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Realizações e Desafios
Neste ano, oficialmente termino meu
segundo mandato como presidente da
Latin American Oral Health Association
(LAOHA). Foram quatro anos de
aprendizado, realizações e dedicação
pessoal a essa iniciativa para construir
pilares sólidos para atingir os objetivos
inicialmente planejados.
Conseguimos alcançar resultados muito
além dos inicialmente sonhados. Esta
jornada não teria sido possível sem a
colaboração do Dr. Bernal Stewart com
sua visão, minha vice-presidente, Profª
Magda Feres, os membros do board
com seu entusiasmo e apoio técnico
e científico; ao Dr. Zilson Malheiros
com as suas competências de gestão
e administração e, por último mas não
menos importante, a Colgate-Palmolive
- Piscataway, com o apoio financeiro
necessário para os projetos.
Fico muito feliz por ter me tornado
o primeiro presidente da LAOHA. A
associação foi promovida inicialmente
pela Universidade de São Paulo (USP)
e pela Universidade de Guarulhos
(UNG). Como chefe do departamento
de Periodontia da FOUSP, ex-presidente
da Sociedade Brasileira de Periodontia
e da divisão brasileira do IADR, pude
apoiar essa iniciativa ajudando a
transformá-la em pessoa jurídica, o
que foi de suma importância para que
o projeto funcionasse de acordo com o

ordenamento jurídico brasileiro e para
criar a “personalidade” da associação.
Deixo a junta diretiva da LAOHA me
sentindo realizado. Serei substituído pela
Profª Cristina Villar a partir de novembro
de 2020. A Prof. Villar faz parte da minha
equipe na Universidade e acredito
sinceramente em seu comprometimento
e competência. Ela contará com o apoio do
vice-presidente Prof. Cassiano K. Rösing e
dos demais membros da diretoria, que
serão apresentados nesta Newsletter.
Agradeço à Colgate-Palmolive o apoio
e a confiança depositada em nosso
trabalho ao longo desses anos. Ficarei
nos bastidores apoiando o programa e
espero que este projeto seja um exemplo
para o mundo.
Cordialmente,

Dr. Giuseppe
Alexandre Romito
Presidente da LAOHA
(2016-2020)
Faculdade de
Odontologia da
Universidade de
São Paulo (FOUSP)

Colaboradores: Bernal Stewart, Carlos Benitez, Cassiano Rösing, Claudio
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Mariana Almeida, Stefania Martignon, William De Vizio, Zilson Malheiros.
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Nova Diretoria – LAOHA (2020-2022)
por Dra. Cristina Villar

Em 25 de setembro de 2020, uma Assembleia
Geral foi realizada com o objetivo de revisar,
discutir e aprovar o relatório anual assim
como o planejamento de novas atividades
da associação. Ainda como parte da agenda,
houve a eleição do novo Conselho Diretor com
mandato de 2 anos, de novembro de 2020 a
novembro de 2022.

Cristina Cunha Villar: Presidente

O resultado da eleição foi:

Luciene Figueiredo: 2º Tesoureiro

Cassiano Kuchenbecker Rösing: Vice-presidente
Juliano Cavagni: 1º Secretário
Luciana Saraiva: 2º secretário
Cláudio Mendes Pannuti: 1º Tesoureiro
Marcelo Bönecker: Conselheiro Fiscal

- Cristina Cunha Villar and Cassiano
Kuchenbecker Rösing foram eleitos para
o cargo de Presidente e Vice-Presidente
respectivamente;
- Seis membros
foram reeleitos;

do

Conselho

Bruno Bueno Silva: Conselheiro Fiscal
Belén Retamal-Valdes: Conselheira Fiscal
Em nome da LAOHA, gostaríamos de
agradecer aos membros da gestão anterior
pela contribuição e pelo comprometimento,
em especial ao Dr. Giuseppe Romito e à Drª
Magda Feres pelo esforço para desenvolver e
fortalecer a associação e, acima de tudo, pelo
empenho em alcançar excelência na pesquisa
em odontologia. Embora, eles não façam
mais parte da Diretoria, esperamos que ainda
sejam membros ativos da LAOHA.

anterior

Os
outros
membros
assumirão
reponsabilidades específicas de acordo com a
experiência e a área de interesse de cada um.
É com orgulho que apresentamos os novos
membros do Conselho Diretor com mandato
de 2020 a 2022:

