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Conheça mais sobre
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Reface
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Pioneirismo
Saiba como o
marketing pode
salvar a carreira
de um dentista

Editorial

Depois de algum tempo de espera, a
categoria finalmente tem acesso aos
primeiros nomes confirmados para o
sempre esperado Ciogo 2013. A grade
será composta por grandes nomes, como
dos idealizadores do projeto Estética
Restauradora, os Drs.Victor Clavijo e
William Kabbach.
Entretanto, eles não serão os únicos
destaques desse grande evento, o qual, cada
vez mais, se pauta pela interdisciplinaridade.
Sob essa ótica, virá o analista de Marketing
Daniel de Brito, pioneiro em aliar a referida
ciência à Odontologia no Brasil, o que vem
rendendo ótimos resultados, tanto para
Dentistas como para pacientes.
Mas, enquanto o Ciogo 2013 - marcado
para outubro – não chega, o calendário

científico de abril está recheado de
atrações. Nos dias 12 e 13, Goiânia
vai receber o 2º Encontro Goiano de
Odontologia para Bebês da Associação
Brasileira de Odontopediatria Regional
de Goiás (ABO-Odontopediatria/GO).
O congresso terá presença do Dr. Luiz
Walter, conhecido por ter fundado a
primeira clínica para bebês do País.
Simultaneamente, a instituição vai receber
o 1º Encontro Goiano de Ex-alunos
de Especialização em Odontopediatria
da ABO Goiás e UFG. Nesse ritmo, o
interior do estado não ficará de fora.
A ABO Goiás – Regional Rio Verde
preparou o 1º Meeting de Pério-PróteseImplante, que vai acontecer nos dias 19
e 20 de abril, na chamada Capital do
Sudoeste Goiano, Rio Verde.

Mas esta edição também reserva espaço
para descontração. Na matéria sobre
hobbies, os Cirurgiões-Dentistas Ábio
Junqueira e Breno Marçal apresentam
suas apaixonantes opções de diversão
e trabalho em suas respectivas
propriedades rurais.
A dica de lazer desta edição vai deixar
os leitores de boca aberta. Com
indicações de pratos e bebidas, os
Dentistas vão poder aproveitar bons
momentos de conversa com os amigos
ao som de boa música e em ambiente
aconchegante.
Boa leitura!
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Agora você conta com o que há de melhor em Metalfree

Sistema CAD/CAM é com a UNIARTE
· Inlay e Onlay · Facetas · Coroas totais
Agilidade e perfeição com E.max
ou porcelana pura em apenas 1 dia.

3 elementos

Entregamos seu
trabalho em apenas 12h.

· Protocolos Zircônia
· Fixas sobre Implantes
· Fixas Convencionais

· Coping
· Munhões

Protocolos livres de metais, totalmente
em porcelana. Resultados com estética
e qualidade superiores.

Acima de 3 elementos, em 24h.

SERVIÇOS COM A EXCELÊNCIA UNIARTE
· Empress E-max
· Protocolos de Resina
· Núcleos Fundidos
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· Próteses sobre Implantes
· Resinas Foto Cerômeros
· Enceramentos Diagnósticos

· Provisórios
· Resinas Acrílicas
· Placas · PPR

62 3097-7676

/ 3094-7728 / 3094-7748

www.uniartelaboratorio.com.br / uniartelaboratorio@terra.com.br
uniartelaboratorio Rua 36, Qd. H-17, Lt. 16, St. Marista, Goiânia
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Chegou a vez dos bebês!

PROGRAMA CIENTÍFICO

Congresso que abordará temas
concernentes à saúde bucal dos
infantes reúne profissionais de
renome internacional
Foi-se o tempo em que a dentição de
infantes recebia atenção limitada dos
Cirurgiões-Dentistas. Correndo atrás do
tempo perdido, odontopediatras investem
tudo que têm na disseminação de
conhecimentos sobre o desenvolvimento
de técnicas e tratamentos orofaciais.
Para concretizar essa ideia, Goiânia
receberá nos dias 12 e 13 de abril o
2º Encontro Goiano de Odontologia
para Bebês da Associação Brasileira de
Odontopediatra Regional Goiás (ABOOdontopediatria/GO).
O evento, que vai abordar os destaques
atuais da especialidade, terá participação
de uma das principais autoridades
do segmento em nível nacional, o Dr.
Luiz Reynaldo de Figueiredo Walter,
conhecido por ter criado a primeira
clínica para bebês no País. De acordo com
a coordenadora do evento, Dra. Suzana
Cardoso, o público-alvo do encontro são
os filiados à ABO-Odontopediatria/GO.
“Para os doutores que fazem parte da
associação, as inscrições serão gratuitas
até o dia 15 de março. Entretanto, temos
apenas 150 vagas, as quais poderão ser
preenchidas por meio do site www.
abodontopediatriago.org.br”, afirmou
Dra. Suzana. Ela ainda reforçou que para
realizar as inscrições os sócios devem
estar em dias com a associação. O valor
6

Simpósio

CURSOS

Atendimento Precoce: Uma
Abordagem Interdisciplinar

- Odontologia Intrauterina /
Flávia Konish (SP)

Coordenação:
Lilian de Fatima Guedes de Amorim
- Odontopediatra (GO)

- O Uso de Fluoretos na Clínica
de Odontopediatria / Paulo Cesar
Rédua (ES)

TEMAS:

- Risco de Cárie: Evolução
e Estado Atual / Luiz R. de
Figueiredo Walter (PR)

