANÚNCIOS :: 

HPV  (Vírus do Papiloma Humano)  vem 
do inglês Human Papiloma Virus e é o 
nome genérico de um grupo de vírus 

que engloba mais 100 variações diferentes.
Em geral o HPV é assintomático e normal-

mente indolor. A principal forma de transmissão 
é através de relações sexuais, sendo a infecção se-
xualmente transmissível (IST) mais frequente e 

conhecida. Geralmente as mulheres são as que mais possuem o problema.
O HPV pode estar relacionado como possível fator causal de câncer de boca e oro-

faringe. Atualmente é citado entre os três principais fatores de risco para o câncer de 
boca nos homens, normalmente associado ao fumo e ao etilismo. 

Os sinais podem aparecer em forma de lesões verrucosas no interior da boca, lín-
gua, freio sublingual, lábios e até mais internamente como nas amígdalas, cordas vo-
cais, faringe e laringe.

É importante salientar que nem sempre o paciente portador de HPV oral apresenta 
essas verrugas visivelmente detectáveis a um olho não treinando.

O exame minucioso das estruturas bucais que o cirurgião-dentista deve fazer na 
primeira consulta de seus novos pacientes ou semestralmente em seus pacientes de 
longa data é de extrema importância para detectar possíveis de lesões de HPV em sua 
fase inicial.

É fundamental que o cirurgião-dentista esteja preparado para diagnosticar não so-
mente o HPV, mas também as demais lesões cancerizáveis da cavidade bucal e sistema 
estomatognático.

Ele tem papel determinante na prevenção do câncer bucal e pode salvar vidas numa 
simples primeira consulta ou numa consulta de rotina através de um exame físico e 
clínico bem realizado.

É importante que o paciente seja orientado acerca do autoexame e que o nível de 
conhecimento do cirurgião-dentista clínico para infecções do HPV e práticas preven-
tivas na Odontologia seja ampliado.

Alguns dados relevantes:
• Estudos de referência mundial (Pesquisa Nacional para Análise de Saúde e Nutri-

ção do Centro de Ciências da Saúde da Universidade do Texas, em Houston) estabele-
cem a relação da precária saúde bucal como fator de risco para a infecção oral por HPV.

• Entre outros achados, os pesquisadores descobriram uma ligação entre o número 
de dentes perdidos com infecção oral por HPV.

• Estudos comprovam que a incidência do HPV está relacionada aos tumores de 
orofaringe e seu aumento significativo nos últimos 20 anos, principalmente nos paí-
ses desenvolvidos. Existem estudos que afirmam que o HPV triplica o risco de câncer 
esofágico.

São dados interessantes que devem ser analisados com muita atenção, pois existe 
uma falsa ideia de que “o câncer em geral está relacionado às populações de baixa ren-
da”.

Cirurgiões-dentistas que atendem as classes A e B e trabalham quase que exclusiva-
mente com estética devem ficar atentos e preparados também para o aspecto preventi-
vo e investigativo que a primeira consulta deve assumir.

Vacina – A vacina contra o HPV foi uma descoberta que trouxe um avanço fantás-
tico à prevenção do vírus a médio e longo prazo. Estudos multicêntricos comprovaram 
que a vacina reduz a prevalência de infecções por HPV em 93% dos casos.

Atualmente, duas vacinas são comercializadas no Brasil. Uma delas é quadrivalen-
te, ou seja, previne contra os tipos 16 e 18, presentes em 70% dos casos de câncer de colo 
do útero e contra os tipos 06 e 11, presentes em 90% dos casos de verrugas genitais. A 
outra é específica para os subtipos 16 e 18. Mulheres dos 09 aos 45 anos podem tomar 
a vacina contra o HPV, com a condição de ainda não terem sido infetadas pelo vírus.

Até a próxima!
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:: ANÚNCIOS 
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HOMENAGEM ::

ABO-RJ realiza missa em homenagem ao  
Dr. Aércio Teixeira de Carvalho

Fotos: Afonso Alfaya

N o último dia 22 de dezembro de 2017 foi rea l izada a missa 
em homenagem ao Dr. Aércio Teixeira de Carva lho (in me-
moriam), pelo seu fa lecimento há um ano. O evento rel igioso 

aconteceu na Sede da ABO-RJ, no Espaço Arena ABO-RJ. 
A cerimônia rel igiosa contou com a presença de famil iares, amigos 

ínt imos, diretores e funcionários da ABO-RJ e diversos colegas de tra-
ba lho do Ministério da Saúde e do SESC-RJ. A missa foi celebrada pelo 
Padre Paulo César Vita Jr., da Igreja de Nossa Senhora da Luz, loca l i-
zada no bairro do Rocha, no Rio de Janeiro.

Durante a missa, parentes e amigos leram, a pedido do padre, tre-
chos do evangelho em tributo ao Dr. Aércio Teixeira de Carva lho (in 
memoriam). 

Ao f ina l do evento rel igioso, a ABO-RJ entregou ao Padre Paulo 
César Vita Jr. os a l imentos que foram doados pelos part icipantes dos 
cursos do Departamento de Ativ idades Científ icas/Estudantis (cursos 
de uma dia), que serão dest inados às pessoas carentes.

ANÚNCIOS :: 
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O presidente da Associação Brasileira de Odontologia - Seção Rio de Janeiro e o diretor do 
Museu Salles Cunha (MOSC) têm o prazer de convidá-lo (a) para o recital com 

o violonista

Dr. Thales Ribeiro de Magalhães, CD :: MUSEU SALLES CUNHA Foto: Arquivo MOSC

ANÚNCIO :: 

Dia: 15/03/2018, às 17h
Local: MOSC - pavimento superior
Rua Barão de Sertório, 85 - Rio Comprido/RJ
Tel.: (21) 2504-0002

Alain Pierre

Realização:

P edro Paulo Penido é, sem dúvida, um dos grandes no-
mes da Odontologia brasi leira. Polit icamente inf luente, 
foi Ministro da Educação e Saúde no governo de Jusce-

lino Kubitschek, sendo um dos art íf ices da federa lização da 
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UFERJ), 
hoje Universidade Federal Fluminense (UFF), em 1960. For-
mado em Odontologia pela Universidade de Minas Gerais, em 

1923, nesta instituição foi catedrático de Odontopediatria, em 1948, e também na 
Universidade Federal Fluminense. Entre seus inúmeros t ítulos estão os de Magníf ico 
Reitor da Universidade de Minas Gerais, Membro do Conselho Nacional de Ensino 
do Ministério da Educação e Cultura, Vice-Presidente da FOLA, Professor Honoris 
Causa em várias faculdades no país e no exterior, integrante da CAPES e Professor 
Doutor Honoris Causa da Universidade Federal do Ceará. Pouco antes de seu fa leci-
mento, t ítulo de Doutor Honoris Causa lhe foi outorgado por ocasião do I Congresso 
Cearense de Odontologia, em Forta leza, em 24 de janeiro de 1967, em reconhecimento 
aos relevantes serviços prestados àquela universidade e à cultura brasi leira. 

O Prof. Penido nasceu em Belo Horizonte, em 29 de junho de 1905. Fa leceu subita-
mente no dia 12 de fevereiro de 1967, em sua residência no Rio de Janeiro. Em avião 
especia l, seu corpo foi transladado para Belo Horizonte a l i sendo enterrado.

Pedro Paulo Penido

Denise Studarte a cantora
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:: EDITAL

:: ANÚNCIO

Alain Pierre

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 
EXERCÍCIO DE 2017 DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

ODONTOLOGIA - SEÇÃO RIO DE JANEIRO

Por determinação do Senhor Presidente do Conselho Exe-
cutivo, Dr. Ivan do Amaral Pereira, ficam convocados os Se-
nhores associados que estejam em dia com as contribuições 
mensais (Arts: 7º, item III, 8º e 9º do Estatuto vigente), a se 
reunirem na forma dos Artigos: 25 - item II; 29; 30 - item 
IV;  39 – Parágrafo: quarto; 54 – item XI e 59 – item VII  do 
Estatuto vigente, para deliberarem sobre a PRESTAÇÃO DE 
CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2017, a ser realizada no dia  20 
de março de 2018, às 14:30h em 1ª convocação e, se não 
houver número, às 15:00h, em 2ª e última convocação, à 
Rua Barão de Sertório, nº 75 - Rio Comprido.

     
  Rio de Janeiro, 10 de março de 2018.

Jeferson Fernandes Corato, CD
Secretário 

ASSEMBLEIA GERAL DE POSSE
 DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA 

 SEÇÃO RIO DE JANEIRO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Por determinação do Senhor Presidente do Conselho Execu-
tivo, ficam convocados na forma do Estatuto vigente (Artigo 25 – 
Item I) e do Regulamento Eleitoral (Artigo II) , os novos Membros 
Eleitos Efetivos dos Conselhos Deliberativo, Fiscal e Executivo 
da ABO-RJ, eleitos no dia 27 de novembro de 2017 que dirigi-
rão a Entidade no período de 2018/2021, para tomarem posse na 
Assembleia Geral de Posse que será realizada para este fim, no 
dia 20 de março de 2018, às 16:00 horas, na sede da ABO-RJ, à 
Rua Barão de Sertório nº 75. Ficam também convocados todos 
os associados da Entidade.

Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 2018.

Jeferson Fernandes Corato, CD
Secretário 



10 JORNAL DA ABORJ - Janeiro/Fevereiro de 2018  

CURSOS DA ABO-RJ :: CAP/UNIABO

APERFEIÇOAMENTO EM CIRURGIA ORAL – SUCURSAL BARRA DA TIJUCA

COORDENAÇÃO: Prof. Roberto Prado e equipe / PERÍODO DO CURSO: 15/03/2018 até 28/02/2019 / HORÁRIO: quintas-feiras, das 17h às 22h / TAXA DE 
INSCRIÇÃO: R$ 50,00 / INVESTIMENTO: Associado – 12 cheques de R$ 650,00 (+ Seg. Resp. Civil); Não Associado – 12 cheques de R$ 720,00 (+ Seg. Resp. 
Civil); / INSCRIÇÕES: até 08/03/2018, às 16h / SELEÇÃO: 08/03/2018, às 17h – Entrevista e Prova Teórica (caso ultrapasse o número de vagas) / RESULTADO 
DA SELEÇÃO: 09/03/2018. 

