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Apesar de recente, Odontologia Desportiva vem se consolidando nas duas últimas décadas 

O esporte vai ao dentista
Área em que o dentista atua ao lado de outros

profissionais, colaborando para o quadro geral de
saúde dos atletas, a Odontologia Desportiva vem
ganhando espaço nos últimos tempos. Em Belo
Horizonte, por exemplo, os dois times principais
do futebol mineiro - Cruzeiro e Atlético - possuem
serviços odontológicos próprios e garantem atendi-
mento aos seus atletas.

Na Odontologia Desportiva, o cirurgião-dentis-
ta trabalha com o atendimento emergencial em
casos de acidentes esportivos, oferecendo protoco-
lo de atendimento e tratamento específico a cada
tipo de trauma bucal. Mas ele atua principalmente
no acompanhamento de rotina, no qual realiza o
diagnóstico em saúde oral - exame clínico, anam-
nese, exames complementares, idetificação de
focos de infecções bucais, dentárias ou periodon-
tais, desordens musculares, diagnóstico de lesões
bucais, identificação de maloclusões, hábitos vici-
osos e outros problemas similares aos de pacientes
comuns, mas que ganham a especificidade de pre-
judicar o desempenho físico.

Já está na Biblioteca Cyro Gomide Loures, da ABO-MG, o
novo livro do implantologista dr. José Bernardes das Neves,
“Estética em Implantologia - Uma Abordagem dos Tecidos
Moles e Duros”. O autor, gentilmente, doou um exemplar
à Associação durante o lançamento, ocorrido em junho.
Fundamentado em bases anatômicas, funcionais e clíni-
cas, a obra divide-se em dez capítulos e teve a partici-
pação de mais oito profissionais como colaboradores.

Leia mais

Alunos de Odontologia 
analisam cobertura radicular 
das recessões periodontais 12 a 14áginasP

De 14 a 15 de setembro, ABO-MG e CRO-MG
promovem, em Belo Horizonte, o III Fórum Estadu-
al de Convênios e Credenciamentos. As inscrições
são gratuitas e a participação é aberta a todos os
cirurgiões-dentistas. A organização do evento, a
cargo da Comissão Mista de Convênios e Creden-
ciamentos, convidou representantes das principais
entidades odontológicas do país e de operadoras
de planos de saúde.

Fórum de Convênios
e Credenciamentos
será em setembro
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USO DE aparelho
ortodôntico 
melhorou o 

desempenho de
Vinícius Lopes,

jogador do time
júnior do Cruzeiro
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Com 35 anos de serviços 
prestados, Romeu Veloso 
continua atuando na Associação

Processo de reconhecimento
de cursos junto ao MEC 
em continuidade 
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Novidade em implantes
disponível para associados
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Editorial

O Ato Médico e as relações 
interprofissionais na área de saúde

Tramita desde 2002 nos
canais legislativos do país o cha-
mado “Ato Médico” - tratado no
Projeto de Lei 025/2002.

Toda profissão, do ponto de
vista legal, prescinde de uma
regulamentação que assegure
juridicamente os seus limites de
atuação, suas prerrogativas e res-
ponsabilidades. No entanto, do
ponto de vista sociológico, o que
se almeja para a área de saúde é
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O artigo Neurofriboma
solitário da cavidade bucal,
publicado na edição nº 251
do Correio ABO (junho-
julho/2006) foi premiado
na categoria Clínico, no 1º
Encontro Mineiro de Espe-
cialidades Odontológicas -
EMEO, e não na categoria
Acadêmico, como havia
sido divulgado.

Erramos

Vem aí o V Encontro de Periodontia 
Professor Juarez Corrêa da Silveira. 

Será nos dias 23, 24 e 25 de
novembro, em Belo Horizonte. 
O coordenador é o professor 

Joaquim Resende.

que as diversas profissões atuem
multi e interdisciplinarmente para
promover respostas às demandas
da população brasileira.

A polêmica em torno do
assunto é de natureza política e
ideológica, sendo interpretada
muito mais como conseqüência
de antigas disputas jurisdicionais
de poder travadas no processo de
profissionalização das diferentes
categorias de saúde. 

Parece que o maior desafio
das treze profissões da área de
saúde que disputam o mercado
de trabalho é preservar os espa-
ços recém criados pelo Sistema
Único de Saúde - SUS e pelo Pro-
grama de Saúde da Família - PSF,
para a aproximação e maior inter-
locução entre prestadores de ser-
viços de saúde. Essa é uma condi-
ção primordial para se avançar na
consolidação do trabalho em
equipe, da integralidade das
ações, do acesso e humanização
da saúde.

Pode-se perceber a magnitu-
de e a complexidade das disputas
de nichos de mercado de trabalho

originada e acirrada pelo grande
desarranjo na distribuição das
escolas e dos profissionais de
saúde no país.

O Conselho Federal de Medi-
cina - CFM argumenta a seu favor
que a medicina precisa regula-
mentar o exercício de suas práti-
cas profissionais, inclusive definir
a atuação de suas diferentes espe-
cialidades como forma da socie-
dade reconhecer a competência
dos médicos.

Do outro lado, as demais
categorias de saúde, inclusive a
Odontologia, defendem que o
assunto requer um debate demo-
crático e que a questão seja con-
duzida com uma visão menos
corporativista, na tentativa de
ampliar a discussão para melho-
rar o atendimento aos cidadãos.

O debate, portanto, precisa
ser ampliado, levando em conta,
em primeiro lugar, os interesses
da população brasileira, tão
carente no que diz respeito à
saúde.

A Diretoria
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Fórum de Convênios
Dentistas e operadoras de planos de saúde vão se reunir em setembro, em BH

O III Fórum Estadual de Con-
vênios e Credenciamentos, pro-
movido em conjunto pela ABO-
MG e CRO-MG, acontecerá nos
dias 14, 15 e 16 de setembro, em
Belo Horizonte. O evento está
sendo organizado pela Comissão
Mista de Convênios e Credencia-
mentos e abordará, entre outros
assuntos, o mercado de trabalho,
e o selo de qualidade em serviços
de Odontologia, além da relação
dos CDs com as operadoras de
planos de saúde. 

Foram convidados para o
Fórum: o presidente do CFO, os
presidentes de todos os CROs e
ABOs do Brasil, representantes da
Agência Nacional de Saúde (ANS),

presidentes de todos os sindicatos
de Odontologia do país, da ABO
Nacional, delegados regionais do
CRO-MG, representantes de todas
as ABOs regionais de Minas e
representantes de operadoras de
saúde de todo Brasil.

Integram a comissão organi-
zadora do evento: Alberto Magno
da Rocha Silva, Alexandre Ber-
nardo Avelar Santos, Antônio
Augusto de Barros, Beatriz de
Souza Araújo Barros, Christiane
Rosenburg Tostes, Manon Bhering
Almeida, Newton Miranda de
Carvalho e Sérgio Machado Gui-
marães.

As inscrições, gratuitas, estão
abertas. Confira a programação.

Programação

Dia 15/9
sexta-feira

Dia 16/9
sábado

Horário

Ministério Público -
Promotoria de
Justiça da Defesa 
da Saúde
Dr. Paulo César
Neves Marques

das 8h30
às 9h30

Horário

14/9 - Quinta-feira

20h

Solenidade de abertura
e coquetel

Convênios e 
Credenciamentos:
Relação dos CDs
com as operadoras.
Estratégias para
implantação dos
VRPO’s
Dr. José Carrijo
Brum - FNO

das 8h30
às 9h30

Mercado de Trabalho
e Selo de Qualidade
Dr. Alberto Magno
da Rocha Silva

das 10h
às 12h

Os Planos de Saúde
na Visão da ANS
Representante da
ANS

das 13h30
às 15h

Responsabilidade
Civil e Criminal do
Profissional frente
aos Convênios
Dr. Rogério Machado
Flores Pereira

das 15h30
às 17h

Processo Ético 
Profissional
Dr. Gustavo Graça
Mercadante

das 17h
às 18h

Plano de Saúde -
Atuação da Frente
Parlamentar de
Saúde
Dr. José Rafael 
Guerra - Dep. 
Federal

das 9h30
às 10h30

Apresentação das Operadoras
(Painel)

Mesa de Discussão

"

III Fórum Estadual de Convênios e 
Credenciamentos CROMG / ABO-MG

de 14 a 16 de setembro - BH/MG

Contato: ABO-MG: (31) 3298-1800 - Fax: (31) 3298-1838 - abomg@abomg.org.br
CROMG: (31) 2104-3000, r. 232 - Fax: (31) 2104-3000, r. 224 - cromg@cromg.org.br
Inscrição: gratuita Vagas: limitadas 

MEMBROS da comissão organizadora do evento

Em parceria com o Banco do Brasil, o convênio Cooperfat permite
que os associados da ABO-MG financiem a compra de seus equipa-
mentos odontológicos em até 96 meses e equipamentos de informáti-
ca em até 24 meses. A linha de crédito conta com recursos do Fundo
de Amparo ao Trabalhador (FAT) e pratica taxas mais baixas em relação
ao mercado financeiro. O valor máximo do financiamento é de R$ 100
mil, limitado a 90% do valor do projeto. 

Os interessados podem obter mais informações na agência Cidade
Jardim, em Belo Horizonte, (31) 3296-5500, ou na ABO-MG, (31)
3298-1800. Também podem entrar em contato pelo e-mail
abomg@abomg.com.br.

BB financia equipamentos
para associados 
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“Estética em Implantologia” 
Biblioteca disponibiliza para associados novo título na área de implantes

O novo livro do implantolo-
gista José Bernardes das Neves,
“Estética em Implantologia - Uma
Abordagem dos Tecidos Moles e
Duros”, já está disponível para os
associados na Biblioteca Cyro
Gomide Loures. O autor, que é
professor da EAP/ABO-MG, doou
um exemplar à Associação
durante o lançamento realizado
no VIII Meeting Internacional de
Estética, em junho.

“Fundamentado em bases ana-
tômicas, funcionais e clínicas a res-
peito da osseointegração e suas
relações com os tecidos moles e
duros, o livro mostra a importância
de se utilizar a osseointegração
associada a outras especialidades
clínicas, conferindo-lhe um caráter
multi e interdisciplinar”, diz o pro-
fessor Carlos Eduardo Francischo-
ne, no prefácio que assina.

Publicado pela Quintessence
Editora, “Estética em Implantolo-
gia”, que tem 422 páginas, forma-
to 22 x 28 cm, em papel couché e
fotos coloridas, divide-se em dez
capítulos: Estética, Anatomia, Teci-
dos Periodontais, Tecidos Periim-
plantares, Planejamento, Condi-
cionamento do Tecido Mole, Trata-
mento Ortodôntico em Implanto-
logia, Dispositivos Temporários de
Ancoragem em Ortodontia, Distra-
ção Osteogênica Alveolar e Próte-
se sobre Implante. 

José Bernardes das Neves é

pós-graduado em Implante
Osseointegrado (APCD-SP),
especialista em Saúde Pública
(PUC Minas), em Periodontia
(USP Bauru), e em Prótese
Dentária (ABO-MG), membro
da Academia Americana de
Osseointegração. Professor
colaborador da especialização
em Implantodontia da PROFIS
USP-Bauru e dos cursos de
especialização em Periodontia
e Implantodontia da Universi-
dade Federal de Santa Catari-
na, é co-autor do livro Osseo-
integração e o Tratamento Mul-
tidisciplinar, publicado pela
Quintessence Editora, em
2005. Atualmente ele faz dou-
torado em Implantologia no
Centro de Pesquisa Leopoldo
Mandic, em Campinas (SP).

A obra tem como colaborado-
res os dentistas Ana Beatriz Lima
Pereira, Camilo Aquino Melgaço,
Fábio Luiz Bunamen Guerra, Lin-

coln Issamu Nojima, Luiz Felipe
de Miranda Costa, Luiz Henrique
Marinho, Marcelo Melo Soares,
Matilde da Cunha Gonçalves
Nojima.
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Credenciamento junto ao MEC avança
Consultores visitam as instalações da Associação e discutem as linhas básicas do projeto
O Regimento e o Projeto

Pedagógico Institucional (PPI) da
Escola de Aperfeiçoamento Profis-
sional (EAP/ABO-MG) foram
pauta da reunião ocorrida dia 5
de julho, na sede da Associação.
Participaram o presidente Márcio
Silva Araújo, a secretária-geral
Licínia Pires do Rio, e os consul-
tores Antônio Carlos de Freitas e
Aldir Remigio, da Freitas Assesso-
ria e Consultoria, empresa contra-
tada para cuidar do processo de
credenciamento junto ao Ministé-
rio da Educação (MEC) dos cursos
de pós-graduação “lato sensu”
ministrados pela Escola de Aper-
feiçoamento Profissional (EAP/
ABO-MG). 

Os consultores aproveitaram
a ocasião para conhecer as insta-
lações da entidade - clínicas,
bibliotecas, salas de aula, auditó-
rios e laboratórios - onde já fun-
cionam os cursos e que serão
adaptadas às exigências do MEC,
se necessário. Eles também discu-
tiram as linhas básicas do Projeto
de Desenvolvimento Institucional
(PDI) 2006-2010. “Nossa expec-
tativa é de conseguirmos o cre-
denciamento ainda este ano”, diz
a professora Aldir Remigio. 

