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SANTORO

Gênios da Resina
Composta trazem
palestra e curso
à Goiânia
SUPER SIMPLES
EM BREVE, REGIME
TRIBUTÁRIO SIMPLIFICADO
PODERÁ BENEFiciar
cirurgiões-dentistas

ESPECIAL
confira tudo sobre um dos
melhores congressos da
odontologia estética brasileira

Editorial

A poucos meses de mais um grande
evento, a ABO Goiás traz uma nova edição
especial, dessa vez dedicada ao Estética
Goiás 2014, que acontecerá nos dias 26
e 27/09, com expoentes da área. Um dos
pontos fortes do congresso, além da grade
científica – que reúne 12 palestrantes
do Brasil, Peru, Argentina e Itália – será o
formato sequencial, em que os temas serão
discutidos na mesma ordem em que um
dentista avalia a condição de um paciente e
procede para a resolução do caso clínico: do
Planejamento até Prótese Sobre Implantes.
Destaques do congresso, os argentinos
Andrés Roman e Pablo Santoro, concederam
entrevista à Revista Odonto, oportunidade
em que falaram sobre curso A Arte dos
Compósitos, que irão ministrar na sequência
do evento.Atenta às demandas da categoria,
a ABO ainda trará também no segundo
semestre, o curso Gestão de Clínicas e
Consultórios, cujo objetivo é tornar o
Dentista em um bom gestor.

Planejada para Agosto, a instituição irá
promover uma inédita especialização na
área de Disfunções Temporomandibulares
(DTM), sob coordenação do Dr. Elton
Dias. Segundo o especialista, esse grupo
de patologias representa a maior causa de
dor não dental nas regiões orofacial e das
Articulações Temporomandibulares (ATM).
Nesta edição, o leitor poderá conhecer
melhor todos os benefícios que a ABO
Goiás disponibiliza aos associados. Um dos
destaques é o programa Fidelidade ABO,
que possibilita a conjunção de vantagens
intelectual e financeira, ao oferecer cursos
de ponta com descontos de até 100%.
Tópicos do Direito do Consumidor que
afetam diretamente a vida do dentista,
como questões contratuais e garantias,
serão esclarecidos pelo advogado Ricardo
Baiocchi. Com intuito de facilitar ainda
mais a vida do profissional da Odonto,
a publicação ouviu também o contador

Welington Pires, sobre as vantagens da
adesão à tributação pelo Super Simples,
que segue para apreciação no Senado.
O número traz ainda mais detalhes
sobre a relação da ABO Goiás com a
Associação Reface, instituição que realiza
tratamentos sem custo para pacientes
com deformidades dento-cranio-faciais.
Para atender cada vez mais pacientes, a
instituição adquiriu recentemente novos
aparelhos e irá fornecer, por meio da
ABO, curso de atualização com foco na
atuação cirúrgica e vivência hospitalar.
Depois de tanto trabalho, chegou a hora
do descanso! Em meio a uma rotina
desgastante – embora muito prazerosa
– nada melhor do que aproveitar a noite
em um local informal e aconchegante.
Aliado ao conceito de boa música, o
Bolshoi Pub é a indicação desta edição, e é
unanimidade entre os baladeiros amantes
da MPB e do Rock.
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Programação
Científica
www.abogoias.org.br
Especializações
Dor Orofacial e DTM
Início: 2º Semestre de 2014
Patologia Bucal
Início: 2º Semestre de 2014
Pacientes Especiais
Início: 2º Semestre de 2014
Endodontia
Seleção: Novembro de 2014
Prótese Dentária
Seleção: Novembro de 2014

Classe IV: Selecionando
Forma e Cor
Coordenação: Maria Geovânia Ferreira
Início: 01 e 02 de agosto de 2014
Carga Horária: 12 horas
Duração: 1 módulo
Natureza: Laboratorial

Business & Dental
Coordenação: André Mallmann
Início: 14 a 16 de agosto de 2014
Carga Horária: 64 horas
Duração: 2 módulos
Natureza:Teórico

VIII Curso de Facetas Cerâmicas Construindo um Protocolo Previsível
Coordenação: Paula Cardoso
Início: 14 de Agosto de 2014
Carga Horária: 108 horas
Duração: 4 meses
Natureza: Clínico

A Arte dos Compósitos Restaurações Posteriores
Coordenação: Andrés Roman e Pablo Santoro
Início: 29/09 a 01/10 de 2014
Carga Horária: 24 horas
Duração: 1 módulo
Natureza: Hands On

Imersão em Prótese
sobre Implante
Coordenação: Equipe Reabilitação Oral
Início: 21 a 24 de Outubro de 2014
Carga Horária: 30 horas
Duração: 1 módulo
Natureza: Teórico / Clínico

Capacitação em
Auditoria Odontológica
Coordenação: Paulo Eduardo Miamoto
Início: 01 e 02 de Agosto de 2014
Carga Horária: 16 horas
Duração: 1 módulo
Natureza: Teórico

Inglês Instrumental para
Odontologia - Leitura e Tradução
de Publicações Científicas
Coordenação: Alberto Gonçalves
Início: 16 de agosto de 2014
Carga Horária: 42 horas
Duração: 4 meses
Natureza:Teórico

Tratamento de ronco e apneia
com aparelhos intraorais
Coordenação: Paulo Afonso Cunali
Início: 25 a 27 de Agosto de 2014
Duração: 1 módulo
Natureza:Teórico

Facetas em Compósitos:
Construindo um Protocolo Previsível
Coordenação: Equipe Dentística ABO Goiás
Início:13 a 17 de Outubro de 2014
Carga Horária: Aprox. 50 horas
Duração: 1 módulo
Natureza:Teórico / Clínico

Implantodontia para Iniciantes:
Formação Cirúrgica e Protética
Coordenação: Getulio Souza / João Geraldo
Início: Outubro de 2014
Carga Horária: 160 horas
Duração: 10 meses
Natureza: Teórico/Clínico/Laboratorial

Tratamento de Disfunções da
Articulação Temporomandibular
Coordenação: Fernando Henrique Almas
Início: 07 de Agosto de 2014
Carga Horária: 160 horas
Duração: 5 meses
Natureza: Clínico

Sistema Autoligado
Coordenação: Profª Liliana Maltagliati
Início: 11 de agosto de 2014
Carga Horária: 16 horas
Duração: 1 módulo
Natureza:Teórico

Tópicos Avançados em Cirurgia
Coordenação: Guilherme Scartezini
Início: Setembro de 2014
Carga Horária: 40 horas
Duração: 3 módulos
Natureza:Teórico / Laboratorial

Fotografia para Dentistas
- Curso Completo
Coordenação: Dudú Medeiros
Início: 17 e 18 de Outubro de 2014
Carga Horária: 15 horas
Duração: 1 módulo
Natureza:Teórico / Laboratorial

