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Editorial

O Natal vem vindo e com ele todo o
espírito de fraternidade, paz e solidariedade
comum à época e, pensando nisso,
apresentaremos ao leitor, nesta edição,
algumas associações que realizam incríveis
trabalhos de atenção e atendimento a
pessoas com deficiência e assistência social.
Um dos destaques da revista é a
Especialização em Prótese Dentária na ABO
Goiás que está com inscrições abertas. A
seleção está prevista para 17 de janeiro
de 2015 e o tradiconal curso conta com
uma equipe multidisciplinar e professores
reconhecidos pela ampla experiência técnica
e científica.
Acadêmicos do curso de Odontologia
das Universidades Paulista (UNIP) e

UniEvangélica se juntaram para incentivar
a pesquisa e o ensino na área de
deformidades faciais, se unindo à Reface,
associação que inspirou os acadêmicos
a criarem a Liga Acadêmica da Reface.
Nesta edição o leitor irá saber mais sobre
a primeira Jornada Científica realizada
pela Liga, formas de participar e outras
informações da organização.
O leitor ainda poderá conferir todo
o sucesso do Estética Goiás 2014. O
Congresso contou com mais de 550
inscritos e palestrantes do Brasil, Argentina,
Itália e Peru.
Outro assunto relevante que iremos
tratar é sobre Reconstruções Ósseas.
O Especialista em Periodontia, Mestre

e Doutor em Clínica Odontológica e
um dos autores do livro Reconstrução
Tecidual Estética, Dr. Robert Silva, discorre
sobre riscos, complexidades e avanços
tecnológicos na área.
O Lazer tem um espaço especial e a nossa
dica desta edição é irresistível: a La Basque
Goiânia. Um novo conceito em sorveteria e
cafeteria gourmet que chegou à cidade no
final de outubro.
No hobby você vai conhecer a história
da Cirurgiã-Dentista Suzette de Oliveira
Brandão. Ela é casada, mãe de cinco filhos e
consegue conciliar sua rotina intensa com a
paixão pela dança do ventre.
Ótima leitura pra você!
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Sensibilidade
e Mobilização
LIGA ACADÊMICA DA REFACE
REALIZA PRIMEIRA JORNADA CIENTÍFICA
A Liga Acadêmica de Deformidades
Dento-Crânio-Faciais, formada por
acadêmicos do curso de Odontologia
das Universidades Paulista (UNIP) e
UniEvangélica, vinculados à Associação
de Combate às Deformidades Faciais
(Reface), realizou, no dia 16 de outubro,
sua primeira Jornada Científica.
O evento, que aconteceu no auditório
da Associação Brasileira de Odontologia
(ABO Goiás), além de disseminar o
conhecimento teórico e prático do
tratamento de pessoas com deformidades
faciais, apresentou a composição, os
objetivos e as ações da Liga Acadêmica.
Para o presidente da Reface, o CirurgiãoDentista Buco-maxilo-facial Fernando
Almas, ministrante da palestra Tratamento

de Fissura Labiopalatina, no evento, a
primeira jornada científica foi de grande
importância para os acadêmicos da área.
“Esse tema os alunos veem pouco na
Graduação e infelizmente têm poucas
oportunidades. Ano que vem a intenção é
ampliar o número de palestras, atividades
e encontros científicos e ter, pelo menos,
12 por ano, a fim de que cada vez mais
alunos tenham a oportunidade de
participar”, disse.
A Liga
Após assistirem a uma palestra de
Fernando Almas, na qual ele apresentava a
Reface e o trabalho desenvolvido em favor
de pacientes com deformidades faciais,
alguns alunos do curso de Odontologia se
interessaram e se mobilizaram na busca
de mais informações e conhecimento

na área. Assim surgiu a Liga, que
também abre espaço a acadêmicos
voluntários de outras especialidades
como Fonoaudiologia, Fisioterapia e
Enfermagem.
Eventos
No dia 29/11 aconteceu o segundo ciclo
de palestras da Liga, com o cirurgiãodentista Eduardo Zancopé, ministrando
sobre Trauma Facial e a cirurgiã-dentista
Camila de Freitas, que abordou o tema
Odontologia em UTI.
O eventos organizados pela Liga
Acadêmica de Deformidades DentoCrânio-Faciais têm inscrições totalmente
gratuitas e os sociais são abertos à
comunidade.
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Irresistíveis e deliciosos
CHEGOU A GOIÂNIA UM NOVO CONCEITO
EM SORVETERIA E CAFETERIA GOURMET
Foi pensando em público exigente e adepto à
alta gastronomia que o publicitário Fernando
Machado buscou novas ideias, uma marca, um
sorvete com um alto padrão de qualidade e,
assim, inaugurou em outubro de 2014, uma
franquia da La Basque, em Goiânia.

Premium, oferecem uma rica composição
de sabor, consistência e texturas especiais,
enriquecidos com ingredientes nobres e
que conservam características artesanais,
semelhantes às dos melhores sorvetes do
mundo”, conta.

Em um ambiente bonito, moderno e
aconchegante, decorado com um toque do
romantismo da gastronomia francesa, a La
Basque conta com as chefs Juliana Barroso
e Isadora Melo à frente de sua cozinha,
criando sobremesas e cafés com um layout
diferenciado e exclusivo para a casa.