O presidente da Associação,
Márcio Silva Araújo, lembra que
o credenciamento dos cursos de
especialização da entidade junto
ao MEC é um compromisso de
campanha desta gestão e tam-
bém uma tendência de todas as
instituições que oferecem cursos
de pós-graduação. Segundo ele,
as especializações da EAP/ABO-
MG já atendem, inclusive exce-
dendo, a todas as exigências do
Ministério. “O MEC determina
que a carga horária seja de 360
horas, mas temos cursos com
600 horas-aula”, diz.

O diretor da EAP/ABO-MG,
Osmir Luiz Oliveira, esclarece
que hoje os cursos da entidade
são perfeitamente regulares, con-
forme as diretrizes do Conselho
Federal de Odontologia, mas de
caráter profissional, ou seja, per-
mitem que o dentista exerça
determinada especialidade, só
que não possuem “valor acadêmi-
co”. Isso significa que o título de
especialista vale para a atividade
clínica, mas não vale para a car-
reira docente. Com o reconheci-
mento do MEC, esses títulos
poderão ser usados, por exemplo,
em concursos para professor.

Odontologia Legal forma 
mais 12 especialistas

A 3ª turma de especialização em Odontologia Legal, sob a coor-
denação do professor Ronaldo Radicchi, comemorou sua formatura
no dia 1º de julho, após apresentação de monografias. Os formandos
são: Ana Paula Moreira Ramos, Carlos Eduardo Palhares Machado,
Cristiane Miranda Carvalho, Dário Luiz da Rocha Lopes, Francisco
José Jácome da Costa, Giovanni Garcia Reis Barbosa, Guilherme de
Almeida Lovaglio, Ludmilla dos Santos Vaz de Melo, Márcia Lúcia
Reis Santiago Horta, Rosana Cláudia Dias Diniz, Simone Maria Colen
de Melo e Vane Rodrigues. Na foto, alunos e coordenador.

De acordo com a Pesquisa
de Orçamentos Familiares do
IBGE, famílias com rendimento
mensal acima de R$ 6 mil gas-
tam 0,68% do orçamento com
tratamento odontológico. Já as
que recebem até R$ 400 men-
sais, destinam apenas 0,12%
para o mesmo serviço. 

O estudo também revela
que a família brasileira está gas-
tando mais com as necessidades
básicas e com os impostos. Há
30 anos, os gastos permanentes
como alimentação, habitação,
saúde, impostos e obrigações

trabalhistas correspondiam a
79,86% do orçamento. Em
2003, essa porcentagem saltou
para 93,26%. 

Os itens que mais pesam no
orçamento doméstico, segundo
a pesquisa, são: habitação
(29,26%), alimentação (17,10%)
e transporte (15,19%). Entre a
classe com renda de até R$ 400
reais, a assistência à saúde
ocupa o quinto lugar no orça-
mento doméstico. Já  para as
famílias com renda de mais de
R$ 6 mil reais, ela é o quarto
item na escala de prioridades.

Tratamento odontológico 
e o orçamento familiar

Homenagem
ao mestre,

com carinho
O 2º diretor financeiro da

ABO-MG, Luiz Flávio de
Souza Coelho (foto), será
homenageado pela primeira
turma de Odontologia do
Campus Mário Pena da Uni-
versidade do Vale do Rio Verde (Unincor). Os alunos, que tiveram
Luiz Flávio como professor de Patologia e Citologia desde o primei-
ro período, o convidaram para ser o paraninfo da cerimônia de cola-
ção de grau, prevista para o dia 10 de março de 2007. O também
diretor pedagógico do Campus Mário Pena se diz muito orgulhoso e
alegre com o convite. Ele acredita que a formação de seus alunos fará
deles grandes profissionais da Odontologia.
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A ABO-MG já está preparando as 
comemorações para o Dia do Dentista.

Na próxima edição do Correio ABO será 
divulgada a programação completa. Fique atento!

Uma lembrança saudosa
No mês em que se comemora o Dia dos Pais, Associação homenageia ex-diretor
Maria Aparecida de Melo*

Além de nos remeter a refle-
xões sobre a importância da pater-
nidade e de suas implicações na
sociedade ocidental moderna e
pós-moderna, o Dia dos Pais, trou-
xe-nos a lembrança saudosa do
dr. Rogério Moraes Werneck,
cirurgião-dentista, docente e, por-
tanto, formador de gerações de
outros cirurgiões-dentistas, faleci-
do em março deste ano.

É sua filha, Denise Werneck,
quem nos relata a carreira profissio-
nal do pai querido, pontuando sua
representatividade para a Odontolo-
gia mineira e brasileira. 
à Natural de Belo Horizonte, diplo-
mou-se pela Faculdade de Odonto-
logia da UFMG, em 1956.
à De 1956 a 2003, trabalhou no
consultório odontológico particu-
lar, dedicando-se paralelamente
às atividades acadêmicas e asso-
ciativas.
à De 1959 a 1979, atuou como

cirurgião-dentista no Departamento
Médico da Secretaria de Segurança
Pública.
à De 1959 a 1985, convidado pelo
professor Edson Parreira, abraçou o
magistério, integrando o corpo
docente da Faculdade de Odontolo-
gia da UFMG, onde instituiu o ensi-
no da Periodontia, numa antevisão
do papel que a disciplina viria
representar no futuro.
à No biênio 1961/62, integrou a
diretoria do Sindicato dos Odonto-
logistas de Minas Gerais.
à Foi vice-presidente da ABO-MG
no biênio 1966/67.
à Em 1968, obteve o título de Dou-
tor em Periodontia, pela UFMG.
à A partir de 1969, esteve à frente
da coordenação do Curso de Aper-
feiçoamento em Periodontia da
UFMG.
à Nos biênios 1977/79 e 1979/81
foi vice-presidente da Sociedade
Brasileira de Periodontologia
(SOBRAPE).
à Em 1980, implementou e coor-

ABO-MG e São Camilo
discutem parceira

Representantes da ABO-MG e a da Faculdade São Camilo reuni-
ram-se, nos dias 16 de julho e 14 de agosto, a fim de discutir a possi-
bilidade de firmar um convênio para a administração de cursos em
parceria. Participam das discussões, pela Associação, o presidente
Márcio Silva Araújo, a terceira secretária Maria Aparecida de Olivei-
ra, o diretor da EAP/ABO-MG, Osmir Luiz de Oliveira, e a coordena-
dora do Departamento de Saúde Coletiva da ABO-MG, professora
Alcione Lúcia Rímulo Moraes. Pela Faculdade São Camilo, o seu dire-
tor, professor Sudário Papa Filho, e a coordenadora da pós-graduação,
professora Cecília Maria Carvalho Soares Oliveira.

ROGÉRIO Werneck em sua
formatura, em 1956
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aldenou o Mestrado em Periodontia,

pioneiro no país, oferecido pela
FO-UFMG.
à Em 1983, iniciava consultoria em
Periodontia para o Brasil e para os
países de idioma espanhol, convi-
dado pela Coordenação de Aperfei-
çoamento Pessoal de Nível Superior
(CAPES).
à Integrou o Conselho Deliberativo
da SOBRAPE nos biênios 1981/83,
85/87, 89/91 e 93/95.
à Em 1995, recebeu a medalha
Honra ao Mérito Professor José Cás-
sio Marques de Carvalho, em con-
seqüência dos relevantes serviços
prestados e como reconhecimento
dos periodontistas brasileiros pelas
inúmeras contribuições à causa
odontológica.
à Em 1996 foi eleito membro efeti-
vo do Conselho Deliberativo da
ABO-MG.
à No biênio 1997/99 foi membro
efetivo do Conselho Consultivo da
ABO-MG, além de haver colabora-
do mensalmente com o Correio
ABO, através da seção Impressões.
à De 2000 a 2002, foi membro da
Diretoria de Patrimônio da ABO-
MG e da Ouvidoria do CRO-MG.

Seu currículo registra uma
vivência concreta na organização e
promoção de eventos científicos,
comprova a participação em con-

gressos, simpósio, encontros, ban-
cas examinadoras e jornadas odon-
tológicas, relaciona palestras, con-
ferências e cursos ministrados em
quase todo o Brasil, além de artigos
científicos publicados em periódi-
cos nacionais e estrangeiros. 

A esse profissional exemplar,
zeloso pai, marido e amigo, a
homenagem dos cirurgiões-dentis-
tas mineiros e da diretoria e funcio-
nários da ABO-MG.

*3ª secretária da ABO-MG
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Senado Federal discute “Ato Médico”
Representantes de diversos segmentos debatem o tema e acertam cronograma de trabalho

O Senado Federal realizou, no
dia 28 de junho, a primeira audiên-
cia pública a respeito do Ato Médi-
co. Convocada pela Comissão de
Assuntos Sociais, a audiência, pre-
sidida pelo senador Antônio Carlos
Valadares e secretariada pela sena-
dora Lúcia Vânia, teve como convi-
dados Rosane Maria Nascimento,
representando o movimento contra
o Ato Médico, Edson Oliveira
Andrade, representando o movi-
mento a favor do Ato Médico,
Jurandir Frutuoso, presidente do
Conselho Nacional de Secretários
de Saúde - CONASS, e Maria Hele-
na Machado, diretora do Departa-
mento de Gestão e da Regulação
do Trabalho em Saúde, represen-
tando o Ministro da Saúde. 

A reunião transcorreu de
forma equilibrada, caracterizada
pelo alto nível das posições colo-
cadas e com demonstrações de
possibilidades de diálogo entre as
partes. Após três horas de deba-

tes, foi acertado um cronograma
de trabalho, com a realização de
mais duas audiências públicas
para aprofundar a discussão sobre
o tema e de um seminário sobre
profissões.

O Projeto de Lei do Ato Médi-
co, em tramitação no Congresso,
visa regulamentar o campo de atu-
ação da Medicina. Apoiado princi-
palmente pelo Conselho Federal
de Medicina (CFM), o projeto já
obteve parecer favorável do sena-
dor Tião Viana (PT-AC). Ao mesmo
tempo em que segue para avalia-
ção e tem a possibilidade de virar
lei, universidades, conselhos de
profissionais e entidades de classe
da saúde, em todo o Brasil, organi-
zam atos de protesto contra a pro-
posta. Eles alegam que, da forma
como está escrito, o Projeto de Lei
do Ato Médico, representa uma
grave ameaça ao Sistema Único de
Saúde (SUS) e aos serviços presta-
dos à população pelos profissio-
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Balancete Sintético levantado 
em 30 de junho de 2006

Demonstrativo do Resultado 
em 30 de junho de 2006

Receita Social                                  167.712,09
Receitas Patrimoniais                         19.370,00
Receitas Financeiras                           56.792,25
Receita Seguro Saúde                         81.944,41
Receitas Diversas                                 6.935,84
Receita Correio ABO                         37.616,00
Receita de Cursos                            943.301,52

TOTAL DAS RECEITAS                   1.313.672,11

Despesas com Pessoal                      266.069,36
Benefícios Sociais                              45.317,76
Despesas c/Material de Consumo        28.679,39
Despesas de Conservação de 
Bens Móveis                                       6.888,82
Despesas de Conservação de
Imóveis/Instalação                               1.335,80
Despesas com Serviços P. Física            443,70
Despesas com Serviços P. Jurídica      34.641,40
Despesas Administrativas                  123.219,88
Despesas com viagens                         7.045,72
Despesas com Correio ABO           59.745,65
Despesas Tributárias                           19.432,09
Despesas Financeiras                         12.379,86
Despesas com Seguro Saúde            2.922,71
Despesas de Cursos                         550.662,23
TOTAL DAS DESPESAS                  1.158.784,37

RESULTADO                                   154.887,74

Antônio de Assis
Contador - CRC-MG 23.208

Dr. José Aloízio de Carvalho
Diretor Financeiro

Dr. Márcio S. Araújo
Presidente

ATIVO
ATIVO CIRCULANTE                       1.144.835,65
Caixa                                                   28.930,57
Bancos conta Movimento                      59.104,78
Banco conta Vinculada-
Seguro Saúde                                        10.995,94
Aplicações Financeiras                        769.300,95
Aplicações Financeiras Seguro Saúde   159.922,26
Adiantamentos                                      17.672,00
Contas a Receber – Correio ABO           39.093,59
Devedores Seguro Saúde                       40.617,03
Cartão Visa                                             8.552,80
Devedores Diversos                              10.645,73

ATIVO PERMANENTE                      2.563.069,99
Bens Imóveis                                    1.509.015,33
Bens Móveis                                       897.235,45
Direito de Uso de Bens                         27.883,47
Instalações                                          128.935,74

TOTAL DO ATIVO                           3.707.905,64

PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE                      192.742,84
Fornecedores                                          3.637,42
Obrigações Sociais a Recolher               22.285,95
Obrigações Tributárias a Recolher          26.393,26
Seguro Saúde a Pagar                          134.788,76
Outras Contas a Pagar                             5.637,45

PATRIMÔNIO LÍQUIDO                 3.515.162,80
Patrimônio Social                             3.307.245,90
Reserva Seguro Saúde                           53.029,16
Resultado do Período                          154.887,74

TOTAL DO PASSIVO                       3.707.905,64

EM BRASIÍLIA, manifestantes protestam contra o projeto

Balancete Sintético levantado 
em 31 de maio de 2006

Demonstrativo do Resultado 
em 31 de maio de 2006

Receita Social                                  159.991,62
Receitas Patrimoniais                         10.080,00
Receitas Financeiras                           46.576,54
Receita Seguro Saúde                         68.441,32
Receitas Diversas                               15.157,54
Receita Correio ABO                         37.616,00
Receita de Cursos                            797.076,69

