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Dra. Bruna Lavinas Sayed Picciani, CD :: EDITORIAL

SUMÁRIO ::

Passamos por uma eleição con-
turbada, com tantas incertezas, 
instabilidade econômica e emo-

cional, mas, passamos! Não importa 
se você é esquerda ou direita, o mais 
importante agora é nos unirmos para 
lutarmos por um Estado e um país 

melhor. Acredito que este seja o grande legado desta indecisa elei-
ção. 

Na Odontologia, teremos eleições também, sendo o momento 
para conhecermos os candidatos e as propostas para trilharmos o 
caminho ideal para nossa profissão e para o CRO-RJ. No próximo 
dia 29 de novembro, vamos eleger de forma consciente o próxi-

O Brasil precisa de união!
mo presidente que dirigirá o CRO-RJ, pelos próximos dois anos. 
Além disso, no dia 30 de novembro, acontecerá em São Paulo a 
eleição para a Presidência da ABO Nacional. O pleito será de cha-
pa única e o próximo Presidente da entidade que será o Ex-Pre-
sidente da ABO-RJ e atual Diretor Financeiro da instituição, Dr. 
Paulo Murilo da Fontoura. 

Aproveito para convidá-los a comparecer no nosso 5º Auto de 
Natal da ABO-RJ - cerimonia natalina em homenagem ao Natal, 
que será no dia 15 de dezembro, na Sede da ABO-RJ. Além de 
conferir os cursos da ABO-RJ, que estão disponíveis no site da 
entidade (www.aborj.org.br).

Para finalizar, parabenizo todos os colegas pelo dia do cirur-
gião-dentista, o qual comemoramos no último dia 25 de outubro!

Pág. 02 – Editorial / Sumário / Expediente;

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

Pág. 04 – Coluna Biossegurança – Dra. Lusiane Borges; 

Pág. 06 – Coluna DACom/ABO-RJ – Dr. Celson Couri;

Pág. 07 – 5º Auto de Natal da ABO-RJ / Estágio de Odontologia – COIC/ABO-RJ;

Pág. 08 – Aniversário da Odontoclínica Central de Marinha (83 anos) – XXXIX Jornada Científica;

Pág. 09 – Galasso e Fonseca Corretora de Seguros e SPDERJ;

Pág. 10 a 16 – Cursos da ABO-RJ (2018) CAP ABO-RJ – UNIABO, Científico/Estudantil e DACom/ABO-RJ; 

Pág. 17 – Homenagem da ABO-RJ ao Dia do CD;

Pág. 18 – 15º Bingo Dançante da Primavera:

Pág. 19 – Dep. de Atividades Científicas – Evento em homenagem ao Dia Internacional da Odontologia;

Pág. 20 – Coluna Marketing – Márcia Nana / Edital da ABO-RJ;

Pág. 21 – Coluna Dentista Azul – Sustentabilidade – Dr. Veit / Portarias da ABO-RJ; 

Pág. 22 – Coluna Gestão de Sucesso – Folha Virtual;

Pág. 23 - Coluna Ética e Ciência – Dr. Placidino Guerrieri Brigagão;

Pág. 24 - Coluna Gestão Estratégica para a Odontologia – Bwint – Dr. Fabiano Silva;

Pág. 25 – Aniversário de 50 anos da Faculdade de Odontologia da UERJ (FOUERJ);

Pág. 26 e 27 – Cobertura dos cursos já realizados pelos Deps. Científico e Estudantil;

Pág. 28 – Missa em Louvor a Nossa Senhora Aparecida;

Pág. 29 – Cursos da ABO-RJ Regional – Barra Mansa; 

Pág. 30 – Benefícios dos associados da ABO-RJ / Assessoria Jurídica ao associado – ABO-RJ / Classificados da 
ABO-RJ;

Pág. 31 – Indicador Profissional;

Pág. 32 – Campanha “Aqui na ABO-RJ você tem lugar de destaque – Poltronas Auditório Nobre / Centro de 
Imagem da ABO-RJ.
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DIRETORIA DA ABO-RJ - CONSELHOS EXECUTIVO, DELIBERATIVO E FISCAL ::
Presidente: Ivan do Amaral Pereira; 1° Vice-Presidente: Sérgio Ricardo da Silva Santos; 2° Vice-Presidente: Paulo Murilo Oliveira da Fontoura; Secretário Geral: Sergio Toniasso; Subsecretário Geral: Ismael 
Olímpio Batista de Oliveira; Diretor de Finanças: Paulo Murilo Oliveira da Fontoura; Vice-Diretor de Finanças: Marcio Souza Reis; 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; Diretora de Representação 
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 Congressos: 
Paulo Murilo Oliveira da Fontoura Junior; Diretor de Eventos: Paulo Murilo Oliveira da Fontoura Junior; Diretor do Depto. de Atividades Estudantis: Cheung Ka Fai; Diretor do Depto. de Ensino a Distância: 
Roberto Braga de Carvalho Vianna; Supervisor das Clínicas do CAP/ABO-RJ - UNIABO e do COIC/ABO-RJ: Guilherme Vargas Gomes Almeida Russo; Administrador da Sucursal Barra da Tijuca: Rogério Bastos 
Ferraz; Coordenador do Centro de Odontologia Integrada e Comunitária (COIC): Guilherme Vargas Gomes Almeida Russo; Assessores da Presidência: Afonso Fernandes Rocha e Paulo Murilo Oliveira da Fon-
toura / CONSELHO FISCAL - EFETIVOS: Tania Raquel da Cruz Assunção; Celso Senna da Silva; e Gilmar Pereira Ribeiro / SUPLENTES: Leandro Fernandes Rêgo de Souza Xavier; Fernando Cosme Leal da Silva; e 
Luiz Fernando Martins de Araújo / CONSELHO DELIBERATIVO - Alexander Rudolf Hohn; Gilberto Damião Xavier de Brito; José Carlos Barbosa de Souza Nascimento; 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; Marcio Souza Reis; e Bruna Bernini Lind.

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

Parabenizo todos os colegas, cirurgiões-dentistas, pelo nosso dia 
25 de outubro. Apesar de todas as adversidades e dificuldades 
representamos uma área ligada à saúde e ao bem estar da popula-

ção, então sempre devemos ter orgulho do nosso ofício, porque somos 
responsáveis pelo sorriso e pela saúde bucal de uma pessoa. Devolver 
o sorriso e levantar a autoestima de uma pessoa glorifica e dignifica a 
nossa profissão. Então, somos cirurgiões-dentistas e nos orgulhamos 
muito disso. Parabéns a todos os colegas!

Nosso país e diversos Estados brasileiros, neste último mês de outu-
bro, definiram os rumos governamentais e seus dirigentes que gover-
narão pelos próximos 04 anos a nossa nação e os nossos 26 Estados e o 
Distrito Federal. Tivemos muitas mudanças e troca de dirigentes, mas 
sempre devemos continuar acreditando num Brasil mais forte e justo 
para todos, a fim de que as novas gerações possam ser orgulhar de se-
rem brasileiros e viverem num país forte economicamente e igualitário 
para todos. Vamos acreditar nos novos dirigentes eleitos, a fim de que 
possam fazer um Brasil melhor!

24º CIORJ/2019

Como dito na última coluna, a ABO-RJ, desde o início de 2018 come-
çou o planejamento de mais um CIORJ. Será a vigésima quarta edição 
do maior congresso científico de Odontologia do Brasil. A diretoria da 
ABO-RJ está muito engajada em fazer o melhor CIORJ de todos os tem-
pos, com novidades nas partes científica e comercial.

Vale ressaltar mais uma vez que estamos vendendo para as empresas 
do ramo de Odontologia, afins e demais ramos estandes para todos que 
queiram participar do 24º CIORJ/2019, que acontecerá no Riocentro, 
de 17 a 20 de julho de 2019. Para mais informações sobre o CIORJ basta 
entrar em contato com o departamento de Congressos da ABO-RJ pelos 
telefones (21) 2504-0002 e (21) 2502-6237.

