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Editorial

CELEBRANDO CONQUISTAS
Estamos em festa! A LAOHA completou 

cinco anos de existência e para celebrar essa 
data foi oferecido um jantar comemorativo 

onde estiveram presentes membros da LAOHA, 
profissionais de odontologia, acadêmicos, bolsis-
tas LAOHA bem como profissionais da Colgate 
-Palmolive. Em clima de descontração foram 
feitos discursos e entrega de placas de homena-
gem aos alunos que se formaram recentemente. 
   Foi lançado pelo Grupo de Cariologia da 
LAOHA, com o objetivo de alcançar novos 
parâmetros para a prevenção da cárie dentária 
na América Latina e Caribe o programa CALL 
FOR ACTION. O Grupo planejou três ações 
práticas baseadas na colaboração entre profissio-
nais de odontologia, Organizações de Pesquisa e 
Ensino Superior, além de associações regionais 
de odontologia latino-americanas e caribenhas.

Já o Grupo de Periodontia criou uma cam-
panha em parceria com a Iniciativa de Saúde 
Bucal do Caribe (COHI), liderada pelo Grupo 
de Periodontia da LAOHA. Esta campanha 
foi apresentada entre os dias 09 e 13 de maio 
em reconhecimento ao Dia Mundial da Saúde 
Gengival, e envolveu a participação online de 
profissionais de odontologia, associações, pro-
fessores e acadêmicos de 20 países da América 
Latina e Caribe.

Alguns membros do Grupo de Cariologia 
da LAOHA participaram da 57ª. Reunião da 
Associação Brasileira de Ensino na Odonto-
logia (ABENO). A reunião ocorreu entre os 
dias 7 e 9 de julho. O evento organizou um 

workshop aberto para discussão do Consenso 
das Diretrizes para o Ensino da Cárie Dentá-
ria nos cursos de graduação. A LAOHA tam-
bém esteve presente no Congresso Internacio-
nal de Odontologia de São Paulo (CIOSP) na 
Arena do Conselho Federal de Odontologia. 
LAOHA e o Observatório Iberoamericano de 
Políticas Públicas em Saúde Bucal foram con-
vidados a realizar uma apresentação e painel de 
discussão a fim de compartilhar um pouco sobre 
seus esforços e parcerias no sentido de produ-
zir, sintetizar e disponibilizar evidências cien-
tíficas de interesse da saúde bucal e da saúde 
coletiva. A atividade foi intitulada “LAOHA & 
Observatório: Contribuindo no enfrentamen-
to às DCNTs no BRASIL, América Latina e 
Caribe”. Neste mesmo congresso, membros da 
LAOHA participaram de atividades no estande 
da Colgate.

Temos ainda nesta edição a participação de 
uma bolsista LAOHA no 69º. Congresso da 
Orca, realizado na Sardenha, Itália. Lá a aluna 
de doutorado Viviana Avila apresentou parte 
dos resultados de seu trabalho de PhD, 
intitulado “Análise microbiológica da 
biopelícula de adolescentes com ETW, 
cariados e sãos.” Aproveitamos para pa-
rabenizar dois de nossos bolsistas que 
defenderam suas teses, bem como dar as 
boas-vindas aos mais novos alunos, que 
iniciam seus programas de doutorado.

Boa leitura!

1
Colaboradores: Luciana Saraiva, Adriana Dellamagna, Bernal Stewart, Zilson Malheiros, Luisa Gatti, Viviana Ávila, Fabio 
Sampaio, Marcelo Bönecker, Vânia Fontanella, Cristina Villar, Cassiano Rösing, Fernanda Carrer. Suporte: ABENO, CFO, COHI, 
Colgate-Palmolive, OFEDO-UDUAL, FIPP, FOLA, Associações Nacionais e Regionais de Odontologia na América Latina e Caribe.

Luciana Saraiva
Dir. Secretária Suplente
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Confraternização

JANTAR 5 ANOS LAOHA

LAOHA celebrou 5 anos de atividades 
com jantar comemorativo, homenagens e 
confraternização entre os convidados.