TOTAL DAS RECEITAS                   1.134.939,71

Despesas com Pessoal                      218.891,23
Benefícios Sociais                              40.100,16
Despesas c/Material de Consumo        24.485,72
Despesas de Conservação de 
Bens Móveis                                       6.544,45
Despesas de Conservação de
Imóveis/Instalação                               1.261,90
Despesas com Serviços P. Física            323,70
Despesas com Serviços P. Jurídica     17.044,47
Despesas Administrativas                  104.066,35
Despesas com viagens                         7.045,72
Despesas com Correio ABO           53.383,02
Despesas Tributárias                           17.358,06
Despesas Financeiras                         10.724,60
Despesas com Seguro Saúde            2.429,72
Despesas de Cursos                         451.777,07
TOTAL DAS DESPESAS                     955.436,17

RESULTADO                                   179.503,54

Antônio de Assis
Contador - CRC-MG 23.208

Dr. José Aloízio de Carvalho
Diretor Financeiro

Dr. Márcio S. Araújo
Presidente

ATIVO
ATIVO CIRCULANTE                       1.177.405,90
Caixa                                                   46.630,92
Bancos conta Movimento                      69.557,25
Banco conta Vinculada-
Seguro Saúde                                        15.622,02
Aplicações Financeiras                        761.062,16
Aplicações Financeiras Seguro Saúde   158.120,75
Adiantamentos                                      17.612,00
Contas a Receber – Correio ABO           46.174,59
Devedores Seguro Saúde                       40.617,03
Cartão Visa                                           11.363,45
Devedores Diversos                              10.645,73

ATIVO PERMANENTE                      2.559.341,99
Bens Imóveis                                    1.509.015,33
Bens Móveis                                       893.507,45
Direito de Uso de Bens                         27.883,47
Instalações                                          128.935,74

TOTAL DO ATIVO                           3.736.747,89

PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE                      185.682,29
Fornecedores                                          9.903,49
Obrigações Sociais a Recolher               21.600,09
Obrigações Tributárias a Recolher          24.863,39
Seguro Saúde a Pagar                          123.687,87
Outras Contas a Pagar                             5.627,45

PATRIMÔNIO LÍQUIDO                 3.551.065,60
Patrimônio Social                             3.318.532,90
Reserva Seguro Saúde                           53.029,16
Resultado do Período                          179.503,54

TOTAL DO PASSIVO                       3.736.747,89

nais de saúde. Se for aprovado
como está, todo paciente terá que
passar por uma consulta médica
antes de realizar qualquer trata-
mento, mesmo que para esse trata-
mento não seja necessário um
médico.

Já se posicionaram contra o

PL 025/2002 os conselhos profis-
sionais de Biologia, Biomedicina,
Educação Física, Enfermagem,
Farmácia, Fisioterapia e Terapia
Ocupacional, Fonoaudiologia,
Nutricionistas, Odontologia, Psi-
cologia, Serviço Social e Técnicos
em Radiologia.

                                  



Escolha aqui o seu próximo curso
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Início: a confirmar (18 Meses) -
quarta-feira a sábado (uma vez por
mês) 
Inscrições: abertas

Investimento: 18 X R$ 990,00 ou
24 X R$ 765,00
Seleção: a confirmar (análise de
currículo e entrevista)

Pacientes com Necessidades Especiais

Coordenador: Dr. Carlos Alberto
Araújo
Período: a definir
Duração: 8 meses
Horário: sextas-feiras (das 8 às 18h)
e sábados (das 8 às 12h)

Periodicidade: quinzenalmente
Natureza: teórico-prático
Vagas: 20
Carga horária: 180 horas
Inscrições: abertas

Aperfeiçoamento em Odontologia para 
Pacientes com Necessidades Especiais

Especialização em Pacientes 
com Necessidades Especiais

Coordenadores: Dra. Maria Iolan-
da Gonçalves de A. Araújo, dr. Ro-
drigo Cassini Marques e dra. Maria
Emir Silbiger
Inscrições: abertas
Período: a definir

Duração: 12 meses
Horário: das 8 às 18h (às segundas
e terças-feiras)
Vagas: 20
Carga Horária: 180 horas

Aperfeiçoamento em Odontopediatria

Odontopediatria

Coordenadoras: Dra. Célia Cristina
Dal Moro, dra. Maria Cristina de
Assis Cabral e dra. Maria Iolanda
Gonçalves de Araújo
Professores: Departamento de
Odontopediatria da ABO-MG 
Professora Convidada: Dra. Márcia
Cançado

Público alvo: clínico geral, odonto-
pediatra
Inscrições: abertas
Carga Horária: 180 horas
Duração: 18 meses
Data: a definir
Vagas: 24
Investimento: 18 X R$ 300,00

Curso Odontologia para Bebês

Coordenação: Profª Dra. Renata
Antonini Pimenta
Duração: 22 meses, uma vez por
mês
Horário: das 8 às 12 hs, e das 14 às
18 hs
Investimento: 22 X R$ 990,00

Vagas: 12
Carga horária: 865 hs/aula
Documentos necessários: currículo
com xerox dos certificados, compro-
vante do CRO, CPF, Carteira de
Identidade e 1 foto 3x4 recente
Inscrições: abertas

Especialização em Odontopediatria - VII Turma
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Coordenadores: Prof. Dr. Marcelo
Henrique Mascarenhas e profa.
dra. Patrícia Valério
Equipe interprofissional: neurolo-
gista, clínico de dor, reumatolo-
gista, cefaliatra, fisioterapeuta e
psicólogo
Seleção: a definir (análise de currí-
culo e entrevista)

Previsão de início: agosto
Inscrições: abertas
Duração: 18 meses
Taxa de inscrição: R$ 80,00
Horários: sextas-feiras e sábados -
aulas quinzenais
Documentação: xerox da carteira
do CRO, currículo vitae com com-
provação e uma foto 3x4 recente

DTM e Dor Orofacial

Especialização em Disfunção 
Temporomandibular e Dor Orofacial - II Turma

(Aulas expositivas / atendimento a pacientes
/ discussão de casos clínicos e de artigos)

Odontologia Legal

Coordenação: Dr. Ronaldo Radic-
chi
Seleção: 28/8, das 9 às 11h (prova
de múltipla escolha), e às 13h
(entrevista). Resultado às 17h
Taxa de inscrição para seleção: R$
80,00
Matrícula: 28/8 após o resultado
até às 18h; e dia 29/8, das 8 às 12h
e das 14 às 18h (2ª chamada)
Início: 30/8
Carga horária: 610 horas/aula

Horário: de quarta-feira a sábados,
das 8 as 18h, uma vez por mês
Investimento: 18 X R$ 890,00
Documentos necessários: curricu-
lum com xerox dos certificados,
comprovante do CRO, CPF, Carteira
de Identidade e 1 foto 3x4 recente
Inscrições: abertas
Bibliografia: 
MOACYR DA SILVA - “Compêndio
de Odontologia Legal - Editora
Medsi 1997

Especialização em Odontologia Legal - IV Turma

Coordenador: Prof. dr. Orlando
Santiago Júnior
Período de inscrição: até 29/9
Data da Seleção: 30/9, às 9h
(entrevista e análise de currículo) 
Início: 16/10
Duração: 34 meses (uma vez por
mês, sendo 16 meses de segunda a
sexta-feira e 18 meses de segunda

a quinta-feira)
Carga horária: 1.216 horas/aula
Taxa de inscrição para seleção: R$
80,00
Documentos necessários: currículo
com xerox dos certificados, compro-
vante do CRO, CPF, Carteira de
Identidade e 1 foto 3x4 recente
Inscrições: abertas

Especialização em Ortopedia 
Funcional dos Maxilares - II Turma

Ortopedia Funcional dos Maxilares
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Aperfeiçoamento em Prótese Implantodôntica
(Teórico / prático / pacientes)

Prótese

Coordenadores: Dr. Maurício
Miranda de Carvalho e dr. Adélio
Pimenta Macedo
Professores: Dr. Newton M. de
Carvalho; dr. Maurício M. de Car-
valho; dr. Antônio L. Neto Custó-
dio, dr. Adélio P. Macedo e profes-
sores convidados
Início previsto: agosto
Duração: 10 meses
Periodicidade: sextas-feiras à noite,
sábados pela manhã e tarde

Inscrições: abertas
Investimento: R$ 290,00 mensais
Cronograma: 
Introdução; Planejamento; Oclu-
são; Teoria de abertura e sutura;
Conceitos básicos de próteses
implantodônticas; Prótese cimen-
tada x prótese parafusada; Platafor-
mas de encaixe; Cicatrizadores;
Componentes protéticos; Work-
shop protético; Atendimento a
paciente; Seminários

9

II Curso Aperfeiçoamento em Prótese
(Teórico e prático com atendimento à pacientes)

Coordenador: Dr. Adélio Pimenta
Macedo
Objetivos: Capacitar o aluno a pla-
nejar e executar restaurações
inlays, onlays, coroas e pontes fixas
nos diversos sistemas restauradores 
Natureza: Teórico e prático com
atendimento clínico à pacientes
Previsão de início: agosto
Duração: 10 meses
Carga horária: 140 horas/aula (a
confirmar)
Vagas: 24
Investimento: 10 X R$ 400,00
Periodicidade: das 18 às 22h, sex-
tas-feiras, e das 8 às 18 h, sábados
(um final de semana por mês
Programa:
Anatomia dental – Articuladores
Semi-Ajustáveis e Arco Facial –
Oclusão: fisiologia e patologia –
Relação Cêntrica e Oclusão Habi-

tual – Jig de Luccia e Front-Plateau:
quando e porquê usar – Registros
interoclusais – Preparos cavitários
com finalidade protética para:
metalocerâmia, cerâmica pura,
restaurações metálicas, cerômeros
e laminados – Núcleos metálicos
fundidos e núcleos diretos – Mate-
riais moldadores e seu uso na clíni-
ca diária – Restaurações provisó-
rias: diretas e indiretas – Soldagem
conencional e à laser – Moldagem
com casquetes – Inter-relação Pró-
tese x Periodontia – Planejamento
em Prótese fixa e em Reabilitação
oral – Prótese Total e Parcial Remo-
vível – Fundamentos e planeja-
mento em Próteses sobre Implantes
– Fisiologia e Patologia da ATM –
Distúrbios Têmporo-Mandibulares
– Placas miorrelaxantes – Bruxismo
Inscrições: abertas

Planejamento em Prótese Dentária Parcial Removível a Grampo

Objetivos: Atualizar e aprimorar os
conhecimentos dos alunos para que
possam atender de forma satisfatória
tratamentos com PDPRs; montagem
no articulador semi-ajustável (ASA)
pela técnica de Bonwil. Utilização
correta do delineador ou paralelô-
metro.
Coordenadores: Prof. Tarcísio Fer-
nandes Quaresma; Prof. Hidilberto
de Assis Martins (assistente)
Professores colaboradores: Profa.
Daniela Emília Maciel Bazzoni
Branco, profa. Iracema Maria Utsch
Braga, profa. Maria Lúcia C. Salo-
mão, profa. Maria Celeste D. Rezen-
de, prof. Renato Gomes de Oliveira 
Público-alvo: alunos do último ano

(dois últimos semestres) do curso de
graduação, cirurgiões-dentistas clí-
nicos e especialistas
Início: agosto
Carga horária: 40 horas/aula
Horário: segunda a sexta-feira, das
8 às 12h, e das 14 às 18h 
Vagas: 48 (por ordem de inscrição)
Investimento: R$ 600,00
Inscrições: abertas
Metodologia: Preparo dos modelos
com split cast, montagem no ASA,
uso correto do delineador, planeja-
mento de PPRs, desenho da estrutu-
ra metálica, novos grampos (atuais e
estéticos), preparo de boca, uso do
sistema adesivo na estabilidade e
retenção das PPRs

Endodontia

Coordenadores: Dr. Geraldo
Moreira Avelar, dr. Marcos
Rogério Rabelo, dr. Otaviano
Luiz Durães Pereira
Natureza: teórico - científico
Público alvo: especialistas e clínico
em endodontia
Início: 24/8

Horário: uma vez por mês, das 8
às 12h, e das 13h30 às 17h30
(quintas e sextas-feiras); e das 8 às
12h (sábados)
Duração: 3 meses
Carga horária: 60 horas/aula
Inscrições: abertas
Investimento: 3 X R$ 200,00

Aperfeiçoamento em Endodontia - Teórico

Coordenadores: Dr. Geraldo
Moreira Avelar, dr. Marcos
Rogério Rabelo, dr. Otaviano
Luiz Durães Pereira
Natureza: teórico - científico e
aplicação de técnica intensiva pré-
clínica e clínica
Público alvo: especialistas e clínico
em endodontia
Início: 24/8
Horário: uma vez por mês, das 8

às 12h, e das 13h30 às 17h30
(quintas e sextas-feiras); e das 8 às
12h (sábados); excepcionalmente
os módulos V, VII e IX serão de
segunda a quarta-feira
Duração: 10 meses
Vagas: 24
Carga horária: 200 horas/aula
Inscrições: abertas
Investimento: 10 X R$ 390,00

