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Palavras do Diretor do HACO 
É com profunda satisfação que escrevo para profissionais, cujo valor não se expressa apenas 

nessas palavras. Entretanto, tento aqui ressaltar de forma sintética, o que penso a respeito do que 
podem fazer, através desta revista odontológica digital. 

Devem sim mostrar para a comunidade científica, o quanto são dedicados, capazes e 
conhecedores das suas atividades técnicas e laborais, espelhadas no que habitualmente fazem neste 
Hospital de Aeronáutica de Canoas (HACO). 

Quando cheguei nessa cidade para dirigir pessoas, serviços, divisões, gabinete e os esquadrões 
subordinados, atuando como ordenador de despesas, agente diretor e diretor propriamente dito, 
desconhecia a grandeza que destaca a equipe de odontologia do HACO. 

Em bem pouco tempo ficou evidente, que se tratava de um “diamante bruto” a ser lapidado 
em termos acadêmicos, cujo saber se mantinha escondido nas profundezas de cada componente, 
mas para quem tem olhos atentos, expressava-se claramente, no potencial ostentado, em que pese 
latente. 

Ao longo dos meus 36 anos e 5 meses de serviços públicos, ávido pelo saber, sempre busquei 
esmiuçar o conhecimento humano de forma ampla, irrestrita e enriquecedora pelo pulverizar do 
aprendizado, sempre utilizado de modo abrangente e construtivo. Conheci profissionais brilhantes, 
cintilantes como estrelas isoladas, mas foi aqui no HACO, que me deparei com essa constelação de 
potencialidades agrupadas, como galáxias escondidas sobre as nuvens de um apequenar perfunctório 
de serviços, que o firmamento não poderá mais ocultar daqui pra diante, visto que se expressarão 
grafados como casos clínicos e demais artigos demonstrados nas múltiplas “folhas digitais”, que 
espalharão conhecimentos elencados por este escrete dental. 

Parabenizo a todos vocês que favorecem os sorrisos de beleza plástica, combatem as 
odontalgias e demais entraves da saúde bucal, mas centralizo os meus agradecimentos na pessoa do 
Sr. Carlos Eduardo Caneiro Xavier, Tenente Coronel Dentista da Força Aérea Brasileira, chefe da 
Divisão Odontológica do HACO, que pelo seu dinamismo, proficiência técnica, espírito de corpo, 
lealdade, seriedade e brilhantismo, facilita sobremaneira a administração, o bem estar dos usuários 
do SISAU, e faz da sua Divisão, um exemplo a ser seguido por todos os profissionais de ponta do 
Comando da Aeronáutica. 

Mauro Amim Sab – Cel Médico 
Diretor do HACO 
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Palavras do Chefe da DO 
No início de 2019, o Senhor Diretor do HACO, Cel Med Mauro Amim Sab, desafiou a Divisão 

Odontológica (DO) a produzir tarefas além de suas atividades técnicas e assistenciais. Desafio aceito, 
iniciamos projetos com fulcro no comprometimento e sinergia dos nossos Oficiais Dentistas, 
características marcantes dos integrantes da DO. Após um período de intensos trabalhos, 
transformamos ideias em realidade. 

Hoje, ao apresentarmos a IX Jornada Odontológica do HACO (JOHACO), presencialmente e 
transmitida em tempo real, conquistamos um desafio há muito esperado. Ávidos por esse momento, 
nossa querida JOHACO ocupa lugar análogo a outras Organizações de Saúde da Aeronáutica (OSA) de 
destaque. 

O lançamento desta revista científica, totalmente digital, teve origem em uma ideia de 
intenções sólidas. Ela foi elaborada e estruturada para apresentar casos clínicos realizados com 
excelência. Por hora, apresentamos seis artigos científicos produzidos por nossos Oficiais. Além das 
publicações, temos a intenção de estimular e compartilhar a produção científica dentro e fora do 
HACO, em edições a cada seis meses.  

 Em breve, pretendemos iniciar nas dependências do HACO o Curso de Capacitação em 
Odontologia Hospitalar, com a participação de professores multidisciplinares. O curso atenderá os 
requisitos estabelecidos pelo Conselho Federal de Odontologia. Seu certificado de conclusão 
proporcionará habilitação aos Oficiais Dentistas, elevando o nível de proficiência no atendimento aos 
usuários do Sistema de Saúde da Aeronáutica. 

Outras realizações estão planejadas. O desenvolvimento de novos cursos é real e seus projetos 
estão em fase de finalização. Essa evolução é creditada inicialmente ao Senhor Diretor do HACO que 
nos estimulou a novos desafios; aos integrantes da DO que foram além de suas tarefas diárias, não 
mensurando esforços para vencer os desafios propostos e; a interoperabilidade entre os demais 
setores da saúde e administrativos desta OSA. Trabalhar com todos é um privilégio. 

                                                         
    Carlos Eduardo Caneiro Xavier - Ten Cel Dentista 

                                                                     Chefe da Divisão Odontológica 
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Carta dos Editores da ROHACO 
 

Caros leitores, 

É com muito prazer que a Divisão Odontológica do Hospital de Aeronáutica de Canoas (DO-
HACO) abre a primeira edição da sua Revista Científica. O corpo editorial acredita na colaboração 
intelectual e divulgação dos conhecimentos técnico e científico de maneira ampla, para as mais 
diversas áreas de interesse. Essa revista é uma forma gratuita de contribuição de diferentes saberes 
para as comunidades da odontologia e da saúde como um todo. A educação continuada e a evolução 
técnica constante são fortemente incentivados dentro do âmbito da Divisão Odontológica. Dessa 
forma, torna-se interessante a publicação das práticas em saúde através de relatos de Casos Clínicos 
que mesclam o conteúdo teórico/científico com a experiência clínica.  

A comunicação proposta por esta revista é, também, uma forma de reflexão crítica para a 
evolução constante no atendimento ao paciente. Nesta primeira edição, haja visto o tempo proposto 
para o lançamento da revista, serão apresentados somente casos clínicos realizados por oficiais-
dentistas da DO-HACO. Em seguida, o corpo editorial incentivará a submissão de manuscritos por 
profissionais externos à DO-HACO que queiram contribuir publicamente com seus trabalhos.  

O corpo editorial está muito contente com o início da valorização científica dentro da Divisão 
Odontológica do Hospital de Aeronáutica de Canoas. Desdobramentos reflexivos e críticos com 
relação às práticas clínicas, continuação e aprimoramento de cuidados conscientes com o todo do 
indivíduo e uma reabilitação cada vez mais rápida e integral do paciente são vislumbrados com a troca 
de conhecimento proporcionada pela Revista Odontológica do HACO. 

 

Cauana Oliva Tavares – Ten Dentista 
Editora da ROHACO 

 