Canal de Comunicação com a Presidência da ABO-RJ

Aqueles que queiram enviar sugestões, dúvidas, reclamações e crí-
ticas construtivas, para melhoria da nossa ABO-RJ, podem endereçar 
para o e-mail: (presidencia@aborj.org.br). Terei o maior prazer em res-
ponder todas as demandas de nossos associados, em busca do desenvol-
vimento e crescimento da nossa ABO-RJ.

Parabéns CD!

Cursos da ABO-RJ

Visitem o site da ABO-RJ (www.
aborj.org.br) e o facebook da ABO-RJ 
(@aborjbrasil), pois além de notícias e 
informações sobre o mundo da Odontologia, os cirurgiões-dentistas 
poderão ver também os novos cursos de especialização, aperfeiçoa-
mento e atualização da UNIABO, disponíveis na Sede da ABO-RJ e 
na nossa Sucursal Barra da Tijuca. Também no site da ABO-RJ estão 
disponíveis os cursos do DACom/ABO-RJ voltados para ASBs e TSBs 
e os cursos de uma dia do Departamento de Atividades Científicas 
e do Departamento de Atividades Estudantis. Participem dos nossas 
atividades científicas!

Eleições para o CRO-RJ

No próximo dia 29 de novembro ocorrerá a eleição da plenária que 
dirigirá o CRO-RJ no biênio 2019/2020. O pleito, como aconteceu no 
anterior, será feito através de voto eletrônico, através do site do CRO-RJ.

Eleições da ABO Nacional

No dia 30 de novembro acontecerá em São Paulo a Eleição do Conse-
lho Deliberativo Nacional (CDN) dos novos dirigentes que comandarão 
a ABO Nacional pelo triênio 2019/2021. A eleição será chapa única e o 
próximo Presidente da ABO Nacional será o Ex-Presidente da ABO-RJ 
e atual Diretor Financeiro da entidade, o Dr. Paulo Murilo da Fontoura, 
que terá uma chapa composta por dirigentes das ABOs Paraná, Minas 
Gerais, Amapá entre outros estados brasileiros. Temos certeza que a 
ABO Nacional ficará mais fortalecida, de forma que ajudará no desen-
volvimento e crescimento das ABOs Seccionais e Regionais. 

5º Auto de Natal da ABO-RJ

No próximo dia 15 de dezembro, a partir das 18h, será realizada a 
cerimônia natalina da ABO-RJ, o 5º Auto de Natal. O evento terá a 
apresentação do Coral Stella Mater, regido pelo Maestro Alberto Dello-
pes e a benção natalina do Padre Paulo César Vita Jr., da Igreja Nossa 
Senhora da Luz, localizada no bairro do Rocha. Todos são convidados, 
o evento é gratuito, basta trazer um quilo de alimento não perecível ou 
uma lata de leite em pó. Contamos com a participação de todos! 
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Dra. Lusiane Borges, CD :: BIOSSEGURANÇA

O sarampo era considerado uma doença er-
radicada no Brasil desde 2016, quando a Orga-
nização Mundial da Saúde (OMS) identificou 
que o país ficou um ano sem registro de casos 
do vírus. Mas isso mudou neste ano: boletins 
recentes da entidade advertem que está em cur-
so um surto da doença, altamente contagiosa e 
que pode levar à morte de crianças pequenas 

ou causar sequelas graves. Atualmente enfrentamos surtos em Roraima e Amazonas. 
Casos também foram confirmados nos Estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Ron-
dônia e Rio de Janeiro.

O sarampo é uma doença infecciosa aguda, altamente contagiosa e afeta, principal-
mente, crianças. A transmissão ocorre por meio de secreções ao tossir, espirrar ou falar. 
Crianças desnutridas e menores de um ano de idade podem ter complicações mais gra-
ves. Mas vale reforçar: o sarampo é uma doença grave e pode se contraído por pessoas de 
qualquer idade, podendo causar a morte.

Em 2016, o Brasil ter recebido da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) o 
certificado de eliminação da circulação do vírus, mas voltou novamente a sofrer com 
vírus recentemente.                   

Sinais e sintomas
• Febre acima de 38,5°C
• Dor de cabeça
• Manchas vermelhas, que surgem primeiro no rosto e atrás das orelhas, e, em segui-

da, se espalham pelo corpo
• Tosse
• Coriza
• Conjuntivite
• Manchas brancas que aparecem na mucosa bucal de um a dois dias antes do apare-

cimento das manchas vermelhas
Campanha de Vacinação
O Ministério da Saúde realizou em agosto deste ano a Campanha Nacional de Va-

cinação contra a Poliomielite e o Sarampo. Segundo o órgão, nessa campanha, todas as 
crianças de um ano a menores de cinco deveriam receber a vacina contra o sarampo, in-
dependentemente da situação vacinal, desde que não tenham sido vacinadas nos últimos 

A volta do Sarampo no Brasil
30 dias. Infelizmente isso não aconteceu e o alerta continua.

Prevenção
A vacina contra o sarampo é a única maneira de prevenir a doença e deve ser rea-

lizada conforme indica o Calendário Nacional de Vacinação. De acordo com consulta 
realizada com o Ministério da Saúde em agosto deste ano, após o término da Campanha 
Nacional, crianças maiores de cinco anos e adultos deverão ir ao posto de saúde para 
atualizar a caderneta de vacinação. Quem comprovar a vacinação contra o sarampo con-
forme preconizado para sua faixa etária, não precisará receber a vacina novamente. As 
doses serão indicadas conforme a tabela abaixo:

A vacinação é a única maneira de prevenir a doença. Portanto, os pais devem ficar 

atentos ao Calendário Nacional de Vacinação. As crianças devem receber duas doses da 
vacina: uma aos 12 meses (tríplice viral – sarampo, caxumba e rubéola) e outra aos 15 
meses (tetra viral - sarampo, caxumba, rubéola e varicela). 

A vacina do sarampo é contraindicada para:
• Pessoas com suspeitas de sarampo
• Gestantes devem ser vacinadas após o parto
• Mulheres que estejam planejando engravidar devem assegurar-se de que estão pro-

tegidas. Um exame de sangue pode diagnosticar se já está imune à doença. Se não estiver, 
deverá ser vacinada e programara gravidez para um mês após a imunização

• Menores de seis meses de idade
• Imunocomprometidos
Fonte: Ministério da Saúde, Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIM) e Organiza-

ção Pan-Americana da Saúde (OPAS).
Até a próxima!

ANÚNCIOS ::
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DACom / ABO-RJ :: Dr. Celson Couri, CD Fotos: Afonso Alfaya

O Departamento de Atividades Comunitárias da ABO-RJ (DACom/
ABO-RJ) realizou a cerimônia de formatura das novas Auxiliares 
de Saúde Bucal (ASBs), da turma iniciada no 2º semestre de 2017 

(setembro/2017). O evento aconteceu na Sede da ABO-RJ, no Auditório 
02, no dia 22 de setembro, e contou com a presença do Coordenador 
do Curso e Diretor do DACom/ABO-RJ, Dr. Celson Couri, que também 
estava representando o Presidente da ABO-RJ, Dr. Ivan do Amaral Perei-
ra. Além disso, a cerimônia contou com a participação de toda a equipe 
de professores do DACom/ABO-RJ e da Secretária do DACom/ABO-RJ, 
Andrea Fulgêncio.

Este evento marcou a formatura de 06 novas ASBs para o mercado de 
trabalho, que foram: Adriana Maria da Silva, Amanda Ribeiro da Silva, 
Beatriz Andrade Pacífico, Eliana dos Santos Mota, Gilcilene Silveira Bap-
tista e Nelza Lima.