Em razão da pandemia, a celebração 
aconteceu em junho deste ano e estiveram 
presentes cerca de 60 pessoas, entre elas 
profissionais de odontologia, acadêmicos, 
associados e bolsistas LAOHA, além de 
representantes da Colgate-Palmolive, em-
presa que dá suporte à Associação. Todos 
comprometidos em transformar e promo-
ver avanços na saúde bucal da população de 
países latino-americanos e caribenhos.

Tudo começou com uma conversa entre 
amigos, cerca de 5 anos depois nos reuni-
mos para celebrar diversas conquistas: nos-
so programa de doutorado - que já formou 
13 doutores de diversos países e possui 2 
novos alunos iniciando seus estudos, nossa 
participação em diversos eventos, simpó-
sios e congressos, e a organização de dois 

Acima: Vista do salão principal da recepção.  
Ao lado, acima: Doutores Juliano Cavagni, Giuseppe Romito, 

Bernal Stewart e Cassiano  K. Rösing.  
Abaixo: Doutoras Belén Retamal-Valdes, Luciene Figueiredo, 

Silvana Barros, Magda Feres e Nidia Castro.
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JANTAR 5 ANOS LAOHA
Confraternização

Acima:   
Dra. Silvana Barros,  
Diretora do Clinical Inovation Team  
da Colgate entre Dr. Carlos Benitez  
e Bernal Stewart.
 
Ao lado: Dra. Maria E. Ryan.

Abaixo: Dr. Giuseppe Romito,  
Dr. Luiz Alberto Penna  
e Dr. Marcelo Bönecker.

importantes consensos, o de cariologia e 
o de periodontia. Tudo isso num clima de 
muita confraternização e alegria, com mo-
mentos para fotos coletivas no totem e as-
sinatura do nosso Memory Book, produzido 
especialmente para a ocasião.

Agradecemos a todos que participaram 
do evento, em especial a Colgate-Palmoli-
ve e aos pioneiros Dr. Bernal Stewart, Dr. 
Giuseppe Romito e Dra. Magda Feres que 
lançaram as bases para que tudo isso fosse 
possível. 

Agradecemos a nossa presidente, Dra. 
Cristina Villar e ao nosso diretor executivo, 
Dr. Zilson Malheiros, pela fundamental li-
derança durante todos esses anos. E em es-
pecial à Dra. Maria Ryan, VP & Chief Cli-
nical Officer da Colgate-Palmolive e aos 
professores David Bartlett e Nigel Pitts, da 
King’s College London e Mariano Sanz da 
Universidad Complutense de Madrid en-
tre outros, que participaram enviando seus 
vídeos em reconhecimento à LAOHA por 
seus êxitos. 

Por fim, agradecemos imensamente a 
todos os participantes, alunos, professo-
res e colaboradores que estiveram juntos 
conosco nesta celebração e em muitas das 
iniciativas ao longo de toda essa jornada.

Que venham muito mais encontros e 
motivos para celebrarmos os próximos anos!
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JANTAR 5 ANOS LAOHA

Ao lado, da esquerda à direita:
Doutores Fernanda Carrer,  
Paulo Francisco Cesar, Kátia Rode,  
Deborah Douek, Luiz Alberto Penna. 

No centro:  
Dra. Magda Feres faz entrega e  
homenagem aos alunos agora  
doutores: Willy Bustillos da Bolívia  
(na foto), Jonathan Meza do Perú e 
Mariana Lopes Galante do Brasil, cuja 
placa é recebida por sua orientadora,  
a professora Fernanda Carrer.

Abaixo: Bernal Stewart entre os alumni 
da LAOHA, Belén Retamal-Valdes, Carlos 
Benitez e Mariana Almeida. No centro, 
Patricia Verduin, Chief Technology  
Officer da Colgate-Palmolive e à direita, 
os professores da UNG Jamil Shibli, 
Luciene Figueiredo e Bruno Bueno.

Confraternização
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Acima, à esquerda:
Doutores Natallia Moura, Jamil Shibli,  
Mohamed Hassan e Aldrin Mendoza.  
Acima, à direita: Convidados da  
Colgate-Palmolive.

