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Editorial

Depois de muita expectativa e trabalho
em prol do CIOGO, finalmente a rotina da
ABO Goiás volta ao normal, mas a passos
e ritmo fortes rumo ao aprimoramento
científico e social. Nessa edição, portanto,
o leitor terá acesso ao panorama da
17ª edição do terceiro maior evento
de Odonto no País, com os principais
destaques do encontro.
Com o professor João Palmieri, o
Cirurgião-Dentista poderá conhecer as
novidades técnicas em plástica oclusal.
Da mesma forma, o leitor poderá se
informar sobre a completa programação
científica promovida pela ABO Goiás
para o primeiro semestre de 2014.
Outro destaque é uma matéria que chama
atenção para a Odontologia voltada aos
Portadores de Necessidades Especiais.

Equipe liderada pela Dra. Cerise, aponta
que a quantidade de Cirurgiões-Dentistas
na especialidade é muito pouco em relação
à demanda estadual de atendimentos.
Ainda nessa edição, o dentista poderá
conhecer mais sobre o chamado Marketing
de Relacionamento. Especialista na área
fala para a Revista Odonto como essa
ferramenta pode ajudar a conquistar e
fidelizar mais pacientes para os consultórios
em tempos de concorrência acirrada.
Matéria com Dr. Alexandre Leite
Carvalho aborda panorama atual
da Periodontia, com foco em novos
tratamentos e no beneficiamento
dos resultados com uma abordagem
interdisciplinar. Ao longo da matéria, é
possível ainda se informar sobre a nova
turma de especialização em Periodontia,

marcada para ter início em fevereiro
de 2014.
No hobby desta edição, o leitor vai
poder estabelecer um contato mais
íntimo com a arte, por meio do trabalho
do dentista e artista plástico Dr. Irineu
Coutinho. Pintor com mais de 100 obras
concluídas, ele já recebeu premiações
por esculturas e gravuras em exposições
interestaduais.
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Para poder relaxar nesse calor de Goiás,
a dica dessa edição é de uma sorveteria
artesanal. Com ingredientes importados
da Itália e da Bélgica, a Amaretto Gelateria,
especializada em sorvetes italianos, produz
um dos mais cremosos e saborosos
gelatos da capital.Vale conferir!
Boa leitura.

editorial
Expediente
A Revista Odonto é uma publicação da:
Edição Geral
Departamento de Comunicação
em Marketing da ABO Goiás
Av. Itália, n. 1184, Jd. Europa, Goiânia - GO, CEP 74325-110, Tel.: (62) 3236-3103
www.ABOgoias.org.br

facebook.com/UniABOgoias

abo@ABOgoias.org.br

twitter.com/ABOgoias

Reportagens e Revisão
Hugo Oliveira
Fotografia
Arquivo ABO Goiás
Santa Foto
Arquivos pessoais
dos entrevistados
Projeto Gráfico
GP3 Comunicação

Fale com a Revista Odonto
A Revista Odonto abre um canal de comunicação com o leitor. Para sugerir assuntos
para reportagens, artigos, fotos, críticas, envie e-mail para: comunicacao@abogoias.org.br

2

Diagramação
Henrique Toledo
Thiago Andrade
Impressão
Scala Gráfica e Editora

Distribuição
Dirigida e gratuita
Tiragem
9.000 exemplares
Contato Comercial
Departamento de Comunicação
e Marketing da ABO Goiás
marketing@abogoias.org.br
(62) 3236-3103 / 3129
Henrique Toledo (62) 8231-0333
Tereza Mendes (62) 8116-0064
A Revista Odonto não se responsabiliza pelos
conceitos emitidos nas reportagens e não tem
vínculo empregatício com os seus colaboradores. A
publicação se isenta de qualquer responsabilidade
sobre informações ou fotos contidas em seus
anúncios, sendo estes de inteira responsabilidade
dos anunciantes.

3

índice

100

3

O Seu Consultório

Satisfação em voga

8

Atualização

Um novo horizonte

10

Estética

Todos por um

12

Responsabilidade Social

Atenção mais que especial

14

Cursos

Programação Científica ABO Goiás

16

Lazer

Suavidade à italiana

18

Cursos

Crescimento Interdisciplinar

20

Hobbies

Cores de tranquilidade

22

CIOGO

CIOGO, um sucesso!

24

Institucional

Venha para a ABO Goiás

26

Aconteceu

Aconteceu

27

95
75

25
5
0

4

5

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
6

· 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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O Seu Consultório
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Satisfação em voga
Saiba como cativar sua rede de pacientes e, por meio dela,
aumentar a quantidade de clientes de seu consultório
Em um passado recente, não era difícil
manter um consultório repleto de clientes
apenas com a famosa divulgação “boca-aboca”. Entretanto, o mercado se tornou
mais dinâmico para os Dentistas, que têm
de enfrentar diariamente a concorrência
gerada pelo número de profissionais e pela
convergência e direcionamento de pacientes
causados pelos diversos planos de saúde.

satisfatórios para ambos.“Esse aspecto forma
o conceito de Marketing de Relacionamento,
que é utilizado para garantir satisfação
contínua dos clientes”.

Como o Marketing de Relacionamento
é desenvolvido no ambiente interno do
negócio, com o próprio cliente, não entra em
conflito com essas normas.

Esse contexto exige que o CirurgiãoDentista perceba seu consultório como
empresa e elabore estratégias para atrair,
conquistar e fidelizar sua clientela. No
entanto, entre muitos compromissos, essa
é uma tarefa difícil de completar. Para isso,
Dentistas cada vez mais lançam mão do
Marketing de Relacionamento, ferramenta
que tem mostrado resultados.

De forma prática, a Gestão de
Relacionamento permite que a empresa
conheça melhor seu cliente e entenda
seus desejos, de forma a possibilitar que os
mesmos sejam identificados, reconhecidos,
comunicados e pesquisados em relação à
sua satisfação com os serviços prestados.
“Atualmente, o foco das empresas não é mais
o produto, mas o cliente. É ele quem detém
o poder de escolha e, bem informado, sabe
o que quer e onde procurar. O Marketing
de Relacionamento percebeu essa tendência
e usa isso em prol do sucesso, hoje, dos
consultórios”.