Diretoria

Dra. Cristina
Cunha Villar

Conselho
Fiscal
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Dr. Cassiano
Rösing

Dr. Marcelo
José Strazzeri
Bönecker

Dr. Juliano
Cavagni

Dra. Luciana
Saraiva

Dr. Bruno
Bueno Silva

Dr. Claudio
Pannuti

Dra. Luciene
Figueiredo

Dra. Belén
Retamal-Valdes
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IN MEMORIAM

por Dr. William De Vizio e Dra. Magda Feres

Dr. Anthony R. Volpe

1932 - 2020

É com profunda tristeza que informamos
sobre o falecimento do Dr. Tony Volpe em 8
de outubro.
O Dr. Anthony Volpe foi a definição de
um visionário. Muito antes do conceito de
globalização se tornar mais conhecido, o
Dr. Volpe estava construindo uma rede
global sem precedentes em odontologia. Ele
realmente acreditava que a odontologia era
uma fraternidade e, independentemente
de onde se exercia a profissão, estávamos
todos unidos para melhorar a saúde bucal
em todo o mundo. Ele passou grande parte
de sua carreira colaborando com colegas de
outros países, não apenas para orientá-los
em pesquisas clínicas, mas para realmente
aprender e compreender melhor sua cultura.
Sua humildade o levou a tratar a todos com
igual respeito. Não importava se eles estavam
apenas começando e procurando aprender
com o próprio mestre ou se eram um
especialista de renome mundial. Para Tony,
todos eram importantes e todos eram amigos.
Para todos nós, engajados na Pesquisa
Clínica, Tony foi um modelo. Ele teve um papel
importante no aprimoramento dos métodos
de pesquisa clínica e conduziu estudos
pioneiros usando novos índices para medir
o cálculo (o Índice de Volpe-Manhold), placa
e gengivite. Uma simples conversa com Tony
em uma reunião ou no Centro de Tecnologia
da Colgate nos EUA sempre foi inspiradora.
Além de sua visão particular, sabia sobre
a importância da globalização da pesquisa
clínica, encontrando sempre uma maneira de
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destacar as melhores qualidades de cada um
e de nos fazer sentir especiais. Ele será sempre
lembrado por seus colegas de trabalho, alunos
e colegas como um pesquisador atencioso e
um ser humano generoso.
Uma de suas contribuições mais significativas
para promover o conceito de uma comunidade
odontológica global aconteceu quando
convenceu a American Dental Association de
que a pesquisa de qualidade não se limitava
aos Estados Unidos. Ele foi o primeiro a
contratar dentistas da América Latina para
conduzir e publicar estudos clínicos em
seus países que seriam submetidos para a
obtenção do cobiçado “Selo da ADA”. Tony
visitou escolas de odontologia em todos os
continentes e era mundialmente conhecido
pela sua experiência em pesquisa clínica. Ele
permaneceu como professor ao longo de sua
carreira na Colgate, orientando dentistas e
qualquer funcionário que quisesse saber mais
sobre saúde bucal. A saúde oral global tem
uma grande dívida para com esse homem
gigante. Ele tinha uma paixão pela vida e pelo
aprendizado, que sempre o tornará querido
no coração daqueles que tiveram o privilégio
de conhecê-lo.
Tony faleceu depois de sua amada esposa
Marlene. As doações memoriais podem ser
feitas em nome de Tony para Rutgers School
of Dental Medicine.
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1º Consenso Regional de Cariologia
por Dr. Marcelo Bönecker

Com a missão de desenvolver um plano de
ação de prevenção e controle da cárie na
América Latina e Caribe, a LAOHA em parceria
com a FOLA (Federación Odontológica
Latinoamericana), organizou o primeiro
Consenso Regional em Cariologia da região,
sob o tema “Prevalência, perspectivas e
desafios da cárie dentária em países da
América Latina e Caribe”.
O lançamento ocorreu de forma virtual
num evento realizado em 10 de novembro
de 2020 e contou com a presença de
aproximadamente 100 líderes e experts, entre
eles membros de associações de odontologia
internacionais, regionais e nacionais.
Para o coordenador do evento, Dr. Fabio
Sampaio o evento representou um marco para
a cariologia e diversas áreas da odontologia a
exemplo da odontopediatria e saúde coletiva
e, complementa “a cárie dentária é uma doença
complexa, mas prevenível e a odontologia atual
já possui um conjunto de técnicas e estratégias