Antes da entrega dos diplomas e dos brindes a turma, as alunas que 
mais se destacaram no decorrer do curso e os professores que ministra-
ram aulas fizeram discursos de grande emoção destacando a importância 

DACom/ABO-RJ realiza a formatura das novas ASBs
do curso e a trajetória científica difícil, mas finalizada com uma grande 
vitória. Depois da entrega do diploma a todas as novas ASBs, o DACom/
ABO-RJ fez uma homenagem às três primeiras colocadas, as que mais 
se destacaram no desempenho dos estudos e na obtenção das melhores 
notas durante o curso. As premiadas com os tributos de honra ao mérito 
foram: 1º lugar geral - Amanda Ribeiro da Silva; 2º lugar geral - Gil-
cilene Silveira Baptista; e 3º lugar geral - Beatriz Andrade Pacífico.  As 
agraciadas receberam, além do certificado de conclusão, um diploma de 
honra ao mérito por terem se destacado no curso. 

Após a solenidade de entrega dos diplomas, as novas ASBs iniciaram a 
festividade de comemoração pelo êxito, com uma pequena festa no Audi-
tório II, para celebrarem a conquista. 

O DACom/ABO-RJ abrirá em março de 2019 uma nova turma para 
formação de novas ASBs. Além disso, o departamento vem buscando dia 
a dia ajudar mais os CDs na formação de sua equipe auxiliar. O DACom 
ABO-RJ deseja a todas as novas ASBs muita sorte nesta trajetória profis-
sional e uma profícua carreira dentro da área odontológica. 
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ANIVERSÁRIO ::  

A Odontoclínica Central da Marinha comemorou 83 anos de 
fundação, no último dia 06 de setembro. Em comemoração à 
data festiva, a entidade realizou a XXXIX Jornada Científica 

Odontológica. O evento técnico-científico festivo aconteceu no úl-
timo dia 06 de setembro no Centro de Instrução Almirante Newton 
Braga, na Sede da Marinha, na Penha e contou com as presenças 
do Diretor Médico do Centro de Medicina Assistencial da Marinha, 
o Contra-Almirante MED. Barra; do Diretor Médico do Centro de 
Medicina Operacional da Marinha, o Contra-Almirante MED. Can-
fora; do Diretor da Odontoclínica Central da Marinha, o CMG (R-1) 
Alexandre; e do Subsecretário da ABO-RJ, o CMG (R-1) Dr. Isma-
el de Oliveira. Todos esses citados acima compuseram a mesa da 
cerimônia de abertura da jornada científica. Além deles, estiveram 
presentes representantes do CRO-RJ e das Odontoclínicas Centrais 
da Aeronáutica, Exército, Polícia Militar do Estado do Rio de Janei-
ro (PMERJ) e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de 
Janeiro (CBMERJ).

Após a cerimônia de abertura do evento, os presentes puderam 

Odontoclínica Central da Marinha comemora o aniversário de 83 anos  
realizando a XXXIX Jornada Científica Odontológica da entidade

acompanhar diversas aulas de professores civis e militares que apre-
sentaram temas bem diversificados ligados a várias especialidades 
odontológicas. Os professores convidados, com seus respectivos 
temas de aula, foram: Prof. Fábio Ritto (tema: “Diagnóstico e Tra-
tamento das Desordens Temporomandibulares, da Placa Oclusal à 
Reconstrução Cirúrgica”), Prof. Thiago Romero Pires – Professor do 
Curso de Especialização de Prótese da ABO-RJ - Sede (tema: “Rea-
bilitação Estética em Implantodontia”), Prof. CT (CD) Meira Leite 
(tema: “Diagnóstico Diferencial em DTM e Dor Orofacial”), Profa. 
CT (CD) Priscila (tema: “Radiologia Odontológica: Inovação & Re-
lação Interdisciplinar”) e o Prof. 1º T (RM2 – CD) Marotta (tema: “ 
Influência da Diabetes Mellitus sobre a Lesão Perriradicular”).

Ao final do evento, todos os presentes tiraram uma foto juntos 
celebrando os 83 anos de aniversário da Odontoclínica Central da 
Marinha, que sempre vem prestando serviços odontológicos de ex-
celência com profissionais altamente gabaritados.

A ABO-RJ parabeniza a Odontoclínica Central da Marinha pelos 
83 anos de excelentes serviços prestados à Odontologia!  

Fotos: Afonso Alfaya
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CURSOS DA ABO-RJ :: CAP/UNIABO

www.revista.aborj.org.br
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Leia a 
RBO
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RBO

ANÚNCIO :: 
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CURSOS DA ABO-RJ :: DEP. CIENTÍFICO/ESTUDANTIL
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CURSOS DA ABO-RJ :: DEP. CIENTÍFICO/ESTUDANTIL
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CURSOS DACom / ABO-RJ :: Dr. Celson Couri, CD
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Fotos: Afonso AlfayaBINGO ::  

A ABO-RJ realizou, no último dia 06 de outubro, a 15ª edição 
do Bingo Dançante temático, que homenageou dessa vez a 
estação das flores: a primavera. O evento festivo aconteceu 

na Sede da ABO-RJ, no Espaço Arena, e foi apresentado pelo locutor 
e jornalista Ricardo Mesquita. Além de muita animação de todos os 
presentes, esse bingo teve a presença de mais de 40 pessoas. 

A festividade contou com a participação da Diretora Social da 
ABO-RJ, Dra. Regina Tancredo e seus familiares; do Diretor Finan-
ceiro da ABO-RJ, Dr. Paulo Murilo da Fontoura e sua esposa. Além 
da Diretoria da instituição, também compareceram diversos CDs as-
sociados, juntamente com seus familiares; parentes de diretores da 
ABO-RJ e amigos da entidade. Como em todas as edições do evento, 
todos os participantes receberam 10 cartelas para concorrer aos prê-
mios, e no final aqueles que não ganharam nada recebem a cartela 
extra, “sorteio do azarão”, em que disputam o prêmio-surpresa colo-
cado na caixa de interrogação. Além dos prêmios e da animação dos 
presentes, o evento teve um grande churrasco servido aos convida-

15º Bingo Dançante de Primavera/2018: diversão, 
animação e sorte não faltaram nesse evento! 

dos para celebrar o sucesso dos bingos temáticos da ABO-RJ. 
O 15º Bingo Dançante da Primavera distribuiu nessa edição os se-

guintes brindes: um espremedor de frutas, um ferro elétrico de pas-
sar roupa, um telefone sem fio, uma sanduicheira grill, um liquidifi-
cador, uma panela elétrica para fazer arroz, uma cafeteira, uma cesta 
de guloseimas, um micro-ondas e o prêmio principal foi a televisão 
de 24’’ polegadas. Nesta edição, o prêmio-surpresa (“azarão”) foi um 
massageador eletrônico de mão. Os grandes sortudos do evento, que 
ganharam os prêmios principais, foram: Mauricio Santos, que ga-
nhou a cesta de guloseimas, e a maior sortuda da tarde foi a esposa 
do Diretor Financeiro da ABO-RJ, a Sra. Emma da Fontoura, que fa-
turou os dois principais prêmios do evento que eram o micro-ondas 
e a televisão de 24”polegadas.

Em 16 de fevereiro de 2019, a ABO-RJ realizará o 16º Bingo Dan-
çante de Carnaval. Os convites estarão à venda a partir do dia 04 de 
fevereiro de 2019, na Secretaria da ABO-RJ. Participem!



19JORNAL DA ABORJ - Setembro/Outubro de 2018 

Fotos: Afonso Alfaya :: DIA MUNDIAL DA ODONTOLOGIA

No último dia 03 de outubro, Dia Mundial da Odontologia, a ABO-RJ, 
em parceria com a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, promo-
veu um evento técnico-científico voltado ao atendimento de pessoas 

com necessidades especiais, com atuação em pessoas portadores de autismo. 
A ministradora do encontro científico foi a Profa. Adriana Zink, doutora 
em Odontopediatria e especialista em pacientes com necessidades especiais, 
com atuação no Estado de São Paulo.