ESPECIALIZAÇÃO EM ENDODONTIA – SUCURSAL BARRA DA TIJUCA

COORDENAÇÃO: Profa. Fabiola Ormiga Barbosa Soares e equipe / PERÍODO DO CURSO: 06/04/2018 até 27/09/2019 / HORÁRIO: sextas-feiras, das 09h às 
18h / Nº DE VAGAS: 12 / TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 50,00 / INVESTIMENTO: Associado – 18 cheques de R$ 1.100,00; Não Associado – 18 cheques de R$ 
1.200,00 / INSCRIÇÕES: até 23/03/2018 / SELEÇÃO: 26/03/2018, às 14h, Entrevista, Análise de Curriculum Vitae / RESULTADO DA SELEÇÃO: 26/03/2018. 

APERFEIÇOAMENTO EM CIRURGIA ORAL – SEDE

COORDENAÇÃO: Prof. Roberto Prado e equipe / PERÍODO DO CURSO: 12/03/2018 até 25/02/2019 / HORÁRIO: segundas-feiras, das 13:30h às 19h / TAXA 
DE INSCRIÇÃO: R$ 50,00 / INVESTIMENTO: Associado – 12 cheques de R$ 650,00 (+ Seg. Resp. Civil); Não Associado – 12 cheques de R$ 720,00 (+ Seg. 
Resp. Civil); / INSCRIÇÕES: até 05/03/2018 / SELEÇÃO: 05/03/2018 – Entrevista e Prova Teórica (caso ultrapasse o número de vagas) / RESULTADO DA SELE-
ÇÃO: 05/03/2018.

ATUALIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS CLÍNICOS INTEGRADOS – ODONTOLOGIA ESTÉTICA - SEDE

COORDENAÇÃO: Prof. Cheung Ka Fai e equipe / PERÍODO DO CURSO: 07/04/2018 até 08/12/2018 / HORÁRIO: sábados (quinzenais), das 09h às 17h / 
TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 50,00 / INVESTIMENTO: Associado – 10 cheques de R$ 800,00 e Não Associado – 10 cheques de R$ 1.000,00 / INSCRIÇÕES: até 
07/04/2018, às 09h / SELEÇÃO: 07/04/2018, às 09h – Entrevista e Análise de Curriculum Vitae / RESULTADO DA SELEÇÃO: 07/04/2018.

ATUALIZAÇÃO EM PERIODONTIA – SEDE

COORDENAÇÃO: Prof. Luiz Fernando Martins de Araújo e equipe / PERÍODO DO CURSO: 10/04/2018 até 02/10/2018 / HORÁRIO: terças-feiras, das 13h às 
17h / TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 50,00 / INVESTIMENTO: Associado – 06 cheques de R$ 450,00 (+ Seg. Resp. Civil); Não Associado – 06 cheques de R$ 600,00 
(+ Seg. Resp. Civil); INSCRIÇÕES: até 03/04/2018, às 13h / SELEÇÃO: 03/04/2018, às 14h – Entrevista / RESULTADO DA SELEÇÃO: 03/04/2018.

ATUALIZAÇÃO EM ODONTOLOGIA PARA PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS – SEDE

COORDENAÇÃO: Profa. Bruna Michalski dos Santos e equipe / PERÍODO DO CURSO: 08/05/2018 até 18/12/2018 / HORÁRIO: terças-feiras (quinzenais), das 
08h às 18h / TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 50,00 / INVESTIMENTO: Associado – 08 cheques de R$ 500,00 (+ Seg. Resp. Civil); Não Associado – 08 cheques de 
R$ 600,00 (+ Seg. Resp. Civil); INSCRIÇÕES: até 30/04/2018 / SELEÇÃO: Analise de Curriculum Vitae / RESULTADO DA SELEÇÃO E MATRÍCULA: 08/05/2018.

ESPECIALIZAÇÃO EM DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR E DOR OROFACIAL – SEDE

COORDENAÇÃO: Prof. Paulo Pimentel e equipe / PERÍODO DO CURSO: 08/03/2018 até 05/09/2019 / HORÁRIO: quintas-feiras, das 08h às 18h / Nº DE 
VAGAS: 10 / TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 50,00 / INVESTIMENTO: Associado – 18 cheques de R$ 1.200,00 (+ Seg. Resp. Civil); Não Associado – 18 cheques 
de R$ 1.400,00 (+ Seg. Resp. Civil); / INSCRIÇÕES: ABERTAS/ SELEÇÃO: Entrevista e Análise de Curriculum Vitae / OBS: Eventualmente aos sábados serão 
ministradas as aulas teóricas.

ESPECIALIZAÇÃO EM RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA E IMAGINOLOGIA – SEDE

COORDENAÇÃO: Prof. Luiz Fernando Deluiz e equipe / PERÍODO DO CURSO: 28/03/2018 até 30/08/2019 / HORÁRIO: quartas, quintas e sextas-feiras, das 
08h às 17h (periodicidade mensal) / Nº DE VAGAS: 12 / TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 50,00 / INVESTIMENTO: Associado – 18 cheques de R$ 890,00 (+ Seg. 
Resp. Civil); Não Associado – 18 cheques de R$ 990,00 (+ Seg. Resp. Civil); / INSCRIÇÕES: até 26/03/2018, às 14h / SELEÇÃO: 26/03/2018, às 14h – Entrevista 
e Análise de Curriculum Vitae / RESULTADO DA SELEÇÃO: 26/03/2018.

INSCRIÇÕES PARA OS CURSOS DA ABO-RJ: ABO-RJ (Sede) - Rua Barão de Sertório, 75 - Rio Comprido / Tel.: 2504-0002 / E-mail: se-
cretaria@aborj.org.br / Horário de atendimento das 9h às 18h / ABO-RJ Sucursal Barra da Tijuca - Avenida Armando Lombardi, 800 
sala 234 - Barra da Tijuca / E-mail: barra@aborj.org.br - Tel.: 2494-3487 / Horário de atendimento das 8h às 12h e das 13h às 17h
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CURSOS DA ABO-RJ :: CAP/UNIABO

CURSOS DA ABO-RJ :: DEP. CIENTÍFICO/ESTUDANTIL

ESPECIALIZAÇÃO EM ORTODONTIA – SEDE

COORDENAÇÃO: Profa. Debora Yassuda e equipe / PERÍODO DO CURSO: 04/04/2018 até 26/03/2020 / HORÁRIO: quartas e quintas-feiras, das 08h às 17h / 
TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 50,00 / INVESTIMENTO: Associado – 24 cheques de R$ 1.500,00 (+ Seg. Resp. Civil); Não Associado – 24 cheques de R$ 1.700,00 
(+ Seg. Resp. Civil); / INSCRIÇÕES: até 22/03/2018, às 14h / SELEÇÃO: 22/03/2018, às 14h – Entrevista e Análise de Curriculum Vitae / RESULTADO DA SE-
LEÇÃO: 22/03/2018.

ESPECIALIZAÇÃO EM ODONTOLOGIA PARA PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS - SEDE

COORDENAÇÃO: Profa. Bruna Michalski dos Santos e equipe / PERÍODO DO CURSO: 07/05/2018 até 29/04/2020 / HORÁRIO: segundas, terças e quartas-fei-
ras, das 08h às 17h (segundas-feiras) e das 08h às 18h (terças e quartas-feiras) - periodicidade mensal / Nº DE VAGAS: 12 / TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 50,00 / 
INVESTIMENTO: Associado – 24 cheques de R$ 1.200,00 (+ Seg. Resp. Civil); Não Associado – 24 cheques de R$ 1.350,00 (+ Seg. Resp. Civil); / INSCRIÇÕES: 
até 13/04/2018 / SELEÇÃO: 17/04/2018, às 13h – Entrevista, Análise de Curriculum Vitae e Prova Escrita / RESULTADO DA SELEÇÃO: 17/04/2018. 
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Cursos do DACom / ABO-RJ

DACom / ABO-RJ :: Dr. Celson Couri, CD
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R ecessões gengivais são a lterações periodontais frequentemente 
encontradas na cl ínica. Em a lguns casos, a migração apica l da 
margem gengiva l, com consequente exposição radicular, pode 

levar à hipersensibi l idade e comprometer a estét ica. No caso das re-
cessões gengivais classe I e II de Mil ler, nas quais há recessão por ves-
t ibular, porém sem perda do tecido interproximal, as técnicas cirúr-
gicas de reposicionamento coronário de reta lho, combinadas com 
enxerto de tecido conjuntivo subepitel ia l, apresentam resultados pre-
visíveis e estáveis no longo prazo. 

Diferentes t ipos de reta lhos têm sido descritos na l iteratura 
para o recobrimento de recessões unitárias, a lguns envolvendo 
incisões relaxantes, e outros com desenhos mais conservadores 
e preservação das papi las. Especia lmente em áreas com maior 
envolvimento estét ico, sempre que possível, é vantajoso evitar o 
uso de relaxantes devido ao risco de formação de cicatrizes na 
mucosa a lveolar. Desse modo, as técnicas menos invasivas têm 
sido cada vez mais empregadas como primeira escolha. 

Com relação ao enxerto de tecido conjuntivo autógeno, ape-
sar do mesmo ser considerado como padrão-ouro nos casos de 
ganho de volume; recobrimento radicular e mudança de biótipo 
periodontal, muitas vezes há resistência por parte dos pacientes 
em aceitar essa abordagem devido à necessidade de um segundo 
sít io cirúrgico. Além disso, a remoção de enxertos com volu-
me adequado é um procedimento tecnicamente mais complexo 
e que depende também das característ icas da área doadora, nem 
sempre sendo possível a obtenção de enxertos adequados. Nesses 
casos, é possível empregar substitutos aos enxertos autógenos, 
que podem ser de origem homóloga (bancos de tecidos) ou he-
teróloga (xenoenxertos de origem porcina), e que encontram-se 
comercia lmente disponíveis no mercado brasi leiro. 