Entretanto, se é vedada a abordagem de
públicos externos ao consultório, como o
Dentista poderá conquistar novos pacientes?
De acordo com Flávio, pesquisas mostram
que 80% de novos clientes são prospectados
por indicações, dando mais importância ao
fato de que é preciso primeiro conhecer
os que já existem, para, por meio deles,
obter outros clientes.“Nessa perspectiva,
a Gestão de Relacionamento faz toda
diferença, trazendo resultados reais por meio
do conhecimento do perfil detalhado dos
clientes, o que garante um “boca-a-boca”
mais eficaz”, observa.

De acordo com o especialista em Marketing
Flávio Magalhães, consultor da Salescare,
plataforma de gestão de relacionamento
com o cliente, voltada para a área da saúde,
toda organização e todo cliente almeja uma
relação de confiança que traga resultados

Barreiras éticas
A adoção desse serviço tem se tornado uma
tendência no mercado da saúde, visto que é
uma alternativa “limpa” de divulgação de seus
negócios, uma vez que o Código de Ética
da profissão impõe restrições à publicidade.
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Salescare – Gestão de
Relacionamento na Saúde
Contatos: 62 3434-2012 ou
pelo site www.salescare.com.br
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Atualização

Um novo horizonte

Por outro lado, os pacientes tem avaliado
bem os resultados da Plástica Oclusal.
“Relatos como: doutor, quando senti todos
os meus dentes se tocando, deslizando e
desencostando, eu percebi a real dimensão
desse trabalho; são frequentemente
ouvidos pelos alunos e colegas que
passaram a dominar a técnica”,
concluiu.

Técnica de plástica oclusal mostra
novas formas de tratamento que podem
beneficiar tanto a função como a estética
Durante os tratamentos odontológicos
sempre surge o dilema: função versus
estética. Grandes mentes no assunto
tendem a afirmar que a funcionalidade do
dente, deve ser priorizada, no entanto, não
é apenas esse o resultado esperado pelo
paciente. Após surgimento de nova técnica,
a Plástica Oclusal pode oferecer uma
solução para ambos os lados: o tratamento
oclusal com utilização de resinas compostas
diretas, com a qual é possível, em 48h,
alterar vários aspectos desde a posição da
mandíbula e sua relação com o crânio até
a forma dos dentes e o tônus muscular em
repouso.
Pioneiro nessa abordagem e membro do
grupo de multiespecialistas que elaboram
ainda hoje essa nova modalidade de

Características
De acordo com Dr. João Palmieri, uma
das principais características dessa técnica
é, uma vez implantada, a facilidade de
revitalização dos aspectos estéticos e
funcionais da obra. Para ele, reabilitar a
forma como os dentes se contatam e se
descontatam usando materiais plásticos
(resinas fotopolimerizáveis) é como
emassar e pintar uma parede.

Dr. João Palmieri
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Disseminação de
conhecimento
Com intuito de divulgar a nova
técnica, a ABO Goiás receberá, em
março, o curso Plástica Oclusal:
introdução ao diagnóstico, ao
projeto e à reabilitação da oclusão.
Inédito em Goiânia, mas com quatro
edições realizadas em Brasília, a preleção
será ministrada, entre outros nomes, pelo
próprio Dr. João Palmieri. “Nosso curso
acredita que partindo de situações clínicas

tratamento, Dr. João Christovão
Palmieri Filho explicou a
proposta. Para ele, o domínio de
fundamentos gnatológicos permitiu
transportar uma dada relação maxilomandibular para um articulador e, após
diagnóstico e projeto de reabilitação,
transportar de volta qualquer solução ali
encontrada para tal dentição.
“Chegamos ao ponto de podermos fazer
isto usando somente resinas compostas
diretas”, explicou. A finalidade dessa
nova técnica é recuperar a forma, o
tamanho, a proporção e o alinhamento
tridimensional dos dentes. “Isso é mais
importante do que o material que
se usa para reconstruí-los”, afirmou Dr.
Palmieri, fazendo alusão à especialização
em Diagnóstico Oclusal e Reabilitações
de Alta Complexidade na Clínica Dato,
do Professor Anibal Alonso, realizada em
Buenos Aires.

O serviço pode ser feito e refeito várias
vezes sem maiores danos à parede. “E o que
é melhor: uma vez consagrada uma forma,
uma textura ou uma cor, podemos usar
esta referência para laminar esta parede

concretas, fica mais fácil e interessante
construir a capacidade do aluno de
interpretar e interceptar a doença oclusal”,
assinalou.
Por isso, essa edição consistirá no
desenvolvimento de três módulos, cada um
deles de 30 horas-aula. Serão atividades
intensivas já testadas nas edições anteriores,
como exercícios de reconstrução da
musculatura e articulações têmporomandibulares em crânio sintético, registro
maxilo-mandibular e arco facial, diagnóstico
e enceramento oclusal e, de forma inédita,
novos exercícios e demonstrações.
Conforme explicou o Dentista, na
instituição o curso poderá conter um
número ideal de alunos e as atividades terão
espaço mais adequado. “Além do exame
eletromiográfico das edições anteriores,
temos agora uma ótima apresentação do

No entanto, ele reitera que, sob um aspecto,
a técnica pode sim assumir uma aura
revolucionária. “Se o Dentista considerar
que se pode alterar radicalmente a posição
da mandíbula e sua relação com o crânio, a
cor, o tamanho e a forma dos dentes, assim
como o tônus muscular em repouso e a
coordenação durante o movimento, tudo
isso em menos de 48h, então nossa técnica
é revolucionária”, admitiu.

Ainda, como nas edições anteriores, os
alunos terão a oportunidade de realizar a
nossa órtese diagnóstico-terapêutica oclusal
(ODTO). Nessa edição, os discentes terão
também a oportunidade de usar o TScan
para fazer o ajuste final dessa placa. “Por isto
afirmamos que é um curso voltado para a
maioria das especialidades odontológicas”,
pontuou.

O interessado poderá obter
mais informações pelo site
www.abogoias.org.br, telefone
62 3236-3116 ou na Secretaria
da ABO Goiás.