Cerâmicas em Dentes Posteriores
Coordenação: Paula Cardoso
Início: 03 a 08 de novembro de 2014
Carga Horária: 60 horas
Duração: 1 módulo
Natureza: Teórico / Clínico / Laboratorial

EvitE sEnsibilidadE
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www.bm4.com.br | facebook.com/BM4Official | 0800 644 9160
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+
Câmara aprova Super Simples para Dentistas
A partir de 2015, caso seja aprovado, PL IRÁ CONTEMPLAR A
categoria COM menos tributos e menos burocracia

Clareador dental à base de Peróxido de Carbamida a 37%

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

O associado pode fazer sua assinatura na ABO/GO

Contato: [62] 3236 3129 - Tereza
Aprovado no início de maio, na Câmara
dos Deputados em Brasíla, texto base do
Projeto de Lei Complementar 221/12,
que visa alterar e universalizar o sistema
de tributação diferenciado para micro e
pequenas empresas, o qual centraliza oito
impostos em um único boleto, ao passo
em que reduz a tributação dos mesmos
em até 40%. O texto foi aprovado por
unanimidade (417 deputados), mas para
tomar efeito ainda precisa ser apreciado
e aprovado no Senado. Caso vigore, a
alteração fará com que 140 novos serviços
passem a integrar a nova tabela do Super
Simples. Nessa perspeciva, entre outras
profissões, a de dentista foi contemplada.
No entanto, quais são ganhos reais para a
Odontologia?
De forma geral, os benefícios reais que
podem ser esperados com a aprovação
das mudanças no Super Simples serão a
possibilidade de adesão ao mesmo pelos
cirurgiões-dentistas, redução da carga
tributária, diminuição das obrigações
e burocracias. De acordo com com o
contador da Êxito Contabilidade, Welington
Pires, alerta que as mudanças ainda não
passam de um projeto de lei, que pode ser
alterado. No entanto, lembra que o simples

fato de os dentistas poderem aderir ao
programa já é uma vitória.
“A profissão de dentista passa a figurar
como uma das atividades autorizadas à
adesão ao Super Simples é uma coisa muito
boa, mesmo que os benefícios conquistados
não sejam os esperados”, comenta.
Entretanto, levando em consideração a
aprovação integral do PL Welington faz uma
análise dos principais tópicos do dispositivo
e seus impactos na vida profissional dos
cirurgiões-dentistas.
De maneira imediata, no tocante da
despesa com empregados, o programa
iria suprimir o pagamento da parte do
empregador, que segundo Pires, “onera
– e muito – a folha salarial mensal, em
cerca de 26% sobre a folha. Quanto ao
Imposto Sobre Serviços (ISS), o especialista
também não “vê” mudanças. “O mesmo
continuará sendo cobrado como valor fixo
multiplicado pelo número de sócios ou
profissionais habilitados.
Por outro lado, em relação aos impostos
federais, com base nas informações sobre
a proposta existente, Welington afirma
que a categoria não sentirá diferenças

significativas em relação às alíquotas. “Em
comparação ao que temos hoje, o que
ocorrerá será a redução na quantidde de
documentos para pagamento dos impostos
(Documento de Arrecadação das Receitas
Federais – Darf) que hoje são quatro e que
passará a ser apenas um (Documento de
Arrecadação do Simples Nacional – DAS),
havendo ainda redução das obrigações
acessórias”, sublinha.

3
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
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Apesar disso, o contator revela entusiasmo
em torno da aprovação integral do projeto.
“Estou esperançoso tanto pela aprovação
e adesão da atividade (dentista) mas
também pelas reais condições de redução
dos impostos, bem como das obrigações
acessórias e desburocratização”. No
entanto, ele frisa que é importante saber
que “nem tudo é simples”, apesar do nome.
“Diminuir não significa acabar”, conclui.
Super Simples
Super Simples é uma forma de tributação
para Pessoas Jurídicas (empresas legalmente
constituídas), criada pelo Governo Brasileiro,
com o intuito de simplificar de maneira
geral o pagamento de impostos, das
obrigações acessórias e diminuição da carga
tributária (impostos e taxas).
9

O Seu Consultório
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Consultório: um negócio de sucesso
Especialista também nesse assunto, o dentista André Mallmann trará
curso de gestão de clínicas e consultórios odontológicos
É de conhecimento público que a
competitividade do mercado de trabalho
está cada vez mais acirrada. Impulsionada,
principalmente, pelo número crescente
de prestadores de serviço, a disputa pelas
oportunidades devem ser pautadas pela
especialização. Nesse ambiente hostil,
profissionais devem buscar apoio científico
para apresentarem diferenciais atrativos a
seus clientes. Ciente dessa realidade, a ABO
Goiás trará a Goiânia, no segundo semestre
de 2014, o Curso de Gestão de Clínicas e
Consultórios, por meio do qual dentistas
poderão lutar por uma fatia maior do
mercado.
De acordo com o coordenador do curso, o
dentista especialista em Gestão Empresarial,
André Mallmann, a competição exige uma
gestão cada vez mais eficiente. “Recebemos
excelente treinamento técnico nos cursos
de Graduação e Pós-Gradução, mas pouco
ou nenhum preparo gerencial para nossos
negócios. E, atualmente, isto está sendo
um grande diferencial nos profissionais de
sucesso”, revelou.
A necessidade de uma gestão profissional,
segundo o especialista, surge quando o
dentista se depara com consultório pouco
rentável. “Essa situação o obriga a sair da
famosa “zona de conforto” para tomar as
rédeas do seu negócio”. Presente no país
há 15 anos, a Gestão Odontológica já é
conhecida dos profissionais. Entretanto,

a demanda por assuntos e investimentos
nessa área se intensificou apenas
nos últimos cinco anos, por causa da
crescente competitividade no ramo, o que
ocasiona diminuição da rentabilidade dos
consultórios.
Durante a preleção, Mallmann terá apoio
do dentista e especialista em Marketing
em Serviços, Bruno Lopes da Silveira, que
também ministra cursos de Gestão em
Odontologia. De acordo com sua explicação,
a grade programática da exposição será
abrangente, atingindo pontos fundamentais
para transformar o profissional técnico
em um gestor de negócios. “Podemos
destacar a importância de uma equipe bem
preparada e sintonizada, além do controle
financeiro eficaz para a tomada de
decisões assertivas”, sublinhou Dr.
André.
O curso
Dividido em dois módulos, o
curso terá carga presencial de 60
horas-aula, distribuídas em seis
dias de exposição. Os alunos
farão visitas em empresas
prestadoras de serviços
locais. Com isso, pretendese gerar mais discussões
práticas a respeito dos
temas que serão abordados
em sala. “Nosso objetivo
é ampliar e agregar
Bruno Lopes da Silveira e André Mallmann