Caso clínico: paciente do sexo masculino, 31 anos, apresen-
tando recessão gengival classe I de Mil ler, buscou atendimento 
na clínica de Especia lização em Periodontia da ABO-RJ (Sucur-
sa l Barra) para correção do posicionamento da margem gengival 
do elemento 23 por razões estét icas (f ig.1). Após terapia básica 
periodontal e controle da inf lamação tecidual, foram apresenta-
das ao paciente as a lternativas de tratamento, tendo o paciente 
optado por não remover enxerto autógeno. Dessa forma, foi pla-
nejado: tunelização (com preservação das papi las) (f ig.2); repo-
sicionamento coronário do reta lho associado com a uti l ização de 
matriz colágena porcina (Mucograf t – Geist l ich) (f ig.3); estabi l i-
zação com suturas e cola cirúrgica (Histoacryl® blue – B. Braun) 
(f ig. 4). O acompanhamento pós-operatório de 6 meses mostra 
recobrimento completo da recessão, com estabi l idade tecidual e 
ausência de inf lamação (f ig. 5).

Conclusão:  apesar de ainda serem necessários mais estudos 
cl ínicos acompanhando a estabi l idade dos substitutos dos teci-
dos moles autógenos no longo prazo, a l iteratura atual sugere 
que as matrizes colágenas de origem porcina podem ser a lterna-
tivas interessantes nos casos onde não é possível a uti l ização do 
enxerto de tecido conjuntivo autógeno. É importante, no entan-

Tratamento de recessão gengival 
pela técnica de tunelização combinada com a 

utilização dematriz coláge na porcina
to, citar que entre as l imitações mais importantes das matrizes 
colágenas porcinas estão: a lto custo; grande percentual de con-
tração tecidual no curto prazo e resistência por parte de a lguns 
pacientes devido à origem animal. 

A cirurgia foi rea lizada pelos a lunos do Curso de Especia li-
zação em Periodontia ABO-RJ – Sucursa l Barra da Tijuca: Mar-
cos Acylino e Mariano Craveiro, sob orientação dos professores 
Fabio Vidal, Bruno Rescala e Wilson Rosalem, que escreveram 
o art igo. 

Figura 1 Figura 2

Figura 3 Figura 4

Figura 5
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CONFRATERNIzAÇÃO :: Fotos: Afonso Alfaya

Clínica Integrada da ABO-RJ realiza churrasco de fim de ano 
em comemoração a 2017

O s cirurgiões-dentistas coordenadores da Clínica Integra-
da da ABO-RJ, Dr. Márcio Reis; Dr. Sérgio Ricardo dos 
Santos; e o Presidente da ABO-RJ, Dr. Ivan do Amaral 

Pereira, rea lizaram juntamente com os demais CDs da Clíni-
ca Integrada um churrasco de f im de ano em comemoração a 
2017. O evento fest ivo teve como objetivo parabenizar o sucesso 
e o crescimento da clínica durante todos esses anos. O encontro 
aconteceu na Sede da ABO-RJ, no Espaço Arena ABO-RJ, no dia 
22 de dezembro de 2017. Todos os coordenadores e CDs que tra-
balham na Clínica Integrada participaram, a lém das atendentes 
e ASBs da clínica. 
Além do churrasco, a ga lera presente curtiu muito o show mu-
sica l dos CDs da Clínica Integrada, Dr. Flávio Dotto Jr. (voz, 
v iolão e guitarra) e Dr. Márcio Reis (voz), que interpretaram 
vários sucessos musicais e animaram a ga lera presente. Todos 
os CDs e convidados puderam se divertir e se confraternizar, 
mostrando que uma equipe unida sempre a lcança o sucesso e o 
objetivo esperado.

ANÚNCIOS :: 
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Fotos: Afonso Alfaya :: BINGO

A ABO-RJ rea l izou, no últ imo dia 27 de janeiro, a 12ª edição do 
Bingo Dançante temático, que homenageou o Carnaval, e é a 
primeira vez que é rea l izado um bingo em tributo à ‘ fol ia de 

Momo’. O evento aconteceu na Sede da ABO-RJ, no Espaço Arena, e 
contou com a part icipação do Presidente da ABO-RJ, Dr. Ivan do Am-
ara l Pereira e de sua esposa; da Diretora Socia l, Dra. Regina Tancredo 
e seus famil iares; do Diretor Financeiro, Dr. Paulo Muri lo da Fon-
toura e sua esposa; do Subsecretário, Ismael de Oliveira e sua esposa; 
do Diretor do DACom/ABO-RJ, Dr. Celson Couri; e do Ex-Diretor da 
Clínica, Dr. Nata ldo Borges. Além da Diretoria da inst ituição, o even-
to fest ivo teve a part icipação de diversos CDs associados, juntamente 
com seus famil iares; parentes de diretores da ABO-RJ e amigos. Como 
em toda a edição dos bingos da ABO-RJ, todos os part icipantes rece-
beram 10 cartelas para concorrer aos prêmios, e no f ina l aqueles que 
não ganharam nada recebem a cartela extra, “sorteio do azarão”, onde 

Muita diversão e emoção no 12º Bingo Dançante de Carnaval/2018

disputam o prêmio-surpresa colocado na caixa de interrogação. 
O 12º Bingo Dançante de Carnaval distribuiu nessa edição os se-

guintes brindes: ferro elétrico de passar roupa, um espremedor de fru-
tas, um mixer de cozinha, um l iquidif icador, uma sanduicheira gri l l, 
uma batedeira, uma cesta de guloseimas, uma cafeteira, um micro-on-
das e o prêmio principa l foi a cafeteira da marca Nespresso. Nesta 
edição, o prêmio-surpresa foi um repelente elétrico de mosquitos. 
Os grandes sortudos do evento, que ganharam os prêmios principais, 
foram: Georgina Penna da Si lva, que faturou a cesta de guloseimas, 
Valéria Ferreira, que ganhou o micro-ondas e Daniele de Bonis, que 
faturou a cafeteira Nespresso.

Em 24 de março, a ABO-RJ rea l izará o 13º Bingo Dançante da Pás-
coa. Os convites estarão à venda a part ir do dia 09 de março na Secre-
tária da ABO-RJ. Part icipem!
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Fabiano Silva, CD e consultor empresarial,:: Gestão Estratégica para a Odontologia - BWINT

Gestão Estratégica para Odontologia

A convite da Diretoria da ABO-RJ, iniciamos nessa edição 
do Jornal a Coluna “Gestão Estratégica Integrada”, ela-
borada por mim, Fabiano Si lva, implantodontista e fun-

dador da BWint – Educação Empresaria l e de nossa equipe de 
consultores associados. Abordaremos diversos tópicos impor-
tantes para a gestão de cl ínicas e consultórios, como f inanças, 
marketing e gestão de pessoas. Sabemos que estes assuntos são 
de grande importância para os CD´s, porque não constam dos 
currículos de formação acadêmica e a lém disso o contexto eco-
nômico e f inanceiro torna mais complexa a gestão nos dias de 
hoje.

Nosso grande diferencial está em sermos pioneiros em implan-
tar este conceito de “Gestão Estratégica Integrada“ para a Odon-
tologia. Diversos livros e consultores apresentam ferramentas ge-
renciais, mesmo quando aplicadas à área, de maneira isolada. Por 
exemplo, uma solução de marketing pode gerar um aumento do 
número de clientes, mas, se analisada do ponto de vista f inancei-
ro, trazer problemas como baixa liquidez ou rentabilidade insuf i-
ciente. A BWInt – Business with Intel ligence inova ao integrar as 
competências entre si e com uma estratégia geral, desenvolvendo 
as sinergias entre elas e alinhando o planejamento e a prática. 
Tem o diferencial de ser desenvolvida por um profissional com 20 
anos de atuação na prática (clínica) odontológica, que vivencia o 
dia-a-dia da prof issão, e 10 anos atuando como professor e con-
sultor em diferentes setores da Economia, a lém do setor de Saúde. 

Você já deve me conhecer das últimas edições do jornal da 
ABO-RJ, quando abordei a Gestão Estratégica para Odontologia 
em alguns artigos. Sou professor das principais instituições de 
Educação Executiva no Brasil (Fundação Getulio Vargas, HSM, 
Fundação Dom Cabral e UFRJ, entre outras), e desenvolvi, junto 

Por Fabiano Silva, Implantodontista e fundador da Consultoria BWint – Business with Intelligence

com os consultores da BWint, diversos projetos na área de Saú-
de, como para os hospitais Samaritano, Americas Medical City e 
Santa Lúcia. 

Minha atividade de consultoria também abrange empresas e 
instituições de outras áreas, como Petrobras, Subway, Firjan e Se-
brae, para citar alguns. O reconhecimento de nosso trabalho por 
parte desses clientes, a ltamente exigentes no que diz respeito à 
gestão empresarial, confere legitimidade sobre nossos treinamen-
tos e consultorias. E é a partir desse reconhecimento do merca-
do que f ico feliz em poder repassar esses conhecimentos para os 
colegas cirurgiões-dentistas que ainda têm dúvidas e lacunas de 
uma formação administrativa que é feita de maneira empírica. 

A Coluna também é um canal aberto com você, associado da 
ABO-RJ. Você pode enviar mensagem para o endereço (contato@
bwint.com.br) com dúvidas, sugestões e outros assuntos liga-
dos à Gestão Estratégica para a Odontologia, que nós responde-
remos na coluna ou em nossos vídeos postados no nosso canal 
do Youtube. Vocês podem en-
contrar mais informações no 
site bwint.com.br ou no blog  
www.bwint.com.br/blog.

Tem dúvidas sobre Gestão 
e Administração de Clínicas, 
Consultórios e Odontologia 
empresarial? Entre em conta-
to conosco. Espero contribuir 
com todos para um ano de 
2018 de muito sucesso e pros-
peridade. Mãos à obra!
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 :: LANÇAMTO  :: ANÚNCIOS
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 ABOMI :: Fotos: Ricardo Santos

No último dia 19 de janeiro aconteceu a posse da nova Diretoria 
da Academia Brasileira de Odontologia Militar (ABOMI) para 
o biênio 2018-2020. A cerimônia de posse foi realizada no An-

f iteatro do Museu do Corpo de Bombeiros, localizado na Sede da cor-
poração, na Praça da República, Centro do Rio de Janeiro. Neste evento, 
aconteceu a transmissão do cargo, em que o novo Presidente da ABOMI, 
oriundo da Marinha, o CMG (CD) Antônio Ubaldo Ventura Neves da 
Costa, recebeu o cargo do antigo Presidente da entidade, da Aeronáuti-
ca, o Cel. Dent. (AER) Pylyp Nakonechnyj.

