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Editorial

A um mês do terceiro maior congresso
de Odontologia do Brasil, o CiOGO, as
expectativas, tanto dos organizadores
como dos palestrantes e participantes, só
aumentam. As escolhas foram todas feitas
com muito carinho, além de rigor, em todas
as etapas do evento, desde a montagem da
grade científica à escolha das atrações.
Nessa edição, o leitor também terá
oportunidade de conhecer as novidades
que cercam o CiOGO, incluindo a
programação completa do evento e
orientações diversas.
um dos destaques da revista é o
lançamento do 10º livro de Endodontia
do Dr. Carlos Estrela. Participante de um
projeto que visa atualizar a bibliografia
da graduação em Odonto, a obra dele faz
parte de uma coleção de outros 30 livros.

Outro ponto que chama a atenção é a
participação internacional do Dr. Jair Ivich
no CIOGO. Ele será responsável por trazer
técnicas de abordagem conservadoras em
dentes e implantes mais exigidas pelos
pacientes em sua pátria, o México.
referência nacional em diagnóstico bucal
e professor da uSP, Dr. Alberto Consolaro
virá ao CIOGO com intuito de estimular
a discussão de temas, segundo ele,
considerados polêmicos na Odontologia.

Cirurgiões-Dentistas, o 2º Encontro de
Odontologia integrada para Equipe Auxiliar
pretende ressaltar o trabalho em equipe e
a valorização do profissional.
As diversões também ganharam espaço
nessa edição da revista Odonto. Saiba
como acontecerá o Torneio de Truco do
CIOGO e faça já suas inscrições. Saiba
também como se divertir com estilo na
Adega Berenguer, onde o público terá a
chance de conhecer mais sobre vinhos,
castanhas e queijos com um somelier.

Conheça ainda nessa edição os pontos
altos de alguns eventos paralelos ao
CiOGO. inédito, congresso de radiologia
e Diagnóstico trará o renomado Dr. Brad
Neville, autor do principal livro da área.

No hobby da vez, você poderá conhecer a
vida do jipeiro Dr. Jorge Dias, que desbrava
regiões de difícil acesso em nome da
caridade e religiosidade.

Voltados aos profissionais da Equipe
Auxiliar, mas aberto também aos

Boa leitura!
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Metalfree é muito
mais vantagens

· Inlay e Onlay · Facetas · Coroas totais
Agilidade e perfeição com E.max
ou porcelana pura em apenas 1 dia.

· Melhores resultados estéticos
· Alta resistência e durabilidade
· Translucidez com aparência natural
· Agilidade e melhor custo-benefício

?

Por que usar metal se você pode
pagar o mesmo por metalfree?
Experimente os serviços CAD/CAM UNIARTE
com condições especiais até Dezembro/13.

3 elementos

· Protocolos Zircônia
· Fixas sobre Implantes
· Fixas Convencionais

Entregamos seu
trabalho em apenas 12h.

Acima de 3 elementos, em 24h.

· Coping
· Munhões

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

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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Fotopolimerizador LED*

DEMI

• Polimerização
em 5 segundos.
• Picos de
1.330 mW/cm²
de intensidade.

Dr. Carlos Estrela lança sua
10ª publicação em Endodontia

3.218
,00
à vista

R$

SOlENIDADE ACONTECEu ENTrE OS DIAS 21 E 23
DE AGOSTO, NO rIO DE JANEIrO. lIVrO fAz PArTE DA
COlEçÃO ABENO, fOrMADA POr OuTrAS 30 OBrAS

“O lançamento representa o esforço
coletivo de produção de um material
de apoio à formação do profissional
em Odontologia, atrelado às Diretrizes
Curriculares Nacionais e ao conhecimento
científico atual”, ressaltou o escritor. Os
31 títulos da coleção estão divididos
em três categorias: Básica, Clínica
e temas interdisciplinares.

Dr. Carlos Estrela

coleção abeno
O objetivo da empreitada
é o de renovar a
literatura dos cursos de
Odontologia, obras que

servirão para orientar os mais de 240 mil
cirurgiões-dentistas em atividade no País.
“A Odontologia Brasileira é uma das mais
fortes de todo o mundo”, lembrou
Dr. Carlos Estrela.
O esforço, de acordo com o especialista,
partiu da modificação da dinâmica da
formação em Odonto, com a implementação
de novas diretrizes curriculares pelas
instituições de ensino superior. “Dessa
forma, com iniciativa da Abeno, uma
proposta inovadora de livros didáticos surgiu
para preencher essas lacunas”.
A proposta foi realizada em parceria com
a editora Artes médicas, após dois anos
de extensa pesquisa. O trabalho envolveu
pesquisadores renomados da área para
produzir volumes com todo o conteúdo
da graduação. “Tudo isso compilado em
uma única coleção, com informações
atualizadas e linguagem acessível”,
observou Dr. Carlos.

Prof. Dr. Rogério Ribeiro de Paiva

• Peça de mão
em alumínio
anodizado fosco.
• Ponteira com giro
de 360°.
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GRÁTIS S
A
2 POclNarTeaEmIRento
de

Autoclave 21L
• 18 sistemas de proteção.
• Tensão da rede 100% monitorada.

3.265,00 à vista

21L - Dim.: L 42 x A 42 x P 66cm

Autoclave 12L
• 6 programas de esterilização.
• Proteção anti-UV nas peças
plásticas evita amarelamento.

R$

R$

6.435
,00
à vista

Mangueira+
Micromotor

2.590,00 à vista

Cuba de
Inox
12L - Dim.: L 42 x A 40 x P 40cm

UniK (C4)
• Cabeceira
Bi-articulada.
• Braço Pneumático.

GRÁCTHIOS
MO IC
KLIN

CONDIÇÃO
SUPER ESPECIAL
VENHA CONFERIR!
Cabeceira Bi-articulada, Braço Pneumático, 1 Sugador Venturi
6,3 mm, Estofamento Slim, Pedal multifuncional, Mesa com 2
mangueiras Borden, 1 Seringa 3F e 1 Bandeja sem borda.

DADE

CRO-GO EPAO 351

Poly Wireless

• Torque de 5,5 Ncm.
• Programa de 6 passos ajustáveis.
• Baixo nível de ruído e vibração.

LI
UA

CRO-GO EPAO 183

.

Fotopolimerizador

R$

STICO CO
NÓ
M
AG

ESPECIALISTA EM RADIOLOGIA – FOB/USP
MESTRE EM RADIOLOGIA BUCOMAXILOFACIAL – FO/UFG
DOUTOR EM CIÊNCIAS DA SAÚDE – FS/UnB
PROF. DE RADIOLOGIA - FOA/UniEVANGÉLICA
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Koncept Surg

Q

Radiologista - R.T. CRO-GO 4042

Display
digital
LCD

KaVo

Campanha válida até 30/08/2013. Imagens meramente ilustrativas.

Endodontia laboratorial e Clínica,
integra as 31 obras da Série Associação
Brasileira de Ensino Odontológico
(Abeno)/Odontologia Essencial, instituição
que sediou, em sua 48ª reunião anual,
o lançamento da obra. A literatura,
de acordo com Estrela, evidencia a
especialidade e o grupo de pesquisa
(Biologia Oral), divulgando em nível
internacional os protocolos clínicos e as
pesquisas desenvolvidas pelo grupo.

DI

Professor da fO/ufG e pesquisador
do CNPq, o pós-doutor em Endodontia
Carlos Estrela lançou, entre os dias 21
e 23 de agosto no rio de Janeiro, sua
10ª publicação sobre o tema. O livro,

*Imagem meramente ilustrativa. A 2ª bateria é vendida separadamente.

