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Crescimento
e excelência
em pesquisa
Chegamos à 2ª edição de nossa Newsletter.
Os últimos oito meses foram marcados
pelo crescimento e fortalecimento da
LAOHA a partir da realização de inúmeras
ações. Os estudantes de doutorado estão
progredindo brilhantemente e resultados de
seus estudos apresentados em congressos
internacionais, como o da International
Association for Dental Research (IADR). Um
ponto de destaque relacionado aos alunos
foi a criação do Programa Get Together. Este
programa já cativou os alunos, permitindo
maior interação entre eles.
A participação em eventos científicos que
buscam discutir novos rumos para melhorar
a saúde bucal da população da América
Latina também tem sido um dos nossos
focos nos últimos meses. Realizamos nosso
3º Simpósio Internacional na Universidade
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de São Paulo com a Profa. Dagmar Slot da
ACTA University (Holanda) como oradora
principal. Também co-organizamos um
Seminário na Universidade dos Andes
(Chile) em Erosive Dental Wear, apresentado
pelo Prof. David Bartlett da King’s College.
Membros do LAOHA também participaram
do 3º SUMMIT da Caribbean Oral Health
Initiative em Porto Rico. As discussões do
SUMMIT estiveram focadas na equidade em
saúde bucal no Caribe.
Ampliando nossos horizontes, iniciamos uma
parceria com o Centro de Tecnologia Global
(GTC) da Colgate-Palmolive no Brasil. Essa
interação tem permitido um olhar diferente
sobre temas importantes relacionados à
saúde bucal, por meio da integração de ideias
provenientes da Academia e pesquisadores
técnicos da Colgate-Palmolive.
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SEMINÁRIO &
CALIBRAÇÃO
Erosive Dental Wear
Seminário
A Faculdade de Odontologia da Universidade
dos Andes, em colaboração com a Latin
American Oral Health Association (LAOHA),
realizou o seminário “Erosive Dental Wear”,
apresentado pelo Dr. David Bartlett, do
Departamento de Prótese da King’s College
London - Dental Institute.
Álvaro Gimenez, vice-reitor da Universidade,
deu as boas-vindas aos presentes e em seu

Dr. David Bartlett

Álvaro Gimenez, David Bartlett,
Bernal Stewart e Vicente Aranguiz

Participantes do Seminário
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discurso expressou a satisfação pela oportunidade de expor à comunidade odontológica o
aumento da prevalência do desgaste erosivo
dental, “a iniciativa permite renovar o conhecimento na área, o qual os pacientes agrade-

cerão no futuro”. Dr. David Bartlett abordou o
diagnóstico e o gerenciamento da patologia,
sua etiologia e prevalência, também forneceu
algumas ideias para alcançar um melhor controle na América Latina.

Calibração
No Chile, o Dr. David Bartlett realizou um
exercício de treinamento. O objetivo deste
exercício foi proporcionar aos participantes
uma calibração teórico-prática na detecção
visual de lesões associadas à Desgaste Erosivo
Dental utilizando o índice BEWE, baseado no
entendimento da etiologia da condição, fatores
associados, clínicos, gravidade e gestão.

O exercício de calibração contou com a
participação de pesquisadores locais e
internacionais vindos do Chile, Colômbia
e Peru. A atividade foi coordenada pelo
Dr. Sebastian Lara da Dental Health Unit
da Universidade de Manchester, Dra.
Valeria Ramirez e Dra. Loreto Marro da
Universidade dos Andes.

Equipe de Calibração
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Get
Together
Como já dissemos na Newsletter anterior, a LAOHA em
parceria com o COHI – Caribbean Oral Health Initiative, visa
oferecer oportunidades para estudantes de diferentes países
cursarem uma pós-graduação e trocarem experiência e
conhecimento no programa de doutorado e entre eles, com
o objetivo de romper fronteiras e contribuir para a expansão
do ensino e qualidade da saúde bucal em todo o mundo.
“Get Together” é uma iniciativa desenvolvida para ajudar os
alunos bolsistas em sua adaptação ao dia-a-dia na vida como
pesquisador, desenvolvimento de objetivos de carreira,
mantendo esse intercâmio de ideias ao longo de toda sua vida
acadêmica e profissional. Esse programa é liderado pelo Dr.
Zilson Malheiros, Diretor Executivo da LAOHA, que pessoalmente
trabalha com os alunos, ajudando-os nos desafios pessoais
e profissionais que posssam surgir, procurando auxiliá-los a
desenvolver um plano de carreira a longo prazo.
Em Fevereiro deste ano, o Programa recebeu uma convidada
especial, a Dra. Juliana Gomez que realizou seu Doutorado
na Dental Health Unit de Manchester. Na ocasião a doutora
relatou sobre algumas das experiências que teve durante o
programa, os desafios enfrentados morando em outro país
e como ela planejou e desenvolveu sua carreira profissional
durante e após o programa. Ao final os alunos pediram
dicas e agradeceram pela oportunidade de compartilhar as
experiências.
Além dos encontros presenciais no Get Together, Congressos
e Simpósios, a tecnologia também permite que os estudantes
se mantenham conectados em tempo real utilizando
Teleconferência e Mídias Sociais. Para Bernal Stewart, um
dos mentores do projeto, é fundamental essa proximidade,
“Através deste contato, construímos relacionamentos de longo
prazo com futuros líderes em pesquisa; e esperamos assim,
contribuir para a melhoria da saúde bucal da população.”
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Get Together com Dr. Bernal Stewart