Antes da posse da nova Diretoria, o evento teve em sua abertura a 
composição de uma mesa de presidentes e representante das entidades 
odontológicas que foram convidadas para o evento. O Presidente da ABO
-RJ, Dr. Ivan do Amaral Pereira, foi representado pelo seu Subsecretário 
Geral, o Dr. Ismael de Oliveira, o qual também é Diretor da ABOMI. 
Além da ABO-RJ, diversos membros de entidades de classe compare-
ceram ao evento: CRO-RJ, AORJ, AcBO, Odontoclínicas da Marinha, 
do Exército, da Aeronáutica, do Corpo de Bombeiros – RJ e da Polícia 

Posse da nova diretoria da ABOMI
O novo Presidente da ABOMI, o CMG (CD) Antônio Ubaldo Ventura Neves da Costa, 

tomou posse no cargo e empossou a sua nova diretoria
Militar – RJ, entre outras entidades renome da Odontologia.

Após a homenagem aos CDs militares que se destacaram em suas ati-
vidades no decorrer do ano de 2017, enf im aconteceu a transmissão do 
cargo de presidente, em que o Cel. Dent. (AER) Pylyp Nakonechnyj pas-
sou o comando da entidade para o CMG (CD) Antônio Ubaldo Ventura 
Neves da Costa pelo biênio 2018-2020. Em seguida, agora sob o comando 
of icial da entidade, o novo Presidente da ABOMI, o CMG (CD) Neves, 
deu posse aos membros de sua nova Diretoria e agradeceu o apoio de 
todos os CDs militares que confiaram nele, de modo que ele pudesse 
comandar a ABOMI nos próximos dois anos.

Posteriormente à cerimônia de posse, todos os presentes foram convi-
dados para um coquetel no Salão Nobre da Sede do Corpo de Bombeiros 
para comemorar a posse da nova Diretoria da ABOMI.   

A ABO-RJ deseja uma profícua administração ao novo Presidente da 
ABOMI, o CMG (CD) Antônio Ubaldo Ventura Neves da Costa. Boa 
sorte neste novo desaf io!
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:: POSSEFotos: Afonso Alfaya

Troca de comando na Odontoclínica Central da Marinha

N o último dia 31 de janeiro, em cerimônia rea l izada no pát io da 
Odontoclínica Centra l da Marinha, loca l izada na Praça Mauá, 
Centro do Rio de Janeiro, aconteceu a troca de comando den-

tro da unidade. O CMG (CD) Antônio Jabotá Lins Fi lho, que estava 
dirigindo a Odontoclínica Centra l da Marinha, passou o comando ao 
seu novo sucessor, o CMG (CD) Alexandre Guimarães Gonçalves.

O evento de transmissão do cargo teve a presença de diversos Almi-
rantes e Vice-Almirantes do Corpo de Diretores de Saúde da Marinha, 
de membros das Odontoclínicas da Aeronáutica (Santos-Dumont), do 
Exército, do Corpo de Bombeiros – RJ e da Polícia Mil itar – RJ. Além 
dos representantes mil itares da Odontologia, t ivemos a presença de 
vários Presidentes e representantes de entidades odontológicas no 

evento. O Presidente da ABO-RJ, Dr. Ivan do Amaral Pereira, foi re-
presentando pelo seu Subscretário Gera l, Dr. Ismael de Oliveira. Além 
da ABO-RJ, outras entidades como o CRO-RJ, AcBO, AORJ, entre ou-
tras marcaram presença no evento com seus respect ivos membros. 

Após a transmissão do cargo, todos os presentes foram convidados 
para part iciparem de um coquetel onde puderam cumprimentar o atu-
a l Diretor e o ex-Diretor da Odontoclínica Centra l da Marinha e assim 
se confraternizarem.

A ABO-RJ deseja uma prof ícua administração ao novo Diretor da 
Odontoclínica Centra l da Marinha, o CMG (CD) Alexandre Guima-
rães Gonçalves. Boa sorte neste novo desaf io!
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:: ANÚNCIOS 

BALANCETE :: * setembro De 2017 • DAtA De VerIFICAÇÃo - 30 De setembro De 2017 :: BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30 DE SETEMBRO DE 2017

ATIVO PASSIVO

CAIXA E BANCOS FORNECEDOR107.277,15 138.553,31

(-) CHEQUES A LIQUIDAR FOLHA DE PESSOAL-30.027,29 159.617,57

APLICAÇÕES FINANCEIRAS ENCARGOS SOBRE FOLHA130.116,11 19.276,00

CONGRESSO A RECEBER IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES92.652,15 23.878,77

CONTAS A RECEBER SEGUROS ASSOCIADOS (-) JUROS A APROPRIAR - IPTU126.757,00 -33.675,75

ALUGUÉIS A RECEBER CONTAS A PAGAR55.631,67 1.795.941,59

ADIANTAMENTO DE FÉRIAS RECEITAS A REALIZAR14.065,87 916.644,63

CHEQUES A RECEBER PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA - IPTU754.954,59 1.473.414,30

CHEQUES DEVOLVIDOS IMPOSTOS PARCELADOS - IPTU30.350,51 508.073,66

CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER (-) JUROS A APROPRIAR - IPTU337.808,04 -176.044,52

CARTÃO DE DÉBITO A RECEBER PROVISÃO DE CONTIGÊNCIA - OBRIGAÇÕES CÍVEIS9.755,95 151.755,90

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS PATRIMÔNIO SOCIAL1.500,00 4.557.127,88

DESPESAS A APROPRIAR 4.262,34

OUTRAS CONTAS 704,85

IMOBILIZADO 8.698.405,20

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA -646.276,06

TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO9.687.938,08 9.534.563,34

DESPESAS RECEITAS

DEPARTAMENTAIS DEPARTAMENTAIS6.426.467,94 7.980.113,19

PESSOAL COMISSÕES E CORRETAGENS1.445.180,54 852.068,18

ADMINISTRATIVAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS1.109.762,59 378.867,64

IMPOSTOS E TAXAS CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS200.176,81 189.588,83

DESPESAS FINANCEIRAS RECEITAS FINANCEIRAS105.988,44 40.313,22

TOTAL DAS DESPESAS TOTAL DAS RECEITAS9.287.576,32 9.440.951,06

TOTAL ATIVO + DESPESAS TOTAL PASSIVO + RECEITAS18.975.514,40 18.975.514,40

Presidente: Ivan do Amaral Pereira Departamento de Contabilidade: Roberto Silva

Roberto Silva • CRC/RJ 052007/0-0 • Depto. Contabilidade da ABO-RJ • Email: contabilidade@aborj.org.br • Tel.: (21) 2504-0002 • Ramal: 221
Dr. Ivan do Amaral Pereira - Presidente da ABO-RJ
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DENTISTA AzUL - Sustentabilidade :: Dr. Veit, CD

É hora de receber 2018 com alegria e esperança no 
coração. De deixar o ruim no passado,  e abraçar o 
futuro com otimismo.  Vamos fazer deste ano um 

recomeço de tudo que é bom.  Um renovar de sentimentos 
posit ivos, e um renascer de velhos sonhos. 

Que possamos cada dia mais crescer em nossa prof issão, 
e que nossos pacientes se sintam sempre satisfeitos e felizes 
com o resultado de seus tratamentos. 

Que estejamos sempre empenhados em nos atualizar e 
aprender, trazendo assim aos nossos pacientes mais con-
forto e qualidade no atendimento. As inovações científ i-
cas e tecnológicas são muitas no ramo da Odontologia, e é 
importante acompanhar as novidades garantindo assim a 
melhor qualidade no atendimento.

Aspiramos que nossos colegas de 
trabalho tenham mais cuidado com 
o nosso meio ambiente, trazendo 
para o dia a dia da Odontologia 
medidas que possam renovar e economizar nossas fontes, 
como por exemplo: a coleta correta do lixo, reaproveita-
mento da água da chuva ou até mesmo o uso de lâmpadas de 
LED. Os nossos Dentistas Azuis seguem a f i losof ia do re-
novável de acordo com os ‘Mandamentos do Dentista Azul ’, 
protegendo a natureza e economizando fontes de energia.

Desejamos muita felicidade e sucesso aos nossos colegas 
de trabalho para este ano.  Que sejam 365 dias de realiza-
ções, muita prosperidade e paz. 

Vibrações para o nosso 2018: Novo Ano, 
Novos Sorrisos!

Marcia Nana :: MARKETING

Gestão de Consultório

C omo saber se a receita do consultório é satisfatória? 
Como organizar as ações de marketing se o cirur-
gião-dentista não tem um panorama real da situação 

do consultório? O que modif icar? Melhorar? Ou eliminar?
Infelizmente ainda temos uma signif icativa parcela de 

cirurgiões-dentistas que não conseguem organizar os nú-
meros e resultados dos seus consultórios e clínicas. Sempre 
reclamam que a situação está ruim e precisa melhorar. Mas 
como?

Se não existem relatórios que apresentem de forma clara 
e objetiva a situação do consultório ou clínica, como pode-
mos elaborar ações que irão proporcionar melhorias?

O marketing não é uma ciência, mas é um estudo de 
mercado combinado com várias ciências que possibi litam 
ao gestor conhecer a real situação econômica e f inancei-
ra, a lém das possibi lidades de crescimento que o mercado 
apresenta.

Precisa ampliar os resultados? Ótimo! Então vamos ana-
lisar os relatórios dos meses anteriores e verif icar quais são 
as especia lidades que necessitam de ser trabalhadas com 
mais af inco. Ou qual a especia lidade que tem muita deman-
da, mas não está disponível na clínica? Os números em um 
relatório ajudam a elaborar as estratégias de crescimento. 

O cirurgião-dentista não pode crescer simplesmente por-
que tem vontade, cresce porque cria ações que possuem alta 
probabilidade de acerto. As probabilidades não são “achis-
mos”, mas, sim, são possibi lidades que existem entre várias, 
de uma oportunidade acontecer e ser bem-sucedida. 

Então, a probabilidade mede a frequ-
ência com que se obtém um resultado em 
oportunidade da realização de um expe-
rimento sobre o qual se conhecem todos 
os resultados possíveis, graças às condi-
ções de estabi lidade que o contexto esta-
belece com antecedência. A grande a liada da probabilidade 
é a chamada ‘teoria da probabilidade’, pois graças ao que 
ela explica e af irma, é que os seres humanos podem se an-
tecipar a a lguns acontecimentos potenciais.

