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Infelizmente, a pandemia está durando mais tempo do que nós esperávamos.
Nossa região ainda está sendo atingida, assim como o mundo todo. Praticamente
todos os eventos presenciais foram cancelados ou adiados.
Programas especiais na DMFR foram capazes de se adaptar facilmente no ambiente
online (pode ser virtual também), e a tele radiologia está cada dia mais sendo
utilizada.
Como nós reportamos antes, nosso congresso Latino-Americano sobre DMFR, que
seria sediado na Costa Rica em março de 2020 foi cancelado. Entretanto, ele foi
realizado por uma série de conferências on-line apresentadas não apenas para os
radiologistas latino-americanos, mas também colegas dos EUA, Polonia e da Índia.
Como a região, nessa pandemia encontramos uma oportunidade de fortalecer
relações entre nós.
Referente ao Brasil, enquanto escrevemos esse artigo, a situação da pandemia
está extremamente severa e os números, infelizmente, estão entre os piores no
mundo. Entretanto, esse não é o lugar para discutir as razões que nos conduziram
a estar nessa situação caótica, certamente isso tem afetado a DMFR. Como
mencionamos dois anos atrás (Newsletter Vol. 49, No. 1) o 23º encontro da
Associação Brasileira de Radiologia Oral (JABRO – 2020) o qual iria acontecer em
nos dias 20 a 22, em Goiânia foi postergado para o segundo semestre de 2021
(outubro 27 a 29, 2021). Novamente, devido a situação (especialmente no atraso
das vacinações), a Associação Brasileira de Radiologia Oral (ABRO) decidiu
cancelar o congresso e focar os esforços na organização do próximo CONABRO
(11º Congresso Brasileiro de Radiologia Oral), mantendo o evento em Goiânia,
porém alterando a data para os dias 19 a 22 de outubro de 2022. A fim de
compensar esse tempo sem encontros científicos e as mudanças no estatuto da
ABRO, a associação está planejamento a publicação de dois livros até o fim de
2021, com foco em odontologia digital e as aplicações da ultrassonografia na
região buco maxilo facial.
O novo foco na proteção radiológica planejada no fim de 2019 (RDC #330
dezembro 20 2019) – finalmente abordando a regulamentação na radiação
extraoral,
tomografia
computadorizada,
ressonância
magnética
e
radiologia intervencional – encontrou obstáculos para avaliar a efetividade geral
devido a pandemia. Mesmo assim, o presidente da ABRO, Dr. Mauricio Barriviera,
confirmou que a associação se manteve em constante contato com a Agência

Reguladora de Saúde Brasileira (ANVISA) a fim de esclarecer e guiar as clínicas de
radiologia oral na nova rotina de proteção radiológica. Dr. Mauricio também
destacou que os membros da diretoria da associação têm participado de reuniões
com o Conselho Federal de Odontologia, como foi solicitado pelos associados
da ABRO, a fim de discutir os tópicos em alta na radiologia oral (principalmente a
odontologia digital e a ultrassonografia), e tem recebido total suporte do CFO.
Enfim, nós acreditamos que o final do primeiro semestre de 2021 será parecido
com o ano de 2020 em relação a pandemia, com isso a grande maioria dos
congressos irão ser on-line. Regionalmente, estamos esperando encontros
presenciais novamente, no próximo Congresso Latino Americano que será no Chile
em 2022.
Se cuidem e desejamos o melhor para todos.
Anne Oenning, Brazil.
Alejandro Hidalgo, Chile.
Enrique Sierra, México.
*Artigo traduzido da Newsletter revista DMFR – Dento Maxillo Facial Radiology.
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