Get Together com Dra. Juliana Gomez
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Caribbean Oral
Health Initiative
A CARIBBEAN ORAL HEALTH INITIATIVE (COHI)
realizou seu 3º SUMMIT nos dias 14 e 15 de junho
de 2018 em San Juan, Porto Rico. O SUMMIT foi
organizado pela Escola de Medicina Dental da
Universidade de Porto Rico. O principal tema
do encontro foi ”Equidade em saúde bucal no
Caribe: da pesquisa à formulação de políticas
e práticas”.
O SUMMIT proporcionou uma excelente
oportunidade de networking com representantes

de países do Caribe e da América do Sul.
Sessões interativas facilitaram o intercâmbio de
experiências e estratégias sobre como estabelecer
políticas públicas essenciais para promover a
saúde bucal em populações carentes e eliminar
as disparidades de saúde na região. Durante
o SUMMIT, os participantes compartilharam
novos desenvolvimentos em pesquisa, consenso
curricular sobre cárie e programas comunitários e
escolares, prevenção e promoção da saúde bucal
e estratégias baseadas em evidências.

COHI 3º SUMMIT, Universidade de Porto Rico
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GTC
Collaboration
No ano de 2017 a LAOHA iniciou uma parceria
com o Centro de Tecnologia Global da ColgatePalmolive (GTC) no Brasil. O objetivo é trocar
conhecimento entre os membros da LAOHA e os
pesquisadores do Centro de Tecnologia. O projeto
é liderado por Bernal Stewart, Zilson Malheiros
e Abraham Cazes, atual diretor do GTC no Brasil.
O programa se concentra na exposição e
participação dos pesquisadores do GTC nos
principais eventos de pesquisa na odontologia,
compartilhar conhecimento através de palestras e
simpósios além de organizar visitas de alunos de
pós-graduação de Universidades afiliadas no Centro
de Tecnologia e fábrica da Colgate-Palmolive.

Relações Profissionais pelo trabalho em equipe
que gerou um resultado positivo em todos os
aspectos”, afirmou Abraham Cazes.
Além da atividade no CIOSP, a equipe também
teve a oportunidade de visitar a reunião da SBPqO
(Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica),
que representa a Divisão Brasileira da International
Association for Dental Research – IADR. Atualmente é
a maior divisão na América Latina e uma das Divisões
mais representativas da IADR no mundo. As Reuniões
da SBPqO se consolidaram como o evento mais
importante em pesquisa do país na área odontológica
com cerca de 4000 participantes anualmente.

Como parte da iniciativa, em janeiro deste ano,
membros do Centro de Tecnologia e Assuntos
Regulatórios tiveram a oportunidade de visitar o 36º
Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo
(CIOSP). Essa visita foi viabilizada graças ao apoio do
time de Relações Profissionais da Colgate, coordenada
por sua Diretora Dra. Patricia Bella-Costa.
O CIOSP é considerado o maior congresso
odontológico da América Latina, reunindo
anualmente mais de 55 mil profissionais. Além
de participar das atividades científicas, o grupo
também contou com uma visita guiada ao estande
da Colgate e percorreu todo Circuito Colgate,
onde puderam ver algumas demonstrações de
produtos, entre elas, uma que foi criada por eles
mesmos. “O Ciosp, principalmente para a nossa
área, é uma oportunidade de ver o impacto
que o nosso trabalho diário tem na imagem da
companhia. Agradecemos a LAOHA e o time de
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3º Simpósio

Internacional da LAOHA
O 3º Simpósio Internacional da LAOHA foi realizado
na Faculdade de Odontologia da Universidade
de São Paulo (FOUSP) em Dezembro de 2017. O
Simpósio foi organizado em colaboração com a
Disciplina de Periodontia da USP.
O evento contou com a presença de cerca de 150
participantes, incluindo alunos de graduação,
pós-graduação e professores convidados.
O tema apresentado foi “Scientific Evidence
about the Mechanical and Chemical Control of
Supragingival Plaque”.
O Presidente da LAOHA, Professor Titular
Giuseppe Romito, abriu o Simpósio apresentando
o Professor Cláudio Pannuti que palestrou com
o tema “Biofilm control: translating research into

practice”. Em seguida, a Professora Dagmar Else
Slot, da Academic Centre for Dentistry Amsterdam
- ACTA University, apresentou as mais recentes
evidências sobre a eficácia de controle mecânico
e químico do biofilme supragengival. A professora
Dagmar Slot é reconhecida pelas inúmeras
revisões sistemáticas que realizou, especialmente
sobre a eficácia de produtos de higiene bucal.
Para o Dr. Carlos Benitez, bolsista da LAOHA,
a palestra foi muito enriquecedora,“... foi uma
oportunidade única participar desse Seminário
da LAOHA. A palestra apresentada pela Dra. Slot
representou um grande aprendizado em todos
os sentidos pois temos muito interesse nos
temas abordados”.

“A palestra da professora Slot
foi excepcional. A atividade foi
caracterizada pela evidência
científica e grande dinamismo
da professora ao transmitir
o conhecimento e também
a utilização de ferramentas
interativas online como o
Kahoot (kahoot.it). Sou muito
grata por essa oportunidade”.
Dra. Belén Retamal-Valdes
Bolsista da LAOHA
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WEBSITE

Nosso website está no ar! É possível visualizar a nossa
missão, visão, objetivos e todas as informações sobre
bolsas de estudo, universidades e diretoria.

www.latamoralhealthassociation.org
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