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Nosso parceiro Dr. Dino Capelozza
tem um recado especial para você
28 ago 2018

Confira aqui, em primeira mão, o balanço do 11º Congresso
Internacional da ABOR

Vem aí o Orto 2018-SPO, maior
Congresso de Ortodontia da
América Latina
28 ago 2018



01 NOV 2017

13º Encontro Capelozza | IDLogical confirma Prof. Dr. Márcio

Sempre presente nos maiores fóruns da Ortodontia, a ID-Logical participou como patrocinadora oficial desse
grande encontro

Almeida para falar sobre Mini-implantes extraalveolares
13 ago 2018

Foi um sucesso a participação da ID-Logical no 11º Congresso Internacional da Associação Brasileira de Ortodontia e

A ID-Logical levou para os paraenses e para o mundo produtos desenvolvidos com alta tecnologia, fabricados pelo

Confira programação do 13º
Encontro Ortodontia
Individualizada Capelozza | IDLogical

experiente Tufy Lemos, empresário reconhecido dentro e fora do Brasil, desde os tempos de Abzil, sua antiga

13 ago 2018

Ortopedia Facial (ABOR), no Hangar – Centro de Convenções da Amazônia, em Belém do Pará, de 11 a 14 de
outubro.

empresa.
Seu retorno ao mercado da Ortodontia trouxe uma série de produtos inovadores, em dia com as demandas dos
mercados nacional e internacional. Tufy viajou pelos principais países do mundo para observar novas tecnologias e
descobrir quais eram as principais necessidades desses mercados.
Foi daí que surgiu a ID-Logical. Para atender aos especialistas da Ortodontia, que buscam excelência, exigem
produtos de qualidade, com preços acessíveis.
E para manter a plena satisfação desses profissionais, a ID-Logical lança mão de incontáveis anos de estudos para a
fabricação de todos os seus produtos, ancorados em evidências científicas, com inovações que só quem está no
mercado ortodôntico há décadas pode oferecer.
Em outubro, a ID-Logical participou como patrocinadora oficial do Congresso da ABOR, fortalecida pela presença do
doutor professor Leopoldino Capelozza Filho, que reuniu sua experiência científica à precisão industrial de Tufy
Lemos para o desenvolvimento da Linha Bracanic de braquetes convencionais de metal, com prescrições
individualizadas.
Para Tufy Lemos, o evento apontou um cenário bem otimista para ID-Logical.

“Tivemos um ótimo congresso. É sempre muito bom rever amigos de longa data e conquistar novos
parceiros. Muitos ortodontistas ainda não conheciam a história da ID-Logical, que apesar de nova, é
uma empresa familiar criada com base em minha expertise de mais de 20 anos no mercado de
ortodontia. Por isso, a divulgação da nossa empresa tanto pela ABOR quanto em nosso stand foi
importante, para apresentar os detalhes e inovações da linha ID-Logical, além de contar um pouco da
nossa trajetória, que envolve estudos, linhas de produtos e marcas que já nos pertenceram. Assim,
conquistamos muitos bons contatos que, certamente, se transformarão em parcerias duradoras
focadas em ortodontia de qualidade”. (Tufy Lemos Filho)

Vale salientar, que a ID-Logical é a única indústria de produtos ortodônticos no Brasil que fabrica a Prescrição
Capelozza atualizada e com endosso do próprio Dr. Leopoldino Capelozza Filho.
O EVENTO
Foram quatro dias de eventos, que contou com uma extensa programação – 12 cursos, 6 simpósios, 22 minicursos,
43 conferências, além de atividades paralelas, que trataram de temas como Ortodontia, o tempo e a alquimia, a
eficiência dos sistemas autoligados, estratégias clínicas e biológicas para aceleração de tratamentos, o uso de botox
na estética do sorriso, aplicação de laser, ortodontia lingual customizada, desafios e soluções nos retratamentos
ortodônticos, entre outros temas atraentes.
Thais Mendes Lemos, gerente financeira da ID-Logical, escolheu o evento da ABOR para lançar a nova versão do
braquete ID-ALL Autoligado Passivo. A esperada novidade superou as expectativas dos ortodontistas.
Sissy Mendes, presidente da ABOR – PA, fez questão de salientar que o evento foi um marco para os profissionais da
região. Para ela, que é ortodontista e ortopedista facial, “o congresso da ABOR é referência mundial na área de
Ortodontia no Brasil; é considerado o maior evento da categoria, e pela primeira vez aconteceu na região Norte.
Poder congregar os colegas de nossa região com o melhor da Ortodontia elevou a qualidade do profissional, que
precisava ir a outros Estados para atualizações desse porte.”
Numa área de mais de 3 mil quadrados, 40 empresas apresentaram aos ortodontistas produtos, serviços e soluções
aliadas ao bem-estar e à qualidade de vida de seus pacientes.
TEVE BRINDE SIM!
O destaque da ID-Logical na feira do 11º Congresso Internacional da ABOR ficou por conta da promoção Click e
Compartilhe, que convidava o ortodontista a visitar o stand 4. Quem apareceu por lá, bastava se cadastrar, fazer
uma foto divertida no backdrop da empresa e publicar nas redes sociais marcando @id-logical #idlogical, para
retirar um caso de Bracanic Low Profile. A iniciativa foi um sucesso!
Faça. Pratique. Pense Ortodontia.
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