Voltando para o cenário da Odontologia, surgem as per-
guntas: Qual a probabilidade de um consultório ou clínica 
ser bem-sucedido se o atendimento prestado por sua equipe 
é de péssima qualidade? E qual a probabilidade de sucesso 
de uma clínica odontológica que não pratica a gestão de sua 
prestação de serviços?

Gestão é: gerenciamento, conhecimento, análise, estrutu-
ração e aplicações de ações e métodos, que irão somar com 
o conhecimento científ ico do cirurgião-dentista e criar um 
diferencia l focado no sucesso da sua clínica ou do seu con-
sultório. 

Bom ano!

Marcia Nana
Gestão e Marketing

ideia_consultoria@yahoo.com.br
www.marciananamarketing.com.br

mailto:ideia_consultoria@yahoo.com.br
http://www.marciananamarketing.com.br
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ÉTICA E CIÊNCIA :: Dr. Placidino Brigagão, CD

O Brasi l atua l, graças à desonest idade 
que campeia desde os mais a ltos es-
ca lões, deixa a população desprotegida 

pelo afastamento dos guardiões armados of ici-
ais , que por não receberem seus sa lários recol-
hem-se às suas unidades.

Essa situação abre caminho l ivre para as gangues v iolentas de 
marginais que atuam em terreno que lhes é favorável tornando 
indefesa a população.

Permite lembrar a época da escravidão quando meninos se ar-
mavam com faca de ponta em defesa de sua sobrevivência. O 
contrário das ocorrências atuais.

Quando será que essa venenosa semente nacional será aboli-
da? O mórbido deleite de ser mau e desonesto não pode continu-
ar tomando corpo.

É sa lutar para a sociedade que se deseja ser mais igualitária 
emitir o colocar l imites aos donos de grandes propriedades agrí-

O Brasil de hoje

As gaivotas passam 
Voam serenas 

Em par, grupos ou a sós 
Nesta manhã fria, sem sol e céu escuro 

Qual será o seu destino? 
Elas sabem e voam serenas 

Obedecem às leis da natureza 
Às quais se submetem 

O ser humano se seguisse as leis naturais 
Seria feliz e saudável 

Mas o fascínio do poder e do dinheiro  
o corrompe 

Torna-o a lgoz de si próprio 

As guerras continuam 
A matança também.

Lição das Gaivotas
ANÚNCIOS :: 

colas improdutivas ou manter fortunas engordando em bancos 
estrangeiros quando o dinheiro nacional devesse estar dando 
emprego aos brasi leiros e enriquecendo o país.

Não se pode admitir um super-homem futurista graças à bár-
bara exploração dos trabalhadores com condições socioeconô-
micas menos favoráveis.

É preciso que se abra um leque de probabi l idades reconheci-
das em grande quantidade de pessoas capazes.

É bom lembrar que a corrupção cultura l está atrelada à eco-
nômica e ambas destroem a convivência saudável de qualquer 
sociedade.

O Brasi l deve se preocupar em criar décadas de ouro provo-
cando menos concentração de renda, maior igualdade nas es-
feras da v ida e, também, o que é muito importante, o aumento 
da escolaridade e do bem-estar econômico e f ísico do povo em 
gera l.

O dinheiro não pode colonizar o homem.
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 :: ANÚNCIOS

:: ANIVERSÁRIO

N o dia 26 de janeiro foi rea lizada uma solenidade em 
comemoração aos 64 anos do Sindicato dos Protéticos 
Dentários do Estado do Rio de Janeiro (SPDERJ), fun-

dado em 18/01/1954, o qual foi o primeiro sindicato de prótese 
dentária do Brasi l . Nesta oportunidade, foram homenageados 
com honra ao mérito os TPDs Ednaldo Jataraiba Batista, João 
Antônio Gonçalves e Fausto Leoni de Assis, pelos anos dedica-
dos ao crescimento e à consolidação desta entidade, com muito 
prof issionalismo, bom caráter e comprometimento. 

Também foram nomeadas as sa las de cursos como Fausto Le-
oni de Assis e João Antônio Gonçalves e o laboratório de curso 
como Agostinho F. dos Santos Fi lho. Segue abaixo, o registro de 
a lguns momentos desta homenagem.

Agradecemos a todos os presentes pelo carinho que t iveram 
com os homenageados e, principalmente, pela dedicação a esta 
entidade.

Antônio Brito Corrêa – Presidente do SPDERJ

Aniversário de 64 anos do SPDERJ

Fotos: Murilo Rezende
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GESTÃO DE SUCESSO :: Eduardo Braune e Wallace Carvalho 

C omo em todo ano, começa a corrida contra o tempo para a tão 
famosa entrega da declaração do Imposto de Renda.

Para 2018, não será diferente. O prazo para prestar contas com 
o Leão vai de 1º de março a 30 de abril e estão obrigados a declarar pes-
soas físicas que tiveram, em 2017, rendimentos tributáveis superiores a R$ 
28.559,70. Também devem realizar a declaração as pessoas que:

- Tiveram receita bruta acima de R$ 142.798,50 a partir da atividade 
rural;

- Receberam rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclu-
sivamente na fonte com soma superior a R$ 40 mil;

- Obtiveram, em qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens 
e direitos, sujeito à incidência do imposto, ou que realizaram operações 
em bolsas de valores;

 - Pretendem compensar prejuízos com a atividade rural de anos-calen-
dário anteriores ou de 2017;

- Tiveram, em 31 de dezembro de 2017, a posse ou a propriedade de 
bens e direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 300 mil;

- Que passaram à condição de residentes no Brasil em qualquer mês e 
assim se encontravam em 31 de dezembro;

- E que optaram pela isenção do Imposto de Renda incidente sobre o 
ganho de capital com a venda de imóveis residenciais para a compra de 
outro imóvel no país, no prazo de 180 dias contados a partir do contrato 
de venda. 

A expectativa do Fisco é que 28,8 milhões façam a declaração. Mas, en-
gana-se quem acha que a Declaração deste ano será igual ao que passou. O 
contribuinte vai se deparar com algumas novidades, pois como a maioria 
dos contribuintes faz na hora de entregar, a Receita Federal deixou para as 
vésperas do início da entrega da declaração do Imposto de Renda de 2018 
o anúncio das mudanças na regra deste ano, em que uma das mudanças 
envolve a inscrição do CPF de dependentes que os contribuintes informa-
rão no Imposto de Renda. Em instrução normativa de novembro do ano 
passado, a Receita reduziu de 12 para 8 anos a idade obrigatória do depen-
dente para o documento ser informado. A partir de 2019, a obrigação será 
válida para qualquer idade.

Além disso, o contribuinte também terá que detalhar mais os bens, 
como por exemplo, endereço de imóveis, matrícula, IPTU, data de com-
pra, Renavam de veículos. O Fisco pode solicitar informações comple-
mentares dependendo da natureza de cada bem. Também será necessário 
informar o CNPJ da instituição financeira em que o contribuinte possui 
conta corrente e aplicações f inanceiras. O preenchimento desses campos 
é opcional em 2018 e passará a ser obrigatório em 2019.

O Programa Gerador da Declaração (PGD) para preenchimento da de-

Novidades Imposto de Renda 2018
claração de 2018 já está disponível para download no site da Receita (ht-
tps://rf b.gov.br). Este ano, o contribuinte terá três maneiras para fazer 
a declaração: por meio do PGD; por dispositivos móveis, como tablets e 
smartphones, desde que acessado por meio do aplicativo Meu Imposto de 
Renda (disponível para Android e iOS); e também pelo computador pelo 
programa Meu Imposto de Renda, disponível no e-CAC no site da Receita.

Agora também será possível retif icar as declarações enviadas por dis-
positivos móveis, desde que a declaração original tenha sido enviada do 
mesmo aparelho. O programa substituirá o m-IRPF, a retif icadora online 
e o rascunho, permitindo o preenchimento do imposto, originais e reti-
f icadoras.

Segundo a Receita Federal, mais de 30 milhões de contribuintes en-
tregaram as declarações no ano passado. Desse total, 747,5 mil f icaram 
retidos na malha fina.

O primeiro erro da lista da RFB é a omissão de rendimentos do titular 
ou de um dos dependentes declarados. Mais de 506 mil pessoas esquece-
ram-se de declarar algum rendimento em 2017. Neste caso não tem des-
culpa. Geralmente o declarante esquece-se de informar a renda de seus 
dependentes, mesmo que este seja proveniente de Bolsa de estágio. Lem-
brem-se, todos os dados serão cruzados, e o Fisco já sabe o que você tem 
que declarar.

Em segundo lugar f icou para as Informações declaradas divergentes da 
fonte pagadora: Em 2017 foram mais de 261 mil casos. São divergências 
entre a declaração e as informações prestadas pela fonte pagadora. Um 
valor errado, mesmo que pequeno pela fonte ou pelo contribuinte, já é 
motivo de divergências e por consequência uma baita dor de cabeça.

Recomendamos reservar um tempo para realizar a declaração (ou para 
separar documentos e informações para o Contador). Pois a maioria dos 
contribuintes deixa para os últimos dias e, com pressa, acaba declarando 
ou entregando informações incompletas ou erradas. Sempre deixe toda a 
documentação bem organizada, de preferência durante o ano-calendário, 
e no momento da declaração é hora de apenas conferir.

Na hora de declarar o imposto de renda, a ajuda de todo mundo é bem-
vinda. Família, amigos, colegas, internet. Tudo é válido para que você 
possa declarar com a maior exatidão possível. Mas nada se compara com a 
ajuda de um profissional para fazer um imposto de renda completo, ainda 
mais se for o caso de uma declaração mais complexa, com várias fontes de 
renda, aplicações, bens, entre outros.