Especializada em sobremesas com sorvete,
cafés diferenciados, crepes e sanduíches
requintados, a La Basque Goiânia promete
agradar ao paladar goiano.“Quando fiz o
planejamento da loja, busquei um sorvete
que atenderia um público exigente, que
frequenta a alta gastronomia e que dá valor à
qualidade”, disse o proprietário.

Segundo o proprietário, Fernando Machado,
os produtos oferecidos são produzidos com
matéria-prima de altíssima qualidade.“Os
sorvetes La Basque, classificados como Super

A sorveteria é aberta de terça a domingo
e oferece 35 opções de sabores em seu
cardápio, dentre eles, alguns diferenciados,

como pistache, chocolate choc chip,
chocolate com amêndoas, macadâmia
glaceada, banana com nozes, iogurte com
frutas vermelhas e vanilla com brownie.Além
das opções light, zero açúcar e sem lactose.
Conheça a La Basque, a qualidade vai
surpreender você!
Página: facebook.com/labasquegoiania
instagram: @labasquego

VOCÊ E SUA TURMA COMEMORANDO
O ANIVERSÁRIO DE FORMATURA NO
MELHOR RESORT DE PRAIA DO BRASIL.
O Costão oferece condições especiais para grupos de formados.
Florianópolis é um dos destinos turísticos mais procurados do Brasil.
É nesta ilha, em uma das suas 42 praias paradisíacas e de frente para uma paisagem
exuberante com mar azul cristalino e mata verde, que fica o melhor resort de praia
do Brasil, repleto de opções gastronômicas, bem-estar e lazer para todas as idades.

COMPLEXO AQUÁTICO COM PISCINAS INTERNAS AQUECIDAS | SPA | COMPLEXO ESPORTIVO | GOLF | RESTAURANTES
BARES | TRILHAS ECOLÓGICAS | MUSEU ARQUEOLÓGICO AO AR LIVRE | EXTENSA PROGRAMAÇÃO RECREATIVA

CONSULTE SEU AGENTE DE VIAGENS
COSTAO.COM.BR - 0800 48 1000

The Family Resort
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Retrospectiva 2014
ABO GOIÁS
Definitivamente apaixonada pela Odontologia,
a equipe ABO Goiás começou o ano de
2014 com muita energia e determinação
para oferecer aos Dentistas as melhores
oportunidades em qualificação, eventos
científicos e sociais realizados com excelência,
assistência odontológica e prevenção em
saúde bucal para a comunidade e renovar a
carteira de convênios, aumentando, assim, os
benefícios de seus associados.
Para assistir à população em situação de
maior vulnerabilidade social, a ABO Goiás
destaca o atendimento integral e gratuito
oferecido aos pacientes portadores de
necessidades especiais.Ainda, foi mantida
a importante parceria com a Associação
Reface, na qual a ABO tem oferecido
gratuitamente o suporte estrutural e o
tratamento complementar aos pacientes com
deformidades faciais atendidos pela equipe
multidisciplinar da Associação.
Entre as mais de dez especializações
oferecidas pela ABO Goiás, seis turmas se
formaram neste ano, sendo elas: Odontologia
para Pacientes com Necessidades Especiais,
Dentística, Radiologia Odontológica e
Imaginologia, Ortodontia, Odontologia Legal
e Periodontia.
A reformulação da carteira de convênios
veio com importantes novas parcerias,
atraindo marcas como: Postos Xodó, Droga

Raia,Academia Flex,
Rio Quente Resorts,
Costão do Santinho;
e a consolidação de
parcerias já estabelecidas
como o Plano Nacional
Unimed, Mongeral Aegon
Seguros, PagSeguro Uol e
muitas outras.
Em uma sequência cronológica,
destacamos a presença de profissionais
de renome nacional e internacional que
estiveram na ABO Goiás, além dos diversos
eventos realizados pela instituição e suas
regionais. Confira abaixo:
No mês de março teve início o curso
clínico avançado de Reconstrução Tecidual
Periodontal e Perimplantar, ministrado pela
renomada equipe Implanteperio e a equipe
de Dentística da ABO Goiás.Ainda em março,
foi promovido o curso de Habilitação em
Sedação Inalatória com Óxido Nitroso e
Oxigênio, sob coordenação da Profª Drª
Anelise Daher.
No início de abril o Prof. Dr.William Kabbach
trouxe o curso laboratorial de Resina
Composta em Dentes Anteriores. Dia 12
aconteceu o 4º Meeting do Interior Goiano,
com edição em Jataí, seguido pela Posse
da nova Diretoria da ABO Regional Jataí,
presidida pelo Dr. Ângelo Vieira.