POr quE usAr Os clArEAdOrEs dA BM4
• 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;
• Não é necessário misturar;
• Podem ser usados sem barreira gengival, inclusive o PowerBleaching a 37%.

com cerâmicas extremamente
sofisticadas”, revelou. Conforme explicou
João Palmieri, essa é, senão, a característica
mais inovadora da técnica, o caráter mais
atraente para o cotidiano clínico.
Revolução?
Apesar de todas essas novidades, reabilitar
a oclusão usando resinas compostas não
é nenhuma novidade para a Odontologia.
Praticamente todos os princípios, as práticas
e as condutas utilizados na técnica são préexistentes e muito bem documentados,
segundo o próprio Dr. João.

TScan, tido por muitos como a maneira
mais sofisticada de ajustar uma oclusão”,
ressaltou o especialista.

1 0

1 6

Seringas (3 g de gel clareador cada)
• Caixas com 50 unidades
• Kits com 5 unidades
• Seringas avulsas

Disponível em CAIXAS com 1 e 3 unidades
3 g de gel clareador cada seringa

ATELIÊ ORAL - Marcelo Moreira,
Marcelo Kyrillos e Luis Eduardo Calicchio
“Trabalhamos com estética dental desde a década de noventa. Nossa
premissa sempre foi oferecer aos nossos pacientes tudo o que existe de
melhor qualidade e os produtos que ofereçam os melhores resultados,
somente assim podemos atingir resultados com o máximo de excelência.
Encontramos no clareador PowerBleaching da BM4 a melhor qualidade e os
melhores resultados clínicos para nossos pacientes. Por isso fazemos questão
de compartilhar com todos os alunos que frequentam nossos cursos no Ateliê
Oral, como alcançamos os resultados estéticos com dentes clareados.”
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www.bm4.com.br | facebook.com/BM4Official | 0800 644 9160

Estética

Todos por um
Trabalho conjunto de Dentistas
e médicos otimizam resultados de
tratamentos estéticos das duas áreas
não é composto 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
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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.

Responsabilidade Social

Atenção mais que especial
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Vocação, paciência, persistência e dedicação são alguns
dos atributos dessa equipe liderada por Cerise Campos
Além de centro reconhecido de formação
de profissionais, a ABO Goiás é também
uma organização que busca o cumprimento
da função social da Odontologia. Entre os
projetos mantidos e oferecidos gratuitamente
pela entidade está o atendimento a Pacientes
com Necessidades Especiais (PNE) que
assiste a cerca de 400 pessoas.Todavia, a
formação de especialistas nesta área do
conhecimento é muito pequena diante da
grande demanda existente. O desinteresse
dos Dentistas por essa formação acadêmica é
impulsionado pelo desconhecimento sobre as
peculiaridades da especialidade e pelo receio
das dificuldades técnicas envolvidas.
Esse é o ponto de vista da especialista
em Odontologia para PNE e doutora em
Ciências da Saúde, Profa. Cerise de Castro
Campos, que coordena atendimentos tanto
na ABO Goiás como na Universidade Federal
de Goiás (UFG), onde também é professora.
Segundo ela, o tratamento odontológico
voltado para esses indivíduos é cercado de
mitos e preconceitos, sendo considerado,
pela maior parte dos profissionais, como
“muito difícil”.“Entretanto, não é necessário
utilizar técnicas e equipamentos especiais
na maioria dos casos. É preciso que as
pessoas se informem mais”, afirmou. De
acordo com a especialista, o termo PNE
compreende indivíduos afetados por doenças
crônicas, deficiência mental, distúrbios de
comportamento, síndromes e deficiências
físicas.
Dados do Conselho Regional de Odontologia
confirmam esse desinteresse. Em uma
realidade de 8.694 Cirurgiões-Dentistas ativos
em Goiás, apenas 21 desses profissionais
se enveredaram pela especialidade.“Esse
número é dramático, principalmente quando
14

É muito difícil. É gritar de dor e não ser
socorrido. Por isso, esse serviço prestado pela
ABO é tão importante, além de eficiente”.
Conforme explicou Dra. Cerise, em Goiânia
é possível conseguir atendimento gratuito na
ABO Goiás, Faculdades de Odontologia da
UFG e da UNIP, bem como pelo SUS.

Maria Júlia (9), acometida por Paralisia Cerebral, é
acompanhada pela Dra. Cerise desde bebê

lembramos que 14,5% da população brasileira
tem alguma condição especial”. Em Goiás,
esse número é representado por cerca
de 700 mil indivíduos, cujos atendimentos
demandam uma formação especial.“A
demanda é enorme, não conseguimos
atender”, afirmou Dra. Cerise.
Importância
Uma das entidades beneficiadas com o
atendimento da ABO Goiás é a Associação
de Serviço à Criança Especial de Goiânia
(Ascep), que auxilia 80 pessoas com algum
tipo de deficiência mental ou necessidade
especial. Conforme afirmou a assistente social
responsável por acompanhar os pacientes
em nome da instituição, Itacy Feitosa Pessoa
Bailão, o atendimento prestado pela ABO
Goiás é de vital importância para a
saúde dos internos.
Para ela, apesar de Goiânia
possuir o atendimento no SUS,
o agendamento não é fácil.
“A gente custa encontrar.

Pacientes da Ascep acompanhados pela
assistente social Itacy Feitosa e uma auxiliar

No interior do Estado, o único ponto de
atendimento para esse público fica em
Itumbiara (a 206 quilômetro de Goiânia).
“Lá, tem o Núcleo de Assistência ao Paciente
Especial em Odontologia (Napeo), mas,
por causa do grande número de pacientes,
a carência pelo atendimento é imensa e a
ABO tem um papel de relevância tanto na
formação de profissionais quanto em uma
assistência diferenciada”, lembrou Cerise.
Quem corrobora a história é a dona de
casa Adriana Mendes (39), mãe de Thiago
(11), diagnosticado com paralisia cerebral.
Natural de Anicuns (a 80 quilômetros de
Goiânia), a família “sofre” para encontrar
quaisquer tipos de tratamentos, necessidade
pela qual se mudaram para a Capital há 10
anos. “Entretanto, depois de muito procurar,
encontramos o
tratamento