Ao lado: Doutores Giuseppe Romito  
e Magda Feres falam sobre a criação  
da LAOHA. 

Abaixo:  Doutores Aldrin Mendoza, Claudio 
M. Pannuti e Luciana Saraiva. Ao centro, 
Presidente da LAOHA, Dra Cristina Villar  
e, ao lado, Sandra Sousa, Sharon Kennedy, 
Natallia Moura e Nelson Malta  
da Colgate-Palmolive.

JANTAR 5 ANOS LAOHA
Confraternização
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Acima: Na primeira foto, convidados durante  
o jantar e na segunda a presidente da ABENO, 
Dra Vania Fontanella ao lado dos doutores  
Nidia Castro, Mohamed Hassan,  
Aldrin Mendoza, Deborah Douek e Katia Rode.

Abaixo: Memory book recebendo mais uma 
mensagem, Doutores Marcelo Faveri, Renato 
Casarin e Luciana Saraiva e na última foto,  
nosso Diretor Executivo, Zilson Malheiros.

JANTAR 5 ANOS LAOHA
Confraternização

Celebrating 5 Years of Making History

Todos os convidados do jantar receberam a 
versão impressa, em inglês, do nosso ebook 
comemorativo “Celebrando 5 Anos Fazendo 
História”  juntamente com um kit de brindes 
da Colgate-Palmolive.
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Grupo de Cariologia

Um Chamado Para a Ação que envolve toda a comunidade
CALL FOR ACTION 2022

O Grupo de Cariologia da LAOHA foi 
criado após a publicação do Consenso Regio-
nal sobre a cárie dentária na América Latina 
e Caribe, em abril de 2021. Seu objetivo foi 
identificar, entre as recomendações gerais e 
específicas, aquelas prioritárias que poderiam 
ser desenvolvidas a curto prazo. Desse modo, 
com o objetivo de alcançar novos parâmetros 
para a prevenção da cárie dentária na Amé-
rica Latina e Caribe o Grupo de Cariologia 
da LAOHA lançou o programa CALL FOR 
ACTION.

Com base nas recomendações gerais e es-
pecíficas do Consenso, que se encontra dis-
ponível no site da LAOHA, o Grupo plane-
jou 3 ações práticas baseadas na colaboração 
entre profissionais de odontologia, associa-
ções de pesquisa e ensino superior, além de 
associações regionais de odontologia latino-
-americanas e caribenhas.

Em outubro deste ano, o conjunto de 
resultados será apresentado. Participe. Mais 
informações em nosso site.

Grupo de Cariologia - Equipe central
Amaury Pozos Guillén (MEX)
Ana María Acevedo (VEN)
Bernal Stewart (CR/US)
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)

O evento acontecerá em outubro deste  
ano e será divulgado em nosso site 

 www.laoha.org.br  
e redes sociais: @laohaorg 

 
Nos acompanhe para mais informações!

http://laoha.org.br
http://laoha.org.br
http://www.instagram.com/laohaorg/
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Grupo de Periodontia

Lançamento da campanha “Cuide de Sua Gengiva: Boca Saudável, Corpo Saudável”

DIA DA SAÚDE GENGIVAL

A Campanha “Cuide de sua Gengiva: 
Boca Saudável, Corpo Saudável” foi uma ini-
ciativa liderada pelo Grupo de Periodontia da 
LAOHA em parceria com a Iniciativa de 
Saúde Bucal do Caribe (COHI). Seu lan-
çamento aconteceu entre os dias 09 e 13 de 
maio de 2022 em reconhecimento ao Dia 
da Saúde Gengival, e envolveu a partici-
pação online de profissionais de odontolo-
gia, associações, professores e acadêmicos 
de 20 países da América Latina e Caribe. 
A iniciativa visa apoiar a celebração do dia 
mundial da saúde gengival - 12 de maio, 
data criada e idealizada pela Federação 
Europeia de Periodontologia - EFP. 