conhecimento, por isso sempre trabalhamos
em equipe”, afirmou o professor Bruno.
Podem e devem participar do curso pessoas
com interesse em agregar conhecimento
de liderança, marketing, finanças, negociação
e contabilidade. “Tivemos alunos de vários
segmentos, desde cirurgiões-dentistas
e acadêmicos, até Técnicos em Prótese
Dentária, Técnicos em Saúde Bucal e
Auxiliares de Saúde Bucal”, conclui.
Informações e Inscrições:
www.abogoias.org.br
62 32363116 / 3101 / 3102
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Afinal, de quem é a culpa?
Segundo advogado Ricardo Baiocchi,
boa relação entre as partes é o primeiro passo para evitar
conflitos e, consequente, responsabilização do dentista
Objeto de mudança nas últimas décadas,
a Odontologia vem passando por um
momento de transição, ocasionado pelo
grande avanço no acesso à informação,
exigindo uma postura cada vez mais
profissional dos dentistas. Se antes a relação
com o paciente era baseada na confiança,
atualmente o vínculo é pautado por direitos
e deveres. Com a criação do Código de
Defesa do Consumidor (CDC), em 1990,
o elo entre as partes foi formalizado, mas o
tópico ainda é fonte de diversas dúvidas na
comunidade odontológica.Afinal, como o
dentista pode se eximir de culpa em casos de
acidentes e/ irresponsabilidades do paciente
que tenham comprometido o resultado final
do trabalho? A Revista Odonto foi atrás das
respostas.
Para o advogado Ricardo Baiocchi,
sócio do escritório Baiocchi, Ferreira e
Gomes, a mudança de comportamento
observada entre pacientes e Dentistas
exigiu a criação do CDC, em 1990,
quando o vínculo profissional passou a
ser considerado também uma relação
de consumo.“O Código estabelece ao

dentista responsabilidades comuns a outros
prestadores de serviços, assim como institui
direitos aos consumidores”, sublinhou.

atuação profissional, além de estabelecer um
tratamento respeitoso com seus pacientes”,
alertou.

Entretanto, há casos em que, ainda que o
tratamento tenha transcorrido conforme o
planejado, o cliente não fica insatisfeito ou,
ainda, danifica – mesmo que acidentalmente
– o procedimento. Nesse aspecto, Baiocchi
afirma que a responsabilidade civil, quando
relativa à atividade odontológica, divide-se
em obrigação de meio ou de resultado, cujas
condutas do dentista com a do paciente
serão avaliadas em juízo para se chegar a um
veredicto.

Apuração de culpa
Em caso de insatisfação, o paciente poderá
exigir reparos ou devolução de dinheiro,
momento em que o profissional passará
por apuração de culpa, segundo os termos e
procedimento definidos no início do serviço.
“Na obrigação de meio, a culpa deverá ser
provada pelo paciente. Em caso de obrigação
de resultados, o dentista é quem deve provar
que não cometeu deslizes”, sublinhou Dr.
Ricardo Baiocchi.

Para fazer valer seus direitos, ambos devem
saber que na atividade de obrigação de meio,
o resultado final independe da vontade do
profissional, não consistindo sua prestação de
serviços em resultado certo e determinado.
Já a obrigação de resultado é aquela em que
o paciente tem o direito de exigir a produção
de um fim certo, prometido pelo profissional.
“Para se resguardar, ao passo em que fornece
um atendimento de qualidade, o profissional
deve observar as regras de boa conduta e

Outra dica do especialista é que o dentista
não deixe de celebrar contrato formal
da prestação de serviços, em razão das
diversas especialidades do ramo e dos vários
entendimentos jurisprudenciais sobre o
tema. O documento deve descrever de
forma precisa, didática e inteligível os serviços
que serão prestados, os riscos previsíveis
e os métodos pelos quais desenvolverá
o procedimento, assim como o resultado
esperado”, concluiu.

A Implacil De Bortoli é a empresa responsável pela fabricação
do implante brasileiro com o maior BIC* do mundo: 92,7%**
Para conhecer toda nossa gama de produtos acesse o
site www.implacildeboertoli.com.br, curta nossa fanpage
no Facebook www.facebook.com/ImplacilDeBortoli
ou utilize o QRcode abaixo.

** Machined and sandblasted human dental implants retrieved after 5 years: A histologic and
histomorphometric analysis of three cases. Giovanna Iezzi, DDS, PhD/Giovanni Vantaggiato, DDS/Jamil
A. Shibli, DDS, MS, PhD/Elisabetta Fiera, DDS/Antonello Falco, DDS/Adriano Piattelli, MD, DDS/Vittoria
Perrotti, DDS, PhD Quintessence International, Volume 43, Issue 4, 287-292, April 2012

BIC é a taxa de contato osso/implante.
O maior benefício ao clínico é a obtenção da máxima osseointegração.
*

Distribuidor exclusivo em Goiás

62 3285-7944
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ressaltam que quem estiver preparado para
produzir uma restauração artística terá muito
êxito em executar uma comercial.“Se um
professor se propõe a dar cursos e ensinar
a ‘fazer dentes’ com o máximo de detalhes
morfológicos, muitas vezes, em consultório,
os alunos não tem a necessidade de fazer
essas restaurações artísticas. Ninguém será
capaz de notar se existe um sulco secundário
ou uma crista extra no segundo molar
superior. Entretanto, quem puder fazer boas
e belas próteses é suficientemente hábil
para produzir restaurações comerciais em
pouquísimo tempo”.

Empenho, arte e funcionalidade
Dentistas argentinos, Andrés
Roman e PaBlo Santoro,
falam sobre curso “A Arte dos
Compósitos” que irão ministrar
na Associação
A educação continuada é um importante
investimento para o profissional da
Odontologia. Com frequente advento de
tecnologias, tratamentos e releituras de
antigos procedimentos, dentistas devem se
manter atualizados, caso queiram prestar
serviços de qualidade aos seus pacientes.
Tomando isso como verdade, a ABO Goiás,
traz para Goiânia, de 29/9 a 1º/10 de 2014,
o curso A Arte dos Compósitos, ministrado
por duas autoridades internacionais no
assunto, os cirurgiões-dentistas argentinos
Andrés Roman e Pablo Santoro, que também
compõem a grade científica do Estética
Goiás, marcado para setembro (pág. 16).
“Nós temos 12 anos de formados
pela Universidade Nacional de La
Plata, onde fomos docentes da mesma
Universidade.Também, fomos professores
da Universidade Kennedy da Argentina,
na Disciplina de Dentística Operatória”,
afirmou Dr. Pablo. Atualmente, ambos
são professores adjuntos da Disciplina de
Dentística Operatória da Universidade
Católica La Plata e ministram cursos
de Pós-Graduação em nível nacional e
internacional. “Ainda, temos nosso próprio

centro de treinamento
dental, CEDGROUP,
onde damos cursos
intensivos de 3 dias
para grupos de 15
alunos.
No curso, que sucede
o maior evento de estética odontológica do
Centro-Oeste, com os dentistas que estarão
pela primeira vez no Brasil para ministrar
cursos Hands On, os interessados terão
oportunidade de se aprofundarem com
conteúdo teórico e prático.Além disso, os
alunos que se inscreverem com antecedência,
havendo vagas, serão contemplados com
inscrição gratuita para o Estética Goiás.
“Veremos como resinas devem ser aplicadas
ao setor posterior e depois teremos a
etapa hands on, em que cada participante
realiza duas restaurações em compósito
estratificado com resinas de esmalte, destina
e pigmentos para obter um efeito 3D
naturalmente assombroso”, revelou Dr. Pablo.
Segundo a dupla, o curso é fruto de muita
pesquisa, experiências e erros em mais de
uma década de trabalho.Trabalhamos muito