No dia 24 de abril foi oferecido um
curso gratuito aos Associados com o
tema “Profilaxia do Erro Odontológico”,
ministrado pelo advogado Marcos
Coltri, especialista em direito médico e
odontológico. No dia 29 de abril foi lançada
a Feira Permanente de Troca de Livros
Literários, em funcionamento até hoje na
biblioteca da instituição, onde podem ser
realizadas trocas livres de títulos literários.
Na mesma data foi oferecida uma palestra
gratuita sobre INSS para Dentistas,
com o advogado especialista em direito
previdenciário Osório Evandro de Oliveira.
Em meados de maio, o clima esquentou com
a palestra gratuita “Sexualidade e Orgasmo
Feminino”, ministrada pela Especialista em
Educação Sexual, Sandra Aragão. O professor
mexicano Alvaro Cruz trouxe atualização
internacional em Endodontia Clínica e
Tecnológica, no dia 21 de maio. O primeiro
Congresso de Odontologia do

Sudoeste Goiano, em Rio Verde, encerrou
o mês com uma diversificada programação
científica e feira comercial com grandes
marcas, estabelecendo mais um evento de
excelência no calendário odontológico do
Estado.

um Curso Clínico Internacional de Facetas
Cerâmicas, coordenado pelo Prof. Dr. Luiz
N. Baratieri, com a presença de profissionais
de diversos países. Em seguida, tivemos o
Congresso Estética Goiás, com cobertura
completa na página 22 desta edição.

Em junho foi realizado o tradicional Arraiá
d’ABO, com entrada franca, comidas típicas,
barracas com atrações para adultos e crianças,
e um playlist muito bem elaborado pela
equipe do DJ Jarson.

Logo após o congresso, os palestrantes
Andrés Roman e Pablo Santoro ministraram
um curso intensivo laboratorial na ABO
Goiás, com o tema A Arte dos Compósitos,
abordando restaurações diretas e indiretas
com resinas compostas, assunto no qual
são referências.Ainda em setembro, no
dia 29, foi iniciado o curso de Habilitação
em Laserterapia na Odontologia, com os
professores Miriam Magalhães e Ismael Pinto.

Em agosto, teve início o primeiro curso do
Centro-Oeste de Artroscopia e Tratamentos
para ATM, sob coordenação do Prof.
Fernando Almas, pioneiro da técnica na região.
O renomado professor Alexandre Capelli
trouxe, no dia 22, o curso “Endodontia:
Ultrassom, da Abertura à Obturação”, com
inscrições gratuitas para Associados.
Tratamento de Ronco e Apneia com
Aparelhos Intraorais foi o tema do curso
realizado no dia 25 de agosto, coordenado
pelo professor Paulo Afonso Cunali, referência
no assunto. Dia 27, a dentista Luciane Costa
e seu marido, o médico Paulo Sucasas,
ministraram a palestra “Hábitos para uma vida
melhor”, relatando a vitória sobre a obesidade
e o sedentarismo através da corrida de rua.
Em setembro a ABO Goiás sediou mais

A gestão de clínicas e consultórios
odontológicos foi o tema que abriu o mês
de outubro, com o curso Business & Dental,
coordenado pelo Prof. Dr.André Mallmann.
Nos dias 17 e 18 aconteceu a Jornada
Odontológica de Itumbiara, com a presença
de excelentes professores e diversos temas.
No dia 18 de outubro foi comemorado o Dia
do Dentista, a cobertura completa pode ser
conferida na página 16.
Rio Verde teve mais um importante evento
no ano, nos dias 07 e 08 de novembro
aconteceu a Jornada Odontológica de Rio

Verde, com ampla programação e alto nível
científico. Caldas Novas sediou o 5º Meeting
do Interior no dia 29, com curso de Facetas
Cerâmicas, ministrado pelo Prof. Lúcio
Monteiro.
Os renomados professores Acácio Fuziy
e Márcio Almeida, convidados do Prof.
Regis Murilo, ministraram nos dias 28 e
29 de novembro um curso intensivo de
Biomecânica em Ortodontia.
No dia primeiro de dezembro houve a
Eleição para a Diretoria da ABO Goiás Triênio 2015/2017. Com uma única chapa
inscrita,“Sempre ABO”, presidida pelo
cirurgião-dentista Alessandro Moreira Freire,
atual tesoureiro da ABO Goiás, que assumirá
o posto de presidente em janeiro de 2015.
Programados para o mês de dezembro,
serão realizados dois eventos. Um encontro
de Endodontia, dias 05 e 06, com o tema
Uma Nova Endodontia – Desafios com a
Tecnologia e a presença de grandes nomes
da especialidade: Carlos Estrela, Gilson
Sydney e Luiz Augusto Faitaroni. E no dia 13
será oferecido o curso Cirurgia Guiada de
Alta Performance, com demonstração ao
vivo de uma cirurgia guiada, transmitida por
vídeo-clínica, realizado pela equipe composta
por Getúlio Marães, João Geraldo, Leandro
Savini e João Marcelo Rodrigues.

Cursos

Assine e ganhe!

