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Editorial
A

o celebrarmos 5 anos de atividades da
LAOHA, gostaria de trazer uma reflexão
sobre as principais ações da associação
desde o seu nascimento até os dias atuais,
iniciativas estas que serão detalhadas no
e-book comemorativo da LAOHA a ser lançado
no início de 2022. A ideia da criação de uma
associação para o desenvolvimento de jovens
pesquisadores, através da concessão de
bolsas de doutorado em Odontologia e do
financiamento de projetos de pesquisa, nasceu
de uma parceria produtiva entre a ColgatePalmolive e professores da Universidade de
São Paulo (USP) e da Universidade Guarulhos
(UNG). O clima de entusiasmo estabelecido por
Bernal Stewart (Research Director of Colgate
in Latin America), Profa. Magda Feres (UNG) e
Prof. Giuseppe Romito (USP) no momento da
fundação da LAOHA se prolongou por toda a
primeira gestão, a qual elaborou o Estatuto da
entidade e deu posse à sua primeira diretoria
da qual fui segunda secretária.
Desde o início do Programa de Bolsa de Estudos
em março de 2016, a LAOHA concedeu 15
bolsas de doutorado. Dentre os bolsistas, 7
concluíram com sucesso os seus estudos e 8
estão atualmente desenvolvendo seus projetos
de pesquisa em universidades conveniadas.
O envolvimento, compromisso e dedicação dos
bolsistas aos programas de pós-graduação faz
com que eles se destaquem cada vez mais pela
competência em suas pesquisas e à frente de
grupos e associações de pesquisa de destaque
internacional. Este amadurecimento científicoacadêmico deu vida à missão da LAOHA e
certamente contribuirá para a formação da
próxima geração de líderes da Odontologia na
América Latina.

Após a consolidação do Programa de bolsas
de estudo, ficou claro que precisávamos de
outro elemento - o compartilhamento da
ciência com profissionais da área da saúde.
Foi assim que a LAOHA passou a organizar
simpósios e reuniões de consenso regionais
com a participação de formadores de opinião
e de diversas associações da América Latina
e Caribe. O pioneirismo dos consensos sobre
doenças periodontais e cárie nessa região
representou um marco histórico que fortaleceu
a tomada de decisões e o avanço nas discussões
sobre políticas públicas regionais. Além disso,
desde a sua criação, a LAOHA tem participado
de seminários em eventos científicos para
auxiliar no processo de educação continuada,
facilitando a interação de nossos bolsistas com
os grandes nomes da pesquisa odontológica.
É uma honra e um privilégio fazer parte da
LAOHA e testemunhar o impacto de suas
ações na formação de jovens pesquisadores
e na união de associações e profissionais da
odontologia em prol de buscar melhorias na
saúde bucal da população latino-americana.

Dra. Cristina
Cunha Villar
Presidente
da LAOHA
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Criação do Grupo de Cariologia da LAOHA
por Dr. Zilson Malheiros

Após a publicação do Consenso Regional sobre
a cárie dental na América Latina e Caribe, em
abril de 2021 foi criado o Grupo de Cariologia
da LAOHA, com o objetivo de identificar entre
as recomendações gerais e específicas aquelas
prioritárias que poderiam ser desenvolvidas
a curto prazo. As três ações definidas foram:
analisar as políticas de uso de dentifrício
fluoretado e de redução de consumo de açúcar,
a discussão das bases de implementação
de um currículo de cariologia para a
graduação em países de língua espanhola e
a implementação de um currículo essencial
sobre cárie dentária nos cursos de graduação
em odontologia no Brasil. A proposta dos
trabalhos e as ações iniciais foram apresentadas
pelos coordenadores de cada uma das três
ações no simpósio Call for Action, que será
detalhado adiante.
Além do Call for Action, o Grupo vem realizando,
em parceria com diversas associações
locais e regionais, inúmeras atividades nas
principais reuniões e congressos da região,
disseminando as recomendações do consenso
e convidando as diversas Instituições de Ensino
e Associações Odontológicas a somar forças
para que o resultado desse trabalho seja
realmente efetivo e possa contribuir com a
redução da prevalência de cárie na América
Latina e Caribe.
Essas iniciativas estão alinhadas com a
deliberação da Assembléia da Organização
Mundial da Saúde. Pela resolução WHA 74-5
da OMS, divulgada em 21 de maio deste ano,
a intenção é desenvolver até 2022, um projeto
de estratégia global de combate às doenças
orais, estabelecendo para o ano seguinte,
2023, um plano de ações para a saúde bucal
pública, com metas definidas e factíveis até
2030, incorporadas à agenda de combate a
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doenças não transmissíveis negligenciadas.
Segundo a própria OMS destaca, a maioria
dos problemas de saúde bucal são evitáveis e
podem ser tratados em seus estágios iniciais,
mas que este tratamento geralmente não
é acessível ou não faz parte dos pacotes de
cobertura universal de saúde e que o uso
de flúor na prevenção também permanece
inacessível em muitas partes do mundo.