Escritores: Eduardo Braune e Wallace Carvalho 
Contatos: coluna@folhavirtual.com 

                   www.folhavirtual.com  ::   facebook.com/folhavirtual 
                  

http://www.folhavirtual.com
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Fotos: Afonso Alfaya

 :: ANÚNCIOS

:: MISSA

A ABO-RJ realizou no dia 23 de fevereiro a missa em louvor a Santa 
Apolônia, padroeira da Odontologia. A cerimônia religiosa acon-
teceu no Espaço Arena ABO-RJ e reuniu diversas pessoas, entre 

Diretores da ABO-RJ, CDs, moradores e comerciantes locais e amigos 
da ABO-RJ. O Dia de Santa Apolônia é comemorado em 09 de fevereiro, 
então todo ano durante o mês de fevereiro a ABO-RJ tradicionalmente 
realiza uma cerimônia religiosa em prol da padroeira da Odontologia.

O evento religioso contou com as presenças do Presidente da ABO-RJ, 
Dr. Ivan do Amaral Pereira; do Diretor de Finanças da ABO-RJ, Dr. 
Paulo Murilo da Fontoura; da Diretora Social da ABO-RJ, Dra. Regina 
Tancredo; do organizador de eventos religiosos no Rio Comprido e adja-
cências, Sr. Laurindo Moura, entre outras pessoas.

A cerimônia religiosa foi celebrada pelo Padre Paulo César Vita Jr., 
da Igreja Nossa Senhora da Luz, localizada no bairro do Rocha, no Rio 
de Janeiro. Durante a missa, todos os presentes prestaram homenagens 
à santa recitando diversos versos bíblicos. Após este tributo, o Padre 
Paulo César explicou a todos a história de vida de Santa Apolônia. Ela 
era f i lha de um rico magistrado de Alexandria, cidade importante no 
Egito, e viveu durante o domínio do Império Romano em Alexandria. 
Apolônia passou a ser perseguida pelo Imperador Décio, no ano de 249 
(d.C.). Depois de ser capturada, foi obrigada a renunciar a sua fé em Je-
sus Cristo e a prestar culto aos deuses romanos. Como não acatou essas 
ordens, foi torturada em praça pública e teve todos os dentes arrancados 
com pedras e sua face quebrada com pancadas pelos carrascos romanos. 
No f inal, o Império Romano a condenou à morte na fogueira. Por esta 
história, ela passou a ser padroeira dos Cirurgiões-Dentistas e da Odon-
tologia, e também daqueles que sofrem com problemas nos dentes.

Ao f inal da cerimônia religiosa, todos os presentes puderam se con-
fraternizar e fazer seus pedidos à santa. Após o término da missa, o Pa-
dre Paulo César Vita Jr. abençoou com uma oração o Prédio da ABO-RJ, 
desejando bastante prosperidade a nossa entidade neste ano de 2018.

ABO-RJ realiza missa em louvor a Santa Apolônia
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ANÚNCIOS :: 

CURSOS - ABO-BARRA MANSA :: 
ESPECIALIZAÇÃO EM ORTODONTIA 
COORDENAÇÃO: Profª Dayse Pena Oliveira da Silveira / NATUREZA: teórico/clínico/laboratorial / DURAÇÃO: 36 meses (3ª feiraa e sábado – mensal - 08h às 18h) / 
INVESTIMENTO: 36 x 1.350,00 / 42 x 1.158,00 / consultar outras opções

ESPECIALIZAÇÃO EM IMPLANTODONTIA 
COORDENAÇÃO: Prof. Waldir Benincasa de C. Lima / NATUREZA: teórico/prático-laboratorial/clínico-cirúrgico / DURAÇÃO: 26 meses (4ª feira – semanal - 8 às 18 
h) / INVESTIMENTO MENSAL: 26 x 1.000,00 ou 36 x 813,00

ATUALIZAÇÃO EM PERIODONTIA E MANIPULAÇÃO TECIDUAL 
COORDENAÇÃO: Prof. João Carlos Moreira Jardim / NATUREZA: teórico/clínico/laboratorial / DURAÇÃO: 12 meses (terça-feira - 2x ao mês - 08 às 18h) / INVESTI-
MENTO MENSAL: R$ 450,00

ATUALIZAÇÃO EM PRÓTESE FIXA COM ÊNFASE EM  ODONTOLOGIA ESTÉTICA  
COORDENAÇÃO: Prof. Leandro Tolomelli C. Franco/Prof. Renato dos Santos Araújo / NATUREZA: teórico/prático-clínico / PERIODICIDADE: 2x ao mês, 6ª-feira das 
17h às 21h e sábado das 9h às 13h / DURAÇÃO: 10 meses) / INVESTIMENTO MENSAL: 450,00 

ATUALIZAÇÃO EM IMPLANTODONTIA 
COORDENAÇÃO: Prof. Waldir Benincasa de C. Lima / NATUREZA: teórico/prático-demonstrativo/ clínico-cirúrgico / DURAÇÃO: 12 meses  (4ª feira - quinzenal - 8h 
às 18 h) / INVESTIMENTO MENSAL: R$ 450,00

ATUALIZAÇÃO EM CIRURGIA ORAL  
COORDENAÇÃO: Prof. Ronan  Matheus V. Silva / AULA INAUGURAL: 23/03/18 às 9:30h / INÍCIO: 06/04/18 / NATUREZA: teórico/prático-clínico / DURAÇÃO: 16 
meses (6ª feira – quinzenal - 9 às 18 h) / INVESTIMENTO MENSAL: R$ 450,00

ATUALIZAÇÃO EM ESTÉTICA ADESIVA  
COORDENAÇÃO: Prof. Sérgio Henrique D. de Castro / INÍCIO: 06/08/18 / NATUREZA: teórico/laboratorial / DURAÇÃO: 8 meses (2ª feira - quinzenal - 14h às 20h) / 
INVESTIMENTO MENSAL: R$ 600,00

IMERSÃO FARMACOLOGIA CLÍNICA PARA CIRURGIÕES-DENTISTAS 
COORDENAÇÃO: Prof. Adolfo de O. Azevedo / NATUREZA: teórico / DURAÇÃO: 02 dias (quinta-feira e sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h) / CARGA HO-
RÁRIA TOTAL: 16h  INVESTIMENTO MENSAL: R$ 500,00

IMERSÃO CIRURGIA PLÁSTICA PERIODONTAL E PERIIMPLANTAR 
COORDENAÇÃO: Prof. Eduardo Santini / DIA: 11,12 e 13/04 (quarta, quinta e sexta) / HORÁRIO: 8:30 às 18:30h / NATUREZA: teórico/pratico-laboratorial

EM BREVE:        
Formação em ASB  e Imersão  - Harmonização Facial 

Rua Pref. Mário Pinto dos Reis, 115   Verbo Divino - Barra Mansa - RJ   
Tel.: (24) 3323-7244 / Cel.: (24) 98819-0143 / WhatsApp: (24) 98864-0860                                        

E-mails: cursos:  dap@abobm.org.br / secretaria:  secretaria@abobm.org.br
Site: www.abobm.org.br
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Os anúncios poderão ser enviados através do site da ABO-RJ, carta, fax ou entregue pessoalmente na Secretaria da ABO-RJ, contendo o número do CPF 
e matrícula. Os mesmos deverão ser enviados até o dia 06 de ABRIL, para publicação na edição de MARÇO/ABRIL. 
1 - A Associação Brasileira de Odontologia – Seção Rio de Janeiro deseja esclarecer que não faz avaliação de imóveis e nem possui corretor, apenas publica 
anúncios com finalidades odontológicas de: compra e venda de equipamentos; serviços profissionais; compra, venda e aluguel de imóveis / 2 - O espaço 
nos classificados do Jornal da ABO-RJ é de uso exclusivo dos Associados da ABO em dia com suas contribuições sociais.

• Barra da Tijuca - Alugo horário às terças-feiras pela manhã e sextas-feiras manhã e tarde, 
ao lado do Shopping Open Mall. Contatos com Dra. Maria, nos telefones: (21) 2208 0299 e 
(21) 99971-8437.

• Centro – Alugo horário em clínica bem equipada (equipo Kavo, raio-x e autoclave). Ótima 
localização, na Av. Almirante Barroso. Meio período e período integral. Tratar nos telefones: 
(21) 2220-0323 / (21) 3553-2413 / (21) 3553-2414

• Botafogo – Alugo consultório dentário pronto para uso na Praia de Botafogo. Sala deco-
radacom recepção, lavabo, espaço para copa e sala de esterilização. Excelente pontocomer-
cial. Tratar com Marcia no telefone: (21) 98105-4749 ou Bruno (21) 99670-8067.Também 
pelo e-mail: marcia.dantonio@gmail.com

• Copacabana – Alugo sala decorada com recepção, lavabo, espaço para copa e estereli-
zação. Local silencioso, com armários, e pronto para instalações de consultório dentário 
e médico, em excelente ponto comercial. Tratar com Anabela ou Ivo, nos telefones: (21) 
2295-8907 ou (21) 99267-3839. Também pelo e-mail: a.milman@globo.com / Matrícula: 
00029410.

• Copacabana – Alugo horário em consultório dentário em frente Praça Serzedelo Correa. 
O consultório possui sala espera, esterilização e secretaria. Ele é bem equipado, possuindo 
também laser, ultra-som, micro câmera, foto e raio-x. Contatos com o Dr. Carlos através dos 
telefones: (21) 22367306 ou (21) 987474040

• Ipanema – Clinica odontológica de luxo, quatro consultórios equipados, escritórios, cen-
tral de esterelização, copa, segurança 24 hs e estacionamento rotativo. Alugo horários para 
cirurgiões-dentistas de todas as especialidades. Informações: 2540-9152 - Tratar com Ro-
sangela.

• Ipanema – Alugo consultório de alto padrão, completo, pronto para uso. Aluguel - R$ 
2500.00, tudo incluído. Contatos com o Dr. Gabriel nos telefones: (21) 22471946 ou (21) 
987211946

• Ipanema – Alugo horários em consultório completo, com raio-x e laser. A localização dele é 
na Rua Visconde de Pirajá, nº 550 – Edifício Top Center, em andar alto. Contatos com Ângela, 
tel: (21) 2239-0395 ou (21) 99941-6142.