Aperfeiçoamento em Endodontia - Teórico / Pré-clínico e Clínico

Ministradores: Dr. Aristides Pinhei-
ro e dr. Marcelo Hannas
Inscrições: abertas
Início: a confirmar
Horário: das 8 às 22h (quinta e sex-

ta-feira) e das 8 às 12h (sábado)
Carga horária: 96 horas
Vagas: 16 (ordem de inscrição)
Investimento: R$ 700,00 por mó-
dulo

Curso de Aplicação da Analgesia 
Relativa ou Sedação Consciente, com Óxido Nitroso

Odontogeriatria

Coordenador: Dr. Marco Túlio de
Freitas Ribeiro
Período: a definir
Freqüência: quinzenal (sábados,

das 8 às 12 horas)
Inscrições: abertas
Investimento: 3 X R$50,00

Atualização em Odontogeriatria

Coordenador: Dr. Marco Túlio de
Freitas Ribeiro
Previsão de início: a confirmar
Horário: das 8 às 12h e das 14 às
18h (quarta-feira, quinta-feira,
sexta-feira e sábado; 1 vez por
mês)
Vagas: 12
Investimento: 18 x R$ 790,00 ou
24 x R$ 610,00

Inscrições para seleção: abertas
Documentos necessários: currículo
com xerox dos certificados, compro-
vante do CRO, CPF, Carteira de
Identidade e 1 foto 3x4 recente
Seleção: 26/8, de 8 às 12h (análise
de currículo vitae e entrevista
Taxa de Inscrição para a seleção:
R$ 80,00
Inscrições: abertas

Especialização em Odontogeriatria 
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Laserterapia

Coordenador: Dr. Marcus Viní-
cius Lucas Ferreira
Ministrador: Dr. Lívio de Barros
Silveira

Inscrições: abertas
Horário: das 8 às 12h, e das 14 às 18h
Início previsto: 16/10
Investimento: R$ 60,00

Iniciação à Laserterapia

Coordenador: Dr. Lívio de Barros
Silveira
Ministradores: Dr. José Cláudio
Faria Amorim, dr. Gerdal Roberto
de Souza, dr. Marcus Vinícius
Lucas Ferreira, dr. Lívio de Barros
Silveira, dr. Renato Prates e dra.

Aline A. Pierote
Início previsto: 23/10
Horários: das 8 às 12h, e das 14
às 18h
Inscrições: abertas
Investimento: R$ 250,00 por
módulo

Curso Modular de Laserterapia

Coordenador: Dr. Lívio de Barros
Silveira
Ministradores: Dr. Frank Ferreira da
Silveira, dr. Marcus V. Lucas Ferreira

Data: 28/8
Horário: 8 às 12h, e das 14 às 18h
Investimento: R$ 150,00
Inscrições: abertas

Clareamento Fotoativado com LED’s e Laser

Coordenador: Dr. Lívio de Barros
Silveira
Ministrador: Dr. Gerdal Roberto
de Souza

Data: 18/9
Horário: das 19 às 21h30
Investimento: R$ 30,00
Inscrições: abertas

Curso PDT - Redução Bacteriana com Luz e Corantes

Clareamento no consultório: quando? como? e por quê?

Objetivo: Ministrar conhecimento
teórico na área de cirurgia e espe-
cialidades bem como capacitar o
cirurgião-dentista a realizar cirurgi-
as odontológicas ambulatoriais
Coordenadores: Dr. Marcelo
Drummond Naves, dr. Adriano do
Valle Fernandes, dr. Vladimir Rei-

mar Augusto de Souza Noronha
Início: a confirmar
Carga horária: 240 horas/aula
Vagas: 16
Investimento: matrícula R$ 480,00
+ 10 X R$ 480,00
Inscrições: abertas

Aperfeiçoamento em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofaciais

Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofaciais

Coordenador: Dr. Lívio de Barros
Silveira
Ministrador: Dr. Marcus Vinícius
Lucas Ferreira
Data: 25/9
Inscrições: abertas
Horário: das 19 às 21h30
Investimento: R$ 30,00
Objetivo: 

Tirar dúvidas quanto:
- Utilização de laser ou de LEDs no
clareamento em consultório - Tipo
adequado de clareador - Proteção
gengival adequada - Equipamento
adequado - Número de sessões -
Diferenças em relação ao clarea-
mento caseiro - Sensibilidade
durante e pós clareamento

Universitário

Professores: Dra. Tânia Mara
Pimenta Amaral, dr. Marcelo Drum-
mond Naves, dr. Nelson Ferreira de
Figueiredo, dr. Vlamir Reimar

Augusto de Souza Noronha, dr.
Rodrigo de Castro Albuquerque
Data: 30/9
Inscrições: abertas

1ª Jornada Acadêmica da ABO-MG

Ortodontia

Ministradoras: Profa. Marília Inez
Figueiredo e profa. Suely Gomides
Conteúdo: Abordagem teórica-
ilustrativa dos temas gerais concer-
nentes à elaboração do diagnósti-
co, prognóstico e tratamento de
casos ortodônticos diversos (inter-
ceptivos, corretivos e orto-cirúrgi-
cos). Discussão minuciosa dos
casos clínicos dos alunos, via
documentação ortodôntica digital;
detalhamento do planejamento,
mecanoterapias indicadas, prog-

nósticos, tempo aproximado de
tratamento e contenções. Aulas
teóticas dos temas ortodônticos
gerais para os planejamentos.
Início: 4/9
Vagas: 30
Duração: 8 meses
Horário: primeira segunda-feira do
mês, o dia todo, uma vez por mês
Documentação: xerox CRO; certi-
ficação de graduação, 2 fotos 3x4
Inscrições: abertas
Investimento: R$ 180,00 mensais

Diagnóstico e Planejamento em Ortodontia 

Os cursos da EAP poderão ser adiados ou 
cancelados e, no seu decorrer, sofrer alterações, 

de acordo com as necessidades dos coordenadores
e da ABO-MG. Informações e inscrições 

para todos os cursos: Secretaria da ABO-MG, 
Rua Tenente Renato César, 106

Cidade Jardim - Belo Horizonte/MG
Telefone: (31) 3298-1800

Dentística

Coordenadores: Dr. Arthur Napo-
leão Pereira Araújo, dr. Ari Castelo
Branco e dr. Miguel Vigatti
Professores convidados: Dr. Paulo
Emílio Pinheiro e dr. Ricardo Mar-
çal  
Início: setembro
Horário: das 14 às 22h (sextas-fei-
ras), e das 8 às 18h (sábados), uma
vez por mês
Vagas: 24
Carga horária: 160 horas/aula
Duração: 10 meses
Investimento: 10 x R$ 320,00
Inscrições: abertas
Programação:
- Plano de tratamento: condutas

terapêuticas integradas, ananmese,
exames clínicos, exames comple-
mentares, enceramento diagnóstico
- Núcleos pré-fabricados (estéticos
e metálicos): tipos de pinos, indi-
cações / aplicações, vantagens e
desvantagens
- Lâminas anteriores
- Resinas anteriores e posteriores
- Noções de oclusão em Dentísti-
ca: relação cêntrica, MIH, contatos
prematuros, refinamento oclusal
- Inlay / Onlay (cerâmica e resina):
moldagem, casquete, silicone de
adição
- Coroas Metalo-cerâmica e puras
- Clareamento dental

VII Curso de Aperfeiçoameto em Odontologia Estética

Homeopatia em Odontologia
A EAP/ABO-MG, através do seu Departamento de Homeopatia, disponi-

biliza professores para ministrar cursos nas regionais. Informações através
do telefone: (31) 3298-1800, Fax: (31) 3298-1838 ou pelo e-mail
eap@abomg.org.br
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Vagas: 90
Local: Auditório 3 - Cidade Jardim
Horários: segundas e quartas-feiras, das 19 às 21h (quinzenalmente)

Módulo VIII
Dentística
- 21/8 - Inlay / onlay em cerâmica e cerômeros - Prof. Rodrigo 
Aliprandi Dutra
- 23/8 - Resina composta de dentes posteriores - Prof. Walisson A.
Vasconcelos
- 11/9 - Estética do sorriso - Profa. Patrícia Valente Araújo
- 13/9 - Cimentação adesiva de pinos intraradiculares - 
Profa. Luciana Abou Id
- 25/9 - Estética com resina composta em dentes anteriores - 
Prof. Hugo Henriques Alvim

Módulo IX
Odontopediatria
- 27/9 - Odontopediatria para o clínico geral - Profa. Renata 
Antonini Pimenta
- 16/10 - Traumatismos dentais em crianças - Profa. Renata 
Antonini Pimenta
- 18/10 - Atendimento ao bebê - Profa. Célia Cristina Dal Moro

Módulo X
Endodontia
- 6/11 - Técnicas de instrumentação manual - Prof. Geraldo 
Moreira Avelar
- 8/11 - Instrumentação mecânica rotatória (Niti): Sistema Race
para limpeza e modelagem - Prof. Marcos Rogério Rabelo

Módulo XI
Ortopedia Funcional dos Maxilares
- 20/11 - Tratamento de Classe II com O.F.M. - Prof. Orlando 
Santiago Júnior
- 22/11 - Conquista de espaço com O.F.M. sem extrações de 
dentes permanentes - Prof. Orlando Santiago Júnior
- 22/11 - Tratamento de mordida aberta com O.F.M. - 
Prof. Orlando Santiago Júnior

7º Curso de Atualização Clínica (Módulos)

Atualização Cultural Porque Mulher - 20 anos

Coordenadora: Dra. Lizangela
Gonçalves de Abreu
Período: 3/8 a 7/12
Horário: das 14 às 17h
Investimento: 2 X R$ 70,00
Temas:
- 3/8 - Educação dos Filhos:
dependência x autonomia - prof.
Maurício de Souza Lima
- 10/8 - EMF balacing technique
- Técnica de calibração do
campo eletromagnético - uma
ferramenta para a evolução
humana - Gustavo Amorim
- 17/8 - Estrada Real - Lacarmélio
Araújo (Celton)
- 24/8 - Economia e Política
Brasileira - João Carlos Penna
- 31/8 - Visita guiada ao Museu
de Valores do Banco Central -
visita guiada
- 14/9 - Huna - Consolação
Monducci
- 21/9 - Tai Shi Shuan e Shi Cong

- práticas alternativas de com-
bate ao stress - Hugo Martins
- 28/9 - Política Pública para
Mulheres - eleição - Benilda
Regina Brito
- 5/10 - Visita ao Museu de
História Natural - visita guiada
- 19/10 - O Código da Vinci 
- Carlos Felipe
- 26/10 - Método Pilates - 
promovendo seu bem estar -
Ana Teresa Péret
- 9/11 - Inclusão digital - André
Ricardo Cypriani
- 16/11 - Podologia x terapia dos
pés - Maria Auxiliadora F. Viana
- 23/11 - Física Quântica - Carlos
Henrique Monken
- 30/11 - Distúrbios do sono 
(a confirmar) - Eliazor Campos
Caixeta
- 7/12 - Encerramento - Torre
Altavila

GRATUITO

Grupo de Estudo
O Departamento de Homeopatia promove, mensalmente, grupos de es-

tudos na sede da ABO-MG. A participação é gratuita e aberta a todos os
associados quites. O encontro de Homeopatia acontece na primeira sexta-
feira de cada mês, às 10 horas

Ministrador: Dr. Carlos Eduardo
Werneck
Data: 21/8
Horário: das 13 às 17h

Vagas: limitadas
Investimento: 1Kg de alimento
não perecível.
Inscrições: abertas

Marketing em Odontologia Estética

Objetivo: Demonstrar aos CDs, na
teoria e na prática cotidiana,
como o planejamento estratégico
pode auxiliar em todos os aspectos
da vida profissional, como no
aumento e manutenção de clien-
tes, redução de custos, inserção no
mercado de trabalho, construção
da carreira profissional e dentre

muitas outras aplicações.
Coordenador: Dr. Eduardo Carlos
Gomide
Data: 2/9 
Horário: das 8 às 12h
Vagas: limitadas
Investimento: 1Kg de alimento não
perecível.
Inscrições: abertas

Palestra: A importância do Planejamento Estratégico em Saúde

Objetivo: Demonstrar aos CDs a
importância da liderança e da
gestão responsável, através da
abordagem de temas como: auto-
gestão, gestão do conhecimento,
gestão do ambiente de trabalho,
gestão de conflitos, gestão crítica,
gestão de mercado de trabalho,
com enfoque tanto no setor públi-
co, quanto no privado, bem como

nas relações entre CDs, convênios
e planos de saúde
Coordenador: Dr. Eduardo Carlos
Gomide
Data: 28/8 
Horário: das 19 às 21h
Vagas: limitadas
Investimento: 1Kg de alimento não
perecível.
Inscrições: abertas

Palestra: A importância da Liderança 
e da Gestão Responsável em Saúde

Programação Conjunta EAP/ABOMG/Regionais
Conselheiro Lafaiete

Data Tema Ministrador

23/9 Pinos pré-fabricados e prótese unitária Miguel Vigatti

Viçosa

Data Tema Ministrador

28/10 Custo da hora clínica no consultório odontológico        Alberto Magno
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Odontologia Desportiva conquista reconhecimento de atletas e profissionais

Na Odontologia Desportiva o
cirurgião-dentista trabalha com o
atendimento emergencial em casos
de acidentes esportivos, oferecen-
do protocolo de atendimento e tra-
tamento específico a cada tipo de
trauma bucal. Mas ele atua princi-
palmente no acompanhamento de
rotina, no qual realiza o diagnósti-
co em saúde oral – exame clínico,
anamnese, exames complementa-
res, identificação de focos de infec-
ções bucais, dentárias ou perio-
dontais, desordens musculares,
diagnóstico de lesões bucais, iden-
tificação de maloclusões, hábitos
viciosos e outros problemas simila-
res aos de pacientes comuns, mas
que ga-nham a especificidade de
prejudicar o desempenho físico.
Além de trabalhar na prevenção de
acidentes, desordens ou problemas
bu-cais, na educação para as técni-
cas adequadas de escovação, con-

trole do consumo de alimentos
cariogênicos, aplicação de fluorte-
rapia e outros métodos preventivos,
e na promoção do estímulo para a
realização do auto-exame de pre-
venção do câncer de boca. 