que podem controlar o seu desenvolvimento
em nível individual e coletivo. As experiências
exitosas assim como os desafios regionais
da América Latina e dos países do Caribe
precisavam ser compartilhados e estarem
alinhados para o controle da cárie nos
diferentes grupos etários dessa região.
Acredito que já demos o primeiro passo para
conhecermos melhor a prevalência de cárie, os
fatores etiológicos mais importantes para os
diferentes países da região. Com esse evento
pudemos dimensionar nosso próprio potencial
técnico no enfrentamento da cárie e suas
consequências nos próximos anos na América
Latina e nos países do Caribe.”
A programação do Consenso foi composta
pela apresentação dos cinco painéis
principais abaixo. O conteúdo de cada painel
foi preparado por um grupo de experts de
diferentes países que são os autores dos
artigos científicos a serem publicados.
Veja o teaser do evento em nossa página:

Chapter 1 - Dental caries experience and its impact on oral health-related quality of life (OHRQoL) in Latin
American and Caribbean countries - Dr. Saul Paiva - Federal University of Minas Gerais, Brazil
Chapter 2 - Risk factors for dental caries in Latin American and Caribbean countries - Dr. Stefania
Martignon - El Bosque University, Colombia
Chapter 3 - Community interventions and strategies for caries control in Latin American and Caribbean
countries - Dr. Antonio Pedro Ricomini Filho - “State University of Campinas”, Brazil
Chapter 4 - Management of dental caries lesion in Latin American and Caribbean countries - Dr. Amaury
de Jesús Pozos-Guillén - San Luis Potosi University, México
Chapter 5 - Dental caries prevalence, prospects, and challenges for Latin America and Caribbean countries:
A summary and final recommendations from a Regional Consensus - Dr Fabio Sampaio - University of
Paraíba, Dr. Marcelo Bönecker - University of São Paulo and Dr. Nigel Pitts - King’s College - London
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O conteúdo foi baseado nos 5 artigos que serão publicados e contou com a participação de um
expressivo time de especialistas:
•

30 autores, de mais de 13 países

•

Cerca de 100 colaboradores revisores

•

Representantes de 36 associações, organizações e CDO (Chief Dental Oﬃcers), de 26 países

Próximos passos:
•

Publicação dos 5 artigos cientíﬁcos em periódico internacional da área odontológica

•

Criação de infográﬁcos e demais materiais de comunicação

•

Atividades locais articuladas entre diferentes setores para disseminar as
Recomendações do Consenso na Am. Latina e Caribe

Esse evento marca o início e faz parte de uma série de iniciativas que a LAOHA em parceria com
as Associações regionais tem o compromisso de contribuir para a redução da cárie dentária que
ainda é tão prevalente em países da América Latina e Caribe.
Comitê organizador:
Dr. Fabio Sampaio - Universidade da Paraíba
Dr. Marcelo Bönecker - Universidade de São Paulo
Bernal Stewart - LAOHA/ Colgate-Palmolive
Zilson Malheiros - LAOHA/ Colgate-Palmolive
Carlos Benitez - LAOHA/ Colgate-Palmolive
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FIPP 2020 Webinars
por Dr. Claudio Pannuti

A Federação Ibero-Pan-Americana de Periodontia
(FIPP) é a associação de periodontia mais
importante da região latino-americana, abriga
associações de Periodontia e Implantologia de
14 países. A reunião deste ano da FIPP seria em
Quito (Equador). No entanto, devido à pandemia
COVID-19, toda a programação presencial para
2020 foi suspensa. Como alternativa, para dar
continuidade a este importante evento para
a região, a comissão organizadora decidiu
transformar o congresso em um evento online. Desta forma, pessoas de diferentes partes
do mundo teriam a oportunidade de participar,
mesmo nestes tempos desafiadores.
Diante desse cenário, a LAOHA em parceria com
a Colgate-Palmolive e COHI formou uma aliança
com a FIPP para patrocinar uma série de webinars

com o objetivo de atualizar os profissionais sobre
temas odontológicos relevantes e promover a
cooperação entre as partes interessadas. Essa
parceria resultou em cinco webinars com 7.500
inscritos de toda a região iberopanamericana. O
congresso foi um grande sucesso, com um total
de 40.000 inscritos. Todas as atividades foram
traduzidas simultaneamente para português e
espanhol.
Gostaríamos de expressar nossos parabéns a
Jonathan Meza, um dos alunos da LAOHA, por
apresentar um de seus projetos no evento com
um trabalho intitulado: “Cobertura radicular
com retalho de deslocamento coronário em
combinação com matriz dérmica acelular ou
com enxerto tecido conjuntivo “.