Atualização

Av. Assis Chateaubriand Nº 1450
Setor Oeste - Cep: 74.130-015
Goiânia / GO
Telefone: (62) 3285.7944
unicadental@ig.com.br

Rua Chapecó, 86 - CEP 89221.040 - Joinville/SC

Fone: (47) 3451.0100
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CiOGO

CiOGO de ótimo humor
COmEDiANtE PAuliNHO GOGÓ irÁ SE
APrESENtAr NA ABErturA DO EVENtO
E PrETENDE fAzEr rIr COM HISTÓrIAS
ENVOlVENDO DENtES E CONSultÓriOS
Congresso sério e respeitado,
o CiOGO é conhecido por
dentistas de alto nível de todo
o mundo. Mas manter a cabeça
pensando somente em trabalho
não é saudável, por mais que
a Odonto seja a paixão de
todos. Pensando nisso, a ABO
Goiás convidou o renomado
humorista Paulinho Gogó, da
Praça é Nossa (SBT), para fazer
da abertura do congresso um momento
descontraído e divertido, afinal, não há
maneira melhor de começar o CIOGO,
senão sorrindo.
Paulinho já está realizando os
preparativos para sua apresentação,
marcada para o dia16/10, quarta-feira, às
20h, no Teatro rio Vermelho, Centro de
Goiânia. “Tô preparano
Convenções de Goiânia
uns fato venério di responça. Queim
tivé prezente vai mi ovi contá o qui
acontesseu com migo quando eu fui no
meu dentista”, antecipou.
Gogó revelou já ter animado outros
congressos, mas esta será sua primeira
vez em que vai participar de um
evento da Odontologia. “Tô na maió
ansiozidade e eu ispero qui ceje manêro,
prinsipaumenti a minha aprezentassão, ci
não eu num ressêbo o meu caxê (risos)”,
ironizou o artista.
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Tudo a ver
Conforme explicou Paulinho seu trabalho
é muito semelhante ao do dentista e
dos médicos. “teim tudo a ver com
os dentista, como humorista eu fasso
as peçoas sorrir, mostra os dente”,
observou. Em relação ao vínculo do
humor com a medicina ele afirmou que
rir “faiz um bem danado pra saúde”.
sobre o artista
Nascido maurício manfrine, mas
conhecido nacionalmente como Paulinho
Gogó, o artista trabalha no ramo do
humor desde 1995, quando ingressou a
Super rádio Tupi do rio de Janeiro, no
programa Patrulha da Cidade. Em 2001, fez
parte da Escolinha do Professor raimundo,
oportunidade em que teve o privilégio de
trabalhar com Chico Anysio. Apesar disso,
o reconhecimento veio na Praça é Nossa,
programa que ele co-apresenta há nove
anos. “Queim num teim dinheiro, conta
istória e é o que eu fasso com chows pelo
Brazil todo”, ressaltou Gogó.

ingressos limitados e
gratuitos aos congressistas
Consulte a disponibilidade de
poltronas: (62) 3236-3101 / 3102

CiOGO

PROGRAMAÇÃO · 17º CIOGO
17/10 · QUINTA-FEIRA
Estabelecendo um protocolo
clinico previsível em restaurações
Estéticas com resina composta

Luis Gustavo
Barrote Albino

CT-15

Manejo clínico das lesões
inflamatórias, reativas e
neoplásicas da gengiva: do
tratamento farmacológico
à manipulação cirúrgica

Luciano Alberto
de Castro

CT-18

Procedimentos rápidos para
uma estética de alta qualidade

Marcelo Bálsamo

CT-1

10:00 - 12:00

10:00 - 12:00

10:00 - 12:00

Experiência e
inovação
CiOGO mANtÉm
QuAliDADE,
OrGANIzAçÃO E
SEriEDADE, AO PASSO
Em QuE iNVEStE NO
iNCrEmENtO DE NOVAS
AtiViDADES PArA OS
PArtiCiPANtES
Hoje considerado um dos três mais
importantes eventos voltados para a
comunidade odontológica, ao lado do
CiOSP e CIOrJ, o CiOGO, desde a
década de 1980, vem cada vez mais
conquistando o respeito de profissionais
de outros estados e países. Sempre
chamando atenção pela qualidade de sua
grade científica e pela organização, a 17ª
edição do evento deverá reunir, entre
os dias 16/10 e 19/10, no Centro de
Convenções de Goiânia, cerca de 10 mil
participantes em diversas atividades.
referência em disseminação do
conhecimento técnico e científico, o
congresso é uma grande oportunidade de
crescimento e atualização profissional em
nível internacional.
10

Todavia, com essa dimensão, o CIOGO
não inﬂuencia somente a comunidade
odontológica, mas, indiretamente, toda
a sociedade. Entre outros segmentos, o
congresso contribui principalmente para
o turismo de negócios, por meio do qual
são demandados serviços de hotelaria e
gastronomia, não deixando de aquecer o
polo comercial da cidade. Dessa forma, o
evento contribui para o desenvolvimento
sócio-econômico do Estado.
ciência
Em 2013 serão mantidas diversas fórmulas
de sucesso e o alto padrão das edições
anteriores, embora a ABO Goiás tenha
investido no incremento e na inovação
em muitas atividades, direcionados às
diversas especialidades, aos acadêmicos de
Odontologia, tPDs e Equipe Auxiliar. Para
estimular e manter a interdisciplinaridade,
a edição de número 17 sediará encontros
consagrados.

Entre eles estão o 2º Congresso
internacional de Odontologia forense,
o 8º Encontro Goiano de CirurgiõesDentistas Militares, a 11ª Jornada de
Técnicos em Prótese Dentária do
Centro-Oeste e o 2º Encontro de
Odontologia integrada para Equipe
Auxiliar. Ainda teremos o 1º Congresso
de radiologia e Diagnóstico Bucal do
Centro-Oeste (pág. 22), que mostra
grande força já em sua primeira edição,
com palestrantes de renome internacional.
sorteio de um consultório Gnatus
O CIOGO terá mais uma vez o
importante apoio da Doctor Shop e
Gnatus, marcas que juntas irão oferecer
um Consultório Gnatus G2 H para
sorteio entre aqueles que se inscreverem
nos cursos do congresso. Cada inscrição
em curso vale um cupom. O sorteio será
realizado na Abertura Oficial do evento.

Eduardo Dias de
Andrade

CT-26

ADESÃO: A revolução nos
Procedimentos Restauradores
Diretos e Indiretos

Mário Fernando
de Góes

CT-29

Planejamento Estético em
Periodontia e Implante

Luis Fernando
Naldi Ruiz
Josimeri Hebling

10:00 - 12:00

10:00 - 12:00

Além da inter-relação clínico
laboratorial

Marcos Celestrino
Roberto Yoshida

CT-32

CT-34

Atendimento Odontológico em
Ambiente Hospitalar

Cerise Campos

CT-35

Implicações Clínicas das Próteses
Livres de Metal: Coroas, Facetas e
Lentes de contato

Jansen Ozaki

Restaurar o anterior sobre
dentes e implantes, com uma
abordagem conservadora

Elí Jair
Rodríguez Ivich

CT-41

Facetas Cerâmicas A importância dos detalhes

Paula Cardoso
Wilmar Porfirio

Acidentes e complicações das
cirurgias da cavidade bucal

Carlos Eduardo
Braga Barbosa

10:00 - 12:00

CT-48

10:00 - 12:00

CT-12

10:00 - 12:00

CT-10

14:00 - 16:00

CT-13

14:00 - 16:00

CT-16

14:00 - 16:00

CT-19

14:00 - 16:00

CT-21

14:00 - 16:00

CT-4

14:00 - 16:00

CT-7

14:00 - 16:00

CT-2

CT-11

Jaime Bicalho

Fotografia e Beleza sem mistérios

Dudu Medeiros

Zircônia: importância da
origem e riscos da utilização possibilidades técnicas
Processo de Reparo,
da Biologia ao Clínico
Incisivos Centrais superiores e
suas variadas modalidades de
tratamento
Odontologia Estética Buscando a Perfeição com
Simplicidade
CAD/CAM: um novo padrão de
qualidade em próteses sobre
implantes
Controvérsias clínicas em
Odontologia

Raimundo Nonato
João Eduardo
Gomes Filho
Victor Clavijo
Willian Kabbach
Marco Masioli

Mario Kawagoe
Alberto Consolaro

Reynaldo Martins Jr.