- Amamentação do Ponto de
Vista do Bebê / Sebastião Leite
Pinto - Médico Pediatra (GO)
- Síndrome do Respirador Bucal
/ Melissa Ameloti Gomes Avelino Médica Otorrinopediatra (GO)
- Alimentação na Primeira
Infância / Lilian
Chaves Coelho
- Nutricionista
(GO)

para participantes não-associados ainda
não foi definido.
Programação
Na grade científica do congresso, constam
vários destaques de renome internacional.
Entre eles, o referido, Dr. Luiz Walter,
de Londrina – PR, que abordará o Risco
de Cárie – Evolução e Estado Atual. “O
que queremos com isso? Ressaltar a
importância da cárie para a população,
mudando o paradigma da atenção
odontológica, de que se vai ao Dentista
para tratar, não para prevenir e manter a
saúde”, reiterou ele.
Para isso, Dr. Luiz pretende discutir quais
são as bases dos programas educativos
preventivos. “Nesse sentido, posso dizer

quais são os pontos fundamentais do meu
assunto: 1) Idade do paciente no ingresso
ao programa; 2) Assiduidade do paciente
ao programa; e 3) Adesão dos pais do
paciente ao projeto educativo”.
Outro expoente do encontro é a Dra.
Flávia Konishi, de Araraquara-SP, que vai
ministrar palestra sobre Odontologia
Intrauterina. “A especialista vai abordar
toda a formação oclusal dos nacituros
e cuidados para gestantes”, afirmou a
coordenadora.

César Rédua. O tema da palestra
será Uso de Fluoretos na Clínica
de Odontopediatria. Dois outros
importantes temas são a Reabilitação
Neuro-oclusal em Bebês e as Pistas
Diretas “Planas” na Primeira Dentição, que
serão trazidas à tona, respectivamente,
pelas Dras. Marília Franco Punhagui e
Maria Isaura Duelau.

Como forma de exaltar a
interdisciplinaridade o encontro abarcará
um seminário com participação de
profissionais de outras áreas da saúde.
O médico pediatra Sebastião Leite Pinto
vai trabalhar o tema da amamentação.
Já a Dra. Melissa Avelino, vai falar sobre
a Síndrome do Respirador Bucal. Para
completar o quadro, a nutricionista Lilian

- Abordagem Conservadora de
Lesões Dentinárias na Dentição
Decídua / Rodrigo Guedes de
Amorim (DF)
- Mordida Cruzada: Atendimento
Precoce / Marilia Franco Punhagui
(PR)
- Pistas Diretas Planas na
Primeira Dentição / Maria Isaura
Monteiro Buelau (SP)

Chaves vai discorrer sobre Alimentação
na Primeira Infância.
Em dose dupla
Para agregar ainda mais valor acadêmico
ao encontro, a instituição vai receber
- nas mesmas datas - o 1º Encontro
Goiano de Ex-alunos de Especialização em
Odontopediatria da ABO Goiás e UFG.

As mudanças protocolais trazidas pela
utilização da pasta com flúor em bebês
também vão fazer parte da pauta, com
apresentação do presidente nacional
da ABO-Odontopediatria, Paulo
7

Negócio

C.I.R.O. - Patrocinador O�cial da Odontologia Goiana

Aliança científica
Descubra como o marketing pode auxiliar o dentista
na busca pelo sucesso profissional

Pensando nisso, o Dentista deve se fazer a
seguinte pergunta: de que forma isso poderá
me ajudar? Para responder à pergunta, a
equipe organizadora do CIOGO 2013 vai
trazer o especialista Daniel de Brito, o qual
ministrará a palestra “Não me leve a mal,
doutor, mas o Marketing pode salvar sua
carreira”.“Vamos descobrir juntos como o
tratamento odontológico pode se moldar às
percepções e necessidades dos clientes. Mas,
claro, respeitando a ética, uma vez que saúde
não é produto”, ressaltou ele.
Do banheiro limpo ao conforto da recepção,
do carisma da auxiliar à inovação tecnológica

do consultório, do som ambiente à
comunicação da fachada, Daniel revelou que
o Marketing influencia tudo que relaciona o
produto (serviço prestado pelo consultório)
com o cliente.“Tem que ficar claro que o
poder saiu das mãos do Dentista e foi para
as mãos do cliente.A preferência é dele, é
ele que escolhe quem vai atendê-lo, não o
contrário”.
Pioneiro no Marketing de Serviços no País,
Daniel afirmou ainda que esses laços, entre a
Odontologia e o Marketing, apesar de óbvios
não são muito utilizados.“A razão principal
é o desconhecimento, muitos confundem
Marketing com Publicidade, sendo assim, criam
um paradigma terrível”, alertou.

Dentistas por, pelo menos, uma década”, frisou.
Para ele, o mercado não aceita mais um
serviço amador. Portanto, o CirurgiãoDentista recém-formado precisa focar em
uma especialidade e é nesse formato que
irá ter mais chances de se destacar.Todavia,
“Trabalhar para os melhores, saber o que é
ser funcionário, ser apaixonado por gente e
amar a profissão, são as principais qualidades
encontradas em profissionais de ponta. Esses
sim serão capazes de aliar o Marketing com a
Odontologia de modo a dar
ênfase no desenvolvimento
de serviços que atendam
uma demanda provocada
e garantindo a excelência”,
explicou.