(62) 3515-1511 / 3515-1542
Tomograﬁa Computadorizada
Odontológica
 Equipe altamente qualiﬁcada
 Qualidade de imagem

Turma de Especialização em Odontologia para PNE da ABO Goiás

odontológico da ABO Goiás, grande
responsável pela saúde bucal do meu filho”.
Com um dente “que nasceu deitado”
Thiago precisa de alternativas para fazer
a higienização da boca. “O Dentista disse
que não é possível colocar aparelho para
resolver o problema, uma vez que ele
pode quebrar o equipamento a qualquer
momento”, afirmou a mãe. Dessa forma,
a equipe realiza o tratamento preventivo
contra cárie e outras doenças, assim como
faz acompanhamento de outros dentes que
estão nascendo.
Segundo Adriana, o serviço prestado pela
Associação também é muito importante,
já que não trabalha fora em virtude das
necessidades especiais do filho. “É ótimo,
atendimento gratuito de altíssima qualidade.
É de suma importância para ele e para nós
também”, afirmou se referindo ao marido.
“Parabenizo a todos eles pelo cuidado,
paciência e dedicação. Não é fácil tratar
deles [pacientes especiais], tem que ter
muito tato”, reiterou.
Necessidade
Apesar da dificuldade de se encontrar
tratamento, a especialização é necessária,
uma vez que pacientes nessas condições
requerem atenções igualmente especiais.
“Por causa de sua dificuldade em perceber
a realidade, autistas ficam extremamente
incomodados com o tratamento, por isso,
precisam receber anestesia geral para
concluir os procedimentos”, exemplificou a
assistente social Itacy.

Dra. Cerise observou ainda que mesmo
que esses pacientes tenham a saúde
geral comprometida, eles devem ter boas
condições bucais para que sejam evitadas
complicações de mastigação e deglutição que,
por sua vez, podem levar a focos de infecção
e dor.“A principal característica é que o
Dentista deve estar preparado para executar
procedimentos que exigem paciência,
persistência e, acima de tudo, programação
de medidas educacionais e de prevenção
como parte de sua rotina”.
Mercado de trabalho
Apesar de a grande maioria dos pacientes
especiais serem oriundos de famílias
carentes, Cerise apontou que não é difícil
perceber que a demanda comercial existe.
No entanto, há na categoria uma resistência
à especialização, impulsionada pelo receio
de que os pacientes não possam pagar pelo
tratamento.“Entretanto, muitos procuram
atendimento particular, não encontram e se
dirigem à ABO, onde infelizmente ainda há
filas de espera”, explicou.
Todavia, segundo a especialista, a Odonto
voltada para PNE é uma área que se encontra
fora dos eixos de maior competitividade no
ramo odontológico e exige dos Dentistas
muito preparo acadêmico e frequente
atualização.“É um horizonte promissor,
com novas vagas específicas em concursos
públicos e também com demanda no
mercado particular. No entanto, além de
técnica, é preciso vocação. Quem se dedica
e se interessa pelo lado humano tem toda
chance de ser bem sucedido”.

 Tecnologia 100% digital
 Agilidade no exame
 Acessibilidade para o paciente
 Segurança para o proﬁssional

RADIOGRAFIAS DIGITAIS INTRABUCAIS
E EXTRABUCAIS

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA
ODONTOLÓGICA
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Cursos

Especialização em Odontologia Legal
Coordenação: Rhonan Ferreira da Silva
Data início: 29 de Janeiro de 2014
Carga Horária: 750 horas / Duração: 21 meses

Um Sorriso para cada Face
Coordenação: Prof.Altamiro Flavio
Data prevista: 18 de Fevereiro de 2014
Carga Horária: 112 horas / Duração: 04 módulos

Especialização em Odontologia para
Pacientes com Necessidades Especiais
Coordenação: Profa. Dra. Cerise de Castro Campos
Data prevista: 14 de Maio de 2014
Carga Horária: 609 horas / Duração: 18 meses

II Manejo Clínico-Cirúrgico
dos Fracassos Endodônticos
Coordenação: Equipe de Endodontia da ABO Goiás
Data prevista: 21 de Fevereiro de 2014
Carga Horária: 360 horas / Duração: 12 meses

Tomografia Computadorizada x Radiografias
Convencionais: Interpretação de imagens de
alterações patológicas e correlação clínica
Coordenação:Tessa de Lucena Botelho
Data prevista: Março de 2014 / Duração: 5 meses
Excelência em Marketing Odontológico
Coordenação: Daniel Brito
Data prevista: 04 de Abril de 2014
Carga Horária:10 horas

Plástica Oclusal: Introdução ao Diagnóstico da
Oclusão e ao Planejamento de Reabilitação Oclusal
Coordenação: João Christovão Palmieri Filho
Data prevista: 06 de Março de 2014
Duração: 3 módulos

XII Curso Avançado de Cirurgia Plástica Periodontal
e Cirurgia Reconstrutora para Implantodontia
Coordenação: Getulio Souza de Marães / João Geraldo Vieira
Data prevista: 04 de Abril de 2014
Carga Horária: 96 horas / Duração: 6 meses

V Reabilitação Oral Funcional e Estética - Personnalité
Coordenação: Érica Miranda de Torres
Data prevista: 27 de Janeiro de 2014
Carga Horária: 144 horas / Duração: 10 meses - 18 módulos

VII Curso de Cirurgia Plástica Periodontal
e Princípios de Microcirurgia
Coordenação: Luis Fernando Naldi Ruiz - CRO-GO 4447
Data prevista: 13 de Março Fevereiro de 2014
Carga Horária: 96 horas / Duração: 05 módulos bimestrais

Habilitação em Sedação com Óxido Nitroso
Coordenação:Anelise Daher Vaz Castro
Data prevista: 30 de Janeiro de 2014
Carga Horária: 96 horas / Duração: 3 módulos

Terapia Floral no dia a dia do consultório
Coordenação: Faraina Vasconcelos Franco
Data prevista: 15 de Março de 2014
Carga Horária: 24 horas / Duração: 3 módulos