Grupo de Cariologia da LAOHA –
Equipe Central:
Amaury Pozos Guillén (MEX)
Ana María Acevedo (VEN)
Bernal Stewart (CR/US)
Carlos Benítez (MEX)
Carol Guarnizo Herreno (COL)
Fabio Sampaio (BRA)
Jorge Castillo (PER)
Marcelo Bönecker (BRA)
Miriam Bullen (PAN)
Ninoska Abreu (RD)
Pedro Ricomini (BRA)
Rodrigo Giacaman (CHI)
Saul Martins de Paiva (BRA)
Stefania Martignon (COL)
Vicente Arangüiz (CHI)
Viviana Ávila (COL)
Zilson Malheiros (BRA)
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Congressos atendidos por membros do Grupo de
Cariologia da LAOHA:
•

56ª Reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico (ABENO)

•

15ª Assembleia Anual da Organização de Faculdades, Escolas e
Departamentos de Odontologia da União de Universidades da América
Latina e do Caribe (OFEDO-UDUAL)

•

38ª Reunião da SBPqO – Divisão Brasileira da IADR

•

2º Congresso internacional e 5º Reunião Científica da Sessão IADR Caribe

•

Dia Mundial por um Futuro Livre de Cavidade de Cárie por Aliança para
um Futuro Livre de Cavidade de Cárie (ACFF)

•

20º Congresso Latino-Americano de Odontopediatria (ALOP)

•

5º Encontro de Cariologia do Chile

Abertura Oficial da Reunião
da ABENO 2021

Workshop durante evento
da OFEDO 2021

Autoridades brasileiras e agências de fomento à Pesquisa e Ensino
em Odontologia.

Diretores de Faculdades de Odontologia, Coordenadores de Programa
e membros do Grupo de Cariologia da LAOHA participaram do evento
OFEDO 2021.

Para saber mais sobre o trabalho desenvolvido pelo grupo de cariologia da LAOHA, acesse:
www.laoha.org.br/cariology ou entre em contato pelo email cariology_group@laoha.org.br
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Call for Action
Simpósio define agenda para ações de
redução da incidência de cárie dentária na
América Latina e Caribe
por Dr. Marcelo Bönecker

No dia 14 de outubro ocorreu o simpósio virtual
“Call for Action: Consenso sobre Cárie Dentária
para América Latina e o Caribe”, organizado pelo
Grupo de Cariologia da LAOHA (Latin American
Oral Health Association). No evento que contou
com mais de 1.800 registros de participação
de 33 países (21 deles da América Latina e
Caribe), foram lançadas as bases de três ações
conjuntas com o objetivo de desenvolver um
plano imediato para o controle da cárie dentária.
O Grupo de Cariologia da LAOHA identificou as
recomendações prioritárias das publicações do
Consenso, que poderiam ser desenvolvidas a
curto prazo. As três ações definidas foram:
Ação 1: Uso de dentifrício fluoretado
e redução de consumo de açúcar Coordenador: Prof. Saul Paiva UFMG, Brasil.

•

Esse assunto é importante pois os
únicos países da região com políticas
próprias de redução de consumo de
açúcar e o monitoramento dos dentifrícios
fluoretados registradas nos respectivos
Ministérios da Saúde ou Educação são
o Brasil, Chile, República Dominicana,
Peru, Porto Rico e Trinidad e Tobago. Para
cobrir esta lacuna, está sendo elaborado
um questionário para coleta de dados
oficiais, a partir da identificação de líderes
regionais relevantes, gestores públicos
e departamentos de vigilância sanitária
dos demais países.
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Outra questão abordada foi a busca de mudança
dos paradigmas na graduação em odontologia
relacionada à cárie dentária, alterar a formação do
cirurgião dentista de abordagem curativa para um
modelo de prevenção. A partir desse pressuposto,
duas ações similares foram planejadas:
•

Ação 2: A discussão das bases de um
currículo de cariologia em países de
língua espanhola - Coordenadora: Profa.
Stefania Martignon - Universidad El
Bosque, Colômbia.
Essa ação discutirá o currículo de
cariologia tomando como ponto de
partida o currículo básico europeu para
o ensino da cariologia (ORCA - European
Organization for Caries Research), e
irá envolver outras questões de saúde
bucal relacionadas ao esmalte dentário,
como cárie dentária, desgaste dentário
erosivo, fluorose e outros defeitos de
esmalte. O grupo que desenvolve essa
ação elaborou um questionário para
rastrear o perfil do ensino nos países
de língua espanhola e a disposição de
participar de um futuro Consenso. O
convite será estendido aos países de
fala inglesa e francesa do continente
e conta com a participação e apoio
da OFEDO - UDUAL (Organização de
Faculdades, Escolas e Departamentos de
Odontologia - União de Universidades da
América Latina).
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Ação 3: A discussão das bases de
um currículo essencial sobre cárie
dentária nos cursos de graduação em
odontologia no Brasil. Coordenador:
Prof. Fabio Sampaio - UFPB, Brasil.