Entretanto, apesar do serviço ainda estar
engatinhando no Brasil a confirmação do
sucesso está nos clientes atendidos, tais
como Hugo Nary e Capelozza, que se
destacaram com ajuda da ferramenta.“Elas
servem, principalmente, para os Dentistas
recém-formados, que desejam investir
em um consultório próprio. Profissionais
nessa condição precisam amadurecer seu
lado empreendedor trabalhando para outros

Prof. Dr. Rogério Ribeiro de Paiva

Daniel de Brito
STICO CO
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ESPECIALISTA EM RADIOLOGIA – FOB/USP
MESTRE EM RADIOLOGIA BUCOMAXILOFACIAL – FO/UFG
DOUTOR EM CIÊNCIAS DA SAÚDE – FS/UnB
PROF. DE RADIOLOGIA - FOA/UniEVANGÉLICA

Q

Radiologista - R.T. CRO-GO 4042

Investir nos principais eventos da Odontologia
regional é retribuir à parceria e reconhecer o
potencial do pro�ssional goiano.
DI

De acordo com o guru internacional do
Marketing, o norte-americano Philip Kotler,
a definição da mencionada ciência está
alicerçada nas considerações e desejos dos
cidadãos globais - como respeito ao meio
ambiente, aos valores humanos (da mente,
do coração e do espírito) - e às novas
tecnologias. Portanto, ao analista de Marketing
cabe perceber como esses comportamentos
podem servir de forma lucrativa ao seu cliente.
E é nesse ponto crucial que a Odontologia se
encontra com o Marketing.

RT. Dr. Fabiano de S. Vaz de Campos
CROGO - 6348 / EPAO - 231
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Feliz Mês da Mulher
Coordenador do encontro fala sobre o evento
marcado para a segunda quinzena de abril
Sempre em busca de renovação científica,
Dentistas costumam atravessar o país
em prol do tão almejado conhecimento.
Para encurtar as distâncias, a ABO Goiás –
Regional Rio Verde preparou o 1º Meeting
de Pério-Prótese-Implante, que acontecerá
nos dias 19 e 20 de abril, no Hotel Blue Tree
Towers Rio Verde. Segundo o coordenador
do evento, Dr. Glaicon Portilho, esta será
uma ótima oportunidade para elevar
o conhecimento científico, promover
socialização entre os especialistas e ainda
realizar compras de equipamentos.

Feira
A feira de exposição já confirmou grandes
empresas do segmento: Neodent, SIN,
Implalife, Pross, Dabi Atlante, Signo Vinces,
DesignOral, Dental Lima, Dental Única,
Gnatus e Dior Center Imagem.
Inscrições
Para o presidente da regional, Helvécio

8 de Março | Dia Internacional da Mulher

Bernardes de Oliveira, esse Meeting será
o primeiro de uma série de eventos.
“Pretendemos transformar o encontro
em um evento tradicional no calendário
odontológico de Goiás”, ressaltou. Para se
inscrever o Dentista deve ligar para a sede da
ABO Rio Verde, no número: (64) 3621-0245,
onde também vai poder se informar sobre os
valores.

“Poucas são as oportunidades que o
Cirurgião-Dentista local tem de se aprimorar
sem ter que deslocar grandes distâncias. É
momento de aproveitar”, afirmou Dr. Glaicon.
Conforme disse ele, que também é vicepresidente da ABO Rio Verde, a organização
pretende atingir profissionais de 20 municípios
da região Sudoeste do Estado, número que
ficará em torno de 300 participantes.
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Trabalhos de restauração estética realizados pela dupla

Democratização do
conhecimento de ponta
cLAVIJO & KABBACH, Idealizadores do projeto
“Estética Restauradora” PINCELAM sobre
TEMA QUE SERÁ ABORDADO NO Ciogo 2013
As expectativas para o próximo CIOGO,
marcado para outubro, não param de
crescer, assim como a curiosidade de quem
vai participar do encontro, seja como for.
Sem dúvidas, um dos maiores destaques da
programação científica dessa grande reunião
será a dupla formada pelos CirurgiõesDentistas Victor Clavijo e William Kabbach.
Conhecidos por idealizar e tirar o projeto
Estética Restauradora do papel – com o
qual compartilham informações técnicas e
científicas com outras pessoas da área –,
eles vão ministrar curso sobre “Incisivos
Centrais Superiores e suas variadas
modalidades de tratamento”.
Mestre e Doutor em Dentística
Restauradora,Victor Clavijo afirmou que
vai abordar procedimentos restauradores
para incisivos centrais, desde o clareamento
dental até restaurações cerâmicas sobre
implantes. “Discutiremos procedimentos
14

variados orientando o clínico a solucionar
seus casos clínicos com diferentes técnicas
restauradoras”.

O saber científico não está mais
restrito a uma pessoa ou grupo.
No entanto, existe todo tipo de
informação sendo espalhada.
Nosso objetivo é auxiliar com
informações honestas e de
altíssima qualidade
Também Doutor em Dentística
Restauradora,William Kabbach completou
a resposta do amigo e colega de profissão,
afirmando que a preleção vai apresentar
casos que abrangem facetas diretas e
indiretas, coroas totais, sobre dentes, pinos
e implantes. “Estamos preparando um
material de primeira e pretendemos instigar
a discussão sobre qual técnica utilizar em

que busca se atualizar e encontrar, por seus
méritos, informações honestas e de altíssima
qualidade”, observou.
cada caso para obter melhores resultados”,
observou.
Rede de colaboração científica
Foi nesse ritmo de didatismo e vontade de
contribuir com conhecimento por meio
do compartilhamento de informações
que nasceu o principal projeto da dupla
de amigos. Apesar de o nome ter sido
concebido em conversas “regadas a doses
de malte escocês naqueles velhos papos
de fim de noite”, como afirmou o bemhumorado Dr.Victor, o projeto Estética
Restauradora é uma iniciativa e tanto.
O projeto consiste no compartilhamento
de informações verdadeiras, cujo objetivo é
colaborar, com praticidade e motivação, para
que os clínicos exerçam uma Odontologia
melhor em seus consultórios. Essa difusão
de informações foi baseada no princípio
de que o conhecimento tem que ser
universalizado, princípio esse que, segundo
eles, se torna cada vez mais possível pelo
avanço tecnológico e dos veículos de
comunicação.
Para Dr.William, isso desfez o status e o
poder da figura do pragmático interlocutor
de detentor do conhecimento. “Atualmente,
o saber científico é acessível. No entanto,
existe todo o tipo de informação sendo
espalhada. Nosso objetivo, por meio do
Estética Restauradora, é auxiliar o Dentista

