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Tanto o saldo do entrosamento acadêmi-

sores e pesquisadores suecos, dentre os quais:

co, quanto o científico foram legitimamente

Lars Sennerby, Tosten Jemt, Lars Rasmusson,

positivos. O “Brazilian Day II”, evento ocorrido

Ann Wennerberg, Tomas Albrektsson, apenas

no mês de novembro/2010, se consolida três

para citar alguns. O professor americano Dr.

anos após, dando sequência ao primeiro encon-

Lyndon Cooper, do estado da Carolina do Norte,

tro de colegas brasileiros e suecos, na cidade de

também participou da grade de palestrantes, va-

Gotemburgo, com o objetivo específico de tro-

lendo-se da sua vinda à Universidade de Gotem-

car informações científicas entre duas egrégias

burgo para exercer o papel de “opositor” ao co-

e tradicionais instituições de estudo e pesquisa:

lega brasileiro Luís Meirelles (RJ) que, a época,

o Departamento de Biomateriais da Universi-

foi submetido e aprovado ao defender brilhante-

dade de Gotemburgo-Suécia e a Universidade

mente sua tese de doutorado sobre a influência

Sagrado Coração (USC) Bauru - Brasil, respec-

da nano-estrutura no processo de reparo ósseo.

tivamente representadas pelo Prof. Dr. Tomas

Este encontro foi detalhadamente registrado nas

Albrektsson (Chairman and Head, Departament

páginas deste mesmo periódico, na seção “Acon-

of Biomaterials/Handcap Research, Institute of

tecimentos”, sob o título: “Gotemburgo acolhe

Surgical Sciences) e o Prof. Dr. Carlos Eduardo

dentistas brasileiros em berço esplêndido”. (Rev.

Francischone (Coordenador do Programa de

Dental Press Periodontia Implantol. v. 1, n. 3, p.

Doutorado e Mestrado em Implantologia - Pós

110-111; jul./ago./set. 2007).

Graduação da USC - Bauru - Brasil).

Desta vez, o grupo de brasileiros que

No “Brazilian Day I”, uma comitiva composta

compôs o “Brazilian Day II”, foi formado por

por 18 colegas brasileiros, entre alunos, profes-

professores e alunos do Mestrado e Doutora-

sores, mestres e doutores, liderados pelo Prof.

do da USC (21), mais três colegas dentistas

Doutor Carlos Eduardo Francischone e condu-

convidados da Bahia e, do nosso país irmão

zidos pelo ex-aluno de pós-graduação da USC

Portugal, mais outros três convidados, totali-

e responsável pela criação do evento, o Prof.

zando 27 profissionais engajados em partici-

Doutor Luís Rogério Duarte, interagiu na forma

par deste intercâmbio científico de cooperação

de palestras alternadas com renomados profes-

mútua, oferecido pelo acordo assinado entre
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as duas já citadas universidades. O convênio

tes, novas tecnologias e suas aplicações. Den-

bilateral de cooperação técnico-científico, teve

tre eles, Stig Hansson, PhD; (Senior Scientific

mais uma vez no Prof. Doutor Luís Rogério

Executive, Research and Development) e Mia

Duarte, seu principal articulador. Fruto deste

Jenssen, DDS; (Head of Training & Education,

movimento institucional entre Brasil e Suécia,

Business Unit Dental). Em meio a estas confe-

cabe ressaltar que compondo a comitiva de

rências, um almoço de cardápio variado e sofis-

colegas da USC, encontrava-se o doutorando

ticado, foi oferecido ao grupo em modernas e

Márcio Borges Rosa, indicado pelo coorde-

confortáveis instalações.

nador do programa de Doutorado e Mestra-

Mesmo com uma temperatura de sete

do em Implantologia da USC, Prof. Dr. Carlos

graus negativos e muita neve, não faltou ca-

Francischone, para iniciar a conexão de estudo

lor humano no Brazilian Day II. O receptivo

e pesquisa com o Departamento de Biomate-

aos colegas brasileiros, liderado pelo Prof. Al-

riais da Universidade de Gotemburgo.

brektsson, foi de uma elegância e gentileza

A programação oficial deste evento incluiu

irretocáveis. Logo em suas palavras iniciais de

também uma visita de dia inteiro à sede da As-

boas-vindas, ele apontava para a lousa em tom

tra Tech Dental, na cidade de Mölndal-Sweden,

desafiador, sugerindo para o intervalo da “oral

com seis “speakers” abordando temas atualiza-

section“, aquilo que préviamente havia escri-

dos referentes à fabricação dos seus implan-

to: “Para os bravos! Caminhar 300 metros na

Figura 1 - O Prof. Dr. Tomas Albrektsson recebe o grupo brasileiro e faz
convocação geral para ver a bandeira brasileira na neve!