Vale lembrar que o dentista
que trabalha com esportistas deve
estar atento ainda à questão do
doping. Somente a partir da atua-
ção mais incisiva desses profissio-
nais é que foi criada uma cartilha
voltada exclusivamente para área,
orientando para o uso das drogas e
para os procedimentos adequados
referentes ao exame antidoping.

Rendimento do atleta

Pesquisas como as realizadas
pela Associação Brasileira de
Odontologia Desportiva (Abro-
desp) levam a afirmar que um atle-
ta pode perder até 21% de seu ren-
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Os benefícios que os cuidados com a saúde bucal trazem para o bom desempenho no esporte fazem a área avançar. Em Belo Horizonte, clubes de futebol saem na frente

VINÍCIUS Silva Souto Lopes, 18 anos, é atacante do time júnior do Cruzeiro. Natural de Montes Claros,
chegou ao clube já com o desejo de usar aparelho de correção, pois ele mesmo identificava o problema de
maloclusão. O jogador sabe que precisa tomar cuidado para não se machucar durante os treinos e os jogos,
pois movimentos comuns no futebol como esbarrões e boladas acabam sendo mais perigosos para ele. Há
quase um ano com o aparelho, já se machucou durante um jogo oficial do time, quando levou um tapa na
boca, que resultou em um corte. O acidente teria sido evitado caso ele estivesse usando o protetor bucal

Tramita no Congresso Nacional desde o segundo semestre de 2005 um pro-
jeto de lei que obriga a presença de cirurgião-dentista especializado em Odonto-
logia Desportiva em competições. O projeto de número 5391/2005,  idealizado
pela Associação Brasileira de Odontologia (ABO Nacional), foi encampado e
apresentado pelo deputado Gilmar Machado (PT-MG) na Câmara dos Deputados.
Além  da obrigatoriedade da presença do cirurgião-dentista, o projeto dispõe
sobre a garantia ao atleta de cuidados especiais com a saúde bucal. E diz da res-
ponsabilidade das entidades esportivas pela educação, prevenção e cuidados ini-
ciais frente aos traumatismos dentários em seus atletas, sendo que esse serviço
deverá ser prestado por profissionais especializados em Odontologia Desportiva.

Projeto de lei promete avanços

dimento em razão de distúrbios na
saúde bucal. O número é preocu-
pante quando se pensa na relação
do rendimento com a vitória e a
derrota, e de forma mais abrangen-
te com os rumos da carreira do
esportista.

A diminuição no rendimento
do atleta pode ser ocasionada
pela maloclusão, que por gerar
problemas de mastigação, preju-
dica a absorção dos nutrientes e
pode provocar desequilíbrios
musculares e problemas na arti-
culação temporomandibular.
Também po-de se dar em razão
de foco infeccioso na boca, que
leva ao comprometimento da
saúde de outros órgãos do corpo.
É notório que as toxinas produzi-
das por bactérias causadoras das
infecções bucais espalham-se
através da corrente sanguínea,
provocando risco para o coração,

lesões nas articulações e dificul-
dade na recuperação de lesões
musculares comuns na prática de
esportes. A respiração bucal é
outro fator prejudicial e até
mesmo a simples dor de dente ou
desconforto pode trazer prejuízo
no desempenho, comprometendo
a concentração e a resistência.

A relação entre saúde e esporte é uma via de mão-dupla: na busca por 
uma vida saudável, muitas pessoas acabam se tornando atletas amadores, 
enquanto os atletas profissionais zelam por sua saúde como garantia de 
bom desempenho. Hoje, muitas instituições esportivas brasileiras mantêm 
departamentos médicos estruturados, nos quais atuam equipes 
multidisciplinares que geralmente contam com especialistas de áreas como
fisioterapia, ortopedia, cardiologia, nutrição e psicologia. Recentemente 
esse grupo vem sendo ainda mais fortalecido. É que a Odontologia tem
recebido notório reconhecimento no que se refere à importância da saúde
bucal para o bom rendimento no esporte. Surge, assim, a chamada 
Odontologia Desportiva, na qual o dentista atua com outros profissionais,
visando contribuir para o quadro geral de saúde do atleta e,
conseqüentemente, para o melhor desempenho esportivo não só 
dos profissionais, mas também dos amadores. 

NO ATLÉTICO, Odontologia
atua de forma integrada 

com a Medicina
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Mercado pouco explorado

Embora já se reconheça a
importância do profissional em
Odontologia Desportiva, não existe
uma especialização propriamente
dita na área. Ela surgiu a partir da
experiência de alguns profissionais
que prestavam atendimento
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Os dois principais clubes do futebol mineiro, Atlético e Cruzeiro,
atentaram muito cedo para a importância do atendimento odontológi-
co a seus atletas. O consultório do Atlético foi fundado no ano de
1978. E o Cruzeiro também há muitos anos possui um centro médico
que inclui um consultório odontológico.

Ambos oferecem acompanhamento do dentista não só para os
atletas profissionais, mas procuram cuidar das categorias de base, rea-
lizando o atendimento convencional, acrescido da educação para a
saúde bucal e da prevenção, que visam garantir a formação de um
atleta adulto saudável. 

O cirurgião-dentista Flávio Bruschi Ianni, atua no  Cruzeiro Espor-
te Clube há 14 anos e considera que há o reconhecimento do clube
com relação à área. “Os demais profissionais do Departamento Médi-

co admitem a relevân-
cia da saúde bucal
para o desempenho
do atleta. À medida
que foram vendo os
benefícios que esse tra-
balho oferece ao atleta, e conseqüentemente ao clube, o Depar-
tamento Odontológico foi alcançando sua importância”. Mas
observa que antes da presença de um dentista, o próprio médico
tentava resolver o problema e se não conseguisse encaminhava o
caso para um consultório particular fora do clube.

No Atlético, foi em 1997, com a entrada de Marcelo Lasmar,
que o antigo consultório de atendimento convencional se tornou
um departamento melhor estruturado e “mudou a visão para a
Odontologia Desportiva, procurando atuar de forma integrada
com a Medicina Esportiva”, como afirma o dentista.

comum a atletas e perceberam que
estes requeriam cuidados especiais. 

Como ocorreu com o cirurgião
bucomaxilofacial César Augusto
Bertini Donadio, presidente e fun-
dador da Abrodesp. A Associação
Brasileira de Odontologia Desporti-
va resultou de sua experiência no
Hospital Santa Marcelina, na zona
leste da cidade de São Paulo. Em
1995, Donadio verificou que o trau-
matismo decorrente da prática
esportiva ocupava o terceiro lugar
no ranking de atendimentos. E que
os atletas não possuíam condições
financeiras para se tratar, nem tam-
pouco orientação técnica adequada
para o cuidado com a saúde bucal.
Foi nos atendimentos que prestava
que começou a detectar o compro-

metimento do estado geral do atleta
por fatores originários na boca.

O estado de São Paulo é a regi-
ão do país onde a Odontologia
Desportiva se encontra mais conso-
lidada. Lá é um dos poucos lugares
em que o dentista brasileiro encon-
tra cursos para essa área. Geral-
mente eles são oferecidos por pro-
fissionais associados à Abrodesp
em parceria com algumas faculda-
des particulares e pela Faculdade
de Odontologia da Universidade
de São Paulo (Fousp). 

Todavia, o Conselho Federal de
Odontologia não reconhece a
Odontologia Desportiva como
especialidade. E esse é um dos gran-
des objetivos da Abrodesp, que visa
também se expandir por todo o país

e associar os profissionais já atuan-
tes na área.

Segundo o dentista do Clube
Atlético Mineiro, Marcelo Faria Las-
mar, que atua como dentista despor-
tivo há 9 anos, o mercado para essa
área em Belo Horizonte é muito
fechado. “Se encontrarmos sete ou
oito profissionais atuando na cidade
é muito”, comenta. A exemplo
disso, pode ser citado o Minas Tênis
Clube. Ele é o único centro esporti-
vo da cidade voltado para outros
esportes que não o futebol (vôlei,
basquete, natação, judô e tênis),
mas apesar de possuir um Departa-
mento de Medicina Esportiva muito
bem estruturado, não conta ainda
com os serviços de um profissional
da Odontologia.

FLÁVIO Bruschi Iani, do Cruzeiro

MARCELO Lasmar, do Atlético

Continua na página 14

Clubes mineiros dão exemplos na implantação
do Departamento de Odontologia 
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O dentista Marcelo Faria Lasmar, responsável
pela estruturação do Departamento de Odontolo-
gia do Clube Atlético Mineiro, comenta que “uma
das principais especificidades do atendimento a
atletas é que eles, diferentemente do paciente
comum, estão mais expostos ao risco de trau-
matismo dentário”.

Segundo a National Youth Sports Foun-
dation (NYSSF), dos EUA, entidade
dedicada aos estudos e à prevenção de
traumas esportivos, numa atividade
esportiva de contato físico, o risco do

atleta sofrer uma
lesão facial é de 10%
durante uma temporada, e de 33% a 56%  em
toda sua carreira. As lesões mais freqüentes costumam
ser fraturas de coroas em vários níveis, com ou sem
comprometimento pulpar, perda do dente por inteiro,
lesões de tecidos moles e de tecidos de sustentação
como concussão, subluxação extrusiva, luxação late-
ral, luxação intrusiva e avulsão. Os esportes radicais
(mountain bike, moto-cross, hockey inline, patins inli-
ne, skate), as artes marciais (judô, jiu-jitsu, caratê), as

lutas (greco-romana, sumô) e os esportes de quadra
(voleibol, handebol, futebol de salão, e outros) são os
campeões destes números.

Outro estudo com atletas de algumas dessas
modalidades - boxe, handebol, basquete, kung fu, jiu-
jítsu, kickboxing, caratê e futebol - realizado pela
Associação Paulista de Odontologia Desportiva, a
Apod, apresentou o seguinte resultado: 73%
dos entrevistados sofreram lesões orofaciais,
sendo que 60% em tecidos moles, 16% corres-
pondendo a traumatismos dentários, 9% a fratu-
ras maxilares e mandibulares e 15% a lesões combinadas. 

Em razão disso, conclui
Lasmar, é de extrema importân-

cia o acompanhamento feito
por profissionais com
conhecimentos específicos
em Odontologia Desportiva. “Além do
cuidado com a prevenção, por meio do
uso dos protetores bucais, é preciso se
preocupar com a resistência das restau-
rações. Deve-se ter em mente a possi-

bilidade do atleta sofrer um traumatismo no dente que se está restaurando.
Para evitar que o dente se quebre, deve ser usado um material mais macio,
pois o prejuízo da perda do dente é maior que o da
restauração. E esse é um tipo de preocupação pouco
existente com relação ao paciente comum”, diz.
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A despeito dos riscos a que
estão expostos, os atletas não
são muito conscientes da impor-
tância do uso dos protetores
bucais. No Brasil, o equipamen-
to tem seu uso restrito a prati-
cantes do boxe e algumas lutas
marciais, enquanto nos Estados
Unidos e em países europeus
seu uso junto com os demais
equipamentos de proteção é lei
para grande parte das competi-
ções esportivas.  

No entanto, desde o cresci-
mento da atuação do profissio-
nal de Odontologia Desportiva,
a consciência dos atletas e das
entidades esportivas tem cresci-
do. No futebol, por exemplo,
vários jogadores que fazem uso
do aparelho ortodôntico já utili-
zam protetor por saber que são
mais visados dentro de campo,
e que os choques durante a par-
tida podem provocar cortes e
problemas de maior gravidade.
Em outros es-portes, como o
vôlei de quadra, a ocorrência de
acidentes tem levado à mesma
preocupação. Como no caso
jogador de vôlei Xandó, vice-
campeão olímpico em 1984,
que sempre utilizou protetor
bucal, e da seleção feminina de
handebol que, possui protetores
feitos por especialista em Odon-
tologia Desportiva.