•

Essa ação tem por objetivo criar um
consenso sobre o conteúdo dos currículos
em cárie dentária no Brasil. As novas
diretrizes do Ministério de Educação
brasileiro, a serem implantadas em
2022, pretendem evitar o ensino por
especialidades e estimular o ensino
por agravos (cárie dentária, doenças
periodontais, a fluorose e desgaste
dentário erosivo). O foco deste grupo
de trabalho em colaboração com a
Associação Brasileira de Ensino em
Odontologia (ABENO) será, baseado
em dois documentos: o currículo básico
europeu (ORCA) e as recentes diretrizes,
para criação do currículo essencial no
ensino da cárie, e posteriormente no
ensino da fluorose.
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O convidado e referência global no assunto, o
professor Nigel Pitts, do King’s College of London,
presidente da ACFF e colaborador do Grupo de
Cariologia da LAOHA, acredita que os esforços
de compartilhamento de dados globais, como
o Consenso, otimizam a coleta de informações
e evitam a perda de energia desnecessária em
investigações já realizadas em outras partes
do mundo.
O fruto do trabalho destas três ações destacadas
será apresentado já em 2022, na mesma data.
Aqueles que desejarem juntar-se às iniciativas
poderão entrar em contato com o Grupo de
Cariologia através do email cariology_group@
laoha.org.br
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Grupo de Periodontia da LAOHA
por Dra. Cristina Cunha Villar

Com o intuito de implementar as recomendações do primeiro Consenso Regional sobre a doença
periodontal e seu impacto na saúde geral na América Latina, foi criado o Grupo de Periodontia da
LAOHA - um grupo formado por 19 membros de vários países da América Latina e Caribe.
Numa primeira etapa, o Grupo de Periodontia irá planejar ações para estimular o clínico geral a
executar o exame periodontal como parte da rotina da avaliação oral de pacientes. Paralelamente,
o grupo irá desenvolver uma campanha de comunicação para que a população latino-americana
passe a solicitar um exame periodontal.
Em novembro de 2021, a Dra. Cristina Villar e a Dra. Mariel Gomez voltaram a divulgar o Consenso
Regional de periodontia na reunião anual da Federação Ibero-Panamericana de Periodontia (FIPP),
onde apresentaram pela primeira vez o Grupo de Periodontia.
Gostaríamos de agradecer a todos que aceitaram o convite para compor o Core Team de
nosso Grupo. Temos uma missão importante pela frente e a certeza de que a implementação
dessas iniciativas irá contribuir para a prevenção da doença periodontal na América Latina e
no Caribe.

Grupo de Periodontia da LAOHA –
Equipe Central:
Alfonso Alejandro García Huerta (MEX)
Andres Duque (COL)
Belén Retamal-Valdés (CHI/BRA)
Bernal Stewart (CR/US)
Carlos Benítez (MEX)
Cassiano Rösing (BRA)
Claudia Sacio (PER)
Cristina Cunha Villar (BRA)
Elizabeth Lozano (CHI)
Gina Murillo (CR)
Guilherme Amaral (BRA)
James Collins (RD)
Juliano Cavagni (BRA)
Luciene Figueiredo (BRA)
Maria Alejandra Vargas Mora (CR)
Mariel Gomez (ARG)
Paola Carvajal (CHI)
Paula Massiel Yunes Fragoso (RD)
Zilson Malheiros (BRA)
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Ex-bolsista da LAOHA é a mais jovem
a participar do corpo diretivo do
“Periodontal Research Group” da IADR
por Dra. Luciene Figueiredo

Belén Retamal-Valdés, ex-bolsista LAOHA
no Programa de Pós-graduação UNG e atual
docente do mesmo programa, foi convidada
a participar do corpo diretivo do “Periodontal
Research Group” da IADR (PRG/IADR), como
“Scientific Group/Network Community Liaison”,
se tornando a mais jovem pesquisadora a
assumir um cargo na diretoria do PRG/IADR. O
PRG é um fórum para membros ativos do IADR
envolvidos em qualquer aspecto da pesquisa
periodontal. Sua missão é promover atividades
de pesquisa e melhorar a saúde periodontal
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no nível do paciente e da população. Também
visa facilitar a apresentação, discussão e
publicação de artigos científicos sobre pesquisa
periodontal, e identificar e apoiar a excelência
de jovens cientistas e pesquisadores seniors
em Periodontia, por meio de seus prêmios e
bolsas. O cargo de “Scientific Group/Network
Community Liaison” tem como objetivo
representar oficialmente o PRG/IADR na
Comunidade Virtual IADR, divulgar eventos
ou notícias científicas relacionadas ao grupo e
promover a interação dos membros.
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Get Together
por Dr. Carlos Benítez