12 12

+

Programação Científica
Especialização
Prótese Dentária
Equipe Reabilitação Oral
Inscrições: Até 16 de janeiro de 2015
Carga Horária: 855 horas

Endodontia
Orlando Aguirre Guedes
Inscrições: Até 01 de março de 2015
Carga Horária: 864 horas

Aperfeiçoamento
Cirurgia Guiada de Alta Performance
Getúlio / João Geraldo / João Marcelo / Leandro
Início: 13 de dezembro de 2014
Carga Horária: 04 horas
Reabilitação Oral Funcional
e Estética - Personnalité
Equipe Personnalité
Início: 26 de janeiro de 2015
Carga Horária: 144 horas
Atualização e Capacitação
em Cirurgia Bucal
Guilherme Romano Scartezini
Início: 07 de fevereiro de 2015
Carga Horária: 100 horas
Tóxina
Butolínica
Altamiro Flávio
Início: 09 de fevereiro de 2015
Carga Horária: 24 horas
Curso de Cirurgia Plástica Periodontal e
Princípios de Microcirurgia
Luis Fernando Naldi
Início: 11 de fevereiro de 2015
Carga Horária: 96 horas

Clínico de Facetas Cerâmicas Construindo um Protocolo Previsível
Paula Cardoso
Início: 12 de fevereiro de 2015
Carga Horária: 108 horas

Avançado em Reconstrução
Tecidual Periodontal e Perimplantar
Julio Cesar Joly / Robert Carvalho / Paulo Fernando
Início: 21 de abril de 2015
Carga Horária: 112 horas

Hand’s On de Prótese sobre Implantes – Seleção
de Pilares Protéticos / Moldagem / Provisórios
Equipe Reabilitação Oral
Início: 25 de fevereiro de 2015
Carga Horária: 30 horas

Curso de Orientação e Ensino em
Ergonomia do Trabalho na Odontologia
Ayumi Garcia Kurimori
Início: abril de 2015
Carga Horária: 16 horas

Formação de Auxiliar em Saúde Bucal
Roberta Rocha Nery
Início: fevereiro de 2015
Carga Horária: 304 horas

Imersão em Facetas Cerâmicas (laboratorial)
Paula Cardoso
Início: 11 de maio de 2015
Carga Horária: 50 horas

Plástica Oclusal: Introdução ao
Diagnóstico da Oclusão e ao Planejamento
de Reabilitação Oclusal
João Christovão Palmieri
Início: 04 de março de 2015
Carga Horária: 70 horas

Imersão em Prótese sobre Implante: da Coroa
Unitária a Protocolo Carga Imediata
Equipe Reabilitação Oral
Início: 27 de maio de 2015
Carga Horária: 30 horas

Curso de Reabilitação Neuro–Oclusal
Suzana Cardoso Moreira
Início: 09 de março de 2015
Carga Horária: 70 horas

Planejamento Estético - A chave
para o sucesso reabilitador
Equipe Dentística
Início: 27 de maio de 2015
Carga Horária: 36 horas

Cor e Forma em Cerâmica na Rotina Clínica
Wilmar Porfírio
Início: 25 de março de 2015
Carga Horária: 36 horas

Classe IV: Selecionando Forma e Cor
Equipe Dentística
Início: 19 de junho de 2015
Carga Horária: 12 horas

Odontologia em Terapia Intensiva
Camila de Freitas / Celi Vieira
Início: março de 2015
Carga Horária: 200 horas

Imersão em Instrumentação Rotatória
e Recíproca dos Canais Radiculares
Iussif Mamede Neto
Início: 21 de maio de 2015
Carga Horária: 20 horas

Odontologia do Sono:Tratamento dos
Distúrbios Respiratórios do Sono com
Aparelhos Intraorais
Paulo Afonso Cunali
Início: março de 2015
Carga Horária: 64 horas
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Credenciamento Sistema
Essix - Dentsply
Júlio Brant
Início: 1º Semestre de 2015
Carga Horária: 04 horas

5 seringas PowerBleaching a 10% com 3 g de
gel clareador cada + 1 seringa PowerEtching
com 3 g de gel

O associado pode fazer sua assinatura na ABO/GO

Contato: [62] 3236 3129 - Tereza

5 seringas PowerBleaching a 16% com 3 g de gel
clareador cada + 3 seringas 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.
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Venha para a ABO Goiás
CONTRIBUA COM A FORMAÇÃO
DE PONTA, OS MELHORES EVENTOS,
ASSISTÊNCIA SOCIAL E UMA
ODONTOLOGIA CADA VEZ MAIS FORTE
O Associado ABO Goiás conta com uma
série de benefícios exclusivos. São descontos
no plano de saúde na Unimed, em postos de
gasolina, no Rio Quente Resorts, em cursos
de especialização, publicações, congressos,
rede Droga Raia, dentre muitos outros.
Manter-se em dia com sua anuidade garante
a continuidade desses benefícios, além de
contribuir para a união e fortalecimento da
profissão.
Hoje, a ABO Goiás é considerada a mais
importante instituição de pós-graduação em
Odontologia do Estado e uma das melhores
do Brasil. Além de ser reconhecida, cada
vez mais, como uma grande colaboradora
do desenvolvimento técnico e científico da
Odontologia.
Como exemplo, o CIOGO é o mais querido
e o terceiro maior evento da odontologia
brasileira, um verdadeiro orgulho para os

dentistas goianos. E, para a edição 2015,
a ABO Goiás está preparando uma prévenda excluvisa com condições especiais aos
Associados.
Além disso, a ABO Goiás também se
empenha e trabalha cada vez mais para
desenvolver ações que garantam outros
benefícios não só aos seus Associados, mas
também à comunidade. A instituição realiza
diversos trabalhos sociais. São atendimentos
gratuitos e integrais a pacientes portadores
de necessidades especiais, atendimentos
especializados com custos reduzidos para a
comunidade e atendimento multidisciplinar
a pacientes com deformidades faciais, em