O curso foi gratuito e todos os participantes tinham que doar 02 latas de 
leite em pó, que serão doadas a instituições de caridade parceiras da ABO-RJ. 
O encontro, que teve como tema o ‘Transtorno do Espectro Autista (TEA)’, 
contou com a presença de pessoas de grande gabarito técnico-científico da 
saúde municipal e professores de renome da Odontologia carioca e flumi-
nense.

A atividade foi aberta pela Secretária Municipal de Saúde do Rio de Janei-
ro, Dra. Ana Beatriz Busch, que parabenizou a iniciativa voltada aos CDs e 
a importância da ABO-RJ na promoção deste evento de muito valor para a 
saúde bucal carioca. Além dela, tivemos a presença ilustre da vereadora do 
Rio de Janeiro Tânia Bastos (PRB), defensora da saúde dos portadores de 
autismo na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, e da Assessora do Prefeito 
do Rio do Janeiro, a (CD) Dra. Miriam Moreira, grande parceira da ABO-RJ.

ABO-RJ, em parceria com a Prefeitura do Rio de Janeiro, promove 
evento científico em comemoração ao Dia Mundial da Odontologia

A ABO-RJ foi representada no encontro técnico-científico pelo Diretor 
Científico da entidade, Prof. Dr. Marcos Araújo, que estava representando o 
Presidente da ABO-RJ, Dr. Ivan do Amaral Pereira.  

Premiações - Moções 

Ao final do evento, a vereadora Tânia Bastos entregou três moções da Câ-
mara Municipal do Rio de Janeiro, homenageando os parceiros deste evento, 
que foram para: ABO-RJ; Coral de Libras “Somos Todos Iguais” – patroci-
nado pelo Supermercado Mundial, que inclusive cantou o hino nacional na 
abertura do evento; e para a Profa. Adriana Zink. A moção da ABO-RJ foi 
entregue pela vereadora ao Diretor Científico da entidade, Prof. Dr. Marcos 
Araújo.

Antes do término do evento, a Profa. Adriana Zink fez uma colocação 
muito importante sobre o evento do qual foi ministradora: “Precisamos 
compreender o autismo e este espaço hoje, Dia Mundial do Dentista, foi vol-
tado para o conhecimento de questões que envolvem o tema, ainda muito 
desconhecido por muitas pessoas”.

A ABO-RJ agradece o apoio que teve da Prefeitura do Rio de Janeiro na 
elaboração do encontro técnico-científico em comemoração ao Dia Mundial 
da Odontologia. O evento foi brilhante! 
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Marcia Nana :: MARKETING

ANÚNCIOS :: EDITAL

Os últimos anos foram marcados pelo avanço da Inter-
net. A facilidade de comunicação, a rapidez das in-
formações, as praticidades do conhecimento e o au-

mento do network. Enfim temos um mercado completamente 
diferente de 15 ou 20 anos atrás, onde éramos completamente 
dependentes de telefones, Correios e todas as negociações de-
moravam meses para serem concluídas. Hoje a facilidade de 

informações proporcionou as mídias sociais um grande aumento do fluxo de pesso-
as. Isso gera uma significativa diferença no mercado, de forma positiva.

Conforme uma pesquisa que foi feita no ano de 2017 pelo Relatório Social Media 
Marketing para a indústria, aproximadamente 92% dos empresários declararam que 
as mídias sociais têm grande importância em seus investimentos.

Na Odontologia o panorama é quase o mesmo, pois as mídias proporcionam um 
grande alcance em curto espaço de tempo. Mas é importante que as mídias apresen-
tem conteúdo! Aliás, esse é o grande segredo! Divulgações quase todo mundo faz, 
mas com conteúdo, com mensagens que são de interesse do público-alvo e na lin-
guagem que desperte a atenção e crie o desejo do cliente/paciente de conhecer seus 
serviços, têm sido difíceis de encontrar no mercado.

Seus pacientes também têm uma vida corrida igual a você, e só conseguem parar 
para ler uma mensagem quando esta divulgação tem “algo” atraente. Quando chama 
realmente a atenção.

Para ajudar vou listar alguns itens importantes antes de iniciar sua divulgação nas 
mídias sociais:

1) Conheça seu público-alvo
2) Conheça seus hábitos e costumes

O poder das mídias sociais
3) Crie suas contas na rede social
4) Alimente constantemente 
5) Busque seguidores reais
6) Interaja com seus seguidores
7) Participe de grupos
8) Divulgue postagens de interesse do seu público
9) Não faça postagens polêmicas
10) Lembre-se da estratégia do minimalismo (em que menos é mais)
Atenção ao último item: minimalismo significa que as postagens sejam curtas 

e objetivas, para que os seguidores tenham prazer e tempo de ler. Chamadas como 
“mais informações” podem ser colocadas para aqueles que desejarem detalhes.

Em relação a polêmicas, se o seu objetivo é captar clientes, por que você vai pole-
mizar alguns temas? Queremos ser bem aceitos pelos públicos!

Nunca se esqueça de responder as mensagens, de guardar e-mails, telefones e in-
formações de possíveis clientes. Lembrando sempre que, “se fez contato alguma vez, 
é porque houve um interesse”, então vamos manter a comunicação ativa. As mídias 
sociais possuem alcance, mas não são mágicas, precisam de tempo de implantação e 
maturação para apresentarem resultados.

Para finalizar, vale lembrar que o principal canal de divulgação que elegeu nosso 
novo Presidente da República, Jair Bolsonaro, foram as mídias sociais.

Bons negócios!
Marcia Nana

Consultora de Marketing
www.marciananamarekting.com.br

ideia_consultoria@yahoo.com.br
(21) 98545-4607 ( whatsApp)

CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA, 
CONTRIBUIÇÕES E TAXAS MENSAIS PARA O EXERCÍCIO 

DO ANO 2019 DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE  
ODONTOLOGIA

SEÇÃO RIO DE JANEIRO

Por determinação do Senhor Presidente do Conselho Executivo, 
Dr. Ivan do Amaral Pereira, ficam convocados os Senhores asso-
ciados quites com suas obrigações sociais a se reunirem na forma 
dos Artigos 12;  25 – (item III);  54 - (item X) e 59 – (item VII)  do 
Estatuto, para deliberarem sobre a previsão orçamentária, contri-
buições e taxas mensais para o Exercício do ano 2019, no dia 27 
de novembro de 2018, às 16h30 em primeira convocação e às 17h, 
em segunda e última convocação, à Rua Barão de Sertório, nº 75 - 
Rio Comprido.

Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2018. 

Sergio Toniasso, CD
  Secretário da ABO-RJ
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DENTISTA AZUL - Sustentabilidade :: Dr. Veit, CD

PORTARIA Nº 06 – 2018/2021

O Senhor  Presidente    da    Associação     Brasileira     de   
Odontologia  -  Seção   Rio   de  Janeiro, usando das atri-
buições  que lhe confere o Estatuto Social, RESOLVE:

1 - EXONERAR, a pedido, o DR. SERGIO RICARDO 
DA SILVA SANTOS, matrícula nº 1802574-9, Membro 
da Diretoria Executiva, ocupante do cargo de VICE-
DIRETOR DE FINANÇAS.
2  -  Revoguem-se as disposições em contrário.
3  -  Registre-se e publique-se.

     Rio de Janeiro, 17 de setembro de 2018. 

Ivan do Amaral Pereira, CD
Presidente da ABO-RJ

PORTARIA Nº 07 – 2018/2021

O Senhor  Presidente    da    Associação     Brasileira     de   
Odontologia  -  Seção   Rio   de  Janeiro, usando das atri-
buições  que lhe confere o Estatuto Social, RESOLVE:

1 - NOMEAR o DR. MARCIO SOUZA REIS, matrí-
cula nº 1801948-0, para o cargo de VICE-DIRETOR 
DE FINANÇAS.  
2  -  Revoguem-se as disposições em contrário.
3  -  Registre-se e publique-se.