A doença periodontal é um problema 
de saúde pública global particularmen-
te prevalente na América Latina. Sendo 
assim, com o objetivo de contribuir com 
programas de conscientização e prevenção 
de doenças periodontais, o grupo de perio-
dontia, liderado pelo diretor executivo da 
LAOHA, Zilson Malheiros, produziu uma 
série de vídeos, infográficos e animações 
sobre esse tema tanto em espanhol quanto 
em português e inglês para serem distribui-
dos não só durante a semana, mas como um 
material permanente de apoio a campanhas 

O material da  
campanha foi produzido 
em diversos formatos  
(animações,  
vídeos, infográficos),  
e em 3 línguas  
(português, espanhol  
e inglês) para ser  
compartilhado 
com a população  
pelas redes sociais, 
e-mail e WhatsApp.

Colaboração técnica para desenvolvimento do material: Doutores Andrés Duque, Elizabeth Lozano, Zilson Malheiros, Carlos Benitez, Cristina C. Villar, 
James Collins, Bernal Stewart, Gina Murillo, Maria Alejandra Vargas, Claudia Sacio, Paola Carvajal, Paula Yunes.
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Grupo de Periodontia

12 DE MAIO - DIA MUNDIAL DA SAÚDE GENGIVAL

APOIADORES DA CAMPANHA 

ABENO (Associação Brasileira pelo Ensino de Odontologia), 
SOBRAPE (Sociedade Brasileira de Periodontia), ABO  
(Associação Brasileira de Odontologia, APCD (Associação 
Paulista de Cirurgiões Dentistas), COHI, FOLA (Federación 
Odontológica Latinoamericana), FIPP (Federación  
Iberopanamericana de Periodoncia), Colgate-Palmolive.

Através do QR Code é possível 
acessar uma ferramenta digital 

que pode contribuir com o 
auto-conhecimento sobre o 

risco de desenvolver a doença 
periodontal no paciente.

e iniciativas ligadas à prevenção de doen-
ças bucais. Todo o material é facilmente 
compartilhável em diferentes mídias. Os 
temas abordados na campanha foram: Saú-
de Bucal e Bem-Estar, Reconhecendo Si-
nais e Ações Precoces, Cuidados Bucais na 
Gravidez e Diabetes e Saúde Bucal. No dia 
12 de maio, a campanha abordou a relação 
entre hábitos saudáveis e doenças gengivais. 

No site da LAOHA publicamos todo 
o material produzido pela campanha. Nos 
ajude a divulgar essa iniciativa para a pre-
venção da doença gengival em toda Améri-
ca Latina e Caribe.  Para acessar, clique aqui.  

Grupo de Periodontia - 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

https://laoha.org.br/campanha-da-saude-gengival/
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570 Reunião da ABENO

dentária nos cursos de Graduação em Odontologia 
CONSENSO DAS DIRETRIZES PARA O ENSINO DA CÁRIE

O Consenso sobre a cárie dentária nas 
regiões da América Latina e do Caribe ela-
borado pela Associação Latino Americana 
de Saúde Bucal (LAOHA) ressaltou a ne-
cessidade de se priorizar o ensino da cárie 
dentária nos cursos de graduação. No Bra-
sil, a iniciativa de elaborar o Consenso das 
Diretrizes para o Ensino da Cárie Dentária 
nos cursos de Graduação foi liderado pela 
Associação Brasileira de Ensino em Odon-
tologia (ABENO) e contou com o apoio 
de membros do Grupo de Cariologia da 
LAOHA e também de docentes de diversos 
locais do Brasil, contemplando a diversida-
de regional. Participam da equipe de traba-
lho da Comissão: Fábio Correia Sampaio 
(UFPB), Marcelo Bönecker (USP), Ana 
Isabel Fonseca (UEFS, UNIME), Saul Pai-
va (UFMG), Vânia Fontanella (UFRGS), 
Zilson Malheiros (LAOHA), Rodrigo Alex 
Arthur (UFRGS), Flávia Cohen Carneiro 
(UFAM), Fabiana Schneider (UFGRS), 
Linda Wang (USP Bauru), Larissa M. As-
sad Cavalcante (UFF), Rafael Ditterich 
(UFPR-PR), Luisa Gatti Reis (UFMG), 
Vitória Borges Spinola (USP) e ad hoc 

Andreas Schulte (U WITTEN/HERDE-
CKE-Alemanha) e Stephania Martignon 
(U. El Bosque-Colômbia).