CT-17

Oclusão na Promoção de Saúde

Alfredo J.
Fernandes Neto

CT-20

Resoluções Estéticas em Dentes
Anteriores - do Clareamento às
Técnicas Restauradoras
Diretas e Indiretas

Paulo Sérgio
Quagliatto

CT-22

Simpósio: Diagnóstico e
Abordagem Multidisciplinar
no Tratamento da Apnéia
Obstrutiva do Sono

José Valladares
Wesley Cabral
Eline Barbosa

Fundamentos de Prótese
Dentária Aplicados à Resolução
Integrada de Casos Clínicos

Érica Torres

Implantes conemorse:
um aliado na obtenção
da estética

Luiz Fernando
M. André

16:30 - 18:30

16:30 - 18:30

16:30 - 18:30

CT-5

16:30 - 18:30

CT-8

16:30 - 18:30

10:00 - 12:00

CT-24

19/10 · SÁBADO
CT-53

Solução de casos complexos
em Odontopediatria

Anelise Daher
Lilian Amorim

CT-47

Fragmentos e Laminados
cerâmicos: sua realização
passo a passo interagindo
clínica e laboratório

Carlos Archangelo
José C. Romanini

CT-50

10:00 - 12:00

Odontologia Estética: Desafios
e Soluções

Nelson Massing

CT-56

Cirurgia do Trauma Facial

Elio Shinohara

CT-59

Planejamento Digital do
Sorriso - Um novo conceito
de Odontologia Digital
no planejamento estético
aplicado em Próteses Totais e
Protocolo sobre Implantes

Flavio Queiroz
Henriques

10:00 - 12:00

10:00 - 12:00

10:00 - 12:00

Odontologia... Além do óbvio!

Luiz Narciso
Baratieri

A violência contra a polpa
aumenta em todo mundo

Carlos Alberto de
Souza Costa

CT-60

Anatomia radicular e
instrumentação - fatores de
eficácia e de fracasso

Francisco
Souza Filho

Os desafios da Reconstrução
Tecidual Estética

Julio C. Joly
Robert Carvalho
Paulo F. Carvalho

CT-63

Diminuindo tempo clínico de
resinas compostas

Ronaldo Hirata

Excelência na arquitetura
gengival com Ortodontia
Minimalista

Juliana Romanelli

CT-6

14:00 - 16:00

Endodontia com soluções
viáveis para o dia a dia.
Técnica e Biologia

Álvaro Henrique
Borges

CT-36

Eduardo Santana

CT-51

Cirurgia ortognática

Os benefícios estéticos da
cirurgia plástica periodontal

Guilherme Carrilho
Rafael Martins

CT-54

Ortodontia do Futuro: da
Odontologia de acompanhamento às imagens em 3D

Sérgio Luiz de
Azevedo Silva

CT-57

Simplificando a odontologia:
solucões estéticas
conservadoras

Carlo Lago
Bruno Carlini

CT-61

Resinas Compostas: do simples
ao complexo

Sanzio Marques

CT-46

Laminados Convencionais X
Lentes de Contato - Limitações
e Perspectivas Clínicas

Paulo Vinícius
Soares

CT-49

Estratégias clínicas para
estabelecer o sucesso estético
em restaurações cerâmicas

Eduardo Rocha

CT-52

Células Tronco em
Implantodontia

Eduardo Sorgi

CT-27

CT-30

14:00 - 16:00

Dor Orofacial:
implicações para o clínico

16:30 - 18:30

10:00 - 12:00

14:00 - 16:00

Luciane Sucasas

CT-14

10:00 - 12:00

14:00 - 16:00

Correção da Classe II por meio
de aparelhos protratores
mandibulares fixos: quais são
os limites?

Odontologia minimamente
sofrida: o papel da sedação

16:30 - 18:30

CONCOrrA A um
CONSultÓriO
GNAtuS G2 H

Anestesiologia

10:00 - 12:00

CT-3

14:00 - 18:00

*foto ilustrativa

CT-23

O estado da arte dos
procedimentos restauradores
adesivos em Odontopediatria

10:00 - 12:00
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18/10 · SEXTA-FEIRA

CT-33

14:00 - 16:00

CT-39

Não me leve a mal Doutor, mas o
marketing pode salvar sua
carreira

CT-42

Tecnologia CAD/CAM e a
maximização de resultados nas
reabilitações estéticas

Sicknan Rocha

CT-25

Por que o fracasso? Como obter o
sucesso endodôntico?

Carlos Estrela
Rielson José Alves
Cardoso

14:00 - 16:00

14:00 - 16:00

16:30 - 18:30

CT-28

16:30 - 18:30

CT-31

16:30 - 18:30

CT-37

16:30 - 18:30

CT-40

16:30 - 18:30

CT-9

16:30 - 18:30

CT-44

16:30 - 18:30

Em Sintonia - Simplificando
Resultados Através da
Comunicação

Daniel Brito

Murilo Calgaro
Milko Villarroel

10:00 - 12:00

10:00 - 12:00

10:00 - 12:00

14:00 - 16:00

14:00 - 16:00

14:00 - 16:00

14:00 - 16:00

14:00 - 16:00

16:30 - 18:30

16:30 - 18:30

Pinos de fibra de vidro - a arte
de restaurar dentes tratados
endodonticamente com
evidência científica

Carlos José Soares

Erosão Dentária: diagnóstico,
prevenção e tratamento

Marcelo Bonecker

CT-55

A Odontologia de acompanhamento na perspectiva da
Odontopediatria

Isabelita Duarte
Azevedo

Próteses cerâmicas
personalizadas - passo a passo
para obtenção do sucesso em
reabilitação oral

Rogério
Marcondes

CT-62

Plástica Oclusal: Quando a
estética encontra a oclusão

João Palmieri
Filho

CT-65

Diagnóstico estético Benefícios na clínica diária

Albano Luis
Novaes Bueno

CT-58

16:30 - 18:30

Saliva, um desafio para a
Odontologia Hospitalar,
Periodontia e Pacientes Especiais

Celi Vieira

CT-64

Projetando expressões

Arno Egon

16:30 - 18:30

16:30 - 18:30

16:30 - 18:30
16:30 - 18:30

Implantes em alvéolos
de extração - fatores que
influenciam na previsibilidade
estética e funcional

Roberto Pessoa

Seis Fatores Chave para
Excelência Estética de Próteses
Implantossuportadas

Jose Geraldo
Malaguti

16:30 - 18:30
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EVENTOS SIMULTÂNEOS
Lazer
Além da afamada programação científica,
que envolverá cursos, simpósios,
conferências, fóruns e debates das
diversas especialidades, os participantes
poderão também relaxar e curtir espaços
especiais, como o rancho CIrO-ABO,
com o famoso Happy Hour diário, o
Espaço zen (pág 27) e as novidades do
congresso, Adega Berenguer (Pág 18) e
Torneio CIOGO de Truco (Pág 19).
Parceria com Dentais expositoras
Para tornar a participação no CIOGO
ainda mais acessível, a ABO Goiás recebeu
o apoio das Dentais expositoras para
subsidiar adesões aos seus clientes que
fizerem compras com valor superior a
r$ 150. O interessado receberá um “Gift
Voucher”, vale-presente eletrônico que
torna a Adesão gratuita ao ser inserido no
cadastro. O cupom é válido apenas para o
CIOGO e não inclui os eventos paralelos.

TÉCNICOS EM
PRÓTESE DENTÁRIA

ODONTOLOGIA FORENSE
17/10 · QUINTA-FEIRA
OL-1

10:00 - 11:00

OL-2

11:00 - 12:00

OL-3

14:00 - 15:00

OL-4

15:00 - 16:00

OL-5

16:30 - 18:00

OL-6

18:00 - 19:00

Antropologia Forense na
Europa (FASE)

Eugenia Cunha

Determinação da
Ancestralidade em Brasileiros:
influência da variabilidade
genética e miscigenação

Rejane Sena
Aluísio Trindade
Filho

Traumatologia forense: lesões
postmortem, perimortem e
antemortem

Eugenia Cunha
Décio Marinho

Determinação da causa mortis
em carbonizados

Rodrigo Naves
Pinto
Malthus Galvão

Determinação do sexo no
esqueleto: análise qualitativa
ou quantitativa?

Eugenia Cunha
Marco Aurélio
Guimarães
Malthus Galvão

Parâmetros para estimativa da
idade em adultos

Eugênia Cunha
Aluísio Trindade

São mais de 20 cursos compartilhados com
Cirurgiões-Dentistas na grade do CIOGO. Efetue
sua adesão gratuita no site do Congresso e
visualize os cursos disponíveis.

ENCONTRO DE MILITARES
19/10 · SÁBADO
EM-01

10:00 - 10:30

Raça, etnia, cor da pele ou
ancestralidade: qual o termo
correto?