Andrés Roman

Pablo Santoro

para chegar nesse momento de colheita de
resultados e consideramos que tesouros
como esse se guardam com as mãos
abertas. Cremos que um professor tem que
compartilhar tudo o que sabe, dar 100%
de nós e é isso que iremos fazer”, afirma
Santoro.
O curso será para um máximo de 20 alunos,
realizado em três dias, com oito horas
diárias de atividades. “A ideia é não ter uma
turma grande, pois queremos dar a atenção
que cada participante merece. Qualquer
dentista e/ou acadêmico pode participar,
desde que goste de manipular resinas, já que
a habilidade individual não importa”.
De acordo com os especialistas, a diferença
entre restaurações comerciais e artísticas
é basicamente o fator estético, entretanto,

Estética Goiás
De acordo com Dr.Andrés, o convite para
participar do Estética Goiás foi muito bem
recebido pela dupla, que acompanha a ABO
Goiás pela internet.“A magia das redes
sociais nos mantém sempre próximos (risos).
Entusiasmados com a viagem e a presença
no encontro, eles elogiaram a Odontologia
brasileira e a instituição.“Para nós, é um sonho
que o curso seja na ABO, onde há pessoas que
queremos tão bem. Pensamos que o melhor
da Odontologia mundial está no Brasil e esse
convite nos faz assumir um compromisso e
responsabilidade imensos. Eperamos estar à
altura do evento”, afirmaram.
Com a palestra Restaurações Indiretas
Posteriores,Andrés e Pablo irão discorrer
sobre a Odontologia Estética de uma forma
“palpável”.“Nosso objetivo é abordar a
rotina do consultório e, fundamentalmente,
cada ouvinte poderá aplicar a filosofia
Hands On - A Arte dos Compósitos
- Restaurações Posteriores
29/09 a 01/10/14

apresentada assim que sair do congresso”,
reforçou Dr. Roman.
Nesse contexto cotidiano, um dos principais
tópicos será a eficiência dos trabalhos
feitos sob a filosofia “adesão e resinas”.
“Nós acreditamos nisso, essa ideias diz
tudo sobre nós. É o que fazemos todos os
dias, compósitos diretos de inlays, onlays e
overlays”, sublinhou o dentista.
Necessário investimento
No cenário atual da Odontologia é possível
perceber uma crescente demanda de
tratamentos estéticos vindos dos pacientes.
Cada vez mais críticos e atualizados, seu
comportamento exige que profissionais
da área acompanhem seu ritmo. Segundo
Pablo, essa realidade pode ser alcançada com
investimento em conhecimento.“Em nível
mundial, a Estética é consumida pelas pessoas
e isso é uma cadeia. Se as pessoas consomem,
os profissionais são obrigados a se atualizar e
os organizadores, a fazer congressos voltados
para a área”.
Além da teoria, a dupla afirmou que, para
obtenção de resultados satisfatórios na área
estética a prática é imprescindível. Para nós,
a Estética é imitar humildemente algo que
foi criado por um ser superior. Por isso,
é algo quase impossível de se conquistar.
Desse modo, colocamos em prática um
ensinamento que um dia nos foi passado
pelo grande mestre Luiz Narciso Baratieri:
o treinamento intensivo promove milagres.
Então vamos ao treinamento”, concluíram.
Informações e Inscrições:
www.abogoias.org.br
62 3236-3116 / 3101

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

RADIOGRAFIAS DIGITAIS INTRABUCAIS
E EXTRABUCAIS

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA
ODONTOLÓGICA
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Estética Goiás: modernidade
a serviço da Odontologia
A TRÊS meses do evento mais esperado de
2014, dentista ressalta impacto positivo
da tecnologia no segmento e na nova
demanda de atendimentos
Desde que “estourou”, a chamada
Revolução Tecnológica ditou novas regras
para o comportamento dos indivíduos em
relação ao meio em que vivem. Na ciência,
essa influência também se fez presente,
tornando mais ágeis os processos de
comunicação, assim como a frequência
com que especialistas precisam se reciclar
acerca de suas áreas de atuação. Cada vez
mais percebida, essa realidade também será

debatida no congresso Estética Goiás – que
acontecerá nos dias 26 e 27 de setembro,
em Goiânia –, com ênfase no impacto que
tem no mundo da Odontologia.
De modo a cobrir esse contexto, durante
o evento, no Centro de Convenções de
Goiânia, serão debatidas técnicas, panoramas,
conceitos e instrumentos que auxiliam o
Cirurgião-Detintista no desafio de oferecer

serviços de qualidade estética e funcional. O
destaque principal do encontro ficará com a
grade científica, que reunirá 12 palestrantes
de quatro países: Brasil, Argentina, Itália e
Peru (quadro abaixo).
Entre os palestrantes estão Luis Barrotte
Albino, Alessandro Loguércio, Altamiro
Flávio, Paula Cardoso, Pablo Santoro e
Andrés Roman (Argentina), Sicknan Rocha,