A Comissão esteve trabalhando na 
proposta do documento  desde o final de 
2021. Em maio de 2022, houve a abertura 
da Consulta Pública através do SIG Edu-
cação, em que foi disponibilizado o docu-
mento e foram recebidas sugestões para a 
redação e conteúdo.

Entre os dias 7 e 9 de julho, aconteceu a 
57ª Reunião da ABENO, em Lajeado, no 
Rio Grande do Sul, na modalidade híbrida. 
A reunião acontece anualmente e objetiva 
discutir aspectos importantes para o Ensino 
Odontológico brasileiro. No sábado, dia 9 
de julho, o evento organizou um workshop 

Painel de discussão Doutores Marcelo Bönecker (USP), Saul Paiva (UFMG), Flavia Cohen (UFAM), Fabio Sampaio (UFPB), Rodrigo Arthur (UFRGS) e 
Fabiana Schneider Pires (UFRGS).
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aberto para discussão do Consenso das Di-
retrizes para o Ensino da Cárie Dentária nos 
cursos de graduação. Durante a “Oficina 3: 
Consenso sobre Ensino do Agravo Cárie 
Dentária”, foi realizada uma apresentação 
do documento final em que participaram os 
professores Fábio Sampaio, Marcelo Böne-
cker, Saul Paiva, Flavia Cohen, Rodrigo Ar-
thur, Fabiana Scheiner, Ana Isabel Fonseca 
e Vânia Fontanella.

A apresentação foi também um mo-
mento de sensibilização do público para 
atuar ativamente no processo, a partir de su-
gestões enviadas em tempo real presencial-
mente e também pela transmissão aberta 
realizada pelo YouTube. Ao longo da apre-
sentação, Zilson Malheiros e Luisa Gatti 
mediaram o recebimento das sugestões que 
foram discutidas e que serão revisadas pelo 
Grupo para incorporar ao documento que 
segue publicado no site da ABENO através 
desse link.  

A gravação da Oficina está disponível 
em acesso livre e pode ser acessada pelo 

Participe junto à LAOHA e ABENO desta iniciativa para o Consenso das 
Diretrizes para o Ensino da Cárie Dentária nos cursos de Graduação!

1.  Domínios, competências principais e de suporte;
 
2. Conteúdos essenciais para o ensino da cárie dentária; 
 
3. Cárie Dentária e Ciclos de vida; 
 
4. A doença cárie como marcador de desigualdade social; 
 
5. Glossário.

YouTube, através do canal da 57ª Reunião da 
ABENO neste link.

Vale destacar que a Consulta Pública ao do-
cumento permaneceu aberta até o início de agosto. 
Diretores e Coordenadores de Programa foram 
encorajados a participar da construção do Con-
senso, para que este fosse o mais representativo 
possível. 

As sugestões foram divididas entre os capítulos 
do documento final: 

570 Reunião da ABENO

CONSENSO DAS DIRETRIZES PARA O ENSINO DA CÁRIE DENTÁRIA  
NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO BRASIL

Membros do grupo de trabalho ABENO e LAOHA.

Texto: Luisa Gatti e Zilson Malheiros

https://abeno.org.br/destaques/consulta-publica-diretrizes-para-o-ensino-de-carie-dentaria-nos-cursos-de-graduacao-em-odontologia-do-brasil/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=bhXYDgMxh2I&amp%3Bfeature=youtu.be
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CIOSP

LAOHA E OBSERVATÓRIO IBEROAMERICANO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
EM SAÚDE BUCAL MARCAM PRESENÇA NA ARENA CFO

O ano de 2022 foi marcado pelo retorno 
do CIOSP (Congresso Internacional de 
Odontologia de São Paulo) ao pavilhão 
do Anhembi, de forma presencial. A feira, 
como sempre repleta de novidades, con-
templou os congressistas com o CFO cola-
borando com a APCD (Associação Paulis-
ta de Cirurgiões Dentistas), na organização 
do Congresso. E contou ainda com uma 
experiência inédita: “a Arena CFO”, um 
espaço organizado pelo Conselho Federal 
de Odontologia reservado para debates de 
interesse da classe odontológica, que to-
dos os dias recebeu grande público e aco-
lheu pessoas e entidades muito relevantes 
para o contexto da saúde bucal no Brasil.  