O uso desse pequeno equi-
pamento é a única forma de
proteger a boca durante a práti-
ca de esportes. Ele atua na pro-
teção dos dentes contra fraturas
ou avulsões e na prevenção das
lesões nas bochechas, língua e
lábios. Segundo a Academia
Norte-Americana de Odontolo-

gia Desportiva, o uso de proteto-
res bucais na prática esportiva
reduz em até 80% o risco de
perda dentária. Eles podem ser
encontrados em três tipos: os
pré-fabricados (com tamanhos
P, M e G), os termoplásticos
(também pré-fabricados) e os
confeccionados pelo dentista.
Os dois primeiros não têm boa
adaptação à arcada dentária,
interferem na fala, na respiração
e na tensão muscular do atleta,
que morde e aperta constante-
mente para o protetor não sair
do lugar. O termoplástico,
conhecido também como “ferve
e morde”, precisa ser colocado
logo após imersão em água
quente, que é usada para amo-
lecê-lo, proporcionando melhor
adaptação à arcada dentária - e
por isso mesmo leva a riscos de
queimaduras na boca.  Já o pro-
tetor confeccionado pelo dentis-
ta é o me-lhor para o desempe-
nho do atleta. Ele é personaliza-
do, pois sua confecção se dá a
partir da moldagem da arcada
dentária. Não atrapalha na res-
piração e o atleta pode ingerir
líquidos sem retirá-lo da boca. 

Independentemente do
tipo, os protetores duram em
média um ano. Pedem cuidados
específicos como o modo de
lavagem, que deve ser feita com
água corrente após o uso, e o
modo de armazenagem, em
estojos apropriados. Em crian-
ças e adolescentes devem ser
trocados com alguma regulari-
dade, devido ao crescimento
ósseo; em atletas, quando estes
apresentarem alterações drásti-
cas de peso.

O uso de protetores
bucais dá segurança

Atletas são mais expostos aos traumas

PROTETOR
duplo, próprio
para artes
marciais

MODELO
personalizado,
feito a partir 
de moldagem
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Uma relação de parceria e respeito
Funcionário mais antigo da ABO-MG, Romeu Veloso aposenta-se mas continua na ativa

Qual a importância da ABO-MG
na sua vida?
Romeu Veloso: O trabalho em si
tem grande importância na nossa
vida, afinal a gente passa pratica-
mente 1/3 do dia trabalhando.
Como na ABO-MG iniciei aos 14
anos, sendo esse o meu primeiro
emprego com carteira assinada,
galgando degrau por degrau, até
atingir o estágio atual, a Associação
tem grande valor para mim, pois
nela fui me formando como pessoa,
como cidadão, adquirindo valores
morais, aprendendo a conviver, a
compartilhar. É claro que toda reali-
zação pede esforço, todo mereci-
mento inclui sacrifício, porém
sinto-me feliz. Valeu a pena!

Como você se sente trabalhando
há tantos anos na ABO? Como é a
sua relação com as pessoas com
quem você trabalha? 
Romeu Veloso: Sinto-me realizado,
com a consciência tranqüila por ter
cumprido com disciplina e dedica-
ção o meu dever junto à entidade.
A relação com meus superiores e
colegas sempre foi pautada no res-
peito e na parceria. Ao longo desses
anos conquistei grandes e verdadei-
ros amigos.

Em todo esse tempo de trabalho na
ABO-MG, quais os acontecimentos
mais marcantes que você presen-
ciou e que simbolizaram o avanço
da entidade e da Odontologia?
Romeu Veloso: Foram muitos,

ABO-MG ou dei-
xará a entidade?
Romeu Veloso:
Minha expectativa
é poder usufruir um
pouco de tranqüili-
dade. Quanto a
continuar traba-
lhando, é minha
pretensão contribu-
ir até quando for
possível, reduzindo
um pouco a carga
horária para dedi-
car-me a outras ati-
vidades. Minha
intenção é treinar
uma pessoa do
quadro administrativo, capaz de
dar continuidade ao bom funciona-
mento da Associação e, acima de
tudo, continuar merecendo o apoio
e a confiança que todos deposita-
ram em mim. Quero aproveitar
essa oportunidade para agradecer
aos presidentes e diretores com
quem trabalhei: dr. Jorge de Sousa
Lima (in memorian), dr. Joaquim
Resende, dr. Airton Costa, dr.
Oswaldo Costa Filho, dr. Cyro
Gomide Loures (in memorian), dr.
Walter José de Carvalho, dr. Hud-
son Vianna (in memorian), dr. Paulo
César Teixeira de Carvalho, dr.
Edgard Carvalho e Silva, dr. Juarez
Corrêa da Silveira (in memorian),
dra. Maria de Lourdes de Carvalho
Cabrera, dr. Osmir Luiz Oliveira e
dr. Márcio Silva Araújo. Agradeço
também aos colegas que tive a

Aos 50 anos de idade, 35 dos quais dedicados à
ABO-MG, Romeu Veloso Santos comemora sua 

merecida aposentadoria. Mas quem pensa que ele
não vê a hora de deixar a Associação para “curtir

a vida” está enganado. Romeu assumiu o compro-
misso de permanecer até o final da gestão atual 

como coordenador administrativo da entidade.
Casado, pai de dois filhos, ele começou sua história
na ABO-MG em maio de 1971, quando o presidente
era Jorge de Sousa Lima. Iniciou como contínuo e
exerceu as funções de auxiliar de escritório, secretário
executivo da EAP e supervisor administrativo.

oportunidade de conhecer e convi-
ver durante esses 35 anos. Agora,
alguns agradecimentos de cunho
pessoal pelo incentivo profissional e
confiança no gerenciamento de
congressos e eventos odontológicos
fora da ABO-MG: dr. Paulo César
Teixeira de Carvalho (AMO); dr.
Eustáquio Afonso Araújo (PUC
Minas), dr. Fernando Antônio Fon-
seca (ASSERO), dr. Walter Eddy
Rolfs (SBRO), dr. Aldo Mayrink e dr.
Clóvis Marcassa (ABO-Poços de
Caldas), dr. Wellington Corrêa Jan-
sen (GBMD), dr. Geraldo Moreira
Avelar (ABE-MG), dr. Hélio Augusto
Serrano de Moura Leite (ABO-Alfe-
nas), dr. Marco Túlio de Souza e dr.
Verediano José Magalhães da Silvei-
ra (FOUI-Itaúna), dr. Roberto Alcân-
tara Botelho (ABO-Jequitinhonha).
Aos presidentes e membros das
Comissões Organizadoras dos
eventos organizados e promovidos
pela ABO-MG, dos quais participei,
também não poderia deixar de
expressar os meus mais sinceros
agradecimentos. Um agradecimen-
to especial à minha esposa Leila e
aos meus filhos Romeu Júnior e
Adonis, pela compreensão, apoio,
encorajamento e dedicação, ao
longo destes anos.

como a ampliação da sede, a cons-
trução das policlínicas, a aquisição
da unidade da Av. do Contorno, a
criação do jornal Correio ABO, dos
diversos cursos de aperfeiçoamento
e especialização da EAP, além dos
congressos, meetings, jornadas e
encontros, a implantação do setor
de informática e outras reformas...

Você percebe que a Associação
evoluiu ao longo desses anos? 
Romeu Veloso: Evoluiu sim e muito!
Considero de grande importância,
principalmente, as campanhas de
prevenção da cárie, câncer bucal,
campanhas educativas, bem como
as atividades sociais desenvolvidas
junto à comunidade para pacientes
carentes, em diversas especialidades. 

Qual a sua opinião sobre a classe
odontológica?
Romeu Veloso: Penso que atual-
mente a classe odontológica encon-
tra-se muito saturada, o mercado de
trabalho está muito concorrido
devido à criação de novas faculda-
des. Hoje, para o cirurgião-dentista
conseguir montar e manter seu con-
sultório, evitando se sujeitar a traba-
lhar em clínicas consideradas popu-
lares, ou se associar a diversos pla-
nos de convênio, ele é praticamen-
te obrigado a fazer cursos de espe-
cialização, mestrado e doutorado,
que têm custo muito alto.

Qual a sua expectativa? Você dará
continuidade aos seus trabalhos na

ROMEU: consciência tranqüila

ALGUNS momentos dos... ...35 ANOS de ABO-MG EM 2002, a homenagem 

Foto: Danilo Alves
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Em parceria com a Delegacia
de Ipatinga do CROMG, a Regio-
nal promoveu, no dia 14 de
julho, o curso Prótese Total
Removível com Mesa Demons-
trativa. Realizado nas dependên-
cias da SSAFI Centro Odontoló-
gico, o curso contou com a par-
ticipação de 35 CDs, que contri-
buíram com alimentos não-pere-
cíveis, como taxa de inscrição.
No total, 50 quilos de alimentos
foram arrecadados e doados à
Colônia Bom Samaritano, de
João Monlevade, entidade desti-
nada ao tratamento de depen-
dentes químicos.

No dia anterior, a diretoria

realizou uma "Noite dos Caldos"
na qual efetuou a prestação de
contas do primeiro semestre de
2006. O propósito era fazer o
balanço dos seis primeiros meses
de gestão, informando sobre os
eventos realizados e, ao mesmo
tempo, promover um momento
de confraternização entre os
associados e seus familiares. 

Para o dia 22 de setembro, a
ABO-JM programa uma palestra
do presidente da Comissão de
Convênios e Credenciamentos do
CRO-MG, Alberto Magno Rocha
Silva, na qual serão abordados o
cálculo fixo da hora clínica nos
consultórios odontológicos e ou-

João Monlevade presta contas
Diretoria une útil ao agradável em “Noite de Caldos” para apresentar realizações

PRESTAÇÃO de contas em “Noite de Caldos” 

TARCÍSIO Quaresma ministrou curso de PTR

Fotos: ABO/Regional-João Monlevade

A segunda turma do curso de Auxiliar de Consultório Dentá-
rio (ACD), promovido em parceria pela Regional Pouso Alegre e
Univás - Universidade do Vale do Sapucaí, comemorou a forma-
tura no dia 7 de julho. A coordenação ficou a cargo das cirurgi-
ãs-dentistas Paula Andery Naves e Lise Prata de Oliveira. As novas
ACDs são: Genilda Alves, Sandra Regina dos Santos Reis, Vanes-
sa de Assis, Juliana Aparecida da Costa, Viviane Campos da Silva,
Tatiana Aparecida de Carvalho, Roseli Pereira da Silva, Vanessa
dos Santos Ribeiro, Karina Farini Massafera Prado, Leidiane do
Prado, Mariana Vasconcelos, Amanda Cristina Venâncio, Josima-
ra Ferreira Teodoro, Aline Chaves. O curso, com duração de qua-
tro meses e carga horária de 64 horas/aula, iniciou a terceira
turma no dia 7 de agosto.

tras questões relacionadas. O
local ainda não foi definido.

A diretoria prepara, também,
a programação da IV Semana da

Odontologia 2006. O evento,
que acontecerá de 18 a 21 de
outubro, comemora o Dia do
Cirurgião-Dentista. 

uiz de ForaJ
O 3º Congresso Mul-

tidisciplinar de Odontolo-
gia, realizado pela ABO
Juiz de Fora nos dias 18,
19 e 20 de maio, reuniu
profissionais e acadêmi-
cos da área de saúde da
Zona da Mata (foto). Com o objetivo promover o desenvolvimento científi-
co dos profissionais da região e a troca de experiências, o evento trouxe
novidades, lançamentos de importantes marcas de produtos, serviços e
equipamentos odontológicos, além de inovações tecnológicas.

Os cursos com transmissão “ao vivo” de procedimentos clínicos,
com técnicas do dia-a-dia dos consultórios odontológicos, foram as ativi-
dades de maior destaque e as mais concorridas entre os participantes.
Outro sucesso foi a feira comercial, com exposição de materiais odon-
tológicos, livros especializados e as últimas novidades no setor. Houve,
ainda, atividades com temática livre, para que profissionais e estudantes
debatessem sobre novas tendências, técnicas, conceitos e desenvolvi-
mento científico. E, para descontrair e promover a integração de partici-
pantes, ministradores, expositores e autoridades presentes, foram
preparadas atividades sociais.