Os seguintes eventos foram patrocinados pela LAOHA e Colgate-Palmolive:
O desaﬁo da saúde oral: a periodontite é uma doença crônica não transmissível. Palestrantes:
James Collins (República Dominicana), Jorge Gamoral (Chile), David Herrera (Espanha), Giuseppe
Romito (Brasil), e Magda Feres (Brasil) - Julho, 2020
Controle de infecção e biossegurança no atendimento odontológico. Palestrantes: Giuseppe
Romito (Brasil) e Cláudio Pannuti (Brasil) - Agosto, 2020
Teleodontologia e sua relevância na América Latina. Palestrantes: Alejandro Mejia (Mexico),
Monica Fumero (Costa Rica), e Elaine Pagán (Puerto Rico) - Setembro, 2020
Perio & Cáries e a sua relação. Palestrantes: Stefania Martignon (Colombia), Cassiano Rösing
(Brasil), e Andrés Duque (Colombia) - Outubro, 2020
A importância dos enxaguantes pré-procedimento. - Palestrantes: Magda Feres (Brasil),
Cristina Villar (Brasil), e Letícia Bezinelli (Brasil) - Novembro, 2020
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Educação continuada - Biossegurança no
consultório odontológico
por Dra. Luciana Saraiva

Em resposta à disseminação da pandemia
causada pelo SARS-CoV-2, mais conhecida
como Covid-19, a rotina odontológica
também se viu desafiada em relação à sua
prática clínica e como atuar no dia-a-dia,
preservando a segurança de sua equipe de
colaboradores e seus pacientes. Além disso,
o consultório odontológico é um espaço
onde frequentemente são gerados aerossóis
em diferentes modalidades da rotina
odontológica.

conhecimento sobre os métodos de controle e
biossegurança na clínica odontológica.

Considerando
esses
desafios,
a
LAOHA e professores da disciplina de
periodontia da Faculdade de Odontologia
da Universidade de São Paulo (FOUSP)
lançaram mão da criação de uma aula que
pudesse contextualizar não apenas as mais
novas evidências sobre o combate ao novo
vírus, mas também medidas de prevenção
e controle de infecções e biossegurança no
consultório odontológico.

LAOHA sempre atualizada com você!

O apoio para a classe odontológica é de
vital importância durante esses tempos de
pandemia que circunda toda população.
Na medida em que as necessidades de
tratamento aumentam, torna-se fundamental
que
o
cirurgião-dentista
tenha
os
conhecimentos mais atuais de como realizar
tais procedimentos com maior segurança.

A partir dessa aula que foi realizada on-line
através do apoio da Colgate-Palmolive, viuse a oportunidade de se criar uma atividade
de educação continuada, para aqueles que
não tiveram acesso e gostariam de testar seu
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Defesas de Doutorado 2020
Gerson Pedro José Langa (2017-2020)
“Com grande orgulho que o Programa de Pós-Graduação em Odontologia da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul realizou no dia 20 de novembro a defesa
de tese do bolsista LAOHA Gerson Pedro José Langa. Gerson é moçambicano e hoje
é o primeiro PhD em Periodontia do país. A defesa se deu por videoconferência, com
avaliação de Giuseppe Romito, Belén Retamal-Valdez e Marilene Fernandes. A tese
versou sobre possibilidades de compensação do uso do fio dental no controle do
biofilme supragengival. A sala virtual esteve sempre repleta, com mais de 100 pessoas
tendo passado por ela. Ao final, Gerson recebeu uma homenagem de seu orientador
e da LAOHA, com participação de Bernal Stewart e Zilson Malheiros.
Parabéns Doutor Gerson!”
Dr. Cassiano K. Rösing - Orientador
Comente um pouco sobre sua experiência e os
diferenciais de ter feito parte do programa de
doutorado da LAOHA?
Foram quase 4 anos da minha vida no Brasil. Durante
este tempo, fiz uma especialização, uma atualização
e sou agora PhD em clínica odontológica com
ênfase em Periodontia. Estou ainda sem acreditar
neste feito e estou mais ainda dominado pelas
emoções de tudo que passei. Nada disto teria sido
possível se não houvesse o apoio de muita gente,
mas, principalmente da minha família e mais ainda
da LAOHA. O apoio e suporte da associação foi
fundamental para que tudo isto fosse possível, mas
também, que facilitou um jovem sonhador a tornar
o seu futuro com mais significado e cheio esperança.
Graças a LAOHA, eu tenho agora as ferramentas
necessárias para ser uma influente mudança na
odontologia moçambicana. Me lembro das diversas
viagens, momentos e principalmente o networking
que a LAOHA me proporcionou, pude conhecer
pessoas influentes, pessoas que me inspiram, pessoas
que acrescentam bastante à sociedade e isso jamais
terá preço. E durante estes momentos, o calor da que
se tornou uma família LAOHA foi ainda melhor por
podermos compartilhar todos estes momentos entre
estudantes, por um futuro melhor para cada um dos
nossos países.