Expectativa CIOGO
Os Dentistas revelaram ainda que a
expectativa não está só com quem vai
assistir às palestras, já que o CIOGO é o
terceiro maior evento do País voltado para
a Odontologia. Sobre o tema, Dr.Victor
ressaltou que o congresso auxilia na busca
pela integração das especialidades.
Já o companheiro Dr. Kabbach disse que
a magnitude do evento o estimula ainda
mais a preparar a melhor aula de sua
vida. “Sempre reúnem palestrantes que
estabelecem altos níveis de discussões
clínicas com embasamento científico. E,
claro, tenho que mencionar a calorosa
receptividade dos goianos”, sublinhou ele,
animado.
Panorama da
Dentística de Restauração
Acredita-se hoje que o especialista na área
restauradora ou estética deve estar apto a
realizar todos os procedimentos da área,
desde o clareamento dental, passando por
resinas compostas e cerâmicas até próteses

sobre implante. Por isso, os Drs.Victor
e William acreditam que, em um futuro
breve, a Prótese Dental e a Dentística
Restauradora se tornarão uma única
especialidade.
“Atualmente, uma depende da outra para
solucionar os casos clínicos do dia a dia”,
ressaltou Dr.Victor. De acordo com ele, a
velocidade da troca de informações pela
internet é uma das coisas que viabilizarão
essa fusão entre as ciências.
Já sob a perspectiva de William, a Estética
Restauradora fez grandes avanços nas
últimas décadas, principalmente no
surgimento e desenvolvimento de
novos materiais. “Acredito que a
maior evolução aconteça na
técnica restauradora em
sí, ou seja, o Dentista
aprendendo a utilizar
essas novas tecnologias”,
observou ele.

das tecnologias. No entanto, o assunto
merece ser tratado com muito mais
cautela quanto se trata de aplicação na
Odontologia. “Não podemos esquecer
que estamos na área da saúde e que o
uso inadvertido da tecnologia pode ser
mais grave que um comentário infeliz nas
redes sociais! É esse o motivo que me
faz acreditar que apenas o treinamento
de qualidade através da boa leitura e
participação em bons eventos e cursos
podem fazer a nossa ciência evoluir
cada vez mais no Brasil”,
concluiu o Dentista.

De acordo com Dr.
Kabbach, exemplo disso
são as redes sociais,
nas quais as pessoas
se aproximam

Contatos: 19 8218-2924
facebook.com/esteticarestauradora
esteticarestauradora@gmail.com

William Kabbach e Victor Clavijo
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Estética

Todos por um
Trabalho conjunto de dentistas
e médicos otimizam resultados de
tratamentos estéticos das duas áreas
apenas pelos dentes, mas também pelos
lábios, queixo, nariz, bochechas e vários
músculos faciais.
O êxito de quaisquer tratamentos
estéticos depende da obtenção de
harmonia entre os componentes
do objeto tratado. Apesar do
aprimoramento de técnicas e materiais,
em alguns casos, os procedimentos
odontológicos não são suficientes para
garantir o estimado “sorriso perfeito”,
uma vez que dependem da interação
dinâmica com as estruturas da face. Por
outro lado, a Cirurgia Plástica tem sido
considerada uma alternativa de sucesso,
contribuindo com seus inúmeros
recursos para a simetria e harmonização
dos sorrisos.
No entanto, como essa ciência que
tende a deixar cicatrizes mínimas ao
modelar o corpo humano poderia
ser mais eficaz para o sorriso do que
a Odontologia, cuja especialidade é
cuidar da saúde bucal? A resposta é
simples: o sorriso não é composto

À despeito da existência de recursos
como aparelhos ortodônticos, facetas
de porcelana, extração de dentes e
colocação de resinas para corrigir o
sorriso, há problemas que são melhor
resolvidos pelo bisturi, segundo o
Cirurgião Plástico Márcio Rocha.
“Podemos melhorar as proporções
e volumes faciais, como nariz, orelha,
lábios, esqueleto facial e tecidos moles
(pele, gordura, músculos)”, afirmou.
Para isso, alguns dos procedimentos
mais conhecidos são a rinoplastia
e a bola de Bichat. “Na primeira,
podemos corrigir deformações, desvios
e assimetrias do nariz, enquanto na
segunda opção, fazemos preenchimento
ou redução de volumes”, revelou
Rocha. Ele ainda citou osteoplastias,
enxertos e implantes faciais como
procedimentos que podem contribuir
para harmonização dos elementos
da face.

Em alta
De acordo com o Cirurgião
Plástico, esse tipo de procedimento
otimizador está cada vez mais
presente, principalmente com o maior
esclarecimento dos profissionais
envolvidos. “A demanda é crescente,
Médicos e Dentistas procuram
resultados mais abrangentes e
completos para seus pacientes”,
observou Márcio. Os clientes, em
contrapartida, exigem cada vez “mais
e melhor”.
Todavia, de onde vem o impulso para
o crescimento dessa tendência? A
resposta pode estar enraizada no
sistema econômico vigente. Segundo
Márcio Rocha, a cirurgia plástica é
uma especialidade médica que, como
as outras, busca o bem-estar físico e
emocional do ser humano. “Mas, talvez,
no mundo globalizado e competitivo em
que vivemos, no qual a aparência tem
um papel cada dia mais importante, a
ciência contribui ainda mais para que
o cliente se sinta realizado e
feliz”, explicou.