No dia 30 de Junho de 2022, no final da 
tarde, a LAOHA e o Observatório Iberoame-
ricano de Políticas Públicas em Saúde Bucal  
foram convidados a realizar uma apresentação 
e painel de discussão a fim de compartilhar 

um pouco sobre seus esforços e parcerias no 
sentido de produzir, sintetizar e disponibi-
lizar evidências científicas de interesse da 
saúde bucal e da saúde coletiva. A atividade 
foi intitulada “LAOHA & Observatório: 
Contribuindo no enfrentamento às DCNTs 
no BRASIL, América Latina e Caribe. 

Foi um tempo muito importante para dar 
visibilidade às iniciativas e fazer conhecer o 
compromisso inegociável que ambas insti-
tuições têm com a tomada de decisão em-
basada nas melhores evidências científicas.  

A atividade começou com o Prof. Dr. 
Cassiano Rösing (UFRGS), Vice-presi-
dente da LAOHA, que abordou “A Doen-
ça Periodontal e seu impacto na saúde geral 
da população da América Latina: Relato 
do Consenso LAOHA” e Prof. Dr. Fabio 
Sampaio (UFPB), coordenador do grupo 
de cariologia da LAOHA, que apresentou 

Dra. Fernanda Campos 
durante apresentação na 
ARENA CFO no CIOSP.



13 NEWSLETTER - 90 Edição - 2022

o consenso de cárie realizado em 2021 e que 
jogou luz em temas estratégicos para que 
políticas e programas melhorem em eficácia 
e eficiência, controlando a doença não con-
tagiosa mais prevalente do mundo. Na se-
quência, a Profa. Dra. Fernanda Campos de 
Almeida Carrer (FOUSP), pesquisadora do 
Observatório, compartilhou resultados de 
pesquisas conduzidas no Brasil e na Amé-
rica Latina, que demonstram a importância 
estratégica de se sintetizar e disponibilizar 
as melhores evidências aos diversos níveis de 
políticas públicas e tomada de decisão. Para 
finalizar os debates, Dr. Gilmar Trevizan 
(CFO) e Dr. Wellington Carvalho (Minis-
tério da Saúde - MS) abordaram a impor-
tância  da atuação na garantia de oferta ade-
quada e embasada nas melhores evidências 
de serviços de saúde bucal aos brasileiros. 

Ficou claro que tanto Observatório, 
quanto a LAOHA têm em seus DNAs a 
missão de intermediar a prática baseada 
em evidências, ou seja, de servir de ponte 
entre quem produz evidência e quem con-
some essas informações para tomada de 
decisões. Os consensos são exemplos im-
portantes de iniciativas que procuram fazer 
esta intermediação. 

Estar em um espaço de tanto prestígio 
como a “Arena CFO” e com a presença do 
Ministério da Saúde e do próprio Conselho 
como uma entidade que integra o grupo de 
tomadores de decisão, no contexto da saú-
de bucal no Brasil é de extrema relevância 
para que LAOHA e Observatório atinjam 
a materialização efetiva dos resultados de 
suas pesquisas, aplicando as melhores evi-
dências em programa e políticas que, de 
fato, impactem na qualidade de vida e na 
saúde da população. 

Da esquerda para a direita: Dr. Cláudio Miyake, Dr. Wellington Carvalho, Prof.  
Dr. Fabio Sampaio, Dr. Gilmar Trevizan, Profa. Dra. Fernanda Campos de Almeida Carrer, 
Prof. Dr. Evaristo Volpato e Dr. João Batista Figueiredo Franco.