aprendi durante estes 4 anos, nada vem de graça e
temos que trabalhar para alcançar, por esse motivo,
o meu futuro será definido por toda esta base que
me foi dada durante esta fase, de muito trabalho,
perseverança e principalmente de fazer o que eu
puder pela sociedade.
Espero poder acrescentar bastante não só ao meu
País, mas a África como um todo, pelo potencial que
há por explorar. E como me foi dito por ninguém
menos que a Graça Machel Mandela “volte para casa,
após terminar, volte para o seu povo e dê para eles
tudo que te foi dado cá pela LAOHA; não importa se
for fazer algo pequeno, mas faça junto do seu povo,
na sua casa...”, e com palavras como estas, o meu
futuro tem alguma semente promissora, por tudo que
eu me tornei, espero poder realizar diversos projetos
que vão beneficiar ao meu pais, ao meu continente
e com tudo isto, poder fazer a diferença na vida de
quem precisa.

Qual sua perspectiva em relação ao futuro?
Com muito orgulho e felicidade, eu me tornei o
primeiro doutor em clínica odontológica (Periodontia)
do meu país. O significado disso está em tudo que eu
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Carlos Guillermo Benitez Silva (2016-2020)
“Carlos Benitez foi um aluno de pós-graduação excepcional. Além de apresentar
uma educação acima da média, sempre esteve muito comprometido com o
programa e procurou se envolver em todos os aspectos acadêmicos relacionados
a sua pós-graduação. Sempre aberto a aprender e contribuir com seu trabalho
a todos que o procuravam. Fato é que assim que terminou a sua formação teve
a oportunidade de colaborar com Colgate e LAOHA profissionalmente. Sucesso!”
Dr. Giuseppe A. Romito - Orientador

Comente um pouco sobre sua experiência e os
diferenciais de ter feito parte do programa de
doutorado da LAOHA?
“O tempo em que fui membro do programa de
doutorado da LAOHA mudou definitivamente a
minha opinião sobre a odontologia e, principalmente,
sobre a pesquisa científica na área. Isso me ajudou a
ver que é possível, independentemente da estrutura
disponível, fazer pesquisa em países da América
Latina e que ainda temos um longo caminho a
percorrer para aumentar o número e os padrões de
qualidade da pesquisa. Além disso, o programa me
permitiu conhecer outra cultura, pessoas incríveis e
um modo de vida diferente. Sem dúvida, o aspecto que
mais valorizo no programa é o networking. Conhecer
muitas pessoas com quem pude interagir com certeza
me ajudou a me tornar uma pessoa e um profissional
muito melhor.”

no México. Tenho a expectativa de continuar a
colaborar com as pessoas que conheci nesta jornada
que certamente consolida os laços de intercâmbio
científico e cultural fundamentais para o crescimento
conjunto. Em relação aos meus objetivos profissionais,
gostaria de combinar a prática clínica com a academia
no meu cotidiano, considero que é importante passar
por vários ambientes para me manter sempre
atualizado com as diferentes correntes que podem vir
ambos.”