• Leblon - Alugo horários em consultório odontológico de excelente padrão localizado em 
prédio comercial com segurança. O consultório possui secretária, central de esterilização, 

HORÁRIOS

EQUIPAMENTOS

VENDAS/ALUGUEL

• Vendo Modulokart,com elemento de sucção acoplado, bomba de vácuo, compressor, 
mocho, azul celeste, ultrassom Profi, lavadora ultrasonic, seladora, Raio-X Siemens e ou-
tros. Tratar pelo e-mail: a.milman@globo.com ou pelo telefone (21) 22958907 / Matrícula: 
28410

    • Vendo Micro Injetora Deflex – MAD – Digital, com duas muflas, em perfeito estado 
de uso. Contatos com o Dr. Badin nos telefones: (21) 97684-0947; (21) 99753-3490; (21) 
2275-8095; e (21) 2425-9286.

• Vendo compressor Stelo para 2 consultórios no valor de R$3.900,00. Contato com o Dr. 
Carlos no Tel.: (21) 99617-0736

• Vendo cadeira completa, mocho, raio-x, compressor stello, ultrasom em ótimo estado, 
autoclave e bancada com pia (Móvel). Informações com o Dr. Joel, nos telefones: (21) 
2234-4702, (21) 2571-1045 ou (21) 98854-0810.

• Vendo um consultório com cadeira, mocho e compressor por R$ 6.000,00, tudo conser-
vado. Também estou vendendo dois fotopolimerizadores e um forno para prótese. Conta-
tos através dos telefones: (21) 99617-1739 e (21) 2622-4572.

:: CLASSIFICADOS DA ABO-RJ

raio-x e vista para o mar. Período - 4hs: R$ 575,00 e 8 hs: R$1050,00. Tratar com Sonia no 
telefone: (21)2239-0854 (segunda a sexta-feira).

• Tijuca - Alugo horários, divido despesas ou passo o consultório. Localizado na rua General 
Roca nº 440 – sala 203. Informações com o Dr. Joel, nos telefones: (21) 2234-4702 ou (21) 
98854-0810.

• Tijuca - Alugo consultório completo, novo e pronto para uso em excelente ponto, próximo 
à estação do Metrô Saens Peña. Contato com Dra. Helene, no telefone (21) 99184-1604.

:: BENEFÍCIOS AOS ASSOCIADOS 
• Adesão gratuita ao CIORJ e ao Odontorio • Aluguel de salão, auditórios e salas climatizados e com multimídia • Atividades esportivas e sociais • 
Auxílio Funeral (concedido aos sócios a partir da 4ª mensalidade) • Biblioteca - Grande parte do acervo em versão on line e Museu Odontológico Salles 
Cunha • Videoteca - Com acervo atualizado • Classificados gratuitos no Jornal da ABORJ • Convênios diversos com empresas parceiras e Universidade 
Estácio de Sá • Cursos de Especialização, Atualização e Aperfeiçoamento na sede e na Sucursal Barra com valores diferenciados • Descontos em cursos 
e palestras dos departamentos de Atividades Científicas e Estudantil • Desconto no estacionamento (Rua Sampaio Viana, 268) • Indicador Profissional 
(Seção Jornal da ABORJ) • Jornal da ABORJ • Mensalidade associativa gratuita para acadêmicos até o final de sua graduação • Pecúlio Post-mortem 
(para sócios adimplentes com mais de 12 meses ininterruptos •  Plano de responsabilidade civil com preços diferenciados • RBO - Revista Brasileira de 
Odontologia - Com versão on line • Serviços jurídicos - consultoria gratuita / (Dr. André, às terças-feiras, das 13h às 17h – ramal 208)

Para usufruir apresente sua carteira social e o boleto da contribuição associativa
Mais Informações: ABO-RJ Sede Tel.: (21) 2504-0002

ABO-RJ Sucursal Barra da Tijuca Tels.: (21) 2494-3487 / 2491-1759
E-mail: secretaria@aborj.org.br ou visite nosso site: www.aborj.org.br

Todo associado da ABO-RJ em dia com suas contribuições sociais tem direito a consultar o advogado da instituição para 
esclarecer somente dúvidas jurídicas em casos odontológicos. O advogado da ABO-RJ, o Dr. André Nascimento, está de 

plantão na Sede da ABO-RJ – Rio Comprido, toda a terça-feira, das 13 às 17 horas.
O associado da ABO-RJ que tiver qualquer dúvida em relação ao atendimento jurídico gratuito pode entrar em contato 

com a Secretária da ABO-RJ, no telefone: (21) 2504-0002, ramal - 243, ou entrar em contato diretamente com o Dr. André 
Nascimento, às terças-feiras, no ramal – 208. Agende a sua visita!

Assessoria Jurídica Gratuita da ABO-RJ

• Piedade – Alugo ou vendo clínica ampla com 14 consultórios, compressor, esterilização 
(espaço pleno para biossegurança), autoclave, sala de espera, laboratórios para ensino, 
auditório, sala de raio-x e zelador no local. Contatos através do telefone: (21) 99888-6077
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Dra. Patrícia M. Marassi
CRO-RJ 19943
Odontopediatra – Odontologia para Bebês 
– Ortodontia Interceptativa - Centro Profis-
sional do Barra Shopping - Av. das Américas, 
4790 Salas 525 e 526 – Barra da Tijuca - Tel.: 
3325-5621 / www.marassiortodontia.com.br

Odontopediatria

DR. MARCELO FONTES TEIXEIRA / CRO-RJ 20164

Especialista em Dor Orofacial e DTM (UNIGRANRIO - RJ) / Pós-Graduado em Oclusão e DTM 
(USP - BAURÚ) / Pós- Graduado em Oclusão e DTM (CEDDA - São José dos Campos) - Endereço: 
Av. Evandro Lins e Silva, 840, sl. 1205, Edifício Office Tower - Barra da Tijuca/RJ - Tel: (21) 2178-
2134 / 2178-2135 - www.cro mf.com.br

   DTM e Dor Orofacial

RADIUS ODONTO DIGITAL - CLM1492
Radiografias Intra-Orais (Periapicais,Oclusais e 
Bite-Wings) - Radiografias Extra Orais(Panorâ-
micas,Cefalométricas e ATMS) - Documentação 
Ortodôntica - Cefalometria Computadorizada 
- Modelos e Fotos - Próximo ao METRÔ - Cine-
lândia, Rua das Marrecas 36 - gr.301- Cinelândia 
- Tels.: (21)2240-2890/2240-1450 - Email:radius.
odonto@terra.com.br

ODONTORAD - CLM 1873
CLÍNICA 100% DIGITAL. Radiologia Dentária - Documentação Ortodôntic a - 
Radiografias intra e extra-orais, traçado cefalométricos computadorizados, 
modelos zoocalados, fotografias intra e extra-orais, Tomografia computado-
rizada, Cone-Beam(NOVO), CD DICOM,Papel Fotográfico e Dental Slice. Con-
vênios - Av. Nelson Cardoso, 1149 - Sala 701/702 - Taquara - RJ / Tel.: (21) 3685-
9191 - 3592-0314 -2423- 6010 / Email: odontoradtaquara@gmail.com

PERFECTA - X  / CLM 1870 
Radiologia Odontológica, Radiografias Extra e 
Intra orais, documentação ortodôntica - Praça 
da Fé, 26 - Bangu  - (Largo da Igreja Stª Cecília) 
- Tel.: (21) 2401-2085  - Telefax: (21) 2401-2081 
/ Email: perfectax@terra.com.br

SRE OCTAVIO PEREIRA  - Radiologia Odontológica - CLM 1748
Tomografia computadorizada de feixe cônico, radiografias intra e ex-
tra-orais digitalizadas e documentação ortodônticas. Atendimento per-
sonalizado sem hora marcada - Diversos convênios R. Gonçalves Dias 
30A /401/403  - Centro - Tels: 2242-4366 / 2507-2598  / E-mail: sreop.
rj@gmail.com

Anuncie! Ligue: (21) 98545-4607 - Marcia Nana

   

DR. DIMITRI KASAKEVITCH CAETANO - 
CRO-RJ 14863
Especialidade Odontogeriatria (Atendi-
mento em Domicílio) - Cel.: (21) 87516525 
- Ilha do Governador - Tel.: (21)24631810 
- Recreio - Tel.: (21)2437- 5060 - Email: di-
mitri.kasakevitch@terra.com.br

Odontogeriatria

   

   

DR. ANTONIO MARTINEz MURILLO
CRO-RJ 5872
Especialista em Endodontia - Convênios Pe-
trobras - Br. Camed Rio de Janeiro - Copa: 
Av. N.S. de Copacabana 195 / sala 1204 
- Tel.: 22542-2146 - Centro: R. Evaristo da 
Veiga,16/sala 905 - Tel.: 2220-7287

DRA. MÁRCIA VALERIA  BOUSSADA 
VIEIRA - CRO-RJ 13.111

Especialista  em Endodontia Mestre 
em Endodontia pela UFPel-RS - Rua do 
Catete, 274/211 - Catete - RJ  - Tel.: (21) 
2285-0242 - Tel./fax: (21) 2285-0036 - 
Exclusivamente Endodontia

DR. JOSE CARLOS  GOUVEIA 
CRO-RJ 7477

Praça Floriano,55 - sala 802 - Cinelândia 
- Tel.: 2210-2140 / 2240-7500 - Av. das 
Americas, 4790/211 - Centro Profissional 
- Barrashopping - Tel.: 3325-8469 

DR. PAULO ANDRÉ  F. GOMES
CRO-RJ 28.164

 Especialista em  Endodontia - Bar-
ra da Tijuca - Tel.: 2178-2462 Ilha do 
Governador - Tel.: 3383-8215 - Vista 
Alegre - Tel.: 3372-5196 / (21) 98169-
2007 - Email: pauloandre@globo.com

Endodontia

Estomatologia/ Cirurgia BMF

   

DR. GUARACILEI MACIEL VIDIGAL JR. 
CRO-RJ 15503
Periodontia e Implantodontia / Especia-
lista, Mestre e Livre Docente em Perio-
dontia, Doutor pela COPPE/UFRJ e Es-
pecialista em Implantodontia / End: Av 
N. S. de Copacabana 749 sala 1205/ Tel: 
(21) 2257-1146  - Fax: (21) 2255-9512 / 
email: vidigaljr@globo.com

DR. MARCO ANTONIO MARTINEz OMONTE - CRO-RJ 17766
Especialista em Periodontia e Implantodontia / Copa: Av. N. S. de Copaca-
bana, 195/Sala 1204 / Tel 2542-2146 / Centro: Rua Evaristo da Veiga, 16/
Sala 905 / Tel 2220-7287 / E-mail: drmarcomartinez@gmail.com