Workshop sobre Diversidade, Igualdade e Equidade
Get Together é um programa criado com o
objetivo de promover a integração entre ex e
atuais bolsistas da LAOHA e COHI (Caribbean Oral
Health Initiative). Um dos temas deste ano foi
discutir como a questão da igualdade, diversidade
e equidade é fundamental para os futuros líderes
e tomadores de decisão em saúde bucal. Diante
disso, os bolsistas foram convidados a participar
do workshop “Entendendo as diferenças,
promovendo a igualdade”, ministrado por Ale
Benítez, Doutora em Estudos de Gênero pela
University of Hull - Reino Unido.
No workshop, os participantes refletiram sobre
como diferenças como gênero, orientação
sexual, cor da pele, idade, nacionalidade, entre
outras, podem definir as oportunidades em ter
acesso à educação ou saúde, e nos colocam em
uma situação privilegiada (ou não) na frente
de outras pessoas. Discutiu-se como essas
diferenças se entrelaçam e criam situações
de desigualdade que não são naturais, mas
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são o resultado de sistemas e normas sociais
que, embora pareçam imutáveis, podem ser
sim transformados. Muito se discutiu sobre a
importância de estarmos todos atentos a essas
diferenças e desigualdades para que, com
nossas ações, possamos fazer a diferença e
conquistar uma sociedade mais justa e de
melhor convivência.
Como profissionais da saúde bucal, todos os
membros da Associação têm a responsabilidade
de conhecer e estar ciente dessas diferenças
sociais, nossas decisões impactam e impactarão
as instituições, a ciência, as empresas e
principalmente a vida e a saúde da população.
A experiência deste workshop foi única e
comovente: os bolsistas participaram com
opiniões que enriqueceram muito a discussão.
Com isso, foi possível validarmos o compromisso
da LAOHA com relação a temas importantes
como diversidade e igualdade.
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Defesa de Doutorado 2021
Mariana Lopes Galante (2018 -2021)
“A Mariana Lopes Galante foi uma aluna extraordinária. Além de sua dedicação ao
projeto de pesquisa, ela sempre demonstrou profundo interesse e engajamento nos
projetos do nosso grupo. É uma aluna generosa com seus colegas, dedicada e muito
comprometida. Durante seu período de doutorado, graças a bolsa da LAOHA, ela se
qualificou, desenvolveu habilidades e competências que a qualificam como professora
e pesquisadora. Em qualquer lugar em que a Mariana trabalhar, tenho certeza, que
ela vai agregar valor e colaborar com o desenvolvimento de projetos e programas
relevantes para sociedade e para o avanço do conhecimento na área da saúde
bucal coletiva.”
Dra Fernanda Campos de Almeida Carrer - Orientadora
Comente um pouco sobre sua experiência e
os diferenciais de ter feito parte do programa
da LAOHA?

“Durante o doutorado pude desenvolver minha
pesquisa em três países, e conheci e aprendi
como a odontologia está inserida em diferentes
contextos, isto me permitiu ampliar minha forma
de compreender o processo de tomada de decisão
política e ver que apesar de vivermos em países
diferentes, enfrentamos problemas semelhantes
e a união de grupos de pesquisa juntamente com
instituições como a LAOHA podem ser uma forma
de potencializar a criação de alternativas e propor
mudanças de modo a garantir que a odontologia
tenha seu espaço nos sistemas de saúde. Ser
bolsista LAOHA foi fundamental para a realização
do sonho de fazer o doutorado com uma dedicação
completa aos estudos, e através da LAOHA conheci
novos amigos e aprendi muito sobre amizade e
companheirismo. Me lembro dos encontros dos
alunos e das participações em congressos, e todos se
apoiavam mutuamente, e isso trazia um sentimento
de gratidão por poder fazer parte da família LAOHA.”
Qual sua perspectiva em relação ao futuro?