Qual sua perspectiva em relação ao futuro?
“Gostaria, antes de mais nada, de aplicar os
conhecimentos que obtive durante esses anos, para
colaborar no crescimento da pesquisa odontológica
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Gloria Marcela Ramirez Lemus (2017-2020)
“Gloria Ramirez esconde toda a sua competência e dedicação atrás de um jeito tímido
e discreto. Superou adversidades iniciais de viver sozinha em um país novo, mas foi
inteligente e perspicaz em aproveitar todas as oportunidades acadêmicas oferecidas
pelo programa de pós-graduação para se desenvolver cientificamente. Mostrou
capacidade em trabalhar em grupo e se dedicou com entusiasmo a todos os projetos
que se envolveu. Foi uma honra poder ter sido seu orientador e tenho certeza que ao
regressar a Colômbia, poderá aplicar todo o conhecimento adquirido durante seu
Doutorado. Sucesso!”
Dr. Giuseppe A. Romito - Orientador
Comente um pouco sobre sua experiência e os
diferenciais de ter feito parte do programa de
doutorado da LAOHA?
“Minha experiência de fazer parte do Programa de
Doutorado da LAOHA foi muito enriquecedora, ter
a oportunidade de viajar para outro país e estudar
em uma das melhores Universidades da América
Latina mudou completamente minha vida pessoal
e profissional. Durante os três anos que durou esta
experiência, adquiri muitos conhecimentos em várias
áreas da odontologia e conheci professores com
uma formação profissional admirável que foram
fonte de inspiração para o meu futuro. Vale ressaltar
também a sorte que tive em conhecer colegas de
vários países que fizeram parte dessa experiência
e que junto com os executivos da LAOHA (Bernal
Stewart e Zilson Malheiros) se tornaram uma família
com a qual vivi momentos inesquecíveis e com quem
sempre carregarei no coração com muito carinho e
gratidão”.

Por outro lado, sempre gostei muito de lecionar,
então um dos meus objetivos é poder trabalhar nos
mais diversos ambientes acadêmicos, auxiliando na
formação e crescimento dos futuros profissionais
da Odontologia. Um dos meus ideais é estar sempre
aberta e pronta para receber as oportunidades e
portas que se abrem a partir de agora”.

Qual sua perspectiva em relação ao futuro?
“Minha perspectiva de futuro é poder promover a
pesquisa odontológica em meu país (Colômbia),
também quero continuar crescendo profissionalmente
e adquirindo mais conhecimentos para praticar
minha carreira com base nas melhores evidências.
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Mariana Linhares Almeida (2017-2020)
“A Defesa de Tese intitulada “Eficácia de diferentes protocolos de controle químico
do biofilme supragengival realizado durante o tratamento periodontal não-cirúrgico
e na fase da terapia de manutenção em indivíduos com periodontite” representa o
encerramento de um ciclo de muita dedicação da bolsista LAOHA Mariana Linhares
Almeida para a realização do seu estudo. Foram anos de absoluto comprometimento
e demonstração de pró-atividade da Mariana, uma pessoa que nos mostrou
além de sua competência científica, uma competência em agregar colegas, fazer
amigos e tornar os dias de clínica mais alegres. O momento da defesa marca a
celebração de mais uma conquista em sua vida, um primeiro passo para um futuro
de sucesso!”
Dra. Luciene Figueiredo - Orientadora
Comente um pouco sobre sua experiência e os
diferenciais de ter feito parte do programa de
doutorado da LAOHA?
“Fazer doutorado é sempre um grande desafio,
ter feito parte do programa de doutorado da
LAOHA foi um privilégio. Além do conhecimento
intelectual adquirido e esperado durante o curso, a
LAOHA me proporcionou um crescimento pessoal
inimaginável. Os desafios diários de trabalho, de
conviver com pessoas tão diferentes, me fez aprender
a ter capacidade de gestão de pessoas, inteligência
emocional e planejamento futuro. Especialmente
durante a pandemia, o suporte da LAOHA com os
Get Together foi fundamental para manter a
mente sã e sermos mais empáticos com as
diferentes situações.”

- Mossoró, no Nordeste do Brasil e começando a
trabalhar em consultórios odontológicos. Todo
começo é mais difícil, mas estar de volta a minha
região com tanto conteúdo e experiência, torna a
nova jornada mais simples.”