A mesma eficiência e o mesmo clareador numa nova embalagem.

“Nós usamos e recomendamos o gel clareador PowerBleaching da BM4. Além de
seguro e efetivo, ele proporciona excelentes resultados com o mínimo de sensibilidade.”

powerbleaching
O melhor clareador, com o melhor preço.
Disponível em SERINGAS e agora também em BISNAGAS, nas concentrações 10% e 16%:
Seringas (3 g de gel clareador cada)
• Caixas com 50 unidades
• Kits com 5 unidades
• Seringas avulsas

Bisnagas (10 g de gel clareador cada)
• Kits com 2 unidades
• Bisnagas avulsas

PA D R Ã O I N T E R N A C I O N A L

* Uma bisnaga é o suficiente para um tratamento completo!
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www.bm4.com.br

Lazer

Confraternização à Goianiense
Luz baixa, cerveja gelada e um cardápio repleto
de deliciosos pratos tornam o Thiosti um dos
melhores locais da Capital para se manter
uma conversa entre amigos
Depois de um dia inteiro de trabalho, nada
melhor do que ir direto para um lugar cujo
lema é “o happy hour mais charmoso da
cidade”. Informal desde a raiz etimológica,
Thiosti (que significa quiosque em espanhol)
- Restaurante e Choperia é considerado
por muitos botequeiros de carteirinha
um ambiente propício para o encontro
de amigos. Mas o que mantém essa fama?
Com cardápio recheado de delícias, seja por
petiscos ou pratos elaborados, a equipe do
bar estufa o peito para dizer que oferece a
cerveja e o chopp (R$ 5, por 350 mililitros)
mais gelados da Capital.
Mas, fincado no coração do Brasil, um dos
destaques do bar é o almoço de sábado (a
partir das 13h), no qual oferece afamada
feijoada (com couve, laranja, farofa,
torresmo e arroz) para três pessoas por
R$ 49,80. Durante a refeição, o público
ainda tem direito de experimentar som
tipicamente brasileiro com os sambistas
da banda Esquina Quatro.
Batizado como Thiosti por causa de uma
visita da família proprietária a uma das

18

regiões vinícolas mais tradicionais da
América do Sul, o Chile, o bar não poderia
deixar de oferecer carta com mais de 80
vinhos, todos prontos para aquecer as
raríssimas noites frias de Goiânia. Secas e
Suaves, brasileiras, chilenas, argentinas, as
bebidas harmonizam com diversos pratos
e custam a partir de R$ 80.
Para encher a boca d’água antes mesmo
de se deparar com uma dessas opções
gastronômicas, que tal saber a composição
das pratas da casa? A Revista Odonto
preparou cinco dicas de pratos para que
os doutores tenham apenas o trabalho de
degustar os quitutes. Confira:
- Porquinho Brutal: filé suíno grelhado,
com mandioca puxada na manteiga e alho.
O prato acompanha vinagrete e molho
barbecue.
- Trio de carnes à moda marroquina
(R$ 28,00, para quatro pessoas) reúne
filé-mignon, lombinho e peito de
frango grelhados, servidos com cuscuz
marroquino.

- Às segundas e terças, a casa mantém a
tradição de servir o bacalhau (R$ 51,80, para
duas pessoas) preparado de três formas
diferentes: às natas, marista (com couve,
batata, cebola, azeitonas e tomate) ou thiosti,
assado com azeite.
Thiosti Restaurante e Choperia
Rua 1136, nº 97, Setor Marista,
Goiânia, (62) 3095 3838

Cursos

3Q

Endodontia: Goiás em
mão-dupla internacional

Sua oportunidade
de ser feliz no
Parque Cascavel

( 1 suíte)
92,25 m²

“A EndoDONTIA goiana é uma amostra de como a especialidade
tem sido bem praticada no País”, afirma Dr. Julio Almeida
em um dente com a parte interna
comprometida está fadado ao fracasso”.
Reforçando a afirmação do Dentista, cada
vez mais brasileiros são responsáveis
por importantes publicações em revistas
especializadas. Exemplo disso é o que
ocorreu no último número do Journal of
Endodontics, a revista de maior impacto
na especialidade. “De um total de 21
artigos publicados, a edição veiculou
cinco de autores nacionais”.

Dr. Júlio Almeida Silva, Diretor Científico da ABO Goiás

Em um panorama global, a Endodontia
Brasileira está bem representada, de
acordo com o Diretor Científico da ABO
Goiás, Dr. Julio Almeida. Os principais
graus de reabilitação oral valorizam
cada vez mais a atuação do especialista.
A razão disso é estrutural, segundo Dr.
Julio. “metaforicamente, o tratamento
endodôntico seria como a fase de
fundação em uma construção: assim como
uma edificação construída em cima de
uma fundação deficiente irá desmoronar,
um excelente tratamento restaurador
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De acordo com ele, essa intensa
movimentação de pesquisadores
brasileiros reflete no nível da
Endondontia praticada pelos
profissionais da área no País. “A
Endo goiana é uma amostra disso.
A Universidade Federal de Goiás
possui em seu quadro docente um
dos maiores nomes da Endodontia
mundial, o professor Carlos Estrela. A
presença de um pesquisador de ponta
com residência fixada em nossa Capital
reflete um ambiente favorável para o
desenvolvimento e aplicação do que há
de mais moderno no que diz respeito ao
tratamento endodôntico”, ressaltou.
Exemplo dessa visão e busca pelo
conhecimento foi quando Dr. Estrela
iniciou, juntamente com sua equipe, as
pesquisas sobre o uso da tomografia