“O título de doutorado traz junto um maior senso
de responsabilidade, e a experiência que tive no
doutorado me traz perspectivas de atuar na defesa
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da odontologia como um direito para todos, e a
persistência em alcançar os objetivos é o que
torna os sonhos possíveis, e sei que para isso
será necessário apoio e parcerias, e a LAOHA foi
e é um grande aliado nessa luta pela odontologia
na América Latina. Espero conseguir cumprir
esse sonho e muitos outros, poder desenvolver
outros projetos relacionados a política pública e
odontologia, e poder agregar valores, resultados e
inovações nesta área.”
Outros projetos que foram desenvolvidos
durante o período do doutorado

“Durante 36 meses, além da tese em si, participei
do desenvolvimento do website do Observatório
Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde
Bucal, sob domínio “usp.br”, escrevemos 4 artigos
científicos que estão em processo de revisão
por pares, e foram elaborados 16 livros, sendo
15 sobre os sistemas de saúde dos países do
Observatório, e um livro com experiências exitosas
no SUS do Brasil, além de 8 capítulos de livros,
todos de acesso livre e gratuito, disponiveis em:
https://sites.usp.br/iberoamericanoralhealth/
publication/. No período, realizamos quatro
workshops na SBPQO em 2018 e 2019 e no CIOSP
em 2019 e 2020, com apoio da LAOHA, da IADR
e SBPqO.
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Um dos projetos mais interessantes desenvolvidos
pelo Observatório Iberoamericano de Políticas
Públicas em Saúde Bucal foi a construção de um
Dashboard com dados de saúde bucal na América
Latina, feito em colaboração com pesquisadores e

tomadores de decisão. Este Dashboard está disponível
em https://sites.usp.br/iberoamericanoralhealth/
report/, e permite ao usuário uma experiência
interativa, com os indicadores mais atuais de cada
país membro do Observatório.

Um painel dinâmico com dados sobre os países que fazem parte do
Observatório Ibero-americano de Políticas Públicas em Saúde Bucal
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Participação de bolsista LAOHA durante o
68º Congresso ORCA 2021
por Dra. Viviana Ávila

O 68º Congresso da ORCA foi planejado para 7
a 10 de julho de 2021 em Zagreb, Croácia. No
entanto, a situação com a pandemia COVID-19
fez com que ocorresse apenas em formato
online, sem qualquer atividade presencial.

“Nesta ocasião participei do congresso
como aluna de doutorado da LAOHA e
apresentei o trabalho intitulado “Erosive
Tooth Wear related factors in Adolescents:
a questionnaire validation” mostrando o
processo que realizamos para desenvolver
um instrumento validado para avaliar os
fatores de risco do desgaste dental erosivo
(ETW). O processo de validação do questionário
foi satisfatório, recomendando a utilização
deste questionário na prática clínica e na
pesquisa. Esta apresentação me permitiu
interagir com colegas que trabalham na mesma
área de ETW. Foi uma grande experiência pelo
interesse demonstrado durante o evento e

pelos diferentes pontos de vista que pude ter
para enriquecer o meu trabalho. Esses tipos de
atividades ajudam a pesquisa odontológica a se
manter ativa e destaco a importância de manter
as interações e discussões acadêmicas para
compartilhar os avanços da pesquisa, apesar
da situação mundial atual.”
Título: Erosive tooth wear related factors in
adolescents: Questionnaire Validation
Autores: Viviana Ávila, David Diaz-Báez, Edgar
Beltran, Jaime Castellanos, Stefania Martignon

Viviana Ávila
(Universidade
El Bosque)

Alumni e bolsista da LAOHA participam
do congresso bianual da International
Academy of Periodontology (IAP)
por Dra. Belén Retamal-Valdés

Nos dias 9 e 10 de setembro de 2021,
aconteceu a 18ª Conferência Bianual da
Academia Internacional de Periodontologia
(International Academy of Periodontology,
IAP) em conjunto com a 61ª reunião anual
da Academia Colombiana de Periodontologia
e Osseointegração (ACPO) em Cartagena,
Colômbia. O congresso, no formato híbrido,
contou com expositores de renome
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internacional para falarem sobre o tema
“Tratamento periodontal no século 21: bases
biológicas e perspectivas clínicas”.
O evento teve a participação da alumni LAOHA
e atual professora da Universidade Guarulhos,
Belén Retamal-Valdés, e do bolsista da
LAOHA, Jonathan Meza. Belén apresentou a
conferência “What is a missing tooth?” como
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convidada do evento, e o trabalho “Moment
of systemic metronidazole and amoxicillin
administration in periodontal treatment: a
1-year randomized controlled trial”, estudo
que conquistou o primeiro lugar na categoria
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pesquisa clínica. Enquanto Jonathan apresentou
o trabalho “Comparison between a Xenogeneic
Dermal Matrix and Connective Tissue Graft
for the Treatment of Multiple Adjacent Gingival
Recessions: a randomized controlled clinical trial”.
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Premiações LAOHA/Colgate Brasil IADR
por Dr. Claudio Pannuti