Qual sua perspectiva em relação ao futuro?
“Para mim o futuro já está acontecendo, já estou
vinculada à uma Universidade em minha cidade
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Desenvolvimento do Portal Acadêmico
por Dra. Mariana Almeida & Dr. Gerson Langa
Tudo começou em 2018 quando a primeira
ideia para a plataforma foi trazida pelo Dr.
Zilson Malheiros. O objetivo principal era
desenvolver um espaço LAOHA para trazer
a interação de antigos e novos alunos, não
importando onde eles estivessem. Uma forma
de interagir, de ter um lugar para se conhecer
e principalmente para se conectar.
Desde então, trabalhamos em diferentes
ideias e compartilhmos insights com uma
agência que embarcou em nosso sonho,
tornando o projeto uma realidade. Na verdade,
olhando para trás agora, foi incrível ver quanto
trabalho e criatividade são necessários para
colocar tudo junto como fizemos. Apareceram
muitas barreiras, muitas dúvidas, mas, através
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do trabalho em equipe comandado pelo Dr
Zilson, tudo continuou ﬂuindo.
Felizmente, após um longo e árduo trabalho,
contamos com um site totalmente funcional
que facilitará nossa interação com atuais
e antigos alunos, independentemente da
localização. Os alunos da LAOHA/COHI
de 2020 ajudaram a escrever as guias
para os futuros alunos com base em sua
própria jornada em um novo país / cidade.
Agora temos um site inovador que combina
o melhor da interação e do conhecimento.
Esperamos deixar um legado que, daqui
a 5, 10 ou até 20 anos, seja útil para os
recém-chegados.
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ORCA 2020

por Dra. Stefania Martignon

na Sardenha, Itália.

A Dra. Viviana Avila, bolsista
da LAOHA matriculada no
programa
de
doutorado
na Universidade El Bosque,
apresentou os resultados
preliminares da sua tese
no 67º Congresso ORCA 2020
- formato digital, realizado

LAOHA
tem
desempenhado
um
papel
importante nas realizações da Dra. Viviana
como pesquisadora e como membro do grupo
de pesquisa UNICA na Universidad El Bosque.
O financiamento da associação, bem como o
apoio, tornaram isso possível.

Ela fez uma apresentação impressionante sobre
a prevalência de desgaste dentário erosivo - ETW
(Índice BEWE) e dos fatores de risco relacionados
em crianças em idade escolar de Bogotá,
Colômbia. A apresentação fez parte da sessão oral:
“Erosion Health Issues”, no dia 11 de julho. O Dr.
Juan Sebastián Lara e o Dr. Sava-Rosianu atuaram
como presidentes da sessão. O resumo está
disponível no site do Congresso ORCA (https://
www.karger.com/Article/Pdf/511860) dedicado à
Caries Research 2020.

Prêmio LAOHA de Internacionalização - SBPqO 2020
por Dr. Zilson Malheiros

Dando continuidade à parceria entre LAOHA
e SBPqO - Sociedade Brasileira de Pesquisa
em Odontologia (Divisão Brasileira da IADR),
foi criado o “Prêmio LAOHA de Valorização à
Internacionalização” que conta com a participação
de estrangeiros que estudam no país.
O objetivo é reconhecer a importância da
internacionalização da pós-graduação no
Brasil. Participam nesta modalidade todos os
trabalhos científicos elaborados e apresentados
por alunos estrangeiros que estejam cursando
algum programa de Pós-Graduação da área de
Odontologia (nível Doutorado) ou que tenham
defendido suas teses no ano de 2019 ou 2020.

Alejandra Cusicanqui Mendez, originária da
Bolívia foi a vencedora com o pôster “Atividade
antimicrobiana e antibiofilme da arginina
associada ao ﬂuoreto de sódio sobre biofilmes
microcosmos salivares”. O poster e demais
trabalhos estão nos Anais da Reunião que foram
publicados como suplemento na Brazilian Oral
Research.

Na edição de 2020 a aluna de doutorado do
programa de Odontopediatria da Faculdade
de Odontologia de Bauru (FOB-USP), Daniela
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Reunião da ABENO 2020
por Dr. Zilson Malheiros