     Rio de Janeiro, 18 de setembro de 2018. 

Ivan do Amaral Pereira, CD
Presidente da ABO-RJ

Produtos biodegradáveis são aqueles compostos por itens 
orgânicos e que, por isso, se decompõem facilmente pela 
ação bacteriana. Trata-se, portanto, de produtos conside-

rados sustentáveis e que contribuem para a  redução do lixo e 
da poluição do solo, das águas e do ar. Sabemos que a produção 
do lixo tem sido um dos nossos principais problemas ambien-
tais. O uso de produtos que não deixam vestígios ao nosso pla-
neta e ainda servem como compostagem é a exata definição de 
consumo consciente. E aqui vão algumas dicas de produtos que 
podem ser consumidos da melhor forma para o nosso ecos-
sistema: plásticos compostos de celulose, produtos de limpeza 
biodegradáveis e tecidos de fibras naturais. Cada dia conquis-
tamos novas formas de proteger nosso lar, e a criação de novos 
produtos ainda se faz necessária. Para nós da Equipe Dr. Veit, 
juntamente com o projeto ‘Salve o Planeta Azul’, é uma grande 
conquista a criação da nossa Escova Biodegradável, a Dr. Veit 
Bio. Um produto essencial para todas as pessoas e que trabalha 
a conscientização do nosso consumo. Participe desse projeto 
de vida conosco, o planeta agradece! 

Vamos usar produtos biodegradáveis!

 :: PORTARIAS DA ABO-RJ 
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GESTÃO DE SUCESSO :: Eduardo Braune e Wallace Carvalho 

www.revista.aborj.org.br

Acesse a 
RBO

Leia a 
RBO

Publique na 
RBO

ANÚNCIO ::

Com mais um ano chegando ao final, 2018 foi um ano com muitas 
mudanças para o profissional contábil.

Vamos fazer uma retrospectiva, passando pelos principais 
pontos da mudança, e aproveitando para lembrar aos profissionais de 
Odontologia que possuem um negócio, mesmo como pessoa física e/ou 
jurídica, deve atentar-se cada vez mais para gestão.

O ano de 2017 terminou com dois fatos importantes, e que ainda tra-
riam desdobramentos em 2018: a Reforma Trabalhista, que flexibilizou 
bastante o relacionamento empregador x empregado e a Operação Au-
tônomos, já abordada em nossa coluna, com o objetivo de regularizar as 
contribuições que não foram feitas pelos contribuintes.

Seguindo a cronologia dos fatos, vamos lembrar o que de mais im-
portante aconteceu em 2018:

 
Simples Nacional
Com o intuito de estimular o emprego, o governo propõe uma pos-

sibilidade para as empresas tributadas pelo anexo V, e que possuem um 
custo da folha de pagamento de, no mínimo de 

28% em relação ao faturamento bruto, ser tributado por uma tabela 
em que o percentual do imposto é menor.

Operação Autônomos
A Receita Federal, com o intuito de melhorar a arrecadação do go-

verno, e com foco nos profissionais liberais como médicos, cirurgiões-
dentistas, entre outros, começou a cruzar informações de quem obteve 
receita declarada, mas não contribuiu com a previdência social (INSS).

Contribuição sindical
Primeiro ano com desconto da contribuição sindical opcional, após 

Reforma Trabalhista. Foi quando o trabalhador que optasse pelo des-
conto deveria redigir uma carta de próprio punho com sua autorização.

MP 808 e Portaria 349
A medida provisória que regulava pontos da reforma trabalhista, por 

falta de votação, perdeu a validade. Mas logo em seguida é substituída 

pela Portaria 349 mantendo seu inteiro teor.

Início do E-Social
O início do E-Social passou a valer em janeiro de 2018, mas para as 

empresas com faturamento superior a 78 milhões. Em 16 de julho de 
2018 foi a data inicial para as demais empresas, incluindo as empresas 
de pequeno porte, e as pessoas físicas.

Prorrogação do prazo E-Social
Através da RESOLUÇÃO DO COMITÊ DIRETIVO DO E-SOCIAL 

Nº 5, DE 2 DE OUTUBRO DE 2018, foi prorrogado o início do E-So-
cial para empresas optantes do simples e pessoas físicas para janeiro de 
2019.

CAEPF
A Receita Federal regulamenta o CAEPF, visando a atividade eco-

nômica da pessoa física, desobrigada da inscrição no CNPJ. O CAEPF 
substituirá o Cadastro Específico do INSS (CEI) em relação às matrícu-
las emitidas para pessoas físicas, visando o controle das contribuições 
previdenciárias resultado das atividades econômicas. O cadastro entrou 
em produção de forma facultativa para o contribuinte em 01º de outu-
bro e entrará de forma obrigatória a partir de janeiro de 2019.

Operação Malha Previdenciária
Após a Operação Autônomos citada anteriormente, a Receita Federal 

inicia uma nova operação visando os empregadores que possuem GPS 
dos empregados sem o devido recolhimento.

Com um ano de muitas mudanças, é uma grande oportunidade para 
o profissional que não tem gestão do seu negócio começar a se preparar 
para 2019, pois será um ano de muitas fiscalizações, e o profissional 
bem preparado, com uma gestão bem-feita, evitará transtornos e possí-
veis prejuízos financeiros. 

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

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

 Retrospectiva 2018
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 :: ANÚNCIOS

ÉTICA E CIÊNCIA :: Dr. Placidino Brigagão, CD

Seja Bem-Vinda

Juridicamente”, gostei dos seus cabelos. São 
comparáveis a interlagos dispostos ao longo 
de palmeiras simétricas. 

Que mais posso falar das suas fronteiras de be-
leza originais, que só em você existem, como ter-
mas culturais de ameno frescor?

Procuro, no âmago do meu sentimento, um anjo  bem culto que possa me 
inspirar para, descrevendo-a, saber de sua cultura que marca os painéis de 
uma Entidade, pura em sentimentos, ao jactar-se de tão inspirada cultura. 
Praza aos céus cultivar seus dotes como semente de bons sentimentos, que 
reluzem na imensidão de letras escolhidas, para formar o painel de valores 
de nossa abençoada Terra.

Seja bem-vinda. Veja que os aplausos a sua pessoa representam um sen-
timento de amor em consonância à bênção provinda dos deuses de um 
Parlamento Sagrado de emoções, com vitória aos bons sentimentos sempre 
oriundos de um coração bondoso e fiel.

Tal ambiente enriquece-se e será sempre melhor do que foi.
O colar que lhe toca os seios é a visão da eterna bonança intelec-

tual das letras universais tornando nosso meio mais rico e brilhante. 

“
O Papa Francisco é um deslumbre de alegria 

Quando age pela UNIÃO das religiões 
Esforça-se para que todas se identifiquem 

Em uma só 
 

É a proposição de PAZ 
Identificação de desejos 

Guerra às diferenças 
Todas as línguas exaltando-as nela mesma 

 
As religiões não envelhecem 

Sem peso ou pó da idade 
O eterno entendimento, Francisco o faz recente e forte 

Podem as religiões transformarem-se em uma única ideia 
de amor

Única Ideia de Amor
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Fabiano Silva, CD e consultor empresarial,:: Gestão Estratégica para a Odontologia - BWINT

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

Esta Coluna 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 ligados à Gestão Estratégica para a Odontologia. Você pode encontrar mais 
informações no Linkedin linkedin.com/company/bwint ou no Instagram linktr.ee@bwint_consultoria.

Mensagem enviada para nosso email, contato@bwint.com.
br: “Dr. Fabiano, qual o melhor momento para falar em 
preço para um paciente?”.

Obrigado por compartilhar essa dúvida conosco. Essa é uma 
dúvida muito comum, não só entre os colegas da Odontologia, 
mas também para profissionais de várias áreas. Gosto sempre de 
dizer: “fale em Valor antes de falar no preço”. Como diz um de 
meus autores preferidos, o investidor Warren Buffett, “preço é o 
que você paga, Valor é o que você recebe”. 