Esse ano a LAOHA patrocinou dois prêmios:
o Prêmio LAOHA Colgate de Valorização à
Internacionalização e o novo Prêmio LAOHA/
Colgate de Apoio à Pesquisa Clínica durante a
38ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de
Pesquisa Odontológica (SBPqO). Este encontro
ocorreu entre 08 e 11 de setembro de 2021 e foi
realizado de forma virtual, devido às restrições
impostas pela pandemia. Foram apresentados
3023 trabalhos científicos, divididos em 15
modalidades diferentes.
Os participantes do Prêmio de Valorização à
Internacionalização são alunos estrangeiros
que estão cursando algum programa de PósGraduação da área de Odontologia (nível
Doutorado) ou que tenham defendido suas teses
em 2020 ou 2021. A aluna de doutorado Jhandira
Daibelis Yampa-Varga, da FOUSP, conquistou o
primeiro lugar nesse prêmio.
Por sua vez, o Prêmio de Apoio à Pesquisa Clínica
é destinado a alunos brasileiros que cursam pósgraduação (nível doutorado) no Brasil ou que
tenham defendido suas teses em 2020 ou 2021,
e teve como objetivo premiar o melhor trabalho
realizado em seres humanos. O primeiro lugar
desse prêmio foi outorgado à aluna de doutorado
Juliana Lays Stolfo Uehara, da Universidade
Federal de Pelotas.

Daibelis Yampa-Vargas*, Gabriele de Oliveira
Rodrigues, Ana Carolina Magalhães, Maximiliano
Sérgio Cenci, Tathiane Larissa Lenzi, Mariane Emi
Sanabe, Marina de Deus Moura de Lima, Mariana
Minatel Braga.

“

“Primeiramente, gostaria de dizer que é uma
honra ser reconhecida por organizações tão
incríveis como a LAOHA e a Colgate. Me sinto
imensamente feliz e grata em representar, de
alguma forma, ao meu país, Bolívia, e quero
agradecer infinitamente aos idealizadores
desta premiação. É muito importante e
gratificante saber que o trabalho, esforço e
dedicação de estudantes estrangeiros dentro
da ciência brasileira está sendo reconhecido
e isso nos incentiva a continuar estudando
e desempenhando com excelência o papel
de pesquisadores/professores, tanto no
Brasil, quanto nos nossos países de origem.
Sem dúvida este tipo de iniciativa motiva e
impacta positivamente a vida de gerações de
estudantes, ensinando a valorizar e respeitar
ainda mais a ciência”.

PRÊMIO LAOHA – COLGATE DE VALORIZAÇÃO
À INTERNACIONALIZAÇÃO
Título do Pôster: A habilidade prática para
detecção de lesões de cárie dos alunos é
influenciada pela metodologia de ensino? Dados
de um estudo multicêntrico. Autores: Jhandira
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Jhandira Daibelis
Yampa Vargas
(Universidade
de São Paulo)
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PRÊMIO LAOHA - COLGATE DE APOIO À
PESQUISA CLÍNICA
Título do Pôster: Detecção e manejo de lesões de
cárie ao redor de restaurações. Autores: Juliana
Lays Stolfo Uehara*, Cácia Signori, Vitor Henrique
Digmayer Romero, Gabriele Soares Maydana,
Mariana Minatel Braga, Fausto Medeiros Mendes,
Maximiliano Sérgio Cenci.

reconhece a importância da pesquisa clínica
faz ter a certeza de que a dedicação valeu a
pena. Agradeço imensamente à equipe que
fez parte deste trabalho, a todos os alunos
de graduação, colegas de pós-graduação e
professores do Programa de Pós-Graduação
em Odontologia da UFPel pela colaboração,
amizade e parceria em todos estes anos”.

“

“Poder participar de um congresso tão
relevante como este da SBPqO (Divisão
Brasileira do IADR), apresentando o trabalho
pelo qual me dediquei por muitos anos, e ainda
ser agraciada com a conquista deste Prêmio
só confirma a importância da ciência nos dias
atuais. É notório o desmonte que a ciência
vem sofrendo e participar de um evento que

Juliana Lays
Stolfo Uehara
(Universidade
Federal de Pelotas)

Reunião Anual da Divisão Colombiana da IADR
por Dra. Stefania Martignon

Em novembro de 2021 foi organizada em
Bogotá, Colômbia, a Reunião Anual da Divisão
Colombiana da IADR. Merecidamente, Viviana
Ávila, aluna de doutorado na Universidade
El Bosque e bolsista da LAOHA, recebeu o prêmio
de melhor proposta e avanços num curso
de doutorado.
PRÊMIO DA MELHOR PROPOSTA E AVANÇOS
DE DOUTORADO
Título: Erosive Tooth Wear and its relation with
risk factors, dental health status, and saliva and
biofilm composition. Autores: Viviana Avila,
Stefania Martignon, Jaime E. Castellanos

“

“Ser o vencedor do Prêmio IADR - Divisão
Colômbia pela Melhor Proposta e Avanços na
Tese de Doutorado é um estímulo gratificante
que me motiva a continuar com o trabalho
que faço no dia a dia e me incentiva a
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continuar a participar de eventos como esses.
Além disso, este prêmio é muito positivo
porque favoreceu a visibilidade dos trabalhos
de alta qualidade que são desenvolvidos
na UNICA, na Universidade El Bosque e
que, no caso da minha tese de doutorado,
ajuda a mostrar como o apoio da LAOHA
tem favorecido minha atuação como aluna,
me levando a alcançar resultados de alto
impacto e colher frutos tão importantes
como esse prêmio.”