parceria com a Associação de Combate às
Deformidades Faciais (Reface).
Acadêmicos
Estudantes de Odontologia têm um
benefício extra, a contribuição é gratuita
dentro do calendário de renovação. Assim,
novos acadêmicos regulares ou novos
Associados terão gratuidade até 30/04/15.
Caso tenha alguma pendência, quem se
regularizar terá o benefício para 2015.
Recém-formados também têm gratuidade
desde que façam o cadastro em até 90 dias
após a colação de grau.
Mais informações: (62) 3236-3101 / 3102

anúncio revista ABO-GO nov-2014 (silicones para laboratório)
quarta-feira, 12 de novembro de 2014 13:31:05
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Para o presidente do CROGO, JeanJacques Rodrigues, a caminhada foi uma
ótima forma de comemorar o Dia do
Cirurgião-Dentista “É saudável fazer essa
comemoração com uma atividade que
incentiva a categoria à prática de esportes,
além de levar informação da profissão
para a sociedade. O Brasil Sorridente
mostra que 70% da população já perdeu
pelo menos algum elemento dentário e a
percepção da sociedade por tratamento
é menor que 35%, isso é um sinal de
que a população ainda é muito pouco
informada sobre o que a odontologia
pode fazer por ela. E nós conseguimos,
com esse evento, comemorar o Dia do
Cirurgião-Dentista com uma atividade
que incentiva a prática de esportes e o
cuidado com a saúde do profissional e
também informar a sociedade sobre a
importância da Odontologia, e isso é de
grande relevância”, explicou.

Caminhada marca o
Dia do Cirurgião-Dentista
O EVENTO, QUE FOI UM
SUCESSO, CONTOU COM A
PARTICIPAÇÃO DE PROFISSIONAIS
DA ODONTOLOGIA, ENTIDADES
E COMUNIDADE
No dia 18 de outubro a Associação
Brasileira de Odontologia (ABO Goiás)
e o Conselho Regional de Odontologia
de Goiás (CROGO), em parceria com
a Associação Brasileira de Halitose
(ABHA), a Oral-B, o Laboratório Apsen, a
Uniodonto e a Associação de Combate às
Deformidades Faciais (Reface), realizaram,
em comemoração ao Dia do CirurgiãoDentista, a 1ª Caminhada Sorriso em
Movimento.
O evento, que aconteceu na pista de
cooper da Avenida Itália, teve início às 9h e
contou com a presença de representantes
de entidades odontológicas, cirurgiõesdentistas e com a participação da
comunidade. Além de oferecer um
saboroso café da manhã aos inscritos,
foram entregues kits gratuitos contendo
camiseta, squeeze, toalha fitness e escova
de dente.
As crianças que compareceram ao
evento se divertiram com pula-pula e
piscina de bolinhas, montados no local.
A comunidade contou com orientações
sobre higiene bucal, câncer de boca, mau
hálito e hipertensão, disponibilizados na
tenda da saúde, além de uma Unidade
Odontológica Móvel da Uniodonto, que
desenvolveu ações de prevenção, profilaxia
e orientações sobre saúde bucal. Segundo

Início da caminhada realizada na pista de cooper da Avenida Itália, em frente à ABO Goiás

Henrique Tavares Pereira, cirurgiãodentista responsável pela unidade
móvel, a iniciativa da ABO Goiás e do
CROGO foi de grande importância
para os profissionais da odontologia.
“A Caminhada Sorriso em Movimento
é um evento muito bom e que agrega
à classe Odontológica goiana, fazendo
o cirurgião-dentista voltar os olhos
para a comunidade”, disse.

De acordo com a cirurgiã-dentista Sandra
Machado, participante do evento, valeu
a pena estar presente. “A iniciativa é
perfeita, pois promove à nossa classe a
oportunidade de renovar o contato com
os colegas de profissão e também une os
profissionais, estão todos de parabéns!”,
afirmou.

Participantes em aquecimento sob orientação profissional

Equipe do CROGO trabalhando no evento

Cleide Bastos foi a ganhadora de uma das escovas elétricas
oferecida em sorteio pela Oral-B

Enfermeira Cristina Praxedes aferindo a pressão dos interessados

Segundo o primeiro secretário da
ABO Goiás, Jorivê Sousa Castro,
o objetivo do evento é ressaltar
a importância do profissional da
odontologia e aproximar as entidades
da comunidade, além de homenagear
todos os cirurgiões-dentistas pelo seu
dia, oficialmente comemorado em 25
de outubro. “É função das entidades,
tanto do Conselho, quanto da ABO,
promover eventos sociais e com esse
evento a comunidade verá a união
e interação de uma classe com a
sociedade”, contou.