Gianfranco Politano (Itália),
Cíntia Rodriguez (Peru),
Victor Clavijo e Fábio
Fujiy. Experientes, eles
vão ministrar palestras
sobre Planejamento,
Adesão, Dimensão
Vertical de Oclusão,
Andréa Melo, ministrará sobre Facetas em Resina Composta no Estética Goiás 2014
Pinos de Fibra de
Vidro, Restaurações
Indiretas Posteriores e Etapa Provisória.
além de compras. Entre empresas
Também estarão inclusos Facetas em
confirmadas no ambiente estão a 3M,
Resina Composta, Restaurações Classes
Angelus, BM4, Dental Lima, Dental Sorriso,
III e IV, Restaurações Diretas Posteriores,
DMG – Sterngold, Doctor Shop/Gnatus,
Fragmentos e Facetas Cerâmicas e Prótese
Editora Ponto, FMG, Ivoclar, Labordental,
sobre Implantes.
Livraria Tota, Oral B, Oraltech, Pretty,
Reimon, SDI e Ultradent.
No embalo dessa interdisciplinaridade, o
Estética Goiás inovará com a implantação
Odonto na Era da Exposição
da grade sequêncial, em que os temas serão
Ligada à modernidade e ciente de que
discutidos na mesma ordem em que um
a tecnologia impactou definitivamente
Cirurgião-Dentista avalia a condição de um
o comportamento das pessoas, Andréa
paciente e procede para a resolução do
ressalta que essa influência atingiu a
caso clínico: do Planejamento até Prótese
Odontologia de forma benéfica. A dentista
Sobre Implantes. Para a doutoranda em
afirma que o surgimento de smartphones,
Dentística, Andréa Melo, que palestrará
tablets e a socialização da internet
sobre Facetas em Resinas Compostas, essa
contribuiu muito para o surgimento ou
abordagem irá promover um clima positivo
releitura de técnicas na área. “A tecnologia
no congresso. “Acredito que irá aguçar o
mudou nossa atuação para melhor. A
senso crítico do auditório, o que sempre
demanda por uma clínica dentária com
gera crescimento profissional e pessoal”,
enfoque mútuo entre função e estética
comentou.
resume a realidade da Odontologia
contemporânea”.
Feira Comercial
Repleta de novos materiais e instrumentos,
Por outro lado, as supracitadas ferramentas
grandes marcas já confirmaram presença
colaboram para o aumento da exposição
na Feira Comercial do Estética Goiás, que
das pessoas, comportamento que culmina
consistirá em um espaço de socialização,
com a intensificação da demanda de
17
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procedimentos estéticos de quaisquer
naturezas, inclusive odontológicos. “No
contexto da nossa sociedade, o paciente
tem muito acesso à informação e grande
expectativa nas possibilidades estéticas.
De fato, a odontologia deixou de ser uma
ciência de único enfoque curativo. Temos
que nos adaptar a esse novo ambiente”,
sublinha.
Abordagem
Nessa seara, algumas discussões terão
destaque na exposição da Dra. Andréa,
como o diagnóstico e o plano de
tratamento baseado em parâmetros
estéticos, assim como as limitações de cada
caso. “O clínico precisa tomar diversas
decisões no seu dia-a-dia. Como um dente
escurecido que pode ser resolvido com
diversos tratamentos. No entanto, qual
é o mais eficiente? Fazer coroa? Tentar
laminado? Usar pino? Desgastar 1.5mm e
fazer uma faceta direta?”, questiona Dra.
Andréa.
Para a especialista, é importante que
a comunidade odontológica debata
esse assunto, uma vez que tratamentos
minimamente invasivos tem sido o enfoque
dos dentistas modernos. De acordo
com a Dra. Andréa, a cerâmica passou
a ser uma modalidade muito pouco
invasiva, depois dos fragmentos e lâminas
cerâmicas de 0,3mm e, desde então,
dentistas se “esquecem” das inúmeras
possibilidades que as resinas podem
proporcionar.“Eu mesma, nos últimos três
anos, investi muito em laminados finos na
minha clínica. Sem dúvida os critérios de
seleção da técnica a ser utilizada precisam
estar bem definidos para um planejamento
preciso”, observou.

Caso de paciente tratada pela Dra.Andréa Melo, utilizando resinas compostas de última geração

Inscrições: www.EsteticaGoias.com.br
Sob esse contexto, o enfoque da
exposição de Andréa no congresso será a
apresentação de vantagens e desvantages
das técnicas diretas e indiretas, assim
como as limitações de cada um dos

materiais. “Vamos abordar o passo-apasso das facetas diretas, estruturando no
planejamento criterioso e nas inúmeras
possibilidades estéticas com resinas de
última geração”, adiantou a dentista.
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DENTAL CASEIRO

LED SEM FIO DE
ALTA POTÊNCIA

• Poladay: Disponível em peróxido
de hidrogênio a 7.5% e 9.5%
• Polanight: Disponível em peróxido de
Carbamida a: 10%, 16% e 22%
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Apesar do vínculo ter sido estabelecido em
2013, a Reface existe desde 2012 e vem
superando desafios desde essa época.A
principal mudança que ocorreu, com apoio
da ABO, é que hoje a Reface não se restringe
em atender crianças com deformidades, mas
quaisquer tipo de pessoa, independente da
idade.
Em apenas dois anos de existência, a Reface
realizou 683 cirurgias de Correção de
Deformidades Dento-Crânio-Faciais, 2.873
atendimentos/consultas, 209 Tratamentos
Fonoaudiológicos e 1.412 Tratamentos
Ortodônticos. Atendimento multidisciplinar
e totalmente gratuito aos pacientes.
Para aumentar ainda mais a qualidade dos
serviços, a Associação Reface adquiriu,
com amparo da Smile Train, um kit
completo de Artroscopia da Articulação
Temporomandibular. “Isso possibilita

tratamentos artroscópicos da articulação
sem custos aos nossos pacientes”, ressalta
Dr. Almas.
Outra importante aquisição foi o bisturi
ultrassônico Piezosurgery, que, por sua vez,
permite cortes precisos em áreas delicadas,
sem afetar tecidos adjacentes à região
comprometida, evitando complicações
pós-operatórias. “Além disso, temos nível
ABO de qualidade de atendimento, desde
a recepção até os tratamentos mais
complexos”, apontou.
Oportunidade de conhecimento
Aproveitando o sucesso do
relacionamento, a parceria se estenderá
também ao aperfeceiomento profissional.
De acordo com Dr. Fernando, a iniciativa
consiste em um curso de atualização
com foco na atuação cirúrgica e vivência
hospitalar. O objetivo é promover, para
residentes, especializandos e profissionais
de Cirurgia e Traumatologia Buco-MaxiloFacial, vivência em Cirurgia Artroscópica
de ATM, assim como desmistificar a
realização de cirurgia aberta da articulação
temporomandibular.
Com 160 horas-aula, distribuídas em cinco
módulos, serão realizadas cirurgias de
Discopexia, Prótese de ATM, Reconstruções