Marco Aurélio
Guimarães
Ricardo Henrique

10:30 - 11:00

Proposta de laudo para
Antropologia Forense

11:00 - 11:30

Alicia Picapedra

OL-11

Aplicações da Antropologia
Forense para a Aproximação
Facial

Eugenia Cunha
Paulo Miamoto

OL-12

Antropologia Forense e
Direitos Humanos: importância
do GTA

Romualdo Pessoa
Alexandre Deitos

11:30 - 12:00

14:00 - 15:00

Além da adesão ao congresso, o cliente
ainda poderá ganhar bônus para um
curso do CiOGO. Para isso, o interessado
deverá procurar a Dental participante
de sua preferência e se informar das
condições para ter o benefício. Participam
da promoção com bônus de Adesão e
Cursos: Única Dental, Dental Sorriso,
Odonto médica Brasil, DoctorShop
Gnatus, Dental lima, Dental Adelar e max
Descarte. Apenas com bônus de Adesão:
Dental Ortho Center.
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15:00 - 16:00

Estimativa da estatura em
brasileiros: qual a melhor
tabela?

Eugenia Cunha

OL-14

Estimativa da idade pelos
terceiros molares: Nicodemo,
Camerieri, Nolla ou Dermijian?

Ademir Franco
Alexandre Deitos

16:30 - 17:00

17:00 - 18:00

18:00 - 18:30

OL-16

18:30 - 19:00

Antropologia Forense no
Paraguai

Antropologia Forense na
Argentina

após 05/10

CD Associado Rede ABO 2012 e 2013

R$ 70,00

R$ 80,00

CD Associado Rede ABO

R$ 300,00

R$ 350,00

Acadêmico Associado Rede ABO 2012 e 2013

R$ 40,00

R$ 50,00

Acadêmico Associado Rede ABO

R$ 150,00

R$ 175,00

CD Associado Rede ABO a partir de 2013

R$ 80,00

R$ 90,00

CD Não Associado Rede ABO

R$ 360,00

R$ 420,00

Acadêmico Associado Rede ABO a partir de 2013

R$ 40,00

R$ 45,00

Acadêmico Não Associado Rede ABO

R$ 180,00

R$ 210,00

CD Não Associado Rede ABO

R$ 100,00

R$ 110,00

Acadêmico Não Associado Rede ABO

R$ 60,00

R$ 70,00

2º Congresso Internacional
de Odontologia Forense

até 05/10

após 05/10

11º Jornada de Técnicos em
Prótese Dentária do Centro-Oeste

CD Associado Rede ABO/ABOL

R$ 120,00

R$ 150,00

até 05/10

após 05/10

Acadêmico Associado Rede ABO/ABOL

R$ 70,00

R$ 100,00

Acadêmico de Prótese Dentária

Gratuito

Gratuito

CD Não Associado Rede ABO/ABOL

R$ 140,00

R$ 170,00
R$ 110,00

EM-02

Prontuário Odontológico:
revisão, atualidades e
proposição de modelo

Cap QOS PM
Ghéria d´arc
Castro Silva

2º Encontro de Odontologia
Integrada para Equipe Auxiliar

até 05/10

após 05/10

8º Encontro Goiano de
Cirurgiões-Dentistas Militares

até 05/10

após 05/10

EM-03

Restabelecimento oclusal e
estético com resinas composta

Cel dent Célio
Vieira Dantas

ASB's e TSB's

Gratuito

Gratuito

CD militar

R$ 70,00

R$ 80,00

15:00 - 16:30

17:00 - 18:30

EQUIPE AUXILIAR
17/10 · QUINTA-FEIRA
EA-1

Autoavaliação profissional (o
espetáculo sou Eu)

Fernanda Silverio
de Faria

O que é o trabalho a quatro
mãos nas especialidades:
cirurgia, endodontia,
periodontia, prótese e
ortodontia

Alexandre Ferreira
André Simões
Fernando Frausino
Fábio Santana

18/10 · SEXTA-FEIRA
EA-3

Atualização em dentística para
equipe auxiliar

Emilia Carla
Finotti

EA-4

Avaliação dos sinais vitais /
Suporte básico de vida

Renato Bueno

EA-5

O que pode e o que não pode
no controle de infecção

Sandra Aragão
Sasamoto

10:00 - 12:00

14:00 - 15:30

No CIOGO, Jornada de TPDs e Encontro da Equipe
Auxiliar os CURSOS são adquiridos separadamente,
conforme valores abaixo:
Valores para inscrição em cursos

até 05/10

após 05/10

CD Associado

R$ 70,00

R$ 80,00

CD Não Associado

R$ 80,00

R$ 90,00

Acadêmico Associado

R$ 50,00

R$ 60,00

Acadêmico Não Associado

R$ 60,00

R$ 70,00

Técnico em Prótese Dentária

R$ 80,00

R$ 90,00

Acadêmico de Prótese Dentária

R$ 50,00

R$ 60,00

ASB's e TSB's

R$ 20,00

R$ 30,00

19/10 · SÁBADO
EA-6

Marketing para equipe auxiliar

Daniel Brito

Juan Carlos
Zarate

EA-7

Mercado de trabalho

Irene Rodrigues

Oscar Heit

EA-8

Papel da equipe auxiliar na
promoção de saúde

Emilia Carla
Finotti

10:00 - 12:00

OL-15

até 05/10

R$ 80,00

16:00 - 18:00

OL-13

1º Congresso de Radiologia
e Diagnóstico Bucal do Centro-Oeste

Acadêmico Não Associado Rede ABO/ABOL

Carlos Sassi

Dimorfismo sexual pelos
dentes

após 05/10

Gratuito

Rhonan Ferreira
da Silva

OL-10

até 05/10

Gratuito

14:00 - 18:00
Antropologia dental

17º Congresso Internacional
de Odontologia de Goiás

Técnico em Prótese Dentária

14:00 - 15:00

EA-2
OL-9

Os eventos abaixo, possuem programação
específica e os valores já contemplam Adesão
ao CIOGO e o Pacote de Cursos:

Equipe

10:00 - 12:00

OL-8

ADESÃO

Não inclui a participação nos
cursos, que devem ser adquiridos
separadamente.

Abertura

18/10 · SEXTA-FEIRA
OL-7

Programação do Congresso
de Radiologia na pág. 22

14:00 - 15:30

16:00 - 18:00
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Você faz muita gente sorrir.
E agora, a Saga leva sorrisos
até você.

CiOGO

3

expectativas
Os relatórios parciais de inscrições no
CIOGO 2013 trazem um resultado
bastante animador, se comparado com
a edição de 2011, que já foi um sucesso
unânime. Segundo Iussif Mamede,
Secretário Geral do evento, “isso enche
de satisfação a Comissão Organizadora
do evento e traz grande motivação para
um esforço ainda maior, buscando garantir
um congresso excelente em todos os
sentidos”.

Compre seu carro ou faça o test drive
sem precisar sair de casa ou do consultório.
Condições e ofertas exclusivas para
associados ABO/GO.
62. 9831-9455 | 62.9812-4771

Os resultados são atribuídos ao trabalho
antecipado, com planejamento e
organização, e às parcerias cada vez mais
sólidas. Os números mostram que além
de antecipar inscrições, há uma forte
tendência de crescimento (conforme
gráficos ao lado) e de que será superada a
significativa meta de 10% de crescimento,
considerando o porte do congresso e
os bons resultados anteriores, ressalta
mamede.
Feira internacional
Em sua 4ª edição, a feira Internacional de
Odontologia de Goiás (fIOG), uma das
grandes atrações do CIOGO, reunirá as
principais marcas do mundo em termo de
equipamentos e produtos odontológicos.
Nesse ambiente será possível ter acesso
a lançamentos, descobrir as novas
tendências, novas tecnologias e adquirir
também os mais básicos itens consumíveis.
Aberta e gratuita para visitação pelo
público, sempre com movimento intenso e
um grande volume de negócios, a 4ª fIOG
promete superar as edições anteriores.
Com o ambiente totalmente climatizado,
a feira despertou forte interesse da classe
comercial e já está com quase todos os
espaços comercializados (confira, no
quadro ao lado, as marcas confirmadas).

RESPEITE A SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO.

www.sagaatevoce.com.br

Clareador dental à base de Peróxido de Carbamida a 37%
Por que usar os clareadores da bm4
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• utilizam dessensibilizante biodegradável
(oxalato de potássio);
• apresentam excelente consistência, o que
dificulta o escoamento sobre os tecidos moles;
• Testados cientificamente e comprovados
como eficazes;
• recomendados por inúmeros professores e
líderes de opinião (veja no informativo saiba,
www.bm4.com.br);
• Minimizam a sensibilidade dental;
• clareiam os dentes com apenas 15 minutos a
uma hora de uso diário;
• Podem ser usados sem barreira gengival,
inclusive o PowerBleaching a 37%;
• disponíveis em bisnagas nas concentrações
10% e 16%, de forma a facilitar a aplicação.
• Pronto para o uso.