Unidade móvel da Uniodonto, parceira do evento
Mascote “Dontinho” da Uniodonto Goiânia ajudou a animar o evento

Responsabilidade Social
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O cirurgião-dentista Fernando Almas
tem obtido grande reconhecimento
por seu trabalho voltado ao tratamento
de deformidades faciais. Recentemente
ele, à frente da coordenação da equipe
multidisciplinar do Programa de Tratamento
de Deformidades Faciais (Proface)
desenvolvido no Hospital Alberto Rassi
– HGG, em Goiânia, recebeu o Prêmio
Saúde promovido pela Editora Abril em
reconhecimento ao sucesso do programa.

Ajudar faz bem
ENTIDADE E ASSOCIAÇÕES
REALIZAM INCRÍVEIS
TRABALHOS SOCIAIS
Tetê Fernandes pintando com a boca

Em clima de Natal, a Revista Odonto
procurou algumas Entidades e Associações
que realizam um trabalho lindo de atenção
e atendimento a pessoas com deficiência
e assistência social. Nesta matéria
apresentaremos algumas delas. Caso se
interesse, entre em contato para presenteálas com sua ajuda. É de fundamental
importância o apoio da comunidade para
continuidade de algumas ações realizadas.

(Centro de Atendimento Especializado),
que oferecem aos usuários atendimento
multidisciplinar. Além disso, a APAE Goiânia
mantém o CER II (Centro Especializado
em Reabilitação), nas modalidades
intelectual e física. Ao todo são realizados,
em média, 700 atendimentos clínicos por
mês na entidade.

APAE Goiânia
Fundada em 1969, é uma Entidade de Defesa
de Direitos, filantrópica e de utilidade
pública, que atende pessoas com deficiência
intelectual associada ou não a outras
deficiências (deficiências múltiplas), nas
áreas de assistência social, prevenção, saúde,
educação, emprego e renda (preparação,
qualificação e encaminhamento para o
mercado de trabalho).
Os atendimentos na área de saúde são
realizados pelas clínicas CEATE I e II

Para ajudar a APAE Goiânia:
- Doações financeiras
da comunidade ou
de empresas; doação
de produtos diversos
(alimentos, artigos de
higiene pessoal, fraldas,
entre outros) - Fone:
(62) 3226-8000

- Aquisição de produtos
confeccionados pelos
educandos - Fone: (62)
3532-6900

Trabalhos artesanais produzidos pelos educandos da APAE

Na área do ensino a APAE Goiânia possui
uma proposta educacional para pessoas com
Deficiência Intelectual e Múltipla, desde bebê
até a fase adulta, mantendo duas unidades
escolares de Atenção Básica. O CEPROLIM Centro Educacional Professor Anísio Teixeira
realiza oficinas (marcenaria, floricultura,
horticultura, cozinha, limpeza e artes) de
preparação para inclusão no mercado de
trabalho e autogestão.Atualmente a APAE
possui 576 alunos matriculados nessas três
Unidades.

Alguns trabalhos artísticos são desenvolvidos
na entidade, como a confecção de portachaves, portas-canetas, quadros, bandejas,
caixas e cestas de madeira, mini adega de
vinho, entre outros. Os valores dos produtos
variam de R$ 10,00 a R$ 60,00.
Reface
A Associação de Combate às Deformidades
Faciais (REFACE) é uma entidade sem
fins lucrativos. Fundada em Agosto de
2012, é pioneira em Goiânia a promover
atendimento e tratamento integral e
multidisciplinar ao paciente com deformidade
Dento-Crânio-Facial congênita ou adquirida.
A Associação visa ser um Centro
de Referência, com um conceito
multidisciplinar aliado a um método
próprio que favorece a integralidade do
tratamento e o conforto ao paciente,
utilizando tecnologia de ponta no
planejamento e execução do tratamento
até a reabilitação completa do paciente,
que conta com o apoio e suporte da
ABO Goiás, oferecendo sua estrutura e
tratamento odontológico complementar.
De acordo com o presidente e fundador
da Reface, Dr. Fernando Almas, muita
gente tem sido beneficiada com o trabalho
realizado pela Associação. “Semanalmente
atendemos, em média, 40 pacientes, além
de realizarmos, pelo menos, seis cirurgias
semanais”, explicou.

A cerimônia de premiação ocorreu no dia
25 de novembro, em São Paulo, no Instituto
Tomie Ohtoke.A iniciativa goiana concorreu
com outros 427 projetos de todo o País e
se consagrou pelo papel de reinserção social
que vem desempenhando na saúde pública
do Estado.
Pintores com a Boca e os Pés
A Associação dos Pintores com a Boca e
os Pés começou em 1956 quando Erich
Stegmann, um artista que pintava com a boca,
reuniu um pequeno grupo de artistas com
deficiência física de oito países europeus. Seu
objetivo era que ganhassem o seu próprio
sustento através de seus esforços artísticos
e obter uma segurança de trabalho que até
então eles não tinham.
Juntando suas habilidades criativas com
uma visão de negócios, Stegmann fundou a
Associação dos Pintores com a Boca e os
Pés como uma organização corporativa
que reproduz os trabalhos dos seus artistas
principalmente na forma de cartões,

Para ajudar a Reface:
- Adquirindo souvenirs (camisetas, canecas
e outros) ou com doações financeirasTelefones: 3212-2281 e 9689-9911
Obs.:Toda a verba e/ou apoio são
direcionados ao custeio de cirurgias.