Da esquerda para a direita: Dr. Gilmar Trevizan, Prof. Dr. Evaristo Volpato, Prof. Dr. 
Cassiano K. Rösing e Dr. João Batista Figueiredo Franco.

CIOSP

LAOHA E OBSERVATÓRIO  
IBEROAMERICANO DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS EM SAÚDE BUCAL  
MARCAM PRESENÇA NA ARENA CFO
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CIOSP

MEMBROS DA LAOHA PARTICIPAM  
DE ATIVIDADES NO ESTANDE DA COLGATE 

SIMPÓSIO - Cárie Dental: Um Consenso Latino Americano e Caribenho: 
Onde estamos e para onde vamos?

Dr. Marcelo Bonëcker (FOUSP & LAOHA). Dr. Fabio Sampaio (UFPB & LAOHA).

SIMPÓSIO - A Importância do uso de  
enxaguatórios bucais no dia-a-dia clínico

REUNIÃO - Projeto Colgate na Paraíba: Apresentação  
de resultados preliminares e planejamento

Dra. Belén Retamal-Valdes (alumna LAOHA e docente na  
Universidade Guarulhos).

Doutores Carlos Benitez, Marcelo Bonëcker, Bernal Stewart, 
Fabio Sampaio e Silvana Barros.
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Pesquisa

Biofilme em adolescentes com desgaste dentário erosivo - ETW 
BOLSISTA LAOHA EM CONGRESSO ORCA

Aconteceu entre os dias 29 de junho e 
02 de julho deste ano, na região da Sarde-
nha, Itália, o 69th Congresso ORCA 2022 e 
nossa bolsista Viviana Avila participou do 
evento apresentando uma parte dos resulta-
dos da sua pesquisa de doutorado, a análise 
microbiológica da biopelícula de adoles-
centes com ETW, cariados e sãos. 

O Desgaste Dentário Erosivo (ETW) é 
uma condição de perda da estrutura dentá-
ria, desencadeada principalmente pela ex-
posição de tecidos mineralizados a ácidos 
não bacterianos, sejam eles intrínsecos ou 
extrínsecos. Os resultados da pesquisa da  
bolsista Viviana fornecerá evidências sobre 
aspectos médicos e odontológicos, hábitos 
alimentares ou de saúde bucal que podem 
estar associados ao aparecimento de ETW 
em crianças colombianas de 12 a 15 anos. 
Esses resultados irão aumentar as informa-
ções relacionadas às características biológi-

cas relacionadas à saliva, película adquirida 
e biofilme dental que podem ser diferen-
ciais nos indivíduos com ETW.

Viviana desenvolve seu projeto na Uni-
versidad El Bosque, na Colômbia, e nos 
conta que o apoio da LAOHA e Colgate 
tem sido uma experiência muito inspirado-
ra para ela, não apenas pelo suporte duran-
te todo o processo de doutorado, mas tam-
bém como um meio de estabelecer redes 
acadêmicas que, no futuro, poderão pro-
duzir resultados de alto impacto na região 
onde ela atua.
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Alumnos

BOLSISTAS RECÉM-FORMADOS 

Bolsistas

NOVOS ALUNOS DE DOUTORADO

Aldrin André  
Huaman Mendoza 
Aluno da USP 
Peru

Lucas Daylor  
Aguiar da Silva  
Aluno da UNG 
Brasil

JONATHAN 
MEZA
MAURICIO 

I N F O

PhD na Universidade Guarulhos - Brasil

Peru

Email: jomemau60@gmail.com
Instagram: @dr.jonathanmeza/
ORCID: www.orcid.org/0000-0002-4878-9835

Impacto da pesquisa de doutorado

As recessões gengivais são altamente
prevalentes. Nesse sentido, o principal
benefício que nosso estudo pode trazer à
população é proporcionar um tratamento
menos doloroso e com resultados
semelhantes a um enxerto autógeno. Nosso
estudo avaliou a eficácia de uma nova matriz
de colágeno, nossos resultados devem ser
confirmados por outros estudos clínicos
randomizados. Com nossos resultados,
podemos contribuir para a realização de
outros estudos clínicos utilizando esta matriz
em outras cirurgias periodontais.