O 1º Congresso Multidisciplinar de Odontologia realizado pela ABO
Juiz de Fora ocorreu no ano de 2002 e contou com cerca de mil pessoas,
entre profissionais e acadêmicos. Em 2005, a Regional superou o suces-
so com a realização do segundo congresso. De acordo com o presidente
da entidade, Luiz Carlos Torres Martins, a proposta para o quarto con-
gresso, previsto para 2008, é de um evento mais amplo, com maior
público e o mesmo sucesso do último.
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ORAL CITO - Laboratório de
Patologia Bucal
Exames para diagnóstico de doenças da boca
Dr. Ricardo Santiago Gomez
CRO-MG 15331 – Consultor
Mestre e Doutor em Patologia Bucal
Professor da UFMG
Dr. Martinho Campolina Rebello Horta
CRO-MG 22907
Mestre e Doutor em Patologia Bucal
Professor da PUC-MINAS
Av. Contorno 6064 Lj. 3 – Savassi
Belo Horizonte – MG – CEP 30110-110
Telefax: (31) 3281-1296

Patologia Bucal

Dr. Jorge Machado Caram
CRO-MG 08903
Ortodontia, ronco e apnéia do sono. 
Prótese bucal de uso noturno.
R. Rodrigues Caldas, 726 sala 608 - Santo
Agostinho - BH/MG
Fone: (31) 3275-2358/3291-9538

Odontologia - Apnéia e Ronco
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Dr. José Alfredo Mendonça
CRO-MG 12009
Planej. e execução cirúrgica p/ protesistas
Especialista em Periodontia (USP-FO-Bauru)
Especialista em Prótese (IPSEMG-BH)
Mestre em Periodontia (USP-FO-Bauru)
Doutor em Periodontia (USP-FO-Bauru)
Coordenador do Curso de Especialização 
em Implantodontia da PUC-MG
Cirurgias Avançadas em Implantodontia;
Analgesia com Sedação, Anestesia Geral

Av. Pasteur, 89 conj. 1507-10 – BH/MG
PABX: (31) 3224-0708
e-mail: clinica@clinicajosealfredo.com.br
Home Page: www.clinicajosealfredo.com.br

Clínica Marcelo Mascarenhas
CRO-MG  6.644
Especialista em Cirurgia BMF, DTM e
DOF 
Fisioterapeuta

Desordens Temporomandibulares
Dores Orofaciais (Atendimento 
Interdisciplinar)

Cirurgia Bucomaxilofacial

NOVO ENDEREÇO:
Av. Bandeirantes, 1764 – 3º andar
Mangabeiras – BH – MG
Telefax: (31) 3223-7177

Atendimento domiciliar

Dr. Adauto Lopes
CRO-MG 14.380
Mestre em Ortodontia - PUC Minas
Especialista em Ortodontia - FO Bauru
Professor do Curso de Especialização em
Ortodontia da EAP/ABO-MG
R. Pernambuco, 1002 Sala 801
Savassi - BH - MG - Fone: (31) 3261-6990
e-mail: adautolopes@ortodontista.com.br

Dr. Denis de Paula Pereira
CRO-MG 7.122
Ortodontia e Ortopedia Funcional 
dos Maxilares
R. Sergipe, 1.167/503 - Savassi
BH - MG - Fone: (31) 3223-6680
e-mail: denisclinica@uol.com.br

Radiografias Bucodental e SERO
Dr. Fernando A. Fonseca – CRO-MG 1972
Dr. Carlos Matheus Mangelli – CRO-MG
1675
30 Anos de confiabilidade e credibilidade
Radiodiagnóstico e Documentações 
odontológicas
Av. Afonso Pena, 867 / 1213  Ed. Acaiaca
Fone: (31) 3224-7859
Rua Pernambuco, 989 - Sobreloja
Fone: (31) 3224-7859
Rua Paraíba, 330/1504 Central Shopping
Fone: (31) 3273-5353

Dr. Luiz Gonzaga de Oliveira
CRO-MG 0973
Professor da UFMG
Implantodontia e Periodontia
Rua Gonçalves Dias, 142 - Sala 305 -
BH/MG Consultório: (31) 3221-4503
Residência:  (31) 3332-7334

Dr. Paulo Coelho Andrade
CRO-MG 16.838
Mestre em Implantodontia - Campinas; Especialista em
Implantes - ABO; Pós graduado em Cirurgias
Avançadas - Sociedade Americana de Implantes e
Transplantes; Pós graduado em Periodontia - ABO e em
Odontologia Estética
Av. Bandeirantes, 466 - Mangabeiras - BH-MG
Fone: (31) 3227-7076 / 3227-5524 - e-mail:
paulo@implantodontia-mg.com.br
implantodontia@implantodontia-mg.com.br

Dr. Célio Soares de Oliveira Jr.
CRO-MG 4.160
Prof. Adjunto da FOUFMG - Especialista em Implanto-
dontia - Especialista em Periodontia - Mestre e Doutor 
em Prótese pela F.O. Bauru – USP
Rua Felipe dos Santos, 825 salas 305-306
Tel: (31) 3291-8350 / 3292-2002 / Telefax: (31) 3337-2567
Email: csoj@brfree.com.br

Ortodontia

Radiologia

Prótese e Implantodontia

Dra. Madalena Caporali P. Rabelo
CRO-MG 6.998
Dr. Márcio J. M. Rabelo
CRO-MG 4.748
Especialistas em Disfunções Temporo-
mandibulares e Dores Orofaciais
Pós-graduação c/ 2 anos de Residência no
"Centro de Dor Orofacial"  da  Kentucky
University-USA. End.Praça da Bandeira200
Mangabeiras/BH-MG/Telefax(31)3223.6711

DTM e Dor Orofacial
Clínica Dr. Edson Mariano 
CRO-MG 3.589
Professor da FO-UFMG
Especialista em DTM e Dor Orofacial
Fisioterapia para DTM
Av. do Contorno, 5.302 - Savassi
BH/MG - Fone: (31) 3227-6366 / 3225-6181

Odontopediatria
Dr. Rodrigo Cassini Marques
CRO-MG 24.823
Especialista em Odontopediatria pela
ABO-MG; Prof. do Curso de Especializa-
ção em Odontopediatria da EAP/ABO-MG
Rua Sta. Rita Durão, 378 - BH - MG
Fone: (31) 3287-0173/9614-4009
e-mail: cassini@abomg.org.br

Dra. Maria de Fátima Léles
CRO-MG 12403
Especialista em Odontopediatria 
pela PUC-MG
Av. João César de Oliveira, 2959 sala 207
Eldorado - Contagem – MG
Telefax: (31) 3351-9028

Dr. Jackson de A. Ferreira
CRO-MG 5.899
Especialista em Radiologia 
Pós-graduado pela OSEC-SP
Av. Cristóvão Colombo, 550 sala 507
BH/MG - Fone: (31) 3261-7078
R. Rio de Janeiro, 462 sala 909 - BH/MG
Fone: (31) 3212-4305/Fax: (31) 3271-2094

Dr. Oswaldo Magela Lima
CRO-MG 15.216
Implantes ósseo-integrados
Execução cirúrgica e protética
Estacionamento para clientes no próprio prédio
Av. do Contorno, 2646 conj. 1003 / 1005
Área Hospitalar
Fones: (31) 3241-1330 / 3588-3347 / 9737-0835
e-mail: oswaldosaudeboca@hotmail.com

Clínica Dr. Edson Mariano
CRO-MG 3.589
Professor da FO-UFMG
Fones: (31) 3227-6366/(31) 3225-6181

Clínica Dr. Edson Mariano
CRO-MG 3.589
Professor da FO-UFMG
Implantodontia e Prótese
Especialista em DTM e Dor Orofacial
Fisioterapia para DTM

LASERTERAPIA

ATENDIMENTO DOMICILIAR
EMERGÊNCIA - 24 Horas
Inclusive Domingos e Feriados
Av. do Contorno, 5302 - Savassi
(0xx31) 3227-6366
Telefax: (0xx31) 3225-6181

Reabilitação Oral

Dra. Cláudia Maria R. Cruvinel
CRO-MG 11.854
Especialista em Endodontia. 
Casos especiais com uso de microscópio.
Tratamento de perfurações.
Rua Carijós, 136 Sala 1007 – BH – MG
Fone: (31) 3212-4924

Dr. Eduardo Nunes
CRO-MG 12.989
Especialista, Mestre e Doutor – F.O. Bauru –
Espec. em Radiologia (ABO), Prof. Adjunto
e Coord. do curso de pós-graduação em
Endodontia da PUC.Minas.
R. Rodrigues Caldas, 726/1104 – BH – MG
(31) 3291-6496 – edununes38@aol.com

Dr. Fernando Antônio Costa Zuba
CRO-MG 7.510
Especialista em Endodontia pela UFMG
Av. do Contorno, 6.283/ 1301 - Savassi -
Belo Horizonte/MG 
Fone: (31) 3281- 9433 / 9116-5333  
fernando.zuba@terra.com.br

Dr. Helmon Ângelo Cotta
CRO-MG 207
Especialista em Endodontia
Av. Brasil, 1831 - sala 1401
Tel: (31) 3261-7177

NSB - Núcleo de Saúde Bucal
Dra. Irislene Castelo Branco Morato
CRO-MG 6.976
Especialista e Mestre em Endodontia-UFMG;
Membro Efetivo da Internacional American
Dental Research e SBPqO
Av. Brasil, 1.438 S/505 - Ed. Agmar Glass
Tower - Funcionários - BH - MG / Fone: (31)
3213-4639 - e-mail: nsb@glasstower.com.br

Dra. Maria Ilma de S. Côrtes
CRO-MG 4.322
Endodontia e traumatismo dentário
Plantão permanente para emergências,
inclusive com atendimento hospitalar
(31) 9975-1714 - R. Gonçalves Dias, 142/502
Funcionários - BH/MG - (31) 3221-4304

Endodontia

Dr. Geraldo Herivelton Guimarães
CRO-MG 12012
Especialista em endodontia PUC-93 - Tratamento de
perfurações / clareamento endógeno
Av. do Contorno, 4747 sala 814 Lifecenter – 3282-1700
Av. Amazonas, 115 sala 809 Ed. Caxias – 3274-7888
Emergências: 9977-3387

Dr. Peter Reher
CRO-MG 14.150
Mestre em Cirurgia BMF (UFPel-RS)
Doutor em Cirurgia BMF (Univ. College
London)
Professor Adjunto da UFMG e da PUC-
Minas

Cirugia Bucal
Implantes Osteointegrados
Cirurgias Avançadas em Implantodontia
Cirurgia Ortognática e Trauma de Face
Sedação com Anestesista

Av. do Contorno, 5351 sala 1102 (Ed.
Asteca)
(31) 3281-9000            (31) 8734-0099

Cirurgia BMF

RADISCAN

Dra. Adriana Andrade
CRO-MG 13.981
Especialista em Radiologia pela ABO-MG
Av. Prudente de Morais, 135 - sala 115
Cidade Jardim - BH
Fone: (31) 3344-0173

Anuncie no Indicador Profissional 

Dra. Alessandra Simões Machado
CRO-MG 16.320
Especialista em Ortodontia e 
Ortopedia Facial
Professora do Curso de Aperfeiçoamento
em Ortodontia da EAP/ABO-MG 
Atendimentos a crianças, adolescentes e
adultos.

Av. do Contorno, 5351 sala 207
Cruzeiro - BH - MG
Fone: (31) 3223-9779

                                                                                                



Dr. João do Carmo Marquez
CRO-MG 15.715
Especialista em Cirurgia Bucomaxilofacial
Mestrando em Implantodontia
Prof. da FOUI, Implantes Orais, Enxertos Ósseos,
Cirurgias Menores e Ortognáticas.
Rua Ceará, 1431 / 301 – Funcionários
Av. Sinfrônio Brochado, 624 / 101 – Barreiro
(31) 3273-0267 / 3384-3134 - joao@taskmail.com.br

Correio ABO - Agosto/2006 19

n
d
i
c
a
d
o
r

I

Dra. Ieda Píramo Moreira 
Santiago 
CROMG 1174
Especialista em O.F.M. e D.T.M. e 
Dor orofacial
Coordenadora da especialidade O.F.M. 
da ABO de Muriaé-MG

CONSULTÓRIO:
Av. do Contorno, 8000 – Conj. 1712
Santo Agostinho - 30110-907 
Belo Horizonte – MG
Tel: (31) 3291-5560
E-mail: ieda@horizontes.net

Dr. Orlando Santiago Júnior
CROMG 11842
Mestre em patofisiologia geral
Especialista em OFM e DTM e 
Dor orofacial
Coordenador do Curso de 
Especialização da ABO-MG

CONSULTÓRIO:
Av. do Contorno, 8000 – Conj. 1712
Santo Agostinho - 30110-907 - 
Belo Horizonte – MG
Tel: (31) 3291-5560
E-mail: osj@inet.com.br

Ortopedia

Dr. Adriano do Valle Fernandes
CRO-MG 15.154
Especialista, pós-graduado pela USP-Bauru
Cirurgias Bucais
Cirurgias Ortognáticas
Patologias Bucomaxilofaciais
Fraturas da Face
Implantes dentários
Atendimento hospitalar
Av. Brasil, 1831 sala 405 - Bairro 
Funcionários - CEP: 30140-002
Tel: (31) 3261-2767
Urgências: (31) 9231-8234 (24 horas)

Dr. Edgard Carvalho Silva 
CRO-MG  015
Cirurgia - Radiologia - Diagnóstico Bucal
Professor Titular da UFMG
Av. Afonso Pena, 4.334
BH - MG - Fone: (31) 3225-0966

Dr. Ronaldo Raivil Arruda
CRO-MG 3.875
Cirurgia e Traumatologia; Bucomaxilo-
faciais; Cirurgia Oral; Implantes; Enxertos
Av. do Contorno, 4.852 - Sala 507
BH - MG - Fone: (31) 3227-0138

Dr. Sebastião Hélio Pereira Godinho
CRO-MG 1.790
Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofaciais;
Implantes Branemark
Grupo Odontológico Mangabeiras
Praça da Bandeira, 200 - Mangabeiras
BH - MG - Fone: (31) 3225-7376

Dr. Carlos Roberto Martins
CRO-MG 2.425
Periodontista e Estomatologista
Professor da UFMG e PUC-MG
Rua do Ouro, 136 - 1º andar 
Serra - BH - MG
Fone: (31) 3284-7611 - 3284-7133

Dra. Cássia Pascoal Menezes 
CRO-MG 12.940
Periodontia e Laserterapia
Av. João César de Oliveira, 2.959 
Sala 118 - Eldorado - Contagem - MG
Fone: (31) 3351-8808

Dr. Gerdal Roberto de Sousa
CRO-MG 14.925
Especialista em Periodontia
Mestre em Lasers - IPEN - FOUSP
Rua Espírito Santo, 1204 Conj. 1202/1204
BH - MG  - Fone: (31) 3224-6377

Dr. Herbert de Simone Molina
CRO-MG 5.420
Periodontia
Especialista pela UNICAMP
Av. José Pedro Muniz, 100 – Jardim Agenor
de Lima - Guaxupé – MG - Fones: (35)
3551-0153/3551-0162

Dr. Ibajay Brito de Oliveira
CRO-MG  988
Periodontia
Rua Rio Grande do Norte, 726/1104
Belo Horizonte - MG
Fone: (31) 3261-5927 (Cons.) 
(31) 3462-9321 (Res.)