Office

Disponível em CAIXAS com 1 e 3 unidades

3 g de gel clareador cada seringa

SOLICITE NA SUA DENTAL
PA D R Ã O I N T E R N A C I O N A L
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www.bm4.com.br | www.facebook.com/BM4Official | 0800 644 9160

USO PROFISSIONAL

15

Bem-vindo
Ao Mundo Implacil De Bortoli!

Pioneira no lançamento do
Implante Osseointegrado
no Brasil

92

,7%

E

100

%

DE BIC

(Taxa de contato osso / implante)

EFICIÊNCIA E SEGURANÇA TRIPLAMENTE
GARANTIDAS POR PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS INTERNACIONAIS
•

Certificadas com a publicação de 3 artigos científicos
internacionais nas revistas Quintessence International,
Odontology e Implant Dentistry.
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Suporte técnico aos usuários com especialistas experientes
no uso dos produtos da empresa.
Organização de eventos científicos de destaque como
o Simpósio no Corporate Session no IN 2013 com
profissionais de destaque na Implantologia.
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Agora em Goiás o Implantodontista dispõe de estoque completo
da linha de produtos que garante a máxima osseointegração
Fale com a Única Dental e receba os implantes
e componentes imediatamente.

Fones: 55 11 3342-5100 | 0800 779 0011

www.implacildebortoli.com.br
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Se você conhece, você sabe a diferença

Qualidade e segurança dos
diagnósticos CDI agora também
em exames odontológicos
TOMOGRAFIA APLICADA À ODONTOLOGIA

tudo diferente

Qual é o nome do Jogo?

um DOS EVENtOS mAiS VErSÁtEiS DO PAÍS irÁ OfErECEr
VÁriAS OPÇÕES DE DESCONtrAÇÃO. NESSA EDiÇÃO DO
CiOGO,A NOViDADE SErÁ umA ADEGA, umA OPOrtuNiDADE
DE BriNDE AO NOVO CONHECimENtO

PAutADO tAmBÉm PElA DiVErSÃO, tOrNEiO DE
truCO DO CiOGO rEuNirÁ 32 DuPlAS QuE
DiSPutArÃO O CAmPEONAtO NO GritO SE
QuiSErEm lEVAr O trOfÉu PArA CASA

Não só o futebol une Brasil,Argentina, Chile
e a África do Sul, mas também outra paixão:
o vinho. Com as vinícolas mais tradicionais
do Hemisfério Sul, essas regiões espalham
pelo mundo seus sabores regionais, que
combinam tanto com noites frias em
companhia agradável quanto com refeições
para paladares variados. Por essas qualidades
é que o CIOGO 2013 convidou a Berenguer
Imports - que comercializa produtos das
mencionadas nacionalidades - para montar
uma adega durante o evento.Vai ser
impossível não dar uma passada para fazer um
delicioso brinde!

um dos mais tradicionais jogos de
carta do Brasil, o Truco terá espaço
na diversão do CIOGO. Teoricamente
simples, com poucas cartas, a proposta
envolve diversão, estratégia, competição
e premiações. Nesse sentido, um torneio
de Truco será realizado no evento, com
o objetivo de tornar o happy hour ainda
mais atrativo. Quem gostar da ideia
precisa definir o parceiro e pagar juntos
r$ 60 de inscrição, taxa que dará direito
a um kit com dois baralhos e dois coletes
personalizados. Com isso, todos terão o
prazer de gritar o nome do jogo.

um ambiente com iluminação baixa e
decorado com cores quentes será montado
desde a abertura do CIOGO, local onde

um sommelier da Berenguer irá promover
uma degustação com 15 rótulos daquelas
nacionalidades. Na oportunidade os
congressistas poderão experimentar vinhos,
queijos e castanhas, aprendendo um pouco
sobre apreciação desse trio rico em sabores.
De acordo com o diretor geral da empresa,
Adílson Braga, tudo será feito em nome do
conforto.“Queremos fazer um ambiente
aconchegante para marcar o evento, tem
tudo pra ser bem legal”, ressalta.
Mesas serão colocadas na adega para
proporcionar um happy hour diferente, ao
som de música calma, conversa, vinho e
queijo. Para Adílson Braga, o vinho vem se
tornando uma paixão do goiano por ser um
produto que pode trazer benefícios à saúde.

“A cerveja tem o lugar dela e o vinho está
conquistando o seu. Não há nada melhor que
vinhos leves em um happy hour de primeira”,
recomenda.
Quem gostar da ideia e quiser levar para
casa, poderá adquirir produtos entre
60 rótulos de vinhos tintos e brancos,
secos e suaves, variando entre r$ 29 e
r$ 280, uma vez que todo o portfólio
de importação da Berenguer estará
disponível para venda. Queijos, assim
como utensílios relacionados à bebida
também poderão ser adquiridos. “Taças,
decanters, saca-rolhas, tudo que envolve o
vinho. Caso a pessoa queira se aproximar
desse estilo de vida, lá teremos tudo
disponível”, conclui Adílson.

*Imagens de exames realizados no CDI

Maior amplitude e precisão
no diagnóstico por imagem
aplicada à odontologia
Permite avaliação de tecidos duros e moles
Todo o volume adquirido é interpretado
Reconstruções 3D com qualidade
incomparável
Exames documentados para melhor
planejamento cirúrgico
Resultados entregues em menor tempo
Laudos individualizados e discutidos com o
profissional

O campeonato, patrocinado pela C.i.r.O.
radiologia Odontológica, terá regras da
federação Goiana de Truco e o apoio de
juízes. As inscrições terão início no dia
23/09 e serão realizadas também pelo
site do CiOGO. Entretanto, os truqueiros
devem se apressar, uma vez que o torneio
terá limite de 32 duplas e a confirmação
das inscrições é condicionada à formação
de grupos de quatro duplas.
Os três primeiros colocados receberão
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um certificado da conquista, enquanto
os vencedores serão premiados com
um troféu e o 2º e 3º lugares receberão
medalhas. Haverá um congresso técnico
para entrega do kit e sorteio dos jogos no
dia 17 de outubro.

Resp.: Profa. Dra. Tessa Botelho
Radiologista e Patologista - CRO-GO 5604
Exame coberto por convênios, consulte o seu Plano de Saúde.

Baralho personalizado faz parte do kit que ficará como
lembrança aos participantes

Acesse www.cdigoiania.com.br/dental
e saiba mais sobre nossos serviços.

Unidade I: AV. Portugal 600, St. Oeste
Unidade II: Av. Portugal 1155, St. Marista

agendamento: 62 3285.1515

Encontro

Institucional - Cursos

CiOGO enfoca
desenvolvimento
profissional de auxiliares
EVENtO SErVirÁ PArA imPulSiONAr
EVOluÇÃO PrOfiSSiONAl DAQuElES
QuE COmPÕEm A EQuiPE AuXiliAr
DE SAÚDE BuCAl E fOrTAlECEr lAçOS
DE trABAlHO Em EQuiPE
Personagens importantes durante os
tratamentos, Auxiliares e técnicos
em Saúde Bucal merecem igual
reconhecimento de sua atividade,
responsabilidade a qual exige qualidade
nos serviços prestados. É com esse
intuito que será realizado, durante o
CIOGO, o 2º Encontro de Odontologia
integrada para Equipe Auxiliar.
Segundo a coordenadora do evento e
do curso de Auxiliar em Saúde Bucal da
ABO Goiás, Dra. roberta rocha Nery,
esta é uma oportunidade imperdível.
“É algo importantíssimo, dá muito mais