LAOHA e Sua pesquisa

LAOHA me forneceu todas as facilidades
necessárias para crescer profissionalmente.
Graças à bolsa LAOHA, posso estudar fora
do meu país em uma das melhores
universidades do Brasil.

 

B O L S I S T A  ( 2 0 1 9 - 2 0 2 2 )

34

Jonathan Meza Mauricio Willy Bustillos Torrez 

Defenderam suas teses de doutorado este 
ano mais dois bolsistas: Jonathan Meza 
Mauricio, peruano e aluno da  Universidade 
Guarulhos, especialista na área de periodontia, 
e Willy Bustillos Torrez, boliviano, também 
aluno da Universidade Guarulhos no Depar-
tamento de Periodontia.

 
Parabéns aos dois  
e muito sucesso!
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34

Aldrin quer se especializar em periodon-
tia e implantologia. Lucas vai investigar o 
papel de compostos alternativos e naturais 
no tratamento da periodontite. Ambos 
enxergam no ensino e na pesquisa uma 
maneira de contribuir para a melhoria da 
saúde bucal da população. 

 
Sejam bem-vindos!
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Bacterial composition of dental biofilm from adolescents with erosive tooth wear, cavitated caries 
or sound. Avila V, Beltran EO, Castellanos J, Martignon S., 69th ORCA Congress 2022: Cagliary, 
Sardinha-Italy. https://www.karger.com/Article/Pdf/525637 

Clinical efficacy of lip repositioning technique and its modifications for the treatment of gummy 
smile: systematic review and meta-analysis. Mendoza-Geng A, Gonzales-Medina K, Meza-Mauri-
cio J, Muniz FWMG, Vergara-Buenaventura A., Clin Oral Investig. 2022 Jun; 26(6):4243-4261. doi: 
10.1007/ s00784-022-04467-0. 

Cyanoacrylate tissue adhesive as a membrane in socket preservation: In vitro cytotoxicity and  
clinical evaluation. Mendoza-Azpur, G., Ortiz, J., Valdivia, E., De Souza, G., Collares, F., Meza, 
J., & Shibli, J. (2021). Journal of Osseointegration, 13(4), 220–226. https://doi.org/10.23805/
JO.2021.13.04.7 

Effectiveness of interdental cleaning devices with active substances: a systematic review. Gerson 
Pedro José Langa, Pedro Paulo de Almeida Dantas, Gloria Marcela Ramírez Lemus, Carlos Guillermo 
Benítez Silva, Jonathan Meza-Mauricio & Francisco Wilker Mustafa Gomes Muniz. Clinical Oral 
Investigations, vo lume 26, pages 2253–2267 (2022). 

Effects of antimicrobial mouthwashes on the human oral microbiome: Systematic review of con-
trolled clinical trials. do Amaral GCLS, Hassan MA, Sloniak MC, Pannuti CM, Romito GA, Villar 
CC. International Journal of Dental Hygiene, 9 Aug. 2022, doi:10.1111/idh.12617.

A multi-country survey on the impact of COVID-19 on dental practice and dentists’ feelings in 
Latin America. Rafael R. Moraes, Carlos E. Cuevas-Suárez, Wilfredo G. Escalante-Otárola, María 
R. Fer nández, Andrés Dávila-Sánchez, Patricia Grau-Grullon, Eduardo Fernández, Tania M. Ló-
pez, Guillermo Gra zioli, Luis A. Arana, Luis F. Rondón, Willy B. Torrez, Giana S. Lima, Helena S. 
Schuch, Marcos B. Correa & Flavio F. Demarco. BMC Health Services Research volume 22, Article 
number: 393 (2022). 

Validation of an erosive tooth wear risk factors questionnaire for adolescents. Avila V, Díaz-Báez 
D, Beltrán EO, Castellanos J, Martignon S., Clin Oral Investig. 2022 Apr; 26(4):3573-3584. doi: 
10.1007/s00784- 021-04325-5. Epub 2022 Jan 21. PMID: 35059833. 
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