Planejamento em Reabilitação Estéticas - Fotografia,
Planejamento Digital, Enceramento e Mock-up
Coordenação: Marcus Vinícius, Lúcio Monteiro,
Guido Ferreira e Wilmar Porfírio
Data prevista: 28 de Maio de 2014
Carga Horária: 24 horas / Duração: 1 módulo

Restauração de Dentes Posteriores
- Praticidade e Longevidade
Coordenação: Paula de Carvalho Cardoso
Data prevista: 31 de Janeiro de 2014
Carga Horária: 1 módulo / Duração: 16 horas

Avançado em Reconstrução
Tecidual Periodontal e Perimplantar
Coordenação: Julio Cesar Joly
Data prevista: 19 de Março de 2014
Duração: 4 módulos

Clareamento: É assim que se faz!
Coordenação: Paula de Carvalho Cardoso
Data prevista: 11 de Julho de 2014
Carga Horária: 12 horas / Duração: 1 módulo

VI Curso de Atualização e Capacitação em
Cirurgia Bucal
Coordenação: Prof. Ms. Guilherme Romano Scartezini
Data prevista: 01 de Fevereiro de 2014
Carga Horária: 100 horas / Duração: 11 meses

VII Curso de Facetas Cerâmicas
- Construindo um Protocolo Previsível
Coordenação: Paula de Carvalho Cardoso
Data prevista: 20 de Março de 2014
Carga Horária: 108 horas / Duração: 4 meses

Mock-up: a Arte da Sedução
Coordenação: Equipe de Dentística
Data prevista: 14 de Fevereiro de 2014
Carga Horária: 08 horas / Duração: 1 módulo

Aplicação Clínica dos Sistemas Adesivos Atuais
Coordenação: Paula de Carvalho Cardoso e Guido Ferreira
Data prevista: 01 de Fevereiro de 2014
Carga Horária: 4 horas / Duração: 1 módulo

Hands On de Prótese sobre Implantes - Seleção de
Pilares Protéticos / Moldagem / Provisórios
Coordenação: Equipe Reabilitação Oral
Data prevista: 26 de Março de 2014
Carga Horária: 30 horas / Duração: 01 módulo

Planejamento Digital guiando o
Aumento de Coroa Clínica Estético
Coordenação:Amin Mamede
Data prevista: Junho de 2014
Carga Horária: 8 horas / Duração: 1 módulo

Imersão em Facetas Cerâmicas
- Construindo um Protocolo Previsível
Coordenação: Paula de Carvalho Cardoso
Data prevista: 13 de Janeiro de 2014
Carga Horária: 44 horas / Duração: 1 módulo

Restauração Cerâmicas Posteriores:
Simplificando o Resultado
Coordenação: Paula de Carvalho Cardoso
Data prevista: 13 de Fevereiro de 2014
Carga Horária: 72 horas / Duração: 3 módulos
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Instrumentação Rotatória - Clínico
Cordenação: Equipe de Endodontia
Data prevista: 28 de Março de 2014
Carga horária: 48 horas / Duração: 4 módulos

Classe IV: Selecionando Forma e Cor
Coordenação: Equipe Dentística
Data prevista: 06 de junho de 2014
Carga Horária: 12 horas / Duração: 1 módulo

Especialização

Aperfeiçoamento

Auditório

MÁXIMA
OSSEOINTEGRAÇÃO

Lazer

92,7%
100%
e

Suavidade à italiana
Inconfundíveis, gelatos oferecem rico sabor para
quem deseja se refrescar no calor da Capital
Cremoso, suave e artesanal, o gelato,
vulgo sorvete italiano, conquista cada vez
mais adeptos em Goiânia por sua textura,
coloração e, claro, sabor inconfundível.
Especiaria muito comum em seu país de
origem, o gelato demanda maquinários e
ingredientes especiais para sua produção, o
que frequentemente possibilita a elaboração
de grande variedade de sabores.
Foi com essas premissas que surgiu a
Amaretto Gelateria, fruto da lua de mel
de José e Jane Fantasia na Itália, onde se
apaixonaram também pela iguaria. “Foi amor
à primeira vista”, dizem. Especialista no
ramo, atualmente a gelateria tem unidade
no alto do Bueno, com um portifólio de 150
receitas, 40 são expostas diariamente.
Os sabores mais pedidos desse cardápio
variado são os de Leite Ninho, Chocolate

Belga e Torta Alemã, este último, produzido
com uma mistura de chocolate branco
e leite condensado, coberto de biscoito
de maizena e calda de chocolate ao leite.
Com uma bola (pá) a taça custa R$ 6,
valor que sobe para R$ 9 ou R$ 12, ao
serem acrescidas mais uma ou duas bolas,
respectivamente.
Também disponível no cardápio, o milkshake pode reunir três sabores de gelato
à escolha do cliente, além de leite e
Ovomaltine. O copo de 500 mililitros sai
a R$ 14,00. De acordo como o mestre
gelatiere Alaílton Oliveira, as receitas levam
ingredientes importados da Itália e Bélgica
em sua composição. “Produtos frescos e de
alta qualidade, além de tempo e temperatura
adequados, assim como repouso, são fatores
necessários para obtenção da cremosidade
e leveza características do gelato”.

DE BIC

(Taxa de contato osso / implante)

Um fator que também contribui para o
sucesso da especiaria é a combinação
do gelato com o clima quente da região.
“Possuímos ambientes agradáveis e bem
decorados, prontos para proporcionar bons
momentos aos frequentadores”, afirma
Alaílton. Esse sucesso pretende inaugurar, no
início de 2014, outra unidade, dessa vez no
Setor Marista.

• Certificada com a publicação de 7 artigos científicos internacionais nas revistas:
Quintessence International,
Odontology,
Implant Dentistry,
European Association of Osseointegration Proceedings,
Journal of Biomedical Materials Research,

Serviço
Amaretto Gelateria
Onde: Rua T-38, 756, Setor Bueno
Funcionamento: diariamente,
das 11h30 às 22h30
Gasto médio: R$ 20 (por indivíduo).

Science Journal of Medicine & Clinical Trials.