PIERRE GENTIL - REABILITAÇÃO 
ORAL - CRO-RJ 20936
Especialista em Prótese Dentária 
pela FOB-USP - Especialista em 
Implantodontia pela Unigranrio 
- Av. Rui Barbosa 688, BL C, Sala 
202 - Centro - Macaé/RJ - (22) 
2772-1728 / 2772-7161

CRONI – RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA 
(CLM 1090)
Tomografia Computadorizada Cone Beam 
- Programa Dental Slice - Radiografias 
Digitais Intra e Extra-Orais - Análises Ce-
falométricas - Fotografias Digitais - Mo-
delos Recortados, zocalados e de Acrílico 
- Pasta - CD. Endereços: Rua Lopes Trovão, 
52 - Sala 607 - Icaraí Niterói - Tels.: 2610-
3761 e 2610-5178 - Rua Luiz Leopoldo F. 
Pinheiro, 551 / Salas 1201/1202 - Centro 
Niterói- Tels.: 2719-8195 e 2621-0853 
/ Site: www.croni-rj.com.br / E-mail:  
croni007@terra.com.br 

CMVS RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA
EPAO 1280
 Radiografias Intra e Extra Orais - Docu-
mentação Ortodôntica (Computadorizada) 
- Tomografia Computadorizada Cone Beam 
i-CAT - Próximo ao Metrô da Carioca - Av. 
Nilo Peçanha, 50 - Gr. 1306 à 1308, Centro 
- Telefax: 2524-7257 / 2524-7163
Atendemos a diversos convênios

CONTRASTE / CLM 1623
NOVO:SISTEMA DIGITAL - Imagem e Documen-
tação Informatizada da Face - Radiografias In-
tra e Extra- Orais - Documentação Ortodôntica 
- Rua Uruguaiana, 13 - Gr. 602-603-604 - Tel.: 
2221-2105 - Telefax.: 2242-8362 - Cel.: 98450-
1136 - radiocontraste@gmail.com - Convênios.

RORRJ RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA - Dr. Rubens Raymundo Júnior - CRO-RJ 5824 / Dr. Denys 
Vasconcellos Raymundo - CRO-RJ 27156 / Dra. Melissa Vasconcellos Raymundo - CRO-RJ 23225
Radiografias Intra-Orais (Periapicais, Oclusais e Bite-Wings) - Radiografias Extra-orais (Panorâmica, Cefalo-
métricas e ATMs) - Cefalometria Computadorizada - Documentações - Tomografia Computadorizada Co-
ne-Beam (NOVO) Uma nova realidade na Odontologia! Rua Almirante Cochrane, n.º 35 - Tijuca - Tels.:2567-
1363 / 2567-8060 / 2204-2194 / 9855-2909 - Site: www.rorrj.com.br - Email: rorrj@rorrj.com.br

Facenter Centro de Diagnóstico Digital da 
Face Ltda. - CLM- EPAO-1678

Tomografia Computadorizada - Cone Beam - I 
Cat - Programa Dental Slice - Todos os nossos 
Equipamentos são Digitais, desde uma peria-
pical e pacotes ortodônticos a tomografias 
- Atendemos aos principais convênios - Rua 
Visconde de Pirajá, 550 - Sobre Loja 322 - Ipa-
nema Tels.: (21)2239-0513 / (21) 2249-4285 / 
Rua da Quitanda nº 191/8º  Centro - Tel: (21) 
2233-3402, 2233-9720 - www.facenter.com.
br /   Email: facenter@facenter.com.br

ODONTORAD
CLM 1873

Radiologia Dentária - Documentação Ortodô-
ntic - Profissionais experientes e equipamen-
tos moderno - Radiografias intra e extra-orais, 
traçado cefalométricos computadorizados, 
modelos zoocalados, fotografias intra e  extra
-orais, slides, mão e punho Documentação em 
pasta personalizada ou disquete Convênios - 
Av. Nelson Cardoso, 1149 - Sala 701/702 - Ta-
quara - RJ - Tel.: (21) 3685-9191 - 2423-6010 / 
Email: odontoradtaquara@gmail.com

DR. RUI SANMARTIN DE ALMEIDA
CRO-RJ 15.342 
Especialista e Mestre em Implantodon-
tia - Mastership IPS-USA - Fellow of 
International Congress of Oral Implan-
tologists - Barra da Tijuca - 2493-7549 
- Copacabana / Tel.: 2523-1821

DRA. RÊNI APARECIDA DA SIL-
VEIRA KERSCHER
CRO-RJ 9806

Especialista em Implante - 
TIJUCA e agora também em 
IPANEMA - Atendimento ao 
Público: (21) 2234-6909 / 
2234-0659 - Atendimento ao 
Profissional: (21) 98119-7070 / 
Site: www.renovedente.com.
br / E-mail: renovedente@re-
novedente.com.br

Implantodontia

   
INSTITUTO SÔNIA CANTO
Dra. Sônia Canto - CRO-RJ 11640
Reabilitação Oral - Prótese sobre Implante - 
Odontologia Estética - Facetas e Fechamen-
tos de Diastemas - Pós-Ortodontia - Atuali-
zação nos Cursos “Atingindo a Excelência” 
e “Atingindo a Maestria” em Resinas Com-
postas do Dr. Newton Fahl Jr. - Edifício Tijuca 
Office Center - Rua Conde de Bonfim, 120 
- Salas: 818 e 819 - Tijuca - RJ - Tels.: 21 2254-
9011 / 2264-0209 / Site: soniacanto.com.br / 
Email:  soniacanto@soniacanto.com.br

Prótese

   Radiologia Odontológica e Imaginologia

   
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DOMICILIAR - Den-
tista no Lar CNPJ 14.795.331/0001-70  EPAO 3601
Equipe com experiência em pacientes com neces-
sidades especiais e estomatologia / Atendimento 
Ambulatorial na ABORJ, domiciliar e hospitalar - 
Avenida Nossa Senhora de Copacabana,897 sala 
1004 / Cep: 22060-000 / Telefones: (21) 2436-6878 
/ (21) 98663-3749 / Email: copeaborj@yahoo.com

Pacientes Especiais

DR. ROBERTO PRADO
CRO-RJ 11.858/7
Cirurgia Oral e Maxilo-Facial - Im-
plantes osseointegrados - Av. das 
Américas, 500/bl13 - Sala 231 - Cen-
tro Empresarial Downtown - Barra da 
Tijuca - RJ - Tel / Fax.: (21) 2493-0137 
- Urgências: (21) 2491-8422

   Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial

DR. MARCELO CORREA MANSO 
CRO-RJ 15516-4

Cirurgião Maxilo-Facial - Espec. Mestre 
e Doutor em Implantodontia - “Diplo-
mate - Board Certified” by the Inter-
national - Congress of Oral Implanto-
logists (NJ/USA) Instalações Clínicas 
- Cirúrgicas integradas e independentes 
Flex Center - Laranjeiras - Conj 906, 907, 
908 - Tels: (21)2205-6785 / 2205-1190 / 
Email: marcelo@manso.odo.br

DR. EDUARDO JOSÉ DE MORAES
CRO-RJ 10.572

Especialista em Cirurgia Buco-Maxilo-Facial - Mes-
tre e Especialista em Implantodontia - Cirurgia 
Oral Reparadora e Maxilofacial - Implantes zigo-
máticos, Enxertos ósseos Intra e Extra-orais - Rea-
bilitações com Implantes Osseointegrados e Carga 
Imediata, Cirurgias - Ambulatoriais e Hospitalares 
Edifício Brasil Estados Unidos - Av. N.S.Copacaba-
na, 690 gr 1201 - Copacabana - RJ - Tels: (21) 2235-
2049 / 2256-1135 Site:www.coimplante.odo.br 
- E-mail: edujm@uol.com.br
DR. HENRIQUE MARTINS DA SILVEIRA
CRO-RJ 15.693

Cirurgia Oral e Maxilo-Facial - Cirurgia Or-
tognática / Condomínio Le Monde - Ed. Hong
-Kong 3000 - Av. das Américas,3500 sala 211, 
Barra da Tijuca - RJ - Tel: 2431-2265
Edifício Chicago - Rua Tavares de Macedo,95 - 
sala 1113 - Icaraí - Niterói - Tel: 2710-7772

DR.MARIO GROISMAN
CRO-RJ 11548

Periodontia - Implantes osseointegrados - 
Master pela Universidade de Lund - Suécia 
Avenida das Américas, 3500 - Ed. Londres 
- Sl. 601- Centro Empresarial Le Monde - 
Barra da Tijuca - Tel.: (21)2431-1840

DR. ALEXANDER HÖHN
CRO-RJ 115681
 Implantes - Osseointegrados e Cirurgia Oral 
- Shopping da Gávea - Tel.: 2239-9945 - Bar-
ra da Tijuca - Tel.: 2495-1258 / 2493-6993

DR. MARCELO FONTES TEIXEIRA
CRO-RJ 20164
Mestre em Implantodontia (SLMANDIC - 
CAMPINAS) / Coordenador do Curso de Es-
pecialização em Implantodontia (UniFOA - 
Volta Redonda/RJ / Professor dos Cursos de 
Especialização em Implantodontia ABO/RJ e 
UVA/RJ / Endereço: Av. Evandro Lins e Silva, 
840, sl. 1205, Edifício Office Tower - Barra 
da Tijuca/RJ - Tel: (21) 2178-2134 / 2178-
2135 - www.cromf.com.br

DR.  EDSON DE SOUzA MACIEL
CRO-RJ 9852
Especialista em Implantodontia - USF-SP e 
Especialista em Prótese Dentária - ABO-RJ 
/ R. Cel. Francisco Soares 46/101 - Nova 
Iguaçu - RJ / Centro - Tel.: (21) 2768-3022 
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:: DR. WAGNER HESPANHOL - CRO-RJ 15061

Convênio Petrobrás / Diagnóstico e tratamento das doenças da boca
Rua Conde Bonfim 310/ sala 410 - Tijuca - RJ / Cel: 98188-9442
Tel: 3174-1338 / E-mail wagnerhespanhol@hotmail.com



DR. WAGNER HESPANHOL - CRO-RJ 15061 ::  ANÚNCIOS
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