Na nossa área, vejo muitos CDs se preocupando demasia-
damente com o preço dos tratamentos: “Será que o cliente tem 
condições de pagar?” “Devo dar um desconto?” “Devo colocar 
um preço maior, já pensando no paciente que vai querer ‘pechin-
char?” Ou seja, se preocupam com o pagamento antes de focar no 
valor do próprio serviço. 

Quando um profissional, de qualquer área, foca no preço, ele 
acaba pensando apenas em descontos e em maneiras de lidar com 
clientes que consideram o serviço “caro”. E o que é caro? Caro é 
o que não funciona. Caro é aquilo com custo-benefício insatisfa-
tório. Muitas vezes encontramos algum produto com um preço 
que não compensa os benefícios que ele irá trazer - não compro 
porque é caro, mesmo que eu tenha dinheiro para pagar. 

“Antes de falar em preço, fale no Valor”

ANÚNCIO ::

Em vez do cirurgião-dentista se preocupar com a percepção de 
“caro x barato” do paciente, e pensar em formas de tornar viável 
o tratamento, considero melhor focar primeiro no serviço em si. 
Em todas as horas que serão utilizadas pelo profissional e equipe 
para fazer um trabalho de qualidade -incluindo o tempo para pes-
quisa sobre o tratamento. 

Foque o diálogo com o paciente, durante a consulta, para aquilo 
que ele irá receber. Foque nos benefícios (por exemplo, reduzir o 
desconforto, mastigar melhor, ter um sorriso mais bonito e evitar 
a perda de um dente). Quando mais informações, nesse momen-
to, melhor. Mais o paciente valorizará o trabalho do CD. E com o 
benefício adicional de educar os pacientes para a importância da 
Odontologia, o que se tra-
duz, a médio prazo, na valo-
rização dos profissionais.

Portanto, pense e fale no 
Valor. Depois de se certifi-
car que o paciente percebeu 
e gostou dos benefícios, aí é 
a hora de se falar em preço 
para fechar um tratamento.
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:: ANIVERSÁRIO - FOUERJ  

A Faculdade de Odontologia da UERJ (FOUERJ) realizou uma cerimô-
nia de homenagens em prol da comemoração de 50 anos de existên-
cia do curso na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ). O 

evento comemorativo aconteceu no Auditório da FOUERJ, em Vila Isabel, 
no último dia 22 de outubro e teve a presença o Reitor da UERJ, Prof. Ruy 
Garcia Marques; da Vice-Reitora da UERJ, Profa. Maria Georgina Muniz Wa-
shington; do Diretor da Faculdade de Odontologia da UERJ, Prof. Ricardo 
Fischer; da Vice-Diretora da Faculdade de Odontologia da UERJ, Profa. An-
gela Maria Vidal Moreira; do Chefe do Departamento Biomédico da UERJ, 
Prof. (CD) Mário Sérgio Alves Carneiro; do Diretor Financeiro da ABO-RJ, 
Dr. Paulo Murilo da Fontoura, que estava representando o Presidente da 
ABO-RJ, Dr. Ivan do Amaral Pereira, que também é professor da UERJ; e 
do Conselheiro do CRO-RJ, Dr. Altair Andrade, que estava representando 
o Presidente do CRO-RJ, Outair Bastazini. Todos os citados compuseram a 
mesa da cerimônia de abertura do evento comemorativo em questão.

Esta cerimonia faz parte da semana festiva em comemoração aos 50 anos 
da FOUERJ, em que neste evento foram entregues os tributos, medalhas e 
diplomas de honra ao mérito, aos professores que ainda estão em atividade 
e outros que fizeram história e já estão aposentados. Além dos professores, 
todos os Diretores da FOUERJ de épocas antigas foram agraciados, também, 
com medalha e diploma de honra ao mérito. Também, o evento concedeu 
tributos, medalhas e diplomas de honra ao mérito, aos funcionários adminis-
trativos que mais se destacaram em suas atividades na FOUERJ e aos acadê-
micos que dirigem o diretório acadêmico do respectivo curso.

Faculdade de Odontologia da UERJ comemora 
aniversário de 50 anos

Podemos destacar, entre as homenagens concedidas, dois tributos, um 
concedido ao Prof. Ermelindo Radetic (aposentado), especialista em endo-
dontia, com 96 anos, que ainda está em atividade clinicando e dando aula, 
inclusive é professor do Curso de Especialização de Endodontia da ABO-RJ 
(Sede), que recebeu a sua medalha e diploma de honra ao mérito pelo ser-
viço prestado por muitos anos à FOUERJ. Além dele, destacamos, também, 
o Prof. Antônio Carlos (aposentado), fora de atividade, com 88 anos, espe-
cialista em ortodontia e que trabalhou por muitos anos como professor da 
FOUERJ em sua respectiva área de especialização. 

Festividade e comemoração 

No dia 27 de outubro, dando continuidade à semana de festividades das 
comemorações dos 50 anos da FOUERJ, foi realizada uma festividade de 
gala, no Clube Naval, no Centro do Rio de Janeiro. O evento festivo contou 
com a presença de toda a diretoria da FOUERJ, professores ativos e apo-
sentados, funcionários administrativos e acadêmicos. Essa confraternização 
marca o sucesso das festividades e fecha com ‘chave de ouro’ as comemora-
ções dos 50 anos da FOUERJ.

A ABO-RJ parabeniza a Faculdade de Odontologia da UERJ (FOUERJ) 
pelos seus 50 anos de existência e pela formação diversos CDs de grande 
gabarito, mostrando que a FOUERJ, apesar de todas as dificuldades, conti-
nua firme e em crescimento, fortalecendo a cada dia a Odontologia carioca, 
fluminense e nacional. 

Fotos: Afonso Alfaya
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CURSOS DO CIENTÍFICO/ESTUDANTIL ::

A temporada de cursos dos Departamentos de Atividades 
Científicas/Estudantis do 2º semestre de 2018 teve o 
seu começo no dia 18 de agosto. Os cursos de um dia 

atraíram um grande número de profissionais (CDs) e acadêmi-
cos de Odontologia. Além disso, destacamos e agradecemos a 
presença dos professores de currículo renomado que participa-
ram dos nossos eventos científicos e dos CDs e acadêmicos de 
Odontologia que os prestigiaram nossos encotros científicos.   

Vamos destacar os cursos de início de temporada neste 2º 
semestre/2018:

Profa. Michelle Protzenko

No dia 18 de agosto, a professora Michelle Protzenko minis-
trou uma atividade científica, para o Departamento Estudantil 
da ABO-RJ, na sede da entidade, que teve como tema: “Cur-
so de Capacitação em Viscossuplementação Temporomandi-
bular: Utilização Terapêutica do Ácido Hialurônico e do PRP 
(Plasma Rico em Plaquetas)”. O encontro teve como objetivo 
capacitar o cirurgião-dentista a realizar as técnicas de tera-
pia e injeção articular (tratamento coadjuvante de artropatias 
temporomadibulares), utilizando ácido hialurônico e o PRP. 
A professora apresentou durante o evento científico diversos 
assuntos de grande relevância para os CDs e acadêmicos de 
Odontologia presentes, em relação ao tema central da aula, que 
foram: tratamento das DTM articulares, novas perspectivas e 
paradigmas, anatomia e biomecânica da ATM aplicada à vis-
cossuplementação, DTM articular – classificação e diagnós-
tico diferencial, diagnóstico por imagem e sua aplicabilidade 
na viscossuplementação, possibilidades de controle das DTM 
articulares, ruídos articulares, aspectos psicológicos da dor e  
viscossuplementação da ATM.  