3

(62) 3515-1511 / 3515-1542

ABO Goiás investe
na formação ortodôntica
EmIlia finotti e roberta Nery, coordenadoras do Encontro da
Equipe Auxiliar no CIOGO 2013

credibilidade, destaque e respeito aos
profissionais da área”. O encontro será
aberto também ao Cirurgião-Dentista,
uma vez que uma das propostas é
fortalecer a ideia de trabalho em equipe.
De acordo com a coordenadora,
desde quando as profissões auxiliares
foram legalizadas, a Odontologia
vem percebendo muitos e enormes
benefícios em relação à qualidade dos
serviços prestados. E com eventos
assim, pretende-se dar continuidade a
esse crescimento. “A confiança de ter
um local adequado e preparado para o
atendimento, a certeza por parte
do paciente de que ele terá um
atendimento de qualidade, são
alguns exemplos disso”, ressalta.
Conforme explicou Dra. roberta,
as expectativas em torno desse
2º Encontro são muito grandes.
Desde a última edição, em 2011,
muitos acontecimentos mudaram
o panorama da área, impulsionados
pelo reconhecimento da profissão.
Para continuar o avanço recémadquirido, 400 profissionais de
vários estados da federação deverão
comparecer ao Encontro em busca
de desenvolvimento profissional.
Também coordenadora do evento
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e do Curso de Auxiliar em Saúde Bucal
da ABO Goiás, Dra. Emilia Carla finotti,
considera o Encontro uma forma de
ressaltar a importância da categoria na
realidade odontológica. “fica demonstrada,
com o evento, a importância para toda a
Equipe Auxiliar de se atualizar sob vários
assuntos que vão interferir de forma
positiva no dia a dia do Consultório”.
Na ocasião, vários temas serão discutidos
em um simpósio das especialidades, o
qual abrangerá Cirurgia, Endodontia,
Ortodontia, Periodontia e Prótese. Outro
ponto forte do encontro será o curso
acerca do que “pode e do que não pode”
ser feito em termos de controle de
infecção. “Esse consistirá em um resumo
para que as pessoas nunca mais cometam
erros graves nesse aspecto. Chega de
erros grosseiros. Agora o que vai ser dito
deverá ser feito”, observou.
Para Dra. Emilia, o evento terá vários
convidados locais de grande valor, mas a
que se destaca é uma técnica em Saúde
Bucal do Paraná, chamada Irene rodrigues.
“Além de sua linguagem simples e objetiva,
ela tem conhecimento de todo o histórico
para regulamentação das profissões da
Equipe Auxiliar”. Segundo a Dentista, Irene
irá falar sobre as atribuições, formação e
mercado de trabalho para os profissionais
da área.

PrEVISTO PArA fEV/14, ESPECIAlIzAçÃO TErÁ
PrOfiSSiONAiS rENOmADOS ASSOCiANDO
CIÊNCIA, TECNOlOGIA E PlANEJAMENTO
A ABO Goiás se consolidou como grande
polo de formação do Centro-Oeste em
todas as especialidades odontológicas.
Entretanto, nesse momento, retoma as
atividades na Ortodontia, especialização
que deverá focar a manutenção do perfil de
formação qualificada da instituição.

 Equipe altamente qualiﬁcada
 Qualidade de imagem
 Tecnologia 100% digital
 Agilidade no exame
 Acessibilidade para o paciente
 Segurança para o proﬁssional

atividades da entidade, reconhecidamente
um dos cursos de formação latu sensu mais
importantes do país.

De acordo com a equipe, o projeto do novo
curso busca aliar os avanços tecnológicos e
a otimização do tempo. “Tudo isso com os
preceitos éticos e fundamentação científica
que sempre existiram”.

“uma vez formado, o aluno terá
oportunidade de dominar as várias
técnicas de tratamento ortodôntico e,
consequentemente, atingir resultados
altamente satisfatórios; já que, no mercado
atual, percebe-se claramente a indicação de
fórmulas pré-fixadas de tratamento a todos
os casos, impedindo a resolução de casos
não-convencionais e específicos”, enfatiza o
Prof. roberto Gonçalves. E, incorporando
a ação e participação efetiva da Cirurgia
Bucomaxilofacial, sob responsabilidade do
Prof.William Caetano, o curso abordará
de forma ampla e prática o envolvimento
das especialidades e suas várias opções de
tratamento integrado.

Ainda, Dr. André monini enfatiza que o
foco do curso será a formação do clínico,
ofertando a oportunidade ao aluno de
diagnosticar, planejar e acompanhar ao
longo dos 36 meses de curso a evolução
do tratamento proposto e executado em
vários casos. Iniciando no primeiro bimestre
de 2014, visa manter o padrão de excelência
dos cursos da ABO Goiás, sobretudo da
Ortodontia que sempre foi um ícone das

De forma enfática, a equipe que assume o
curso na ABO Goiás reconhece e agradece
o legado de seriedade, ética e retidão dos
professores que os antecederam e promete
trabalhar pela perpetuação da qualidade
do ensino e ciência ortodôntica em favor
dos alunos e pacientes. “Imbuídos desse
espírito, emprestamos nosso vigor e energia
à formação de futuros colegas ortodontistas
da ABO Goiás”, frisam todos.

Com equipe formada e liderada pelo
professor Dr. José Valladares Neto, o curso
terá ainda outros três grandes profissionais,
com extensa formação clínica e docente, os
professores Dr. André Monini, Dr. roberto
Gonçalves e Dr.William Caetano.

Tomograﬁa Computadorizada
Odontológica

RADIOGRAFIAS DIGITAIS INTRABUCAIS
E EXTRABUCAIS

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA
ODONTOLÓGICA

21

Assine e
ganhe!

Congresso

+

inédito, congresso de
radiologia e Diagnóstico traz
nova perspectiva ao CiOGO
COm PArtiCiPAÇÃO DO rENOmADO
Dr. BrAD NEVillE, EVENtO DEVErÁ SE PAutAr
POr DiSCuSSÕES CiENtÍfiCAS DE AltO NÍVEl,
VOltADAS PArA DENtiStAS E ACADÊmiCOS
Pela primeira vez no CiOGO,
profissionais das especialidades de
Diagnóstico Bucal terão oportunidade
de desfrutar de uma programação ampla
e exclusiva. O assunto vem ganhando
destaque em razão dos avanços
tecnológicos na área, os quais são
frequentemente aplicados nas demais

especialidades da Odontologia. Por causa
da importância de se discutir a temática,
o CIOGO englobará, entre os dias 18/10
e 19/10, o 1º Congresso de radiologia
e Diagnóstico Bucal do Centro-Oeste,
presidido pela Doutora em Patologia,
tessa Botelho.
Com a realização deste evento singular,
ela que também é professora universitária,
espera total envolvimento de dentistas
de diversas áreas, assim como a presença
de acadêmicos de Odontologia. “uma
média de 300 pessoas deverão passar
pelo congresso. A reunião servirá para
que estes busquem mais informações
e atualização em Diagnóstico Bucal”,
observou.

Dra.Tessa Botelho, presidente do 1º Congresso de
radiologia e Diagnóstico Bucal do Centro-Oeste
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Isso não será difícil de acontecer, uma
vez que a grade científica do congresso
abrangerá e discutirá os principais temas
do Diagnóstico. Aspectos radiográficos,
Clínicos, Tomografia Computadorizada,
Células tronco em Odontologia e terapia
fotodinâmica estão entre os temas
que serão levantados. “Câncer bucal,
Alterações do seio maxilar e comparação
de exames convencionais e seccionais
de imagem também serão discutidos”,
lembrou a dentista.

PROGRAMAÇÃO
18/10 · SEXTA-FEIRA
RL-01

09:00 - 11:00

Tomografia computadorizada:
Uma realidade para o
cirurgião-dentista

Marcelo
Cavalcanti
Clareador dental à base de Peróxido de Carbamida a 37%

Cancer Bucal - Novas
perspectivas de diagnóstico
e tratamento - terapia
fotodinâmica

Luciana Correa

RL-04

Células Tronco e Lesões Bucais
- Perspectivas futuras

Andrea Mantesso

RL-03

Casos Interessantes em
Patologia Bucal - Como agir?

Brad Neville

RL-02

11:00 - 12:00

14:00 - 15:00

15:00 - 19:00

19/10 · SÁBADO
O processo diagnóstico - passo
a passo - Discussão de casos
clínicos

Elismauro
Francisco de
Mendonça

RL-05

Simpósio: Lesões comuns ou
casos raros: O que fazer? Como
tratar?