computadorizada na Odontologia,
cuja aplicação da tecnologia parecia
ainda muito distante do cotidiano dos
Dentistas. “Entretanto, atualmente,
Goiânia possui cerca de 10 aparelhos
equipados com essa tecnologia, o que
representa melhoras notáveis no nível
de tratamento prestado aos nossos
pacientes”, afirmou Dr. Júlio.
Em Goiás
Coração do País, Goiás é um ponto de
encontro dos principais profissionais da
área, em níveis nacionais e internacionais.
Um exemplo é a quantidade de profissionais
de alto calibre que a ABO Goiás já recebeu,
como o editor do International Endodontic
Journal (revista oficial da Sociedade Européia
de Endodontia), Paul Dummer e o exeditor das revistas Dental Traumatology e
Endodontic Topics, Martin Trope.
E esse ambiente de integração entre grandes
pesquisadores, professores e CirurgiõesDentistas faz do curso de Endodontia da
ABO Goiás um dos mais elogiados do
país. “Aqui o aluno recebe, em primeira
mão, treinamento para aplicação das novas
tecnologias. Interpretação de imagens
de tomografia, instrumentação rotatória
com limas de Níquel-Titânio, utilização do
MTA e localizadores apicais são algumas
das habilidades ensinadas aos alunos da
instituição”, observou ele.

Entrada de

20%

*

parc elada
em até 6x

O Varandas de Copacabana está muito bem localizado. Entre o Parque Amazônia e o Jardim Atlântico,
próximo a shopping, supermercados, centros empresariais, faculdade, clube e vias de acesso rápido.
Facilidades para a sua vida.

CONHEÇA O DECORADO COM A COZINHA ESTENDIDA
ESTANDE DE VENDAS EM FRENTE AO PARQUE CASCAVEL

w w w. m e u c o p a c a b a n a . c o m . b r
Incorporação e construção

Vendas

3545
4455
cmoconstrutora
www.

.com.br

*Poupança de 20% até as chaves, sendo 5% de entrada em até 6 vezes sem juros + 15% até a entrega do imóvel com correção pelo INCC. Restante por financiamento bancário.
Condições válidas de 01/02/2013 a 31/07/2013. Fotomontagem do local. R2 - 180546 R. I. 1ª Circ.

3 . Congresso
Internacional da
Revista Clínica
o

Institucional

Solidariedade
devolve o
sorriso e a
infância

1 a 4 de maio de 2013

ABO Goiás abraça
projeto que visa
tratamento gratuito
de pacientes com
deformidades faciais
congênitas ou
adquiridas
Que a ABO Goiás é um dos principais
polos de formação profissional
odontológica e costuma reunir grandes
nomes da ciência em caráter mundial,
muita gente já sabe. Entretanto, esta
não é a única face da entidade que está
voltada para a sociedade. Apesar de já
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Florianópolis

Santa Catarina

Brasil

Não conhece a Reface?

Com objetivo de reabilitar, ensinar, pesquisar, prevenir
e apoiar, a Associação Reface atua em diversas áreas.
Sem fins lucrativos, tem, desde 2011, a missão de
promover a integralidade do tratamento a crianças,
jovens e adultos portadores de má-formação dentocrânio-facial, sejam elas congênitas ou adquiridas.
O atendimento é feito de maneira gratuita,
independente de classe social, nacionalidade, sexo,
raça, cor ou crença religiosa, visando a reintegração
do paciente à sociedade.
prestar atendimento de baixo custo - e
até gratuito - à comunidade, a instituição
inaugura neste início de ano uma postura
mais enfática nesse tipo de serviço, com o
objetivo de destinar mais esforços para o
lado solidário da Odontologia.
Desta forma, a ABO Goiás abraçou a
causa da Associação de Combate às
Deformidades Faciais (Reface) que, desde
2011, atua no tratamento parcial ou
total gratuito de deformidades faciais de
origem oral. De acordo com o presidente
da Reface, Dr. Fernando Almas, o intuito
é ser pioneiro nesse tipo de tratamento,
uma vez que não há quem preste serviço
como esse no Centro-Oeste, Norte ou
Nordeste do País.

Dr. Fernando Almas, fundador da Reface, com criança
minutos antes de cirurgia corretiva de lábio leporino

Costão do Santinho

Para isso, a instituição promove
tratamentos integrais e interdisciplinares
em diversas áreas, entre elas as
especialidades Clínica Geral, Cirurgia
Oral, Ortodontia, Implantes, Prótese
Dentária, Trauma Facial, Deformidades
Faciais, Patologia Oral e Maxilo Facial,
Fissura Labial Palatina, Psicologia e

Fonoaudiologia. “O intuito é dar conforto
estético e físico ao paciente e o mais
bonito de tudo é que não cobramos por
isso”, ressaltou Dr. Almas.
Em 2012, a Reface realizou uma média
mensal de 40 procedimentos cirúrgicos
e 150 consultas. Em 2013, com o reforço
da ABO Goiás, o plano é de, pelo menos,
dobrar esses números. Mas os anseios
do Dr. Fernando Almas não param
por aí. “Pretendemos fazer da Reface
uma referência nacional nesse tipo de
atendimento até 2017”.
Papel da ABO Goiás
Mas onde entra a ajuda da ABO Goiás?
Segundo o presidente da Reface, a
participação da entidade parceira irá
possibilitar o aumento e a complexidade
dos atendimentos prestados pela Reface.
Para isso, a associação vai dispor de
materiais humanos e físicos da
ABO Goiás.
“Os Dentistas poderão auxiliar de três
formas, seja doando o conhecimento,

Quer ajudar?