Dr. Joaquim Resende
CRO-MG  905
Exclusivamente Periodontia
Rua Santa Rita Durão, 321 Sala 611
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Introdução

A matriz dérmica acelular é
um material alógeno, retirado de
doadores de bancos de tecidos
dos EUA, que consiste numa
matriz de colágeno e elastina
íntegros, da qual são removidos
todos componentes celulares.

Livesey et al, 1994, avaliaram
o processamento deste material
para enxerto, em relação à sua
capacidade de reter os compo-
nentes da matriz extracelular,
além da efetividade da remoção
dos componentes celulares. Os
autores concluíram que a matriz
dérmica acelular pode ser utiliza-
da como um método de trans-
plante dérmico permanente e,
através de análise histológica,
imuno-histoquímica e microsco-
pia eletrônica, que este material
não apresentava propriedades
imunogênicas.

A partir do trabalho de Lives-
ey et al, 1994, autores como
Wainwright, 1995, e Shullman
1996, realizaram experimentos
clínicos, comparando os enxertos
de matriz dérmica acelular e
enxertos autógenos de pele, em
dois pacientes que apresentavam
graves queimaduras corporais.
Os autores colocaram a matriz

Uso de matriz dérmica acelular
Leia a seguir trabalho de alunos da Newton Paiva, premiado no EMEO, categoria Acadêmico
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dérmica acelular sobre metade de
uma das queimaduras, e sobre a
outra metade, um enxerto autóge-
no de pele. Os resultados mostra-
ram diferenças histológicas míni-
mas entre os dois tipos de enxer-
to, com presença de fibroblastos,
evidência de neovascularização e
ausência de infiltrado de células
inflamatórias. Clinicamente, a
área enxertada com a matriz dér-
mica acelular apresentou melhor
aspecto estético do que a área tra-
tada com o tecido autógeno,
demonstrando que o tecido dér-
mico acelular poderia ser utiliza-
do em cirurgias de grandes quei-
maduras, diminuindo a quantida-
de de tecido autógeno para o
enxerto.

A partir dos estudos da utili-
zação da matriz dérmica acelular
em cirurgias de queimaduras,
começou-se a vislumbrar a possi-
bilidade de utilização deste mate-
rial em Odontologia, especial-
mente em periodontia, Callan,
1996.

Inicialmente, a matriz dérmi-
ca acelular foi utilizada com
objetivo de aumento da zona de
gengiva ceratinizada. As possíveis
vantagens da utilização da matriz
dérmica acelular sobre o enxerto
autógeno palatino seriam a dimi-
nuição do tempo cirúrgico, da
morbidade e dos riscos de com-
plicações cirúrgicas. Além disso,
a quantidade de material doador

seria ilimitada, Shullman 1996.
Callan 1996, descreveu uma

técnica cirúrgica para aumentar a
largura de tecido ceratinizado ao
redor de implantes usando a
matriz dérmica acelular. Esta téc-
nica consistiu no emprego de
uma incisão horizontal, coronal-
mente à junção mucogengival, na
área adjacente aos implantes,
seguida de dissecção de epitélio e
tecido conjuntivo até o periósteo,
e sutura na base para evitar o
retorno do retalho para sua posi-
ção original. Neste momento, a
matriz dérmica acelular, após a
reidratação de 20 minutos em
solução de soro fisiológico, era
recortada, adaptada e suturada no
leito cirúrgico. Neste experimen-
to, foi alcançado um acréscimo
de tecido gengival ceratinizado
de 5 a 12 mm em todos os sítios
operados, concluindo ser a matriz
dérmica acelular um material de
fácil utilização e boa previsibili-
dade de formação de tecido cera-
tinizado. 

Em 1998, Harris, realizou
importante estudo, onde avaliou a
cobertura radicular alcançada
entre a técnica de retalho de
dupla papila combinada com
enxerto de tecido conjuntivo, em
comparação com a técnica de
deslocamento coronário do reta-
lho combinado com enxerto de
matriz dérmica acelular. A reces-
são periodontal, profundidade de

sondagem, nível clínico de inser-
ção e quantidade de tecido cera-
tinizado formado foram avaliados
pelas duas técnicas empregadas.
Os resultados não demonstraram
diferença estatisticamente signifi-
cativa entre as técnicas nos parâ-
metros de recessão periodontal,
profundidade de sondagem e
nível clínico de inserção. Somen-
te a formação de tecido ceratini-
zado foi maior com a técnica de
retalho de dupla papila combina-
da com enxerto de tecido con-
juntivo, sendo esta diferença sig-
nificativa.

Tal 1999, em um estudo clíni-
co experimental, utilizando-se da
matriz dérmica acelular como
material de enxerto para recobri-
mento radicular, concluiu que as
maiores vantagens do emprego
deste material são a eliminação
da necessidade de sítio doador, e
a possibilidade de obtenção ili-
mitada de tecido doador, redu-
zindo o número de procedimen-
tos cirúrgicos.

Peacok 1999 e Wei 2000
concluíram, através de estudos
clínicos, que a matriz dérmica
acelular apresentava-se como
possível substituto dos tecidos
autógenos em cirúrgias periodon-
tais, com a vantagem de melhoria
estética. Porém, é menos efetiva
em termos de formação de tecido
ceratinizado, quando comparada
ao enxerto gengival livre.

Fowler 2000 utilizou a matriz
dérmica acelular como material
de preenchimento em cirúrgias
de preservação de rebordo ósseo.
O autor selecionou um paciente

Conheça as vantagens de ser associado da ABO-MG.
Informe-se pelo telefone (31) 3298-1800
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com extração indicada do dente
12 por motivo de fratura, realizou
retalho de espessura total, segui-
do de debridamento radicular
mais preenchimento do defeito
com osso humano desmineraliza-
do DFDBA e cobertura total do
defeito com a matriz dérmica
acelular. Após cinco meses,
observou-se pouca perda em
altura do rebordo tratado e estéti-
ca favorável da área. Concluiu-se
que a matriz dérmica acelular
também poderia ser utilizada
para proteção de enxertos ósseos.

Em outro experimento,
Fowler 2000, utilizando a matriz
dérmica acelular conjuntamente
à instalação de implantes, con-
cluiu que este material poderia
ser utilizado tanto na fase de ins-
talação de implantes quanto na
fase de colocação dos cicatriza-
dores, com objetivo de aumentar
a faixa de tecido ceratinizado ao
redor de implantes.

Grissi et al 2001, Reidy e al
2001 avaliaram parâmetros clíni-
cos de recessão periodontal, pro-
fundidade de sondagem, nível
clínico de inserção e formação de
mucosa ceratinizada no trata-
mento de recessões periodontais,
comparando os enxertos de teci-
do conjuntivo gengival com os de
matriz dérmica acelular. Segundo
os autores, não houve diferença
estatisticamente significante nos
parâmetros clínicos, com o
emprego das duas técnicas.

Reidy et al 2001, avaliando o
grau de cobertura radicular
alcançado com uso da técnica de
enxerto de tecido conjuntivo e
enxerto de matriz dérmica acelu-
lar, chegaram aos seguintes resul-
tados: média de 65,95% de
cobertura radicular com emprego
da matriz dérmica acelular e de
74,15% com uso do tecido con-
juntivo. Os autores sugeriram que
a matriz dérmica acelular poderia
ser usada como substituto aos
enxertos de tecidos autógenos
nos procedimentos de cobertura
radicular.

Em um estudo de seis meses
de acompanhamento, Novaes Jr
et al 2002, avaliaram 30 reces-
sões periodontais que foram divi-
didas em 2 grupos. Um grupo tra-
tado com enxerto de tecido con-
juntivo e o outro com a matriz
dérmica acelular. Após seis
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FIGURA 1 - Recessões 
periodontais nos dentes 
12, 13 e 14

FIGURA 2 - Elevação de um
retalho de espessura parcial nas
recessões a serem recobertas
com a matriz dérmica acelular

FIGURA 3 - Adaptação e sutura
da matriz dérmica acelular
sobre as superfícies radiculares
dos dentes 12, 13 e 14, cerca
de 1 mm coronariamente à
junção cemento-esmalte
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FIGURA 4 - Pós-operatório de 
6 meses, demonstrando um alto
grau de recobrimento radicular
nos dentes 12, 13 e 14

meses, a profundidade de sonda-
gem, o nível clínico de inserção,
a formação de mucosa ceratiniza-
da e o grau de cobertura radicular
foram avaliados. Segundo os
autores, não houve diferença sig-
nificativa em nenhum dos parâ-
metros, com exceção da forma-
ção de mucosa ceratinizada, que
apresentou formação superior
com o uso do tecido conjuntivo
gengival como material para
enxerto.

Discussão

A técnica de enxerto de teci-
do conjuntivo é amplamente
defendida na literatura, como o
“gold standard” nos procedimen-
tos de cobertura radicular (Lan-
ger, Langer, 1985).

A partir de 1995, autores
como Wainwright e Callan come-
çaram a estudar a matriz dérmica
acelular, material anteriormente
usado em medicina, no tratamen-
to de grandes queimaduras, em
procedimentos cirúrgicos odonto-
lógicos.

Excelentes resultados foram
obtidos por Grisi et al 2001, Hen-

derson 2001 e Novaes Jr. et al, em
procedimentos de cobertura radi-
cular utilizando-se da matriz dér-
mica acelular.

Resultados similares foram
obtidos por Grisi et al 2001 e
Wang et al 2001, que não acusa-
ram diferenças estatisticamente
significantes entre a matriz dérmi-
ca acelular e os tecidos autóge-
nos. Porém, Harris 1998 e Reidy
et al 2001 relataram fato de que a
matriz dérmica acelular apresenta
boa previsibilidade de cobertura
radicular, mas não apresenta boa
formação de mucosa ceratiniza-
da, quando comparada às técni-
cas de enxertos autógenos.

Harris 1998 e Tal 1999 rela-
tam o fato de que a matriz dérmi-
ca acelular poderia solucionar os
problemas relacionados às múlti-
plas recessões periodontais adja-
centes, porém, com a desvanta-
gem de ainda ser um material de
alto custo.

Shullman, 1996 e Wang et al,
2001 concordam que a matriz
dérmica acelular é um material
de diferentes utilidades em Odon-
tologia, podendo apresentar boa
previsibilidade quando usada

conjuntamente à procedimentos
de instalação de implantes, corre-
ção de rebordos alveolares, entre
outros.

Conclusões

A matriz dérmica celular é um
material que apresenta boa previ-
sibilidade de uso em Odontolo-
gia, em procedimentos de cober-
tura radiculares, como barreira
juntamente com procedimentos
de regeneração tecidual guiada,
como material de preenchimento
em defeitos de rebordo e como
material para aumento da faixa
de tecido ceratinizado adjacente
a dentes e implantes.

A matriz dérmica acelular
apresenta-se como possível subs-
tituto dos tecidos autógenos em
procedimentos cirúrgicos perio-
dontais, pela ilimitada possibili-
dade de obtenção de tecido doa-
dor, e pela eliminação do sítio
doador cirúrgico, diminuindo a
morbidade dos pacientes.

*Alunos do 9º período do 
curso de Odontologia da 
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Calendário da ABO Nacional
Setembro

ABO Mato Grosso do Sul
I Congresso Internacional de
Odontologia

Data: 21 a 24
Local: Centro de Convenções
Arquiteto Rubens Gil de Camilo
Informações: (67) 383-3842

Outubro

ABO Bahia
XIV Congresso Internacional de
Odontologia da Bahia - CIOBA

Data: 27 a 31
Local: Centro de Convenções da
Bahia
Informações: (71) 3359-4066

Novembro

ABO Santa Catarina
III Congresso Internacional de
Odontologia - CIOSC

Data: 9 a 11
Local: Centro de Convenções
(Centro Sul)
Informações: (48) 222-5657

Mantenha seu endereço 
sempre atualizado. 

Acesse o site da ABO-MG:
www.abomg.org.br

Confira a 
programação 
dos cursos da
EAP/ABO-MG 

nas páginas 8 a 11
desta edição

“Reabilitação Oral: Ciência, Tecnologia e Arte” é o tema do XI
Encontro da Sociedade Brasileira de Reabilitação Oral, que acontece
de 12 a 14 de outubro, em Ribeirão Preto (SP), presidido por César
Augusto Arita. A programação inclui cursos, conferências, palestras,
encontro do grupo de estudos da SBRO e até um workshop com o
tema “Vinho e Saúde”. Paralelamente ao evento haverá o II Encontro
AORP de Reabilitação Oral e Inclusão. Estão confirmadas as presenças
de Adilson dos Santos Torreão, Alessandro Januário, Carlos Araújo, Car-
los Eduardo Francischone, Carlos Eduardo Sabrosa, Ernane Tadeu de
Souza, Irênio de Oliveira, João José Moreira Bitondi, Laerte B.
Schenkel, Pedro Tortamano Neto, Wagner de Oliveira e Walter Martins
Júnior. Mais informações pelos telefones (31) 3223-4491, (16) 3629-
1719 - ramal 5, e-mail aorp@aorp.org.br, ou no site www.aorp.org.br.

Reabilitação Oral: tema de
encontro em São Paulo
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