Figura 2 - As duas universidades representadas: Prof. Dr. Carlos Eduardo
Francischone (USC-Bauru-Brasil) e o Prof. Dr. Tomas Albrektsson (Universidade de Gotemburgo-Suécia).
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Bauru - Gotemburgo: nasce uma conexão “osseointegrada” à ciência e à pesquisa

nevasca. Mais 300 metros no corredor para a

em sua maioria, temas das suas teses de Dou-

estátua de Branemark + exposição/memorial.

torado ou Mestrado.

Veja a bandeira brasileira na neve!”. Todos fo-

Apos o término das palestras, houve en-

ram bravos e enfrentaram, sem queixas, o de-

trega dos diplomas para os participantes da
oral section e da exposição de posters. Em
seguida, uma banca formada pelos condutores do evento, os Profs. Drs. Tomas Albrektsson, Carlos Eduardo Francischone e Luís Rogério Duarte, avaliou cada um dos 14 painéis
inscritos, de onde foram destacados três com
“menção honrosa”.
A programação oficial seguiu seu curso,
organizando detalhada visita de todos os participantes ao Departamento de Biomateriais
da Universidade de Gotemburgo, onde o Prof.
e cientista Dr. P.I Branemark trabalhou em suas
pesquisas, e que hoje tem como Chairman, o
Prof. Dr. Tomas Abrektsson. Equipamentos de última geração puderam ser vistos e fotografados,
fechando com chave de ouro o Brazilian Day II.

safio proposto.
As 18 palestras transcorreram alternadas
dentro dos limites pré-estabelecidos de 12 minutos para a exposição em inglês do conteúdo
das pesquisas, com 3 minutos destinados às
perguntas. Representaram a Universidade de
Gotemburgo: Byung Soo Kang Bone; Young
Taeg Sul; Kostas Bougas, Behnoosh Malekzadeh; Victoria Franke-Stenport. A Universidade
de Malmö foi representada por: Ryo Jimbo;
Humberto Osvaldo Schwartz Filho. E a Århus
Universitet – Denmark, teve em Rubens SpinNeto seu representante único. Os dez colegas
restantes, que compunham a grade de apresentações, eram brasileiros e defendiam as
pesquisas desenvolvidas na USC, que serão,

Figura 3 - Prof. Dr. Francischone apresenta as credenciais brasileiras na
abertura do Brazilian Day II.



Figura 4 - Hotel Gothia Towers - Gotenburgo - Suécia (Grupo Brazilian
Day II).

Rev Dental Press Periodontia Implantol. 2010 out-dez;4(4):14-7

Franklin Moreira Leahy

No retorno de todo o grupo ao Brasil,

uma cirurgia no conceito “all on four” para

uma estratégica escala em Lisboa-Portugal,

carga imediata, fosse acompanhada ao vivo

possibilitou conhecer a rotina da Maló Clinic,

por todos.

pertencente a um ex-aluno do Doutorado da

Que toda a programação e boas recorda-

USC, que teve sua tese defendida em 2009,

ções desta visita acadêmico-científica, propor-

o Prof. Dr. Paulo Maló. A clínica recebeu os

cionem um sólido lastro para uma nova investi-

brasileiros, agendando e permitindo que

da. Que o Sagrado Coração permita!

Figura 5 - Flagrante de parte do grupo brasileiro em almoço na Astra.
No primeiro plano à esquerda, Julia Dahlquist (Assistant Controller / Export
Sales & Marketing), sueca com coração brasileiro. Fala perfeitamente o
português.

Figura 6 - Exposição de posters.

Figura 7 - Ouvindo explicações em visita ao Departameto de Biomateriais
da Universidade de Gotemburgo.

Figura 8 - Parte dos alunos da USC em visita à Maloclinic. Da esquerda
para a direita: Salomão Ostetto, Franklin Leahy, Luis Guillermo Peredo, Dario
Miranda, Luis Rogério Duarte, Valdimar Valente, Julio Cesar Cravinhos e
Wanderley Kenedy.
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