Eficiência, segurança, consultoria técnica,
científica e condições acessíveis são valores
respeitados pela IMPLACIL DE BORTOLI.
Comprove!
www.implacildebortoli.com.br
Visite nosso site e tenha acesso a informação científica selecionada e suporte técnico
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Cursos

Crescimento interdisciplinar
Integração entre especialidades propicia mudança de paradigma e
avanço da Periodontia, de acordo com o Dr.Alexandre Carvalho
Enquanto diversas áreas científicas se
aprimoram por meio da segmentação, a
Periodontia vem obtendo bons resultados
com integração entre as áreas de Prótese,
Implante, Orto e Endodontia. De acordo
com especialista em Periodontia e professor
do curso na ABO Goiás, Dr.Alexandre Leite
Carvalho essa aproximação permitiu uma
mudança de paradigma na especialidade.
“Saímos de um modelo que equivocadamente
perpetuou o conceito de incurabilidade da
doença periodontal, apenas postergando a
exodontia dos dentes envolvidos”, refletiu.
Além dessa convergência entre as
especialidades, a conjuntura atual é marcada
também pelo estabelecimento de protocolos
de tratamento para as diferentes formas
de apresentação da doença periodontal
(agressivas x crônicas), o que tem
desencadeado resultados “mais estáveis”.
Outro destaque, de acordo com Alexandre,
é percebido no campo das intervenções
mucogengivais.“A cirurgia plástica periodontal
têm sido a essência dos procedimentos
plásticos perimplantares, mudando-se
basicamente o substrato restaurador, mas
com conceitos intimamente relacionados”.
Na contramão de outras especialidades,
esses avanços na área – de acordo com Dr.
Alexandre – dispensam comprovação por
meio de dados estatísticos. Para ele, esse
destaque é advindo da interdisciplinaridade.
“Em cursos e congressos de referência
internacional pode-se perceber que uma
Odonto de excelência, que considera
resultados harmoniosos e estáveis, só é
alcançada com o domínio dos princípios
periodontais, os quais norteiam o tratamento
reabilitador”.
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Nesse contexto, novos tipos de tratamento
também surgiram. Desse ponto de vista,
o dentista destacou a maior utilização de
princípios de microcirurgia, assim como de
biomodificadores da resposta celular, como
a matriz derivada de esmalte (Emdogain).
“Apesar de ser uma nova abordagem, o
Emdogain tem sido bastante citado na
literatura científica desde 1997 como um
favorecedor de processos de cicatrização
tecidual”.
Por outro lado, o maior dos destaques
da Periodontia, nesse prisma, para o Dr.
Alexandre é a maior significância nos
diferentes protocolos terapêuticos da
especialidade, seja em relação à melhor
compreensão dos fenômenos biológicos
envolvidos nos diferentes cenários da
Periodontia.“Isto tem possibilitado um
melhor planejamento e, com isso, execução
de procedimentos mais previsíveis com
menor necessidade de retratamento”.
Curso
Com matrículas abertas na ABO Goiás

e início marcado para fevereiro, o
curso de especialização em Periodontia
possui equipe com formação focada na
especialidade, mas que prioriza o contexto
da interdisciplinaridade. O corpo docente
é composto pelo próprio Dr.Alexandre,
assim como pela doutora em Ciências da
Saúde Germana Borges e pelo doutor em
Periodontia Luis Fernando Naldi. “Isso
contribui para a valorização do próprio
curso, à medida que os alunos têm a
oportunidade real de perceber o alto nível de
conhecimento dos profissionais envolvidos”.
Conforme explicou Alexandre, o curso está
focado em um perfil contemporâneo na
especialidade, com a abordagem de cirurgias
estéticas e reconstrutivas periodontais e
perimplantares, que consideram a utilização
de biomateriais e valorizam o relacionamento
com alterações sistêmicas (medicina
periodontal).“Com embasamento científico e
técnico, permitimos aos futuros especialistas
o desenvolvimento de uma Periodontia
tradicional reestruturada com conceitos
atuais”.

Hobbies

Cores de tranquilidade
Profissional da Ortodontia há 35 anos, Dr. Irineu Coutinho foge do
estresse por meio da pintura, atividade responsável também por trazer
harmonia para sua vida pessoal e profissional
Com o rush do quotidiano cada vez mais
intenso, o computador e os celulares
passaram a ser, além de instrumentos
de trabalho, centros de entretenimento,
os quais podem ser transportados para
todos os lugares. Cada vez menores
e portáteis, essas telas, carregadas de
informação, são uma parca alternativa ao
tédio e contribuem cada vez mais para o
cansaço dos indivíduos. Numa realidade
tecnológica como essa, coisas simples
como uma tela de pintura ganham
outro valor, substituindo com prazer a
tela dos computadores. Foi o que fez o
ortodontista Dr. Irineu Coutinho (63),
que explora a pintura como fonte de
prazer.
Com mais de 100 trabalhos
concluídos, Irineu gosta de
desenhar desde criança e tem
uma preferência nítida pela
pintura em tela. Fascinado pela
figura humana, ele afirma que a
escola artística de sua preferência
22

é o Expressionismo. “A humanidade é
instigante, devido suas particularidades”.
Hobby é algo que te dá prazer e
fazer a arte nos dá muita satisfação
Apesar do contato prematuro com os
traços, Dr. Irineu só foi se aproximar de
vez das artes por meio da graduação em
Artes Plásticas na UFG. No curso ele teve
contato com as várias formas de expressão
artística, como escultura, desenho, gravura
e pintura, a qual o conquistou plenamente.
“Apesar de desenhar, foi com a pintura
que mais me identifiquei, assim como a
fotografia”.
Como num caminho natural, o Dentista
teve seu talento percebido e foi convidado
a expor seus trabalhos diversas vezes em
galerias, além de um congresso de Odonto
em São Paulo. “Em algumas dessas vezes fui
premiado por gravuras e esculturas que fiz
retratando essa minha figura predileta”.