No dia 12 de setembro, a professora Michelle Protezenko 
apresentou mais uma aula magna para o Departamento Estu-
dantil da ABO-RJ, na sede da associação, que teve como tema: 
“Intercorrências na Utilização da Toxina Botulínica”. O evento 
técnico-científico teve como objetivo esclarecer os riscos da 
utilização da toxina botulínica. A professora mostrou aos pre-
sentes diversos assuntos ligados ao tema central da aula: pa-
tologias musculares, contraindicações da utilização da toxina 
botulínica e efeitos colaterais na utilização da toxina botulí-
nica.  

Cursos do Científico/Estudantil - 2018: temas inovadores e  
professores de grande renome marcam o começo da temporada 

de cursos do 2º semestre/2018

Fotos: Afonso Alfaya
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:: CURSOS DO CIENTÍFICO/ESTUDANTIL 

Profa. Laira Soares

No dia 04 de outubro, a professora Laira Soares, docente do 
Curso de Especialização de DTM/DOF da ABO-RJ, apresentou 
uma aula para o Departamento Científico da ABO-RJ, na sede 
da instituição, que teve como tema: “Disfunção Temporoman-
dibular: como reconhecer, onde estamos e para onde vamos?”. 
O evento científico teve como objetivo apresentar as principais 
características da Disfunção Temporomandibular, atualidades 
a respeito de fatores de risco e formas de tratamento. A profes-
sora Laira Soares mostrou nessa aula os pontos de grande rele-
vância relacionados à DTM/DOF, que foram: principais sinais 
e sintomas de DTM, fatores de risco para seu estabelecimento e 
desenvolvimento, opções de tratamento – breve abordagem das 
principais terapias utilizadas no controle da DTM – (1) terapia 
cognitiva-comportamental; (2) utilização de terapias físicas; 
(3) agulhamento seco; e (4) principais medições. 

Prof. Cheung Ka Fai

No dia 17 de outubro, o professor Cheung Ka Fai ministrou 
um encontro científico para o Departamento Estudantil da 
ABO-RJ, na sede da entidade, que teve como tema: “Planeja-
mento Virtual do Sorriso, a Ferramenta DSD na Clínica Diária 
do Cirurgião-Dentista”. O evento científico teve como objetivo 
principal mostrar a todos a eficácia da técnica e como o plane-
jamento da mesma pode fazer com que o paciente conquiste o 
sorriso esperado. O Prof. Cheung apresentou diversos assuntos 
de suma importância para o entendimento desta técnica, que 
foram: por que os cirurgiões-dentistas ainda não usam DSD; o 
DSD como ferramenta pode me ajudar no diagnóstico de um 
paciente e o Mockup Virtual ou de consultório, como o DSD 
pode colaborar no fechamento do orçamento. 

O Departamento de Atividades Científicas/Estudantis agra-
dece a todos os professores de grande renome, CDs e acadê-
micos de Odontologia que estiveram presentes nas atividades 
científicas. Confira no site da ABO-RJ (www.aborj.org.br) os 
cursos que estão com inscrições abertas e não deixe de partici-
par das atividades técnico-científicas da ABO-RJ!

Fotos: Afonso Alfaya
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Fotos: Afonso AlfayaMISSA ::  

A ABO-RJ realizou a tradicional a missa em louvor a Nossa Se-
nhora Aparecida, a Padroeira do Brasil, que acontece todo ano 
na entidade. A cerimônia religiosa ocorreu no dia 12 de outu-

bro e foi realizada no Espaço Arena ABO-RJ, como de costume.
Este ano, o evento religioso reuniu em torno de 130 pessoas entre 

CDs e seus familiares e moradores do Rio Comprido e adjacências. A 
missa deste ano, como no ano passado, teve a presença do Coral Stella 
Mater, comandado pelo Maestro Alberto Dellopes, que cantou diver-
sos hinos litúrgicos católicos. A cerimônia religiosa foi celebrada pelo 
Padre Paulo Cesar Vita Jr., da Igreja Nossa Senhora da Luz, localizada 
no bairro do Rocha. 

O evento religioso contou com participação do Diretor Financeiro 
da ABO-RJ, Dr. Paulo Murilo da Fontoura, juntamente com a sua es-
posa; e da Diretora Social da ABO-RJ, Dra. Regina Tancredo. Os dois 
membros da Diretoria da ABO-RJ estavam representando o Presiden-
te da entidade, Dr. Ivan do Amaral Pereira.

A cerimônia religiosa, que todo ano é organizada pela ABO-RJ e 

ABO-RJ realiza a tradicional missa em louvor a 
Nossa Senhora Aparecida

pelo Sr. Laurindo Moura, devoto de Nossa Senhora Aparecida e mo-
rador do Rio Comprido, começa com a tradicional carreata pelas ruas 
dos bairros do Rio Comprido, Estácio, Cidade Nova, Catumbi, Praça 
da Bandeira e Tijuca, em que a imagem de Nossa Senhora Aparecida 
fica à frente e vários carros e pedestres acenam em louvor à santa. 
Após a carreata, a imagem da santa é conduzida ao altar da cerimônia, 
onde ao final do evento religioso todos os presentes podem reforçar 
suas orações, fazer pedidos e tirar fotos ao lado da Padroeira do Brasil. 

Vale ressaltar também que este ano a ABO-RJ realizará o 5º Auto de 
Natal, que acontecerá no dia 15 de dezembro de 2018 (sábado), a par-
tir das 18h, no Salão de Festas da Sede da ABO-RJ. O evento é aberto 
ao público e é gratuito, basta que cada participante traga como doação 
um quilo alimento não perecível ou uma lata de leite em pó.

A ABO-RJ agradece o apoio da Guarda Municipal (1ª GM - São 
Cristóvão) e da Polícia Militar (4ª BPM – São Cristóvão) na logística 
do evento, na questão de organização do trânsito e de segurança à 
imagem da santa.
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::  CURSOS - ABO - BARRA MANSA 

ESPECIALIZAÇÃO EM IMPLANTODONTIA 
CORDENAÇÃO: Prof. Waldir Benincasa de C. Lima / NATUREZA: teórico/prático-laboratorial/clínico-cirúrgico / DURAÇÃO: 26 me-
ses (4ª feira - semanal - 08h às 18h) / INVESTIMENTO MENSAL: 26 x R$ 1.000,00 ou 36 x R$ 813,00

ESPECIALIZAÇÃO EM ORTODONTIA 
CORDENAÇÃO: Profª Dayse Pena Oliveira da Silveira / NATUREZA: teórico/clínico/laboratorial / DURAÇÃO: 36 meses (terça à sábado  
- mensal - 08h às 18h) / INVESTIMENTO: 36 x R$ 1.350,00 / 42 x R$ 1.158,00 / consultar outras opções

ATUALIZAÇÃO CIRURGIA ORAL 
CORDENAÇÃO: Prof. Ronan Matheus V. Silva / NATUREZA: teórico/prático-clínico / DURAÇÃO: 10 meses (6ª feira - quinzenal - 09:30 às 
17:30h) / INVESTIMENTO MENSAL: R$ 450,00

ATUALIZAÇÃO EM IMPLANTODONTIA   
CORDENAÇÃO: Prof. Waldir Benincasa de C. Lima / INÍCIO: março / NATUREZA: teórico/prático-demonstrativo/ clínico-cirúrgico / DU-
RAÇÃO: 12 meses (4ª feira - quinzenal - 08h às 18h) / INVESTIMENTO MENSAL: R$ 450,00 

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

ATUALIZAÇÃO PERIODONTIA E MANIPULAÇÃO TECIDUAL 
PROFESSOR: João Carlos Moreira Jardim / INÍCIO: março / NATUREZA: teórico/clínico/laboratorial / DURAÇÃO: 12 meses (terça-feira - 
2x ao mês - 08h às 18h) / INVESTIMENTO MENSAL: R$ 450,00