Viviana Ávila
(Universidade
El Bosque)
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Livros em coautoria
Bolsistas LAOHA participam de obras relevantes em suas áreas de especialização.

“
Mohamed
Hassan (Egito)
(Universidade
de São Paulo)

Classificação das Doenças
e Condições Peri-implantares)

“
Guilherme do
Amaral (Brasil)
(Universidade
de São Paulo)
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“Se você está procurando por um
e-book que simplifique o diagnóstico
de doenças e condições periimplantares, você precisa ver esse livro!
A ideia do e-book foi concebida pelos
colegas Isabella Reis, Prof. Claudio
Pannuti e Prof. Giuseppe Romito.
Como as condições e doenças periimplantares representam um tema de
grande interesse, optamos por usar
mapas mentais, fluxogramas para
resumir e simplificar o diagnóstico de
doenças peri-implantares. Ao longo
de 10 capítulos, o livro demonstra
diversas fotos clínicas, radiografias,
ilustrações que abrangem todos os
aspectos. Foi uma grande honra e
privilégio ser coautor com grandes
professores, especialistas, mestres e
alunos de doutorado da Universidade
de São Paulo.”

“Ter a oportunidade de participar
da construção do e-book sobre
classificação das doenças periimplantares junto à equipe
de especialistas da área de
implantodontia da USP foi uma
experiência enriquecedora neste ano
de 2021. Tenho certeza que o livro
traz informações valiosas para toda
a comunidade acadêmica e, acima de
tudo, para colegas clínicos.”
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“

“Tive o prazer de trabalhar na criação de 16 livros em parceria com o Observatório
Iberoamericano de Políticas Públicas em Saúde Bucal e isso me proporcionou grande
envolvimento com key stakeholders de alguns países da América Latina que também
contribuíram com o processo de editoração. Foram quinze livros eletrônicos sobre os sistemas
de saúde de países membros do Observatório e um livro impresso e eletrônico sobre o
Sistema Único de Saúde (SUS) e a Saúde Bucal no Brasil. Poder ser parte desta equipe permitiu
também o desenvolvimento de habilidades em gestão de conteúdo, diagramação e design.
Foi um grande aprendizado que me trouxe novas experiências e poder disponibilizá-los de
forma online e gratuita é uma forma de garantir que todos possam conhecer mais sobre os países e
seus respectivos sistemas de saúde, sendo uma ferramenta de ensino e aprendizagem para todos.”

SUS e Saúde Bucal no Brasil

Colombia - Iberoamerican
Observatory of Public
Policies In Oral Health
1 dos 16 e-books sobre os
sistemas de saúde de países
membros do Observatório