Mandibulares,Anquilose da ATM e
tratamento clínico.“Para o corpo clínico,
serão convidados cirurgiões renomados de
Goiás, São Paulo e profissionais que integram
a equipe Reface”, pontuou Dr. Fernando.
Para o especialista, é importante que
dentistas invistam em conhecimento nessa
área. Para se ter uma ideia, de acordo com a
Sociedade Ibero-americana de Patologia da
ATM, essa doença atinge, em média, 65% da
população.“O desenvolvimento e tratamento
desta patologia é extremamente divergente
na literatura, então, faz-se necessária a
educação continuada conjunta às novas
tecnologias para o melhor prognóstico do
paciente”, reforçou.
Dr.Almas ainda alerta para outro tópico
importante: a Artroscopia, técnica que vem
sendo alvo de releituras.“Essa é uma técnica
de 30 anos, mas que somente agora os
cirurgiões estão a desenvolvendo de maneira
mais aproveitável, no entanto a técnica
demanda uma curva de aprendizado longa
e horas de dedicação para execução com
maestria”, concluiu.
Informações e Inscrições:

www.abogoias.org.br
62 3236-3116
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Prestes a completar seu primeiro ano de
existência, a parceria entre ABO Goiás e a
Associação de Combate às Deformidades
Faciais (Reface), que realiza tratamentos sem
custo para pacientes com deformidades
dento-crânio-faciais, continua a todo vapor.
Nesses últimos 12 meses, a meta mais
importante vem sendo atingida: satisfazer
100% dos pacientes atendidos.
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Quase um ano após início de parceria entre ABO Goiás e Associação
Reface, satisfação é uma constante entre os pacientes
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“Eu escolhi a ABO Goiás!”

o

Igor Marcelo Alves DE ONDE: Confresa – MT CURSO QUE ESTÁ FAZENDO:
Instrumentação Rotatória PORQUE ESCOLHEU A ABO Goiás: Atualização.
A ABO Goiás, por ser uma associação renomada, consequentemente seleciona
professores renomados. SOBRE O CURSO: Excelente. Superou minhas expectativas.
Os professores com suas excelências transmitiram o curso de forma contextualizada,
do básico ao avançado no que tem de melhor hoje em endodontia.

NOME: Claudiane Santana DE ONDE: Uberlândia - MG CURSO QUE ESTÁ
FAZENDO: Odontologia Hospitalar / Terapia Intensiva Módulo Avançado
PORQUE ESCOLHEU A ABO Goiás: Porque é uma nova área da Odontologia e a
ABO Goiás está pioneira neste ensino. E ainda há a vantagem da carga horária que
contempla um grande embasamento teórico e ampla prática em diferentes hospitais.
SOBRE O CURSO: Ampliei muito minha visão profissional de uma Odontologia
multidisciplinar onde o sucesso no atendimento ao paciente hospitalizado
ou um Home Care depende de uma interação harmoniosa e dinâmica dos
diversos profissionais envolvidos. É um curso que forma um profissional mais
humanizado, que visa o bem estar do paciente como um todo.

Jorge Ferreira DE ONDE: Recife - PE CURSO QUE
ESTÁ FAZENDO: Facetas Cerâmicas: Construindo
um Protocolo Previsível PORQUE ESCOLHEU A ABO
Goiás: Pelo assunto do curso, pelos professores super
qualificados. Pela organização e instalações da ABO Goiás.
SOBRE O CURSO: Atingiu todos os objetivos propostos,
alta qualificação, prática e excelente embasamento
científico. Harmonia entre os professores. Foi executado
todo o conteúdo, seguindo o cronograma proposto. Fiquei
muito satisfeito, recomendo a todos. Parabenizo além dos
professores, todos os funcionários da ABO Goiás pelo
profissionalismo e simpatia.

Maria Luiza Pareira DE ONDE: Maurilândia - GO
CURSO QUE ESTÁ FAZENDO: Especialização
em Odontopediatria. PORQUE ESCOLHEU A ABO
Goiás: Quando senti que era o momento ideal para
começar minha especialização, logo procurei a ABO
Goiás por ser uma instituição de prestígio, sempre
depositei muita confiança. SOBRE O CURSO:
De altíssima qualidade. Uma equipe acolhedora,
capacitada e disposta a oferecer o que existe de
melhor na atualidade.

A FABMAR Viagens & Turismo tem o prazer de anunciar
que é a mais nova parceira da ABO-GO. Somos uma
empresa goiana, comprometida com a satisfação total de
nossos clientes. Prezamos pelos detalhes e pela
qualidade de nossos serviços.
Portanto, em suas viagens corporativas ou a lazer,
nacionais ou internacionais, conte com a nossa
assessoria. Consulte as nossas condições especiais para
os associados da ABO-GO.

Visite nosso site e conheça nossos pacotes.

Nossos Serviços
- Passagens aéreas nacionais e internacionais;
- Reserva de hotéis no Brasil e no exterior;
- Locação de veículos no Brasil e no exterior
- Seguro viagem;
- Assessoria de vistos;
- Cruzeiros marítimos na costa brasileira e no exterior;
- Serviço de transfer aeroporto/hotel/aeroporto;
- City tour;
- Atendimento Corporativo: Feiras e Congressos.

reservas@fabmarviagens.tur.br
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FabmarViagensTurismo

Rua C-135 c/ Av. C149, nº463 - Galeria América Office - Sala 08
Jardim América - Goiânia-GO / CEP: 74275-040

Serviços

- Passagens aéreas nacionais e internacionais;

Fabiana Mundim cobucci Sorice DE ONDE:
Salvador - BA CURSO QUE ESTÁ FAZENDO:
Odontologia Hospitalar / Terapia Intensiva PORQUE
ESCOLHEU A ABO Goiás: Porque o curso é o
pioneiro nessa área de Odontologia Hospitalar,
pela grade e carga horária que atende a proposta
das comissões dos CROs e por nos habitarmos
em laserterapia. SOBRE O CURSO: O curso
tem me proporcionado uma grande vivência
clínica em pacientes hospitalares. Além de toda
a equipe ser muito capacitada e saber transmitir
os conhecimentos da melhor forma possível. A
equipe da ABO Goiás é extremamente organizada e
comprometida com os cursos e alunos.

Lazer
CIOGO
24

Passeio Intimista
Em nome da diversão, saia da rotina e conheça uma das melhores
casas de show do Estado, onde a proximidade com o artista é uma
das premissas do ambiente
Carro-chefe da cultura musical goiana, o
Sertanejo permeia desde simples botequins
à grandes casas de show e restaurantes.
Todavia, quem procura estilos alternativos
de música e diversão encontra poucos
ambientes espalhados pela Capital. Um
desses “refúgios” é o Bolshoi Pub, cujo
nome é inspirado no mais famoso balé do
mundo, o Bolshoi, que significa “grande” em
português.
Com calendário recheado, há mais de 10
anos, por apresentações de clássicos da
MPB, Soul, Blues, Rock, Hard Rock e Heavy
Metal, o Bolshoi é uma das principais casas
de show da Grande Goiânia. No palco
de um dos pubs mais queridos da cidade,
já passaram vários e importantes nomes
internacionais, como Ana Cañas, Blues
Etílicos, CJ Ramone, Glenn Hughes e JJ
Jackson e UFO.
O interessado deve comparecer preparado
para gastar uma média de R$ 80, em
razão da cobrança de R$ 40 pela entrada