Conheça os meios pelo telefone (62) 3212-2281 ou
pelo site www.associacaoreface.com.

trabalhando como voluntário; com recursos financeiros,
equipamentos ou dinheiro; e também encaminhando
pacientes para que façamos tratamento total ou parcial”,
observou Dr. Fernando.
Oportunidade
Participando da ação conjunta, o Cirurgião-Dentista vai ter,
de acordo com Dr. Fernando, o ensejo de crescer humana
e tecnicamente. “Poucos têm chance de estar com este
paciente que é comum, porém extremamente excluso da
convivência social por causa de suas deformidades”, frisou.
O fato de não receber financeiramente pelo trabalho que
desempenha não desanima Dr. Almas, muito pelo contrário.
“Quando tratamos uma criança com lábios leporinos, por
exemplo, ela não percebe a sua deformação de maneira ruim,
uma vez que ela é pura e livre de preconceitos. Entretanto,
ao final do tratamento, não há dinheiro que pague o que
sentimos quando vemos os olhares de alívio e agradecimento
dos pais”, concluiu.

IMPERDÍVEL
1 a 4 de Maio
O associado pode fazer sua inscrição na ABO/GO

Contato: [62] 3236 3129 - Tereza

www.revistaclinica.com.br/congresso3

Hobbies

tempo possível. Meus filhos precisam de
escola, então tenho que dividir bem a
atenção que dou ao campo e à cidade”.

Para viver bem
FUGINDO DO RUSH DA CIDADE, Dr. Ábio BUSCA lazer e trabalho NO
campo. Quem também se diverte com o labor rural é Dr. Breno,
que aproveita para fazer trilha de moto e andar a cavalo
Sinônimo de ar fresco e de paz, as regiões
rurais são pautadas pelo silêncio quebrado
apenas pelo canto dos pássaros e sons
dos animais. Essa melodia, metáfora e
sinfonia para o descanso, são opções de
lazer, principalmente para quem vive sob
a turbulência dos motores, buzinas e
estresse dos centros urbanos. Assim, há 15
anos, Dr. Ábio Junqueira resolveu abraçar
de vez o campo como hobby e também
como segunda profissão.

Dr. Ábio curtindo a fazenda com a família
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Nascido com os pés prontos para receber
a poeira do campo, Dr. Ábio recebeu
o gosto apurado pelo rústico desde a
infância, uma vez que os pais dele sempre
investiram nesse estilo de vida. “Meu pai
me ensinou muito e sempre que eu podia
o acompanhava no serviço rural. Gosto de
música sertaneja e de tocar viola. A fazenda
está no sangue, assim como a Odontologia”,
afirmou o Dentista sobre o pai, que também
escolheu a Odontologia como profissão.
Apesar de apreciar
o lado divertido que
a terra oferece, o
Cirurgião-Dentista
optou por aventurarse no agronegócio.
Segundo ele, foi em
1998 que passou a
investir na criação
de bovinos, quando
mergulhou de
ponta na atuação
agropecuária. “Estar
envolvido com

criações, resultados e acampamentos é
uma coisa muito trabalhosa, já que tem
muita ciência no ramo. Faço cursos de
pastagens, manejos e outros para poder
atuar. Gosto do verde e de levantar
cedo para apreciar o que há de mais
bonito na natureza”, ressaltou.

Para Ábio, trabalhar muito em um
ambiente é prejudicial e a fazenda lhe
dá o prazer da liberdade, além de ser
outra tarefa bem diferente. Inclusive, a
presença dos dois ambientes na vida
do Dentista influencia a educação dos
filhos. “Eles adquirem desde cedo o amor
pela natureza e a valorizar os animais.
Ficam longe de vícios de informática
e aprendem a brincar com coisas de
fazenda, bola, bicicleta e ainda ganham um
incentivo para os cursos de agronomia e
veterinária”.
Tem que gostar
Conforme pensa Dr. Breno Marçal
de Figueiredo, que, desde cedo foi
acostumado a passar as férias na
propriedades rurais dos tios, as fazendas
são a mescla perfeita de diversão e
trabalho. “Ando de moto de trilha, a
cavalo e me divirto enquanto trabalho”,
disse. Entretanto, voltado para o cultivo
de eucaliptos, os principais objetivos dele
são o investimento e a poupança.

“O bom da fazenda é que a gente acaba
tendo uma válvula de escape. Muda o ar,
é um contato diferente do que a gente
tem nos consultórios. Quando passo um
tempo lá, volto mais disposto e acelerado.
Mas não é só ficar nas mil maravilhas,
a gente tem que gostar de trabalhar”,
advertiu.
Para os apaixonados no estilo, fazendas
são ótimos pontos de lazer, mas Dr.
Ábio alerta: É bom, mas é trabalhoso.
Para ele, tudo depende da estrutura
que se tem, além da disposição. “Tenho
uma boa caseira, que cozinha bem,
piscina e um rio no qual eu posso pescar,
nadar e praticar esportes aquáticos.
Temos também a opção de cavalgar ou
simplesmente contemplar a vida dos
animais silvestres como capivaras, antas,
veados, emas, raposas entre outros”,
concluiu.