Em novembro de 2020, a LAOHA participou
do encontro virtual com estudantes de
Odontologia do Brasil promovido pela ABENO
durante sua 55ª Reunião Anual realizada
on-line neste ano.
Nesta reunião, através da apresentação do
Dr Cassiano Rösing, foi contextualizado o
resultado dos estudos de prevalência de
doença periodontal realizados em 9 países
da América Latina, além do resultado do
Consenso de Periodontia da América Latina,
que contou com a colaboração de inúmeras
associações de periodontia e da própria
ABENO no evento realizado no último ano.
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Entre as recomendações deste Consenso, estava
a atenção ao entendimento da percepção de
estudantes brasileiros de Odontologia sobre a
aprendizagem prática da prevenção da doença
periodontal. Como resultado, ABENO e LAOHA
lançaram mão de uma pesquisa intitulada
“Percepção de aprendizagem da prevenção
da doença periodontal por estudantes de
Odontologia”, na qual os alunos presentes
foram convidados a participar.
Os resultados permitirão que LAOHA e ABENO
realizem uma análise profunda do tema
em conjunto com os cursos de Odontologia
e os responsáveis pelos programas de
Periodontia para a construção de objetivos
comuns à formação profissional, centrados
na prevenção.
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Jul – Dez

A Systematic Review of the Effect of Oral Rinsing with H2O2 on Clinical and Microbiological
Parameters Related to Plaque, Gingivitis, and Microbes. Authors: Muniz, Francisco Wilker Mustafa
Gomes; Cavagni, Juliano; Langa, Gerson Pedro José; Stewart, Bernal; Malheiros, Zilson; Rösing, Cassiano
Kuchenbecker . International Journal of Dentistry (on-line), v. 2020, p. 1-18, 2020.
Comparison Between Hand and Sonic/ Ultrasonic Instruments for Periodontal Treatment:
Systematic Review with Meta-Analysis. Authors: Muniz, Francisco Wilker M. G. ; Langa, Gerson
Pedro José ; Pimentel, R. ; Martins, J.R. ; Pereira, D.H. ; ROSING, C. K. . Journal of the International
Academy of Periodontology, v. 22, p. 187-204, 2020.
Dental Care and the COVID - 19 Pandemic: The Precautionary Principle and the Best Available
Evidence. Authors: Rosing, C. K.; Cavagni, Juliano; Langa, G. P.; Mazzetti, T.; Muniz, Francisco Wilker M.
G. Pesquisa Brasileira em Odontopediatria e Clínica Integrada, v. 20, p. e0115, 2020.
Efficacy of ozonated water mouthwash on early plaque formation and gingival inflammation:
a randomized controlled crossover clinical trial. Authors: Nicolini, Alessandra Cardoso ; Rotta,
Isadora Dos Santos ; Langa, Gerson Pedro José ; Friedrich, Stephanie Anagnostopoulos ; Arroyo-Bonilla,
David Alejandro ; Wagner, Marcius Comparsi ; Weidlich, Patrícia ; Rösing, Cassiano Kuchenbecker ;
Cavagni, Juliano. Clinical Oral Investigations, v. 24, p. PMID: 32623524, 2020.
Maximum BEWE score on index surfaces and associated erosive-tooth wear risk factors in Colombian
schoolchildren Authors: Viviana Avila, Edgar Beltran, Bernal Stewart, Zilson Malheiros, Stefania
Martignon. 67th ORCA Congress 2020 - Digital format, hosted in Sardinia, Italy.
Periodontopathogenic bacteria in subglottic samples from patients undergoing elective
intubation for general anesthesia: a pilot study. Authors: C M R Morillo, L Saraiva, G A Romito, C
M Pannuti, H P Oliveira, M P S M Peres, M J C Carmona, C C Villar. Journal: Journal of Periodontology
(ahead of print)
Teledentistry and the Unified Health System: an important tool for the resumption of Primary Health
Care in the context of the COVID-19 pandemic Authors: Fernanda Campos de almeida Carrer, Bruno
Matuck, Edson Hilan Gomes de Lucena, Fábio Carneiro Martins, Gilberto Alfredo Pucca Junior, Mariana
Lopes Galante, Maria Fernanda de Montezuma Tricoli, Mary Caroline Skelton Macedo. Pesquisa
Brasileira em Odontopediatria e Clínica Integrada
The effect of cetylpyridinium chloride mouthrinse as adjunct to toothbrushing compared to
placebo on interproximal plaque and gingival inflammation-a systematic review with metaanalyses. Authors: Langa, Gerson Pedro José; Muniz, Francisco Wilker Mustafa Gomes ; Costa,
Ricardo dos Santos Araújo; da Silveira, Taciane Menezes; Rösing, Cassiano Kuchenbecker. Clinical Oral
Investigations, v. 59, p. 33185736, 2020.
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