individual (valor médio). Em dias de atração
internacional, o ingresso pode variar de
R$ 40 a R$ 100, dependendo do calibre
da apresentação. Aniversariantes são
presenteados com entrada franca em seus
respectivos dias, mas devem se atentar
às regras da promoção antes de marcar
qualquer comemoração. Isso pode ser feito
pelo site www.bolshoipub.com.br .
Ambiente
O lugar é informal, aconchegante e
incentiva apresentações intimistas, com
proximidade entre artista e público,
característica marcante de pubs e casas
de cultura underground. Nos show mais
vibrantes, o espaço se torna em uma bela
bela pista de dança, onde os fãs podem
interagir entre si.
O Pub tem três ambientes além do palco,
o que torna um ambiente preparado pra
receber diversos tipos de pessoas. Quem
quiser relaxar e mordiscar alguma coisa
enquanto ouve uma boa música deve ficar

no chamado Living Bar. Nesse espaço, o
interessado pode se acomodar em mesas
e assistir ao show por meio de telões,
enquanto é servido por garçons.
Programação
Tradicionalmente, as quintas e sábados são
destinados à música ao-vivo. Sextas são
de programação variada, como a Golden
Night, que se resume em show flashback,
ou a Golden Night Special, comandada pelo
pop rock das bandas Venosa e/ou Lado
Vinil. No entanto, o dia mais importante é
a última sexta-feira de cada mês, quando
o Rock Clássico assume o palco por
intermédio de uma banda da casa que
sempre acompanha um músico de renome.
Bolshoi Pub
Onde: Rua T-53/T-2, n 1140, Setor Bueno
Quando: quintas, sextas-feiras e sábados,
a partir das 21h
Quanto: de R$ 20 a R$ 100 (entradas).
Consumação média de R$ 40 por pessoa.

Cursos

Aconteceu
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DTMs: Causas,
Sintomas e mercado
Mestre em Tratamento das
dtms, Elton DIAS fala sobre a
importância de se investir EM
CONHECIMENTO nA ÁREA
Goiânia e outro em Rio Verde. Enquanto isso,
o Estado de São Paulo possui 58 profissionais.
Com a Odontologia cada vez mais plural,
é frequente profissionais de diversas áeas
convergirem em um mesmo caso, para
obtenção de resultados satisfatórios.
Essa é a realidade dos tratamentos de
Disfunções Temporomandibulares (DTM),
que representam a maior causa de dor não
dental nas regiões orofacial e da Articulação
Temporomandibular (ATM) no panorama
odontológico quotidiano. Todavia, apesar da
gravidade dessas disfunções, Goiás carece
de profissionais habilitados para diagnóstico
e tratamento adequado.

Os fatores predisponentes são subdivididos
em sistêmicos (artrite reumatoide, espondilite
anquilosante), psicológicos (personalidade,
comportamento) e estruturais (discrepâncias
oclusais, frouxidão ligamentar). Fatores
desencadeantes são compostos por
traumas, estruturas articulares com
alterações adversas e hábitos deletérios. Já
as causas perpetuantes são as desvantagens
mecânicas e as tensões musculares,
problemas metabólicos, fatores genéticos e,
principalmente, alterações comportamentais,
sociais e emocionais dos pacientes.

De acordo com o Mestre em DTM, o
Cirurgião-Dentista Elton Dias, esse é
um dos diagnósticos mais desafiantes da
profissão. Ele explicou que a etiologia
da patologia é multifatorial, com causas
predisponentes, desencadeantes e
perpetuantes. “Um único fator pode
desencadear todos os outros. Por isso,
dentistas, médicos, fisioterapeutas,
psicólogos, entre outros profissionais, devem
atuar juntos na resolução do problema”.

Oportunidade de mercado
Para detectar e tratar as DTMs, no entanto,
existem pouquíssimos profissionais atuantes
em Goiás.“É uma área carente, poucos sabem
conduzir corretamete o tratamento, afirmou
Dr. Elton Dias. Para se ter uma ideia desse
quadro, de acordo com site da Sociedade
Brasileira de Disfunção Temporomandibular
e Dor Orofacial (SBDOF) – www.sbdof.
com –, há apenas dois dentistas preparados
para enfrentar o problema no Estado, um em
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Buscando amenizar essa realidade e criar mais
uma área de atuação para dentistas goianos,
a ABO Goiás trará, em agosto, especilização
na área, com coordenação de Elton Dias.“A
preleção terá 18 meses de duração e será
conduzida por 12 profissionais de grande
formação e experiência”, revelou.
Conforme expôs o especialista, o curso será
voltado a dentistas que queiram conhecer
mais as patologias orofaciais, agregando
conhecimento e forma de tratamento à sua
rotina diária e demanda clínica.“A grande
importância é trabalhar em uma área em
que os pacientes requerem muito cuidado e
atenção e que tem ainda poucos profissionais
habilitados. Dentistas preparados poderão
lidar com o quadro desses indivíduos de
modo a proporcionar uma reabilitação
satisfatória”, observou.
Informações e Inscrições:

www.abogoias.org.br
62 3236-3116
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Benefícios de
ser ABO Goiás
Conheça o
programa de
vantagens exclusivas
para quem merece
tudo de melhor
Além do objetivo de promover a
atualização científica profissional,
seja por meio de cursos, congressos
e demais atividades, a ABO Goiás
também busca formas de facilitar e
tornar a vida do dentista mais agradável,
promovendo a cultura, as relações
sociais e o desenvolvimento econômico
da categoria odontológica goiana e
brasileira.

Com ele, os cursos de aperfeiçoamento
da ABO marcados com o selo do
programa são disponibilizados com
um valor bônus em Reais, cumulativo,
com o qual o interessado poderá obter
descontos de até 100% em alguns cursos.
Desse modo, os cursos recebem uma
etiqueta para informar o percentual
máximo de desconto que poderá ser
obtido. Quanto mais cursos fizer, melhor!

Nesse aspecto, a instituição vem se
dedicando a conferir cada vez mais
credibilidade e facilidades aos dentistas,
que, por sua vez, podem desempenhar
melhores atendimentos aos seus
pacientes. Apesar de visitantes gozarem
de alguns benefícios promovidos
pela casa, somente o associado pode
desfrutar de tudo que a ABO Goiás
pode e já vem oferecendo.

Com a iniciativa, a ABO contempla
aqueles que mais investem em suas
carreiras, de modo a incentivar cada vez
mais o aprimoramento técnico-científico
pelo qual nosso Estado já é conhecido
Brasil afora. Veja a seguir os principais
motivos para que se torne parte da
ABO Goiás:

Nesse leque de vantagens, um dos
maiores trunfos da instituição é porder
conciliar duas de suas principais ações
em uma só: o Programa Fidelidade ABO
Goiás. Excelente opção para quem sabe
da importância da educação continuada
na Odontologia, a Fidelização possibilida
a conjugação de vantagens intelectual e
financeira, ao oferecer cursos de ponta
com descontos exclusivos.