Mariana Lopes
Galante (Brasil)
PhD na Universidade
de São Paulo

Disponíveis para download em:
https://sites.usp.br/iberoamericanoralhealth/publication/
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Publicações
Epidemiology of Erosive Tooth Wear, Dental Fluorosis and Molar Incisor Hypomineralization in
the American Continent. Authors: Martignon S, Bartlett D, Manton DJ, Martinez-Mier EA, Splieth S,
Avila V. Caries Research, Jan-2021. DOI: 10.1159/000512483
Does enamel matrix derivative application provide additional clinical benefits in the treatment
of maxillary Miller class I and II gingival recession? A systematic review and meta-analysis.
Authors: Meza Mauricio J, Furquim CP, Bustillos-Torrez W, Soto-Peñaloza D, Peñarrocha- Oltra D, RetamalValdes B, Faveri M. Clin Oral Investig. 2021 Apr;25(4):1613-1626. doi: 10.1007/s00784-021-03782-2.
Epub 2021 Jan 21. PMID: 33474623. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00784-021-03782-2
Interproximal supragingival biofilm control: The challenge of personalization. Authors: Rösing
CK, Langa GPJ, Cavagni J. International Journal of Brazilian Dentistry, Florianópolis, v. 16, n. 4, p. 398401, out./dez. 2020.
Is the use of platelet-rich fibrin effective in the healing, control of pain, and postoperative
bleeding in the palatal area after free gingival graft harvesting? A systematic review
of randomized clinical studies. Authors: Meza-Mauricio J, Furquim CP, Geldres A, MendozaAzpur G, Retamal-Valdes B, Moraschini V, Faveri M. Clin Oral Investig. 2021 Jul;25(7):4239-4249.
doi: 10.1007/s00784-021-03933-5. Epub 2021 Apr 7. PMID: 33829349. https://link.springer.com/
article/10.1007%2Fs00784-021-03933-5
Level of patient comfort and measurement reproducibility of three different probes: A crosssectional study. Authors: Flores-Rodrigo D, Meza-Mauricio J, Retamal-Valdes B, Mayta-Tovalino F,
Mendoza-Azpur G. Int J Dent Hyg. 2021 Aug 14. doi: 10.1111/idh.12545. Epub ahead of print. PMID:
34390316. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/idh.12545
Modifying conditions for the risk of periodontal disease: a narrative review of the evidence in
latin America. Authors: Marín-Jaramillo R, Duque-Duque A. Rev. CES Odont 2021; 34(1): 91-108. DOI:
http://dx.doi.org/10.21615/cesodon.34.1.9
Periodontal diseases: is it possible prevent them? A populational and individual approach.
Authors: Cota LOM, Villar CC, Vettore MV, Campos JR, Amaral GCLSD, Cortelli JR, Cortelli SC. Braz Oral
Res. 2021 Sep24;35(Supp 2):e098. DOI: 10.1590/1807-3107bor-2021.vol35.0098.
Salivary SARS-CoV-2 load reduction with mouthwash use: A randomized pilot clinical trial.
Authors: Eduardo FP, Corrêa L, Heller D, et al.. Heliyon. 2021;7(6):e07346. doi:10.1016/j.heliyon.2021.
e07346 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34189331/
The effect of a toothpaste containing oleanolic acid in reducing plaque and gingivitis: a proofof-concept randomized trial. Authors: Ramírez GM, Villar CC, Saraiva L, Benítez CG, Rubio CM,
Malheiros ZM, Stewart B, Kilpatrick L, Romito GA. Int J Dent Hyg. 2021 May 28. DOI: 10.1111/idh.12526
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Consenso Regional em Cariologia
“Dental Caries in Latin American and Caribbean countries: urgent need for a regional
consensus”. Authors: SAMPAIO, Fabio Correia; MALHEIROS, Zilson; BENÍTEZ, Carlos; STEWART,
Bernal; BÖNECKER, Marcelo. https://www.scielo.br/j/bor/a/7DpQCWVJDQY3SwFrPXFXwqH/?lang=en
“Dental caries experience and its impact on quality of life in Latin American and Caribbean
countries”. Authors:PAIVA, Saul Martins; ABREU-PLACERES, Ninoska; CAMACHO, María Esther
Irigoyen; FRIAS, Antonio Carlos; TELLO, Gustavo; PERAZZO, Matheus França; PUCCA-JÚNIOR, Gilberto
Alfredo. https://www.scielo.br/j/bor/a/7cbqtMbBMJ69DgRNhWNrmTx/?format=pdf&lang=en
“Community interventions and strategies for caries control in Latin American and
Caribbean countries”. Authors: RICOMINI, Antônio Pedro; CHÁVEZ, Bertha Angélica; GIACAMAN,
Rodrigo Andrés; FRAZÃO, Paulo; CURY, Jaime Aparecido. https://www.scielo.br/j/bor/a/
NrwR9zZ5v9gFtDwCcYbvnLL/?format=pdf&lang=en
“Risk factors for dental caries in Latin American and Caribbean countries”. Authors: MARTIGNON,
Stefania; RONCALLI, Angelo Giuseppe; ALVAREZ, Evelyn; ARÁNGUIZ, Vicente; FELDENS, Carlos Alberto;
BUZALAF, Marília Afonso Rabelo. https://www.scielo.br/j/bor/a/4yFxjpCdTNL4yzZsKrT4KWg/?format=
pdf&lang=en
“Management of dental caries lesions in Latin American and Caribbean countries”.
Authors: POZOS-GUILLÉN, Amaury; MOLINA, Gustavo; SOVIERO, Vera; ARTHUR, Rodrigo
Alex; CHAVARRIA-BOLAÑOS, Daniel; ACEVEDO, Ana María. https://www.scielo.br/j/bor/a/
PzLFY7wBS9Nd6g9jdxDxWLr/?format=pdf&lang=en
“Dental caries prevalence, prospects, and challenges for Latin America and Caribbean countries:
a summary and final recommendations from a Regional Consensus”. Authors: SAMPAIO, Fabio
Correia; BÖNECKER, Marcelo; PAIVA, Saul Martins; MARTIGNON, Stefania; RICOMINI, Antonio Pedro;
POZOS-GUILLEN, Amaury; OLIVEIRA, Branca Heloisa; BULLEN, Miriam; NAIDU, Rahul; GUARNIZOHERREÑO, Carol; GOMEZ, Juliana; MALHEIROS, Zilson; STEWART, Bernal; RYAN, Maria; PITTS, Nigel.
https://www.scielo.br/j/bor/a/4JH4dqgBmVtYRn3JdR9B5yy/?lang=en
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