IMERSÃO EM HARMONIZAÇÃO OROFUNCIONAL - TOXINA BOTULINICA E PREENCHIMENTO COM ÀCIDO HIALURÔNICO  
PROFESSORA: Profa. Débora Casagrande/ NATUREZA: Teórico, laboratorial e clínico / DURAÇÃO: 04 dias (09h às 20h) / INVESTI-
MENTO: R$ 3.960,00 (06 cheques de R$ 660,00)

IMERSÃO DESCOMPLICANDO - FARMACOLOGIA CLÍNICA PARA DENTISTAS 
PROFESSOR: Prof. Adolfo de Oliveira Azevedo / NATUREZA: teórico / DURAÇÃO: 02 dias (08h às 18h) /CARGA HORÁRIA: 16h / INVES-
TIMENTO: R$ 500,00

IMERSÃO FACETAS E LENTES DE CONTATO 
PROFESSOR: Prof. Raphael Monte Alto / DIAS: 20 e 21/02/2019 (quarta e quinta-feira) / NATUREZA: teórico e prático laboratorial /
DURAÇÃO: 02 dias (09h às 19h) / CARGA HORÁRIA: 16h / INVESTIMENTO: R$ 1850,00 (matricula: R$ 350,00 e 03 cheques de R$ 
500,00)

Para maiores informações, entre em contato: 
dap@abobm.org.br; www.abobm.org.br

Telefones: Cel. e WhatsApp : (24) 98819-0143 e (24) 3323-7244

CAPACITAÇÃO  
CURSO DE ASB - Auxiliar em Saúde Bucal / MATRÍCULA: R$ 100,00 / INÍCIO: março / DURAÇÃO: 08 meses (sábado - quinzenal - 09h às 
17h) /INVESTIMENTO: 08 parcelas de R$ 200,00
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• 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 telefo-
nes: (21) 2220-0323 / (21) 3553-2413 / (21) 3553-2414

• Botafogo – Alugo consultório dentário pronto para uso na Praia de Botafogo. Sala de-
coradacom recepção, lavabo, espaço para copa e sala de esterilização. Excelente ponto-
comercial. 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.

• 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 
Rosangela.

• 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, 
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 Gene-

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

ral 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, pró-
ximo 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 • Classificados gratui-
tos 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 estaciona-
mento (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 - 203, 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, audi-
tório, sala de raio-x e zelador no local. Contatos através do telefone: (21) 99888-6077

Os anúncios poderão ser enviados através do endereço de e-mail (nucleocomunicacaoaborj@gmail.com). Também podem ser enviados por carta e fax, ou 
entregue pessoalmente na Secretaria da ABO-RJ, contendo o número do CPF e matrícula. Os mesmos deverão ser enviados até o dia 11 de DEZEMBRO, para 
publicação na edição de NOVEMBRO/DEZEMBRO. 
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.
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Dra. Patrícia M. Marassi
CRO-RJ 19943
Odontopediatra – Odontologia para Bebês – Orto-
dontia Interceptativa - Centro Profissional do Barra 
Shopping - Av. das Américas, 4790 Salas 525 e 526 – 
Barra da Tijuca - Tel.: 3325-5621 / www.marassiorto-
dontia.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(Panorâmicas,Ce-
falométricas e ATMS) - Documentação Ortodôntica 
- Cefalometria Computadorizada - Modelos e Fotos 
- Próximo ao METRÔ - Cinelândia, 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 - Radio-
grafias intra e extra-orais, traçado cefalométricos computadorizados, modelos zoocalados, 
fotografias intra e extra-orais, Tomografia computadorizada, Cone-Beam(NOVO), CD DI-
COM,Papel Fotográfico e Dental Slice. Convênios - 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 extra-orais digital-
izadas e documentação ortodônticas. Atendimento personalizado 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 (Atendimento 
em Domicílio) - Cel.: (21) 87516525 - Ilha do 
Governador - Tel.: (21)24631810 - Recreio - Tel.: 
(21)2437- 5060 - Email: dimitri.kasakevitch@
terra.com.br

Odontogeriatria

   

   

DR. ANTONIO MARTINEZ MURILLO
CRO-RJ 5872
Especialista em Endodontia - Convênios Petro-
bras - 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 En-
dodontia 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 - Barra da Ti-
juca - Tel.: 2178-2462 Ilha do Governador 
- Tel.: 3383-8215 - Vista Alegre - Tel.: 3372-
5196 / (21) 98169-2007 - Email: pauloan-
dre@globo.com

Endodontia

Estomatologia/ Cirurgia BMF

   

DR. GUARACILEI MACIEL VIDIGAL JR. 
CRO-RJ 15503
Periodontia e Implantodontia / Especialista, 
Mestre e Livre Docente em Periodontia, Dou-
tor pela COPPE/UFRJ e Especialista em Im-
plantodontia / 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 Copacabana, 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 Implan-
todontia 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 Cefalométri-
cas - Fotografias Digitais - Modelos Recor-
tados, 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 - Documen-
tação Ortodôntica (Computadorizada) - Tomo-
grafia 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 Intra e Ex-
tra- Orais - Documentação Ortodôntica - Rua Urugua-
iana, 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, Cefalométricas e ATMs) - 
Cefalometria Computadorizada - Documentações - Tomografia Computadorizada Cone-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 Equipamen-
tos são Digitais, desde uma periapical e pacotes or-
todônticos a tomografias - Atendemos aos principais 
convênios - Rua Visconde de Pirajá, 550 - Sobre Loja 
322 - Ipanema 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: fa-
center@facenter.com.br

ODONTORAD
CLM 1873

Radiologia Dentária - Documentação Ortodôntic 
- Profissionais experientes e equipamentos mod-
erno - Radiografias intra e extra-orais, traçado 
cefalométricos computadorizados, modelos zooca-
lados, fotografias intra e  extra-orais, slides, mão e 
punho Documentação em pasta personalizada ou 
disquete Convênios - Av. Nelson Cardoso, 1149 - 
Sala 701/702 - Taquara - RJ - Tel.: (21) 3685-9191 
- 2423-6010 / Email: odontoradtaquara@gmail.com

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

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

Especialista em Implante - TIJU-
CA e agora também em IPANE-
MA - Atendimento ao Público: 
(21) 2234-6909 / 2234-0659 - At-
endimento ao Profissional: (21) 
98119-7070 / Site: www.renove-
dente.com.br / E-mail: renove-
dente@renovedente.com.br

Implantodontia

   
INSTITUTO SÔNIA CANTO
Dra. Sônia Canto - CRO-RJ 11640
Reabilitação Oral - Prótese sobre Implante - Odon-
tologia Estética - Facetas e Fechamentos de Dias-
temas - Pós-Ortodontia - Atualização nos Cursos 
“Atingindo a Excelência” e “Atingindo a Maestria” 
em Resinas Compostas do Dr. Newton Fahl Jr. - Ed-
ifício 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 necessidades 
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@ya-
hoo.com

Pacientes Especiais

DR. ROBERTO PRADO
CRO-RJ 11.858/7
Cirurgia Oral e Maxilo-Facial - Implan-
tes osseointegrados - Av. das Américas, 
500/bl13 - Sala 231 - Centro 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 - “Diplomate 
- Board Certified” by the International - 
Congress of Oral Implantologists (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 - Mestre e Es-
pecialista em Implantodontia - Cirurgia Oral Reparadora 
e Maxilofacial - Implantes Zigomáticos, Enxertos ósseos 
Intra e Extra-orais - Reabilitações com Implantes Osseo-
integrados e Carga Imediata, Cirurgias - Ambulatoriais e 
Hospitalares Edifício Brasil Estados Unidos - Av. N.S.Co-
pacabana, 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 Ortognáti-
ca / 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 - Barra da 
Tijuca - Tel.: 2495-1258 / 2493-6993

DR. MARCELO FONTES TEIXEIRA
CRO-RJ 20164
Mestre em Implantodontia (SLMANDIC - 
CAMPINAS) / Coordenador do Curso de Espe-
cialização em Implantodontia (UniFOA - Volta Re-
donda/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 Espe-
cialista 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
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