A arte demanda sensibilidade, além
disso, o que o indivíduo pode fazer é
identificar por qual área tem afinidade e
se especializar no assunto. Ler, frequentar
museus e vernissages ajuda bastante

A despeito do reconhecimento artístico,
o ortodontista evita relacionar suas obras
com dinheiro, visando apenas realização
pessoal. “O objetivo real dessa prática é a
obtenção de prazer, fugindo da turbulência
do quotidiano. Faço tudo sem me
preocupar com lucros”.
Criatividade
Para colorir suas telas e moldar
suas esculturas, Dr. Coutinho busca
inspiração nas obras e ensinamentos de
grandes mestres da arte mundial. Entre
impressionistas, cubistas, surrealistas
e contemporâneos, os que mais tem
participação na criação de Irineu são
Michelangelo e Leonardo Da Vinci. “Não
diria que eles me influenciam, mas me
inspiram. É difícil citar uma obra, já que
admiro o trabalho deles como um todo”,
observou ele.
Apesar da distinção entre Artes Plásticas
e Odontologia, o Cirurgião-Dentista
afirma que o hiato entre as áreas do

conhecimento não é tão grande como se
pensa, principalmente quando o assunto é
Ortodontia.“No caso da arte, o objetivo é
atingir a harmonia das formas, enquanto na
Orto, visamos equilibrar os elementos da
face”, comparou.
Família
Casado há 32 anos com a enfermeira Iria
Coutinho, Dr. Irineu tem quatro filhos,
“todos eles acima dos 20 anos (risos)”.
Apesar de sua proximidade com a arte, ele
afirma nunca ter insistido para que nenhum
dos familiares se enveredasse pela pintura.
“Quero que cada um sinta prazer com a
atividade que mais lhe for conveniente”.
O respeito é mútuo e, da mesma forma,
a família não influencia diretamente na
composição artística de Irineu.“Nosso
relacionamento é bem tranquilo, às
vezes dão opinião, mas nada que tenha
interferência direta”.
No entanto, engana-se quem pensa que a
tranquilidade da vida de Irineu é baseada
apenas na pintura. Praticante de Ioga, tênis,
musculação, fotografia e até Canto em
Coral – este último há mais de 35 anos -, o
Dentista faz de tudo para ser uma pessoa
realizada.“Essas atividades todas trazem
benefícios para nossa vida, quem sente
prazer vê mais beleza na vida e é mais feliz”.
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CIOGO

3
Luiz Fernando Martins André
Palestrante e Mestre em Implantodontia
Agradeço o carinho e o respeito que a
organização teve com os ministradores. De
todos os congressos que já participei, este
foi, sem dúvidas, o mais organizado.

CIOGO, um sucesso!
17ª edição do congresso reuniu
10 mil pessoas em torno das mais recentes
temáticas da Odontologia internacional
Organização, respeito com os participantes,
e alto nível da grade científica foram os
pontos mais destacados por palestrantes
e congressistas do 17º Congresso
Internacional de Odontologia de Goiás
(CIOGO), ocorrido entre os dias 16
e 19 de outubro. Em um ambiente de
confraternização, bom humor e trabalho,
essas características foram cruciais para
que o nome do evento ganhasse ainda mais
importância entre os membros da classe
odontológica.
O resultado de toda essa mobilização não
podia ser outro: nos três dias de encontro,
10 mil pessoas, vindas de todo o Brasil,
bem como de vários países, passaram pelo
Centro de Convenções de Goiânia.
O número considerado recorde pela
entidade organizadora ABO Goiás, que
investiu em cada detalhe, almejando a
satisfação de todos.
Considerado o terceiro maior evento
da Odonto em todo o País, o CIOGO
teve uma grade científica composta pelos
melhores profissionais em suas respectivas
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áreas. Dentre eles, destacaram-se na
programação principal os professores
Ronaldo Hirata, Carlos Estrela, Paula
Cardoso e Wilmar Porfírio, Rielson
Cardoso, Luis Narciso Baratieri, Jansen
Ozaki, Eduardo Andrade, Daniel Brito,
Julio Cesar Joly, Alberto Consolaro e
Luis Fernando Naldi cujas apresentações
reuniram mais de 150 pessoas cada.
Entre os oito eventos simultâneos, o
Congresso de Radiologia foi destaque
com a presença do especialista norteamericano Brad Neville, que esgotou a
capacidade do auditório, com a presença
de 350 pessoas. Outro sucesso de público
foi o Congresso de Odontologia Forense.
Com 250 vagas ocupadas, o destaque foi a
palestra da dentista forense Eugênia Cunha,
de Portugal. O Encontro para Equipe
Auxiliar também teve grande êxito, com
público aproximado de 400 profissionais
envolvidos em uma programação
abrangente e multidisciplinar.
Por outro lado, o CIOGO também foi
marcado pela responsabilidade ambiental

e promoção do uso racional dos recursos
naturais. Com objetivo de minimizar os
danos ao meio ambiente, a organização
novamente disponibilizou apenas
certificados digitais aos participantes, que
podem ter acesso ao documento no site
do congresso, www.ciogo.com.br.
Feira
Com público recorde no CIOGO, a
Feira se manteve bastante movimentada.
Satisfação para o público, que pôde ter
acesso simultaneamente a produtos,
lançamentos e inovações do mercado.
Quem esteve presente também pôde
aproveitar outras atrações, como a
degustação de vinhos e queijos na
Adega Berenguer, momentos de beleza
e relaxamento no Espaço Bel Lasmar,
exposição de automóveis pelo Grupo Saga,
e de tecnologia pela Fast Shop.
Entre os consumidores que realizaram
compras acima de R$ 100 foram sorteadas
3 TVs LED de 42”. Os clientes sorteados
foram: Felipe Faria Pires, Auciriano Alves da
Silva e Amando Sebastião de Souza.
Atrações Sociais
Cerca de 1,5 mil pessoas compareceram
à noite de abertura, entre dentistas,
técnicos em prótese dentária, auxiliares
e técnicos em saúde bucal, acadêmicos,
autoridades e convidados. Na solenidade,
apresentações de dança do Studio
Dançarte, principalmente a dança de rua,
conquistaram o público que aplaudiu de pé.