Tessa Botelho
Décio Pinto
Cláudio Maranhão

RL-08

Avaliação imagenológica
das principais afecções que
acometem os seios maxilares

Cláudio de Goes
Freitas

Diagnóstico de alterações
ósseas e dentárias dos
Maxilares: Imagens de TCFC x
Radiografias Convencionais

Márcio Correa

O processo diagnóstico de
lesões da região bucomaxilofacial: lesões que podem
bater na porta do seu
consultório

Rejane Faria
Ribeiro-Rotta

RL-06

09:00 - 10:00

10:00 - 12:00

14:00 - 15:30

RL-09

15:30 - 17:00

RL-10

17:00 - 18:30

Palestras e discussões
De acordo com Dra. tessa, todos os
palestrantes são professores de referência
dentre suas áreas de diagnóstico e por
isso foram escolhidos. No entanto, entre
eles, o de maior destaque é o professor
norte-americano Brad Neville, autor de

Dr. Brad Neville, referência internacional em Patologia Bucal

um dos livros de maior relevância internacional: Patologia
Oral e maxilofacial, recomendado nos melhores cursos de
graduação. “Pela primeira vez no Brasil, participando de um
evento desse porte, será um grande privilégio recebê-lo, o
que se traduz também em uma oportunidade imperdível para
todos os que conhecem sua obra”, frisou Tessa.
simpósio
Outro ponto alto do evento será o simpósio lesões comuns
ou casos raros – o que fazer? Como tratar? Neste momento
de debate, os dentistas poderão participar de discussões
de casos clínicos com participação ativa da plateia. “Cada
palestrante demonstrará a abordagem distinta no escopo
da Patologia Bucal, Estomatologia, radiologia e Cirurgia
Bucomaxilofacial”, assinalou Dra. Tessa.

O associado pode fazer sua assinatura na ABO/GO

Ao realizar inscrição no Congresso de radiologia e
Diagnóstico Bucal, o participante terá a adesão ao CIOGO
inclusa, permitindo o cadastro em atividades gratuitas, como
conferências e fóruns, e também a aquisição de outros cursos.
As inscrições estão disponíveis no site www.ciogo.com.br.

0800 704 4018

2 seringas PowerBleaching a 37% com 3 g de
gel clareados cada + 3 seringas de PowerEtching com 3 g de gel cada

4 seringas PowerBleaching a 37% com 3 g de
gel clareados cada + 3 seringas de PowerEtching
com 3 g de gel cada

PA D R Ã O I N T E R N A C I O N A L

Contato: [62] 3236 3129 - Tereza

www.editoraponto.com.br
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Curso internacional

Bem-estar

tendências mexicanas

Em serviço da beleza
e do bem-estar

ESPECiAliStA Em PrÓtESE DENtÁriA PrEtENDE EXPOr tÉCNiCAS DE
ABOrDAGEm CONSErVADOrAS Em DENtES E imPlANtES mAiS EXiGiDAS
PElOS PACiENtE Em SuA PÁtriA

“Desde o primeiro congresso, o CIOGO
impactou beneﬁcamente a comunidade
odontológica internacional pela alta
qualidade de seus palestrantes e
também por sua organização”

Atração internacional de
peso, o especialista em Prótese
Dentária pela universidade Cuauhtémoc, de
Guadalajara, no México, Dr. Jair Ivich marcará o
início das atividades científicas do CIOGO. Com
o Tema “restaurar o anterior sobre dentes e
implantes com uma abordagem conservadora”,
o Cirurgião-Dentista irá se apresentar no dia
17/10.
Na oportunidade, o dentista pretende discutir
com os participantes como fazer um bom
diagnóstico, a fim de manter a estrutura dental
tanto quanto possível.“Esse será o foco da
exposição, uma vez que os dentes são órgãos
muito valiosos para pessoas de quaisquer
sociedades”.
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De acordo com Dr. ivich, é grande sua
expectativa para o início do evento, uma vez
que é considerado no calendário mexicano um
dos mais importantes eventos de capacitação
odontológica.“Desde o primeiro congresso,
o CIOGO impactou beneficamente a
comunidade odontológica internacional pela alta
qualidade de seus palestrantes e também por
sua organização”, ressaltou.
A participação do dentista consistirá em dividir
com os cirurgiões-dentistas participantes
do congresso tendências de tratamento
comuns no México.“Minhas expectativas são,
principalmente, de compartilhar algumas das
tendências em tratamento dentário com uma
abordagem conservadora, conforme exigido
pela sociedade mexicana mais e mais a cada dia
que passa”.
Como participante, Dr. Jair Ivich ainda espera
conhecer mais sobre restaurações dentárias.
“restaurações minimamente invasivas ou até

ESPAÇO trADiCiONAl DO CiOGO
mArCA PrESENÇA NO EVENtO
COm SErViÇOS DE rElAXAmENtO,
mODA E ArtE

sem invasão, uma vez que é um tratamento
previsível e de elevada estética”.
Outras abordagens importantes, de acordo
com o dentista, são relacionadas à manutenção
da saúde do tecido periodontal.“Pessoalmente
acredito que questões relativas ao tema são de
grande importância, já que os tratamentos de
reabilitação dependem dele para serem bem
sucedidos”.

3

Ator global e cantor Bernardo Mesquita estará
presente no Espaço zen - CIOGO 2013

Dedicado à estética em suas diversas
facetas, ao bem-estar e à qualidade de vida,
haverá no CIOGO mais uma edição do
Espaço zen. Proporcionado pelo Espaço
Bel lasmar de Estética, o ambiente terá
massagens rápidas, demonstrações de
produtos para pele, dicas de saúde e a
presença de dermatologista. A duração das
sessões de massagem e relaxamento será
de 15 minutos e todos poderão participar,
uma vez que os serviços serão prestados
gratuitamente.
Quem optar por conferir esse espaço,
poderá ainda ter contato com o lado
artístico da estética. De acordo com o
dentista rildo lasmar, co-proprietário do
centro de beleza, os congressistas terão

a oportunidade de fazer suas caricaturas.
“teremos o renomado caricaturista
Alberto Tolentino e uma exposição de
quadros do artista plástico e gari, Carlos
Manuel”. Segundo o dentista, Manuel vem
se destacando muito com seus retratos
pintados sobre a natureza.

em 2009. “Ele é o príncipe da Xuxa, que
fez par romântico com Sasha, filha da
apresentadora, no filme O Mistério de
feiurinha e estará dando autógrafos e
posando para fotos durante a exibição do
nosso ambiente”, observou rildo.

Além disso, interessados poderão
acompanhar as novas tendências da moda
com ênfase no estilo fitness. “Teremos
garotas exibindo peças de marcas famosas
desse tipo de vestuário”, apontou Dr.
rildo. No ambiente, o Espaço Bel lasmar
irá realizar o lançamento de um produto
inédito no mercado que irá beneficiar,
segundo Dr. rildo, toda a área da saúde. “É
um creme para passar nas mãos antes de o
profissional colocar as luvas”, revelou.
Outra atração do Espaço Bel lasmar será
o ator global e cantor Bernardo Mesquita,
conhecido nacionalmente por ter ganhado
o concurso de beleza Príncipe da Xuxa,
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Debate

Controvérsias em debate
DOutOr Em DiAGNÓStiCO BuCAl E DOCENtE
DA uSP, PrOfESSOr CONSOlArO PrEtENDE
EStimulAr A DiSCuSSÃO DE tEmAS POlÊmiCOS
DA ODONTOlOGIA DurANTE O CIOGO 2013
deixar que o paciente seja exposto a
esses riscos”, revelou.
Dr.Alberto Consolaro

Quem tiver dúvidas na área clínica pode
se preparar para debater e filosofar para
encontrar suas respostas. Doutor em
Diagnóstico Bucal pela uSP, professor,
jornalista e autor de sete livros –
acadêmicos e literários –, o CirurgiãoDentista Alberto Consolaro será uma
das atrações do CIOGO 2013. Com
o tema Controvérsias Clínicas em
Odontologia ele irá questionar vários
tópicos da Odonto, entre eles o polêmico
procedimento de clareamento dental.
“falarei de curiosidades, coisas que todos
querem saber”, frisou.
Autor de pesquisas sobre a carsinogênese
decorrente da utilização desinformada
de produtos de clareamento, o dentista
reforça que o tratamento em questão não
deve, de forma alguma, ser conduzido pelo
próprio paciente em sua residência. “O
clareador pode potencializar a capacidade
cancerígena de alguns produtos, como o
cigarro e a bebida alcoólica. Não podemos
28