Camisetas da Reface à venda com renda destinada
ao custeio de cirurgias

calendários e outros produtos.
O pequeno grupo que ele reuniu no
encontro inaugural da Associação dos
Pintores com a Boca e os Pés agora
cresceu significativamente e representa
aproximadamente 800 artistas em 75 países
ao redor do mundo.
Em Goiás, nossa reportagem entrou em
contato com Tetê Fernandes, bolsista da
APBP. Segundo ela, desde 2008 faz parte
da associação e o trabalho realizado ajuda
muito o artista.“É muito importante, pois
ajuda o artista com deficiência a ter mais
inspiração, a dar mais valor na vida. Somos
muito incentivados a pintar e eles nos ajudam
a divulgar nossos trabalhos”, contou.

Para ajudar os
artistas da APBP:
- Adquirindo produtos, como um Kit
presente.Valor: em média R$ 45,00.
- Para adquirir as telas da artista
Tetê Fernandes, é necessário
entrar em contato
através do
www.teteart.com ou
teteart@hotmail.com
Pintura produzida pela artista Tetê Fernandes

Cursos
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Reconstruções ósseas
ESPECIALISTA EM PERIODONTIA, MESTRE E DOUTOR EM
CLÍNICA ODONTOLÓGICA E UM DOS AUTORES DO LIVRO
RECONSTRUÇÃO TECIDUAL ESTÉTICA DISCORRE SOBRE
RISCOS, COMPLEXIDADES E AVANÇOS TECNOLÓGICOS
Definidas como procedimentos cirúrgicos
destinados a recriar um volume ósseo
favorável que permita a instalação dos
implantes em uma posição tridimensional
favorável, as reconstruções ósseas
vão de encontro com as necessidades
restauradoras de cada paciente.
Segundo o Especialista em Periodontia,
Mestre e Doutor em Clínica Odontológica,
um dos autores do livro Reconstrução
Tecidual Estética e coordenador científico
do ImplantePerio, em São Paulo, Dr. Robert
Carvalho da Silva, há várias maneiras de se
realizar as reconstruções ósseas. “Diversos
procedimentos podem ser utilizados, mas
nosso grupo utiliza a Regeneração Óssea
Guiada (ROG), em que uma membrana é
utilizada sob a qual o osso autógeno e a
matriz mineral bovina são utilizados como
material de enxerto”, conta.
De acordo com o especialista, no trabalho
de reabilitação oral as reconstruções
ósseas são uma importante ferramenta
nos planejamentos multidisciplinares.
“A diminuição das discrepâncias no
volume tecidual, fruto dos procedimentos
reconstrutivos, favorecem a obtenção de
resultados mais estáveis e funcionais, e com
melhor possibilidade de higienização por
parte dos pacientes”.

Segundo Dr. Robert, são várias as
complexidades e riscos encontrados nesse
tipo de tratamento. “Além da dificuldade
anatômica inerente, a falta de tecidos moles
dificulta o fechamento passivo dos retalhos.
Os maiores riscos nos procedimentos de
aumento ósseo são as deiscências de suturas
(abertura das suturas) e infecção, ambas com
potencial de prejudicar o ganho ósseo”, diz.
Avanços
Sobre os avanços clínicos e tecnológicos da
área, Dr. Robert explica que alguns foram
fundamentais para o aperfeiçoamento.
“A qualidade das imagens tomográficas
melhorou muito nos últimos anos, facilitando
a melhor avaliação das características dos
defeitos. As prototipagens (reconstruções
tridimensionais da área a ser tratada)
também facilitam a avaliação do defeito, além
de permitir recortar as membranas antes
do momento da cirurgia, o que diminui
o tempo transoperatório. Além disso,
novos materiais têm sido desenvolvidos
(diferentes membranas), e o uso dos fatores
de crescimento cada vez mais está à nossa
disposição, potencializando os resultados”,
explica.
Embora existam diferentes técnicas para
fazer o aumento ósseo, de acordo com Dr.
Robert, os enxertos em bloco representam

a maneira mais “popular” e difundida
entre os clínicos. Mas, para ele,
os enxertos em bloco são muito
traumáticos, não representam uma
forma tridimensional de tratamento, e
indicações são limitadas a alguns tipos
de defeitos.“Por outro lado, a ROG é
um procedimento menos traumático
(relacionado ao volume e técnica de
remoção do osso autógeno) e que
se aplica bem a todos os tipos de defeitos”,
sublinhou.

A QUALIDADE
PARA O MELHOR SORRISO ESTÁ AQUI!

Segundo explica Dr. Robert Silva, hoje, com
melhores entendimentos dessas técnicas e
com a necessidade cada vez maior de soluções
estéticas aos pacientes, os profissionais que
executam as técnicas de aumento ósseo estão
sendo bastante solicitados.

O Prof. Dr. Robert Silva é um
dos coordenadores do curso
Avançado em Reconstrução
Tecidual Periodontal e
Perimplantar, marcado para abril
de 2015. As inscrições já estão
abertas e podem ser realizadas pelo
www.abogoias.org.br

Av. Assis Chateaubriand Nº 1450 - Setor Oeste - CEP: 74.130-015
Goiânia - Goiás | e-mail: contato@unicadental.com.br
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Victor Clavijo
Estética Goiás, com certeza um dos melhores
eventos da América do Sul! Obrigado pela
oportunidade ABO Goiás e equipe, foi show!!!!