Francisco José de Souza Filho
Palestrante e Doutor em Endodontia
Parabéns pela excelente organização e
recepção carinhosa!
Virgínia Alves Ferro da Costa (Goiânia)
Especialista em Dentística
Participo do CIOGO desde o seu
surgimento (1980). O evento está cada vez
melhor. O nível das palestras está ótimo e a
organização está de parabéns.
Ricardo Salge Prata (Brasília)
Especialista em Prótese e Impantodontia
Fazia tempo que eu não comparecia em um
bom congresso. Estou achando tudo ótimo,
principalmente a diversidade de temas e a
organização. Meu irmão também é Dentista
e não pôde vir, tive que ligar pra ele para
informá-lo sobre o que está perdendo.
Mirelle Ferreira Pinheiro Dotta (SC)
Cirurgiã-Dentista - FIESC - SESI/SC
Parabéns à organização pelo excelente
congresso. Assistir à palestra do Dr. Neville
foi uma oportunidade ímpar. Foi uma grata
satisfação participar de um encontro com
tamanha qualidade fora do Eixo Rio-São Paulo.
Juliana Romanelli
Palestrante e Especialista em Ortodontia
CIOGO! Muito obrigada, uma recepção e
carinho indescritíveis! O diferencial de vocês é
a atenção, pode acreditar! Amei!

Um consultório Gnatus G2H foi sorteado
à Dentista Ludmila Alves Celeste, que
festejou mesmo tendo montado há
três meses o próprio consultório. No
desfecho da noite, o humorista da Praça é
Nossa, do SBT, Paulinho Gogó assumiu os
holofotes, causando gargalhadas por quase
duas horas de Stand Up.

Synesio Carlos – Doctorshop Gnatus
O CIOGO surpreende. Dá um show em
matéria de congresso internacional e
nível de divulgação. Já no 1º dia de feira
a Doctorshop e a Gnatus conseguiram
superar as expectativas de vendas de todo
o evento.
Naime Feres – Saga Motors
O evento chama atenção pela grandiosidade
e organização. Aqui o público se casou com
os veículos que trouxemos. Um bom espaço
para colheita de bons frutos.
Carlos Kemel – Oral-B
A feira estava muito movimentada. A Oral-B
já é tradição no CIOGO e tivemos o prazer
de fazer parte de mais uma edição. O
público, entre acadêmicos e Dentistas, está
cada vez mais qualificado. A organização está
de parabéns.
Adeílton Braz – Nova DFL
Estamos felizes com o resultado obtido na
feira. Esse ano a procura pela parte técnica
surpreendeu. Tivemos a honra de contribuir
com cursos técnicos e práticos, todo eles
com sucesso de público.
Rildo Lasmar - Bel Lasmar
CD Especialista em Estética e Expositor
Parabéns a todos da ABO Goiás pelo show
de congresso. Tudo nota 10!
Valdirene Salvador - Imed
Pudemos confirmar a grandiosidade
e seriedade desse evento. O nível dos
expositores da feira, assim como dos
palestrantes convidados fez desta semana
uma referência de aprendizado e de
negócios.

O Sertanejo Universitário dominou o som
comandado pelo Dj Jarson e fez sucesso
no Rancho CIRO-ABO. Lanchonetes e 14
choppeiras fizeram a alegria da noite no
ambiente que foi ampliado para receber o
público cativo do tradicional Happy Hour.
Também foi no Rancho que aconteceu o
Torneio de Truco, disputado por 20 duplas.

Rayssa Rodrigues Pereira (Uberlândia)
Acadêmica de Odontologia - UFU
Parabéns à comissão organizadora do
CIOGO 2013. Fiquei realmente deslumbrada
com cada detalhe. Estava tudo maravilhoso!
Áurea Costa (Brasília)
Acadêmica de Odontologia
A feira tem muita variedade e a grade
científica está excepcional.
Thallita Maia (Brasília)
Acadêmica de Odontologia
Temos oportunidade de entrar em contato
com vários especialistas que são referência
nacional em suas respectivas áreas. Esse
diálogo é muito bom.
Campeões do Torneio de Truco
Carlos Rodrigues dos Santos
Integram os participantes, deixando um
clima de descontração no ar do congresso.
Henrique Rodrigues Golçalves
Essa foi a primeira de muitas vezes no
CIOGO. Ótimo campeonato, organização e
ambiente.

A equipe vencedora, composta por pai e
filho, ambos técnicos em prótese dentária,
comemorou muito a vitória que, além do
troféu de campeã, deu direito a ingressos
para a festa de encerramento do CIOGO.
Embalada pelos sons da dupla Eddy e Bruno,
e do DJ Tartaruga (do programa Esquenta, da
Globo) a despedida seguiu animada até as 6h.
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Aconteceu

Institucional

Venha para a ABO Goiás
Conheça melhor os benefícios de ser
um associado e descubra que “Aqui é
o seu lugar”. Cirurgiões-Dentistas e
acadêmicos associados têm benefícios
exclusivos, como descontos no plano
de saúde Unimed, cursos ministrados
pelos melhores profissionais do mercado,
inscrições diferenciadas em congressos
de todo o Brasil, assim como acesso à
completa biblioteca da instituição. E, para
facilitar o acesso aos benefícios, até o
dia 25/01, os interessados terão 20% de
desconto na anuidade de 2014.

3

Ainda, acadêmicos e recém-formados
possuem condições especiais. Quem
realizar novo cadastro ou renovação
até o próximo dia 30/03 poderá ser
contemplado com a isenção da anuidade
de 2014. As condições devem ser
consultadas na secretaria da Instituição.
Agenda 2014
Cirurgiões-Dentistas vinculados à
instituição já podem retirar suas agendas
profissionais, totalmente gratuitas e
exclusivas, na ABO Goiás. Unidades
destinadas a associados do interior do
Estado foram enviadas às suas respectivas
Regionais. Para consultar a disponibilidade
ou sanar quaisquer outras dúvidas, o
interessado deverá entrar em contato
pelos telefones (62) 3236-3101 / 3102.

Assine e ganhe!

+
Clareador dental à base de Peróxido de Carbamida a 37%

PA D R Ã O I N T E R N A C I O N A L

O associado pode fazer sua assinatura na ABO/GO

Contato: [62] 3236 3129 - Tereza

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

www.editoraponto.com.br | 0800 704 4018

A promoção
é válida apenas para a assinatura conjunta das revistas Clínica e Dicas. Válida por tempo limitado ou enquanto durar o estoque.
26

27

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.