Outra questão que possivelmente será
levada ao CiOGO é a de que o movimento
do dente, durante um tratamento
ortodôntico, pode levar à reabsorção
da polpa dental. “Vou explicar o motivo
de isso acontecer e não é por causa do
tratamento”, adiantou.
Apesar dos cursos serem, em geral,
unidirecionais, o professor afirmou que
gostaria muito que as pessoas fossem
assistir a palestra com questionamentos
no intuito de fazer do curso um debate.
“Não vou levar a verdade, vou levar
questionamentos. Quero que todos
aprendamos juntos. Convido todos para
essa atividade dinâmica”.
expectativa
Veterano de outros CiOGOs, a expectativa
do Dr. Consolaro para essa edição não
podia ser outra senão a melhor. Segundo
ele, o congresso é um dos melhores do
País, referência em qualidade. “A ABO de
Goiás faz um trabalho bem interessante.
O CIOGO é considerado um clássico

no Brasil”. Ainda para o dentista, a grade
científica do encontro é sempre muito bem
feita, com nomes de relevância internacional.
Desse modo, ele espera conhecer
as principais novidades nas áreas de
implantodontia, Ortodontia e Estética,
especialidades cujas demandas estão em
alta no Brasil. “todo congresso procura
passar a transformação que a Odonto
sofreu, principalmente nessas áreas, de
20 anos pra cá”. Consolaro observou
ainda que a partir da década de 1990 a
saúde bucal do brasileiro melhorou muito.
“Quase não se vê casos de perda de
dentes por causa de cáries”.
amor à Patologia
Área multifacetada, a beleza da Patologia
é a relação estreita que essa tem com as
outras áreas da Odontologia, conforme
expôs Consolaro. Para ele, o profissional
cuida da etiologia, desvenda os mecanismos
das doenças e como elas se apresentam
nos microscópios. “Nela, temos noção da
Odonto por inteiro, dos dentes aos ossos
maxilares e até às glândulas salivares. Poder
ajudar em diversas áreas dá um prazer
muito grande”, ressaltou.

A CONQUISTA DE MAIS NOVOS SORRISOS

MAIS UMA UNIDADE DOCTORSHOP É INAUGURADA NA SUA CIDADE SEDE
A DoctorShop atua no segmento de venda de
equipamentos e produtos odontológicos há mais de
20 anos, conquistando a credibilidade de seus
clientes e parceiros. Uma trajetória de sucesso que
evidencia o fundador que tem como principais
características o empreendedorismo, a fé e confiança
no trabalho transparente.
É fundamentada nos princípios de respeito com todos
que fazem parte do seu ciclo de relacionamento, que
a DoctorShop inaugura mais um espaço amplo e
moderno para seus clientes na sua cidade sede.
Crescente e atuante, essa é a forma que grupo que já
atende várias regiões do Brasil como Goiás, Tocantins,
Maranhão e Pará, revendendo com exclusividade
produtos GNATUS, aos quais oferece suporte através
de um rigoroso controle de qualidade e assistência
técnica que atende todas às necessidades e
exigências de seus clientes.

Essa é a nossa missão:

Estar ao lado dos acadêmicos e profissionais da
odontologia oferecendo sempre o que há de melhor,
com condições diferenciadas. DoctorShop e você,
sempre uma parceria de confiança.

Acompanhe as nossas novidades pelo site www.doctorshop.com.br

Hobbies
enorme de unir amigos
e familiares em torno da
emoção”. Segundo ele é
uma ótima oportunidade
também para se fazer
novos amigos, visto que
o ambiente é saudável e
descontraído.

psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas
entre outros, a Associação Jipeiros de
Cristo, ele tem objetivo de levar amor e
trabalho assistencial até áreas carentes de
difícil acesso.

Cachoeiras, campos, lagos, animais selvagens,
são algumas das recompensas, de acordo
com Dr. Jorge, de se pilotar um 4X4 em
meio a trilhas na natureza. Para ele, chegar
nessa atividade foi muito fácil, uma vez
que ele já tinha,
desde cedo,
predisposição
para adrenalina,
principalmente
se associada à
natureza. “Não
encontrei em
outras atividades
uma mistura tão
completa como a
associação da paz
que a natureza
proporciona
com uma pitada
de adrenalina e
descontração”,
ressaltou.
Dr. Jorge durante tratamento odontológico gratuito em comunidade carente
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Solteiro, porém noivo, Jorge Dias anda de
jipe diariamente, apesar de fazer expedições
bimestralmente. “Ando um pouco sem
tempo para fazer trilhas, mas acredito ser
essa uma válvula de escape fundamental
para liberar o estresse”. Atualmente,
ele participa do grupo de jipeiros em
companhia dos irmãos, afirmando que
os passeios proporcionam interatividade
“muito maior do que qualquer facebook”.
Dr. Jorge ainda indica a atividade
para famílias inteiras, uma vez que
os integrantes ficam bem próximos
pelo tempo que a viagem durar.
“Essa proximidade é muito saudável
para fortalecer amizades e exercer o
companheirismo diante dos imprevistos.
Também é muito importante para quem
quer interagir com seus filhos e família em
geral”, aconselhou.
O início
Ciente do que queria, Jorge comprou seu
Jipe em 2008 pensando no estilo de vida
irreverente que o veículo poderia lhe
proporcionar. “Quem conhece o meio
sabe que o jipeiro é companheiro e muito
ligado à família. Os grupos tem poder

De acordo com o dentista, os grupos
possuem atividades para todos os gostos,
desde trilhas, passando por expedições, até
eventos puramente sociais. “Nos reunímos
uma vez por semana para conversar
informalmente e planejar as atividades
futuras”.
Por meio do grupo, Jorge já participou de
várias trilhas e expedições em locais de alto
turismo, como na Serra da Canastra (MG),
Bonito (MS), e na Chapada dos Veadeiros
(GO). “Espero em pouco tempo poder ir a
lugares mais distantes como o Chile, Peru,
Bolívia e quem sabe até o Alasca (risos)”.
Apesar dos anseios de trilhar por regiões
estrangeiras, a rota preferida de Jorge é
bem perto de casa, ainda em Goiás. “Gosto
do Quilombo dos Kalunga, no Sertão
Goiano, pois é uma área carente não só de
assistência social, mas principalmente da
palavra de Deus”, lembrou.
Segundo ele, outro lugar ideal para visitar
é o Parque dos Pireneus, em Pirenópolis.
“Não é o lugar mais bonito que eu já fui,

Religião 4x4
Apesar das diversas atividades a que
tem acesso por meio do Jipe, a que mais
absorve Dr. Jorge é a Missão 4x4, grupo
cujo objetivo principal é levar o evangelho
às comunidades carentes afastadas, como
o mencionado Quilombo dos Kalunga.
“Eles precisam de muito auxílio. Por isso
tenho a honra de participar de um grupo
missionário que visa cuidar do próximo
com irreverência, responsabilidade e
amor”, observou.
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Impulsionados pela religião, os jipeiros,
entre dentistas, enfermeiros, médicos,
psicólogos, manicures, educadores,
fisioterapeutas, nutricionistas e outros
profissionais, levam serviços básicos
a quem precisa. “São realidades muito
diferentes, onde falta algo simples como
uma água gelada para beber em um dia
quente. Isso nos faz perceber o quanto
temos e não valorizamos”, concluiu.
“Doe um pouco do seu dom, doe
um pouco do seu tempo”, pediu
Dr. Jorge. Quem tiver interesse em
conhecer melhor acesse
www.missao4x4.eco.br
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Pouca gente nunca pensou em largar a
cidade para jogar o estresse para o alto
em trilhas emocionantes e de beleza
natural de valor inestimável. Com um
jipe, amigos e familiares, o dentista que
faz sua segunda especialização na ABO
Goiás, Jorge Dias (32) realiza, a cada dois
meses, o sonho de muitos colegas, ao
passo que ainda se compromete com a
caridade. Membro de um grupo formado
por dentistas, médicos, enfermeiros,

“Ser jipeiro é mais do que
apenas possuir um jipe, é um
estilo de vida”
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Explorando a natureza, grupo de jipeiros busca ajudar
comunidades carentes ao passo em que fortalecem SEUS
laços familiares e de amizade

Ga

Adrenalina a serviço da vida

Para ele, esportes
que possuem relação
estreita com a natureza
Jipeiro vencendo obstáculos à caminho da comunidade quilombola dos Kalunga
proporcionam válvulas
mas para os iniciantes é um bom passeio”.
de escape mais eficientes para que o
Quem gosta de emoções mais fortes pode,
indivíduo se desligue da rotina acelerada
de acordo com Dr. Jorge, procurar um
da sociedade. “É benéfico principalmente
grupo goianiense especializado no assunto, o
na Odonto, com a qual todo amante se
Cupim de Aço. “Seus integrantes participam
envolve de tal maneira que precisamos de
frequentemente de campeonatos, como o
algo forte para nos desconectar”.
Calango, em Brasília”.
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3245-1434
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Rua 1.142 nº 54. - Setor Marista
31
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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.