Para administrar as quase 3 mil
cabeças de gado nelore, e os cavalos
de lida e cavalgada, o Dentista não
poupa esforços. “Ando muito à cavalo
para acompanhar de perto tudo que
acontece. Checo o maquinário para ver
as manutenções, participo no curral e
ponho as mãos na massa nas vacinações,
apartações e pesagens. Na falta de
um vaqueiro, eu sou o substituto”,
sublinhou.
Fazenda x Urbe
Apesar de dedicar parte da sua vida ao
campo, Ábio afirma que a Odontologia
tem uma parcela maior de seu coração.
“Gosto de terra, mas sou muito mais
minha profissão e dedico a ela o maior

(62) 3515-1511 / 3515-1542
Tomograﬁa Computadorizada
Odontológica
 Equipe altamente qualiﬁcada
 Qualidade de imagem
 Tecnologia 100% digital
 Agilidade no exame
 Acessibilidade para o paciente
 Segurança para o proﬁssional

RADIOGRAFIAS DIGITAIS INTRABUCAIS
E EXTRABUCAIS

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA
ODONTOLÓGICA

Trilha de em meio aos eucaliptos do Dr. Breno: união de
trabalho com diversão

Dr. Breno em momento de descontração em sua terra
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Aconteceu

3

Primeira vivência em centro cirúrgico, na Clínica Special Care, da turma de Especialização em
Odontopediatria 2012-2014, que possui programa e corpo docente exclusivos. Na foto, Dra.
Anelise Daher, coordenadora, Dra. Luciane Costa, professora, Dr.Thiago Anderson, médico
anestesiologista e professor convidado, e as alunas do curso

Você passa o
dia todo cuidando da
saúde dos outros.
Mas quando for você que
precisa de cuidados,
conte com quem tem
mais de 175 anos de
experiência.

O novo Centro de Treinamento Laboratorial da ABO Goiás, em fase final, já estará disponível
em março para os cursos da grade científica da Instituição. O espaço conta com 24 bancadas e
equipos individuais, 2 TVs de 65 polegadas, armários extras com bancada seca e lavatórios
Equipe de colaboradores da ABO Goiás formam o Time CIOGO 2013, patrocinado pela C.I.R.O. Radiologia Odontológica, a todo
vapor nos preparativos para um dos maiores congressos da Odontologia brasileira

A Mongeral Aegon foi a primeira seguradora
brasileira a montar planos de acordo com o
perfil e as necessidades do cliente. Por isso,
há mais de 175 anos oferece as melhores
soluções para você, profissional liberal.

Formatura da turma de Especialização em Implantodontia,
coordenada pelo Prof. Sebastião Ribeiro

DIT – Diária por Incapacidade Temporária.
Agora com LER e DORT: Em caso de
afastamento do trabalho devido a acidente
ou doença, será paga uma indenização para
cada dia de afastamento. A cobertura é
oferecida em módulos e são até 90 diárias
em caso de diálise ou hemodiálise
em pacientes crônicos, cirrose hepática,
doenças progressivas, LER, DORT, LTC e até
365 diárias nos demais casos cobertos.

Encerramento do IV Curso de Cirurgia Bucal, coordenado pelo Formatura da turma de Especialização em Odontologia Legal,
Prof. Ms. Guilherme Scartezini; aula e confraternização tiveram o coordenada pelo Prof. Dr. Rhonan Ferreira
apoio da C.I.R.O. e All Smiles

Morte por Acidente: Indenização paga aos
seus beneficiários em caso de morte por
acidente coberto.
Formatura da turma de Formação de Auxiliar em Saúde Bucal,
coordenada pelas Profas Emília Finotti e Roberta Nery

Turma de Especialização em Dentística, coordenada pelo
Prof. Dr. Luiz N. Baratieri, recebe o convidado Prof. Paulo Kano

Turma de Especialização em Ortodontia (2010-2013),
coordenada pelo Prof. Dr. Jairo Curado, recebe o convidado
Prof. Dr. Masato Nobuyasu

ABO Goiás, com o apoio da Colgate, entrega doação de 260 kits infantis de higiene bucal a estudantes atendidos pela Associação
Pestalozzi de Goiânia. Na foto, Gustavo Calixto, Diretor de Clínicas da ABO Goiás,Adriana Leite, presidente da FASPEGO, e
alunos da unidade Peter Pan

Invalidez por Acidente: Indenização paga ao
segurado em caso de invalidez por acidente
coberto.
Para saber mais sobre os planos da
Mongeral Aegon, entre em contato:
(62) 3215-5017.

Encerramento do IV Curso Clínico de Facetas Cerâmicas,
coordenado pela Profª Drª Paula Cardoso
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Turmas de Especialização em Prótese Dentária 2011-2013
e 2013-2015, coordenadas pelo Prof. Dr. Sicknan Rocha, se
encontram na defesa de monografia dos formandos

II Curso Completo de Fotografia para Dentistas ministrado por
Dudú Medeiros

Refeitório da ABO Goiás mais agradável e aconchegante após reforma concluída em dezembro de 2012

Conheça os demais produtos da
Mongeral Aegon. Com certeza, tem um
que é exatamente o que você procurava.
PROCESSOS SUSEP: 15414.002505/2011-85
O registro desse plano na SUSEP não implica, por parte da
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autarquia, incentivo ou recomendação para sua comercialização.

VENHA PARA A UNICRED.
A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
QUE É SUA.
Mais de 270 mil profissionais
da saúde em todo o país
escolheram a Unicred como sua
instituição financeira.

UNICRED - O MAIOR SISTEMA COOPERATIVO DE CRÉDITO DOS
PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO PAÍS.

MAIS DE 423 AGÊNCIAS COOPERATIVAS
UNICRED EM TODO O BRASIL.

CONTE TAMBÉM COM OS PRODUTOS COMPLETOS DE UMA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA E AS VANTAGENS DE UMA COOPERATIVA QUE É SUA:
Conta Corrente
Cheque Especial
Financiamentos e Empréstimos
Aplicações Financeiras

UNICRED CENTRO BRASILEIRA
www.unicredgyn.com.br

Débito Automático
Assessoria Financeira
Cartão de crédito e débito
Seguros

Produtos Corporativos
Internet Banking
Serviços de Malote

Faz sentido operar
com uma instituição
financeira que é sua.