Plano de Saúde - Unimed
Planos diferenciados com condições e
valores exclusivos. É possível economizar
até R$ 3.396 por ano, faça uma simulação.
Postos de Gasolina - Rede Xodó
Descontos e tratamento diferenciado
na Rede de Postos Xodó, através de
identificação por adesivo no carro.
Descarte Radiológico
Descarte gratuito para resíduos

radiológicos (revelador, fixador e
películas). Para isso, basta o Associado
entregar o material em recipientes
separados na instituição. Ele recebe uma
declaração que pode ser apresentada
em eventuais ações de fiscalização da
Vigilância Sanitária
Academia - Flex
Isenção da taxa de matrícula e mais 5% de
desconto nos planos.

Especializações
Cursos com os melhores professores, a
melhor estrutura, além de um excelente
desconto
Congressos
Condições diferenciadas nos melhores
eventos da Odontologia brasileira
Agenda
Agenda profissional gratuita e exclusiva

Seguradora - Mongeral Aegon
Condições especiais na contratação de
seguros por incapacidade temporária.

Aperfeiçoamento
Cursos de excelência para uma formação
diferenciada e completa

Lazer - Rio Quente Resorts
25% de desconto na compra de ingressos
para o Hotpark e 10% de desconto para
hospedagem.

Materiais gráficos
Renove a papelaria do seu consultório
(cartões de visita, receituários, envelopes)
com grandes descontos, exclusivo para
associados com selo

Credibilidade - Selo ABO Goiás
Selo confere mais credibilidade
a Dentistas e Clínicas perante à
comunidade.
Publicações
Receba a Revista Odonto e tenha acesso
à Robrac, revista científica Qualis B.
As revistas Clínica e Dicas e livros da
Editora Ponto podem ser adquiridos com
desconto especial

Biblioteca especializada
A ABO Goiás possui a melhor biblioteca
especializada em Odontologia do Estado
de Goiás e oferece diversos serviços,
com destaque para o Levantamento
Bibliográfico em revistas científicas
Programa Fidelidade ABO Goiás
Oferece bônus e descontos para
realização de cursos na instituição

Hotel Água das Serras (Rio Quente)
40% de desconto em baixa temporada
e 25% em alta temporada
ClínicaBR (software)
30% de desconto para contratação do
software com Agenda e Prontuário via
Web, podendo acessar de qualquer lugar
MobiDental (software)
20% de desconto. Agenda 100% Web,
personalizado, permite ainda confirmação
de consultas por torpedo SMS
Paz Universal
Isenções de carência, taxa de
administração e de atendimento
Unicred
Concentre sua movimentação na
cooperativa e obtenha participação
nos resultados. Além de ter acesso aos
melhores serviços para quem é dono!

Para mais informações:
www.abogoias.org.br/beneficios
62 3236-3101
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Equipe do 1º Congresso de Odontologia do Sudoeste
Goiano - COSG

Feira comercial do COSG bastante movimentada

Programação científica diversificada e com grandes
nomes garantiu um bom público no COSG

4º Meeting do Interior Goiano seguido pela posse da
nova diretoria da ABO Regional de Jataí

Curso de Habilitação em Sedação Inalatória com Óxido
Nitroso e Oxigênio, sob coordenação da Profa. Dra.
Anelise Daher

Hands On de Prótese sobre Implantes, coordenado pela
Equipe Reabilitação Oral da ABO Goiás

Curso laboratorial de Imersão em Facetas Cerâmicas,
sob coordenação da Profa. Dra. Paula Cardoso

Lançamento do Desapego Literário - Feira Permanente
de Troca de Livros - promovida pela ABO Goiás

VII Turma de Cirurgia Plástica Periodontal e Princípios de Microcirurgia da ABO Goiás

Encerramento de Especialização em Odontologia
para Pacientes Especiais

Sandra Aragão em noite da palestra Sexualidade Humana
Vs. Orgasmo Feminino

Turma de Plástica Oclusal: Introdução ao Diagnóstico da Oclusão e ao Planejamento de Reabilitação
Oclusal, com o Prof. João Palmieri

Turma de Especialização em Periodontia (2014-2016) estreando marca e jalecos novos

Curso de Imersão em Resina Composta para Dentes Anteriores, com o Prof. Dr. William Kabbach

Curso Intensivo de Instrumentação Rotatória e Recíproca dos Canais Radiculares, sob coordenação do
Prof. Iussif Mamede Neto

agênciasalt

CONCENTRE SUA MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA NA COOPERATIVA
Ouvidoria: 0800 940 0602

E GARANTA SUA FATIA DE RESULTADOS,
ALÉM DOS MELHORES SERVIÇOS PARA
QUEM É DONO.

CONHEÇA AS RAZÕES PARA OPERAR COM SUA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA:
1

6

NA UNICRED, VOCÊ É DONO DECIDE O QUE É MELHOR E
A COOPERATIVA VIABILIZA;

PARCERIAS PARA OFERECER
MELHORES CONDIÇÕES EM
SEGUROS E PREVIDÊNCIA;

2

7

CONTA COM CONSULTORIA
ESPECIALIZADA EM NOSSO
NICHO;

ISENÇÃO DO IOF DIÁRIO,
QUE NA COOPERATIVA
É ZERO;

Unicred Centro Brasileira
Referência em distribuição de resultados para os
associados. Mais de R$ 40 milhões de sobras em
2013. Média de R$ 4.000,00 por associado.

3

TEM EQUIPE
FINANCEIRA EXCLUSIVA
PARA ATENDÊ-LO;

8

PARTICIPAÇÃO NOS
RESULTADOS. QUANTO
MAIS CONCENTRA SUA
MOVIMENTAÇÃO, MAIS
GANHA NO FINAL;

4

CONVENIÊNCIAS E
COMODIDADE NAS
INSTALAÇÕES.
INTERNET BANKING E CARTÕES
MÚLTIPLOS INTERNACIONAIS
COM MILHAGEM;

9

APLICAÇÕES COM MELHOR
RENTABILIDADE, JÁ QUE
OS RECURSOS DE TODOS
OS ASSOCIADOS SÃO
APLICADOS EM CONJUNTO
NO MERCADO FINANCEIRO.

FAZ SENTIDO OPERAR
COM UMA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA QUE É SUA.

5

10

PRODUTOS E SERVIÇOS
FEITOS PARA SUAS
NECESSIDADES;

RECURSOS PRÓPRIOS
PARA USAR COMO
LINHAS DE CRÉDITO PARA
VIABILIZAR, DA MELHOR
FORMA, SEUS PROJETOS
PESSOAIS, PROFISSIONAIS E
EMPRESARIAIS.

WWW.UNICREDGYN.COM.BR