Sucesso absoluto!

Paula Cardoso
TEREZA, um verdadeiro show!!! Parabéns!!
Que você continue inspirando a todos com
sua energia e com sua vontade incansável
em contribuir para a odontologia Goiana!
Congresso hiper organizado, uma equipe
técnica super eficiente, um público excepcional
e professores engajados em dar o melhor de si...
Muito Obrigada por tudo!!
Vanessa Bonach - Parabéns Rafael
Decurcio e toda a equipe ABO-GO, Estética
Goiás !! Amei todos os cursos!

Cairo Marques Pereira
Parabéns a você [Rafael Decurcio] e toda equipe de
organização do congresso. Nota 10. Curta o sucesso.Tereza,
mais uma vez você está de parabéns, belo congresso.
Você é ABO GO!!!!!

O EVENTO REUNIU CENTENAS DE PROFISSIONAIS
DA ODONTOLOGIA ESTÉTICA NACIONAL
E INTERNACIONAL EM 2 DIAS DE MUITO
APRENDIZADO E CRESCIMENTO
Com organização, inovação, seriedade
e uma grade científica de alto nível, o
Congresso Estética Goiás 2014, que
aconteceu nos dias 26 e 27 de setembro,
foi um sucesso absoluto.
Realizado no Centro de Convenções de
Goiânia, o evento contou com um grande
número de inscritos: foram 552. Além de
reunir grandes nomes da Odontologia
nacional e internacional, o congresso que é
um dos melhores eventos da Odontologia
Estética brasileira, debateu técnicas,
panoramas, conceitos e instrumentos que
auxiliam o cirurgião-dentista no desafio de
oferecer serviços de qualidade estética e
funcional e apresentou um ótimo resultado
tanto para os congressistas quanto para os
expositores.
Com uma grade científica composta
por profissionais que são verdadeiras
referências em suas respectivas áreas de
atuação, o Estética Goiás 2014 contou
com palestrantes do Brasil, Argentina,
Itália e Peru. Foram eles: Luis Barrotte
Albino - Planejamento, Alessandro
Loguércio - Adesão Dental, Altamiro
Flávio - Dimensão Vertical de Oclusão,
Sicknan Rocha - Etapa Provisória Fidelidade e Previsão, Paula Cardoso e

Júlio Almeida - Restauração de Dentes
Tratados Endodonticamente, Pablo
Santoro e Andrés Roman (Argentina)
- Restaurações Indiretas Posteriores,
Júlio Cesar Joly e Amin Mamede Cirurgias Periodontais e Implantes
Osseointegrados, Andrea Melo – Facetas
em Resina Composta, Cintia Rodriguez e
Marco Abanto (Peru) - Naturalidade em
Classes III e IV, Gianfranco Politano (Itália)
- Restaurações Diretas Posteriores,Victor
Clavijo - Fragmentos e Facetas Cerâmicas,
e Fábio Fujiy - Prótese Sobre Implantes.
Destaque
O Estética Goiás 2014 teve como
Presidente de Honra a doutora Fernanda
Maria de Castro, especialista em Prótese
Dentária e Destística Restauradora,
Mestre em Clínica Odontológica, Doutora
em Ciências da Saúde e membro da
Sociedade Brasileira de Odontologia
Estética (SBOE).
Fernanda Castro falou da importância
do Estado de Goiás sediar o evento. “A
odontologia goiana é referência nacional
pela excelência dos seus profissionais e,
portanto, merece sediar um congresso
da envergadura do Estética Goiás, que é
um dos maiores e melhores eventos de

Ana Paula Magalhães
Maravilhoso trabalhar nesta equipe! Parabéns
e obrigada!
Fabio Fujiy
Muito obrigado pela confiança, encerrar um
dos maiores congressos de estética do Brasil
foi uma grande responsabilidade, ainda mais
após referências como Gianfranco Politano e
Victor Clavijo.

Estética em Odontologia da atualidade”,
disse.
Fernanda também elogiou a classe
odontológica participante do congresso.
Segundo ela, o evento é de grande
importância para os profissionais.
“Parabéns à comunidade odontológica
goiana pelo sucesso de público: auditório
lotado! O congresso possibilita a
aquisição de novos conhecimentos
e o aperfeiçoamento de técnicas e
procedimentos realizados no dia a dia de
um consultório. Também é um momento
para rever os colegas, trocar experiências
e celebrar a vida com os amigos!”,
contou.
Referência na odontologia estética goiana,
Fernanda Castro também falou sobre a
homenagem recebida. “Foi com imenso
orgulho e prazer que presidi o Estética
Goiás 2014. Parabéns à ABO Goiás pela
organização, pontualidade, e altíssimo nível
técnico-científico das palestras”, ressaltou.
O Congresso Estética Goiás acontece a
cada dois anos e se mostra, cada vez mais,
como um evento de grande importância
para o aprimoramento técnico-científico
da classe odontológica.

Marcela Gratão de Castro
Foi sensacional!!

Fernanda Castro
Como disse na abertura do congresso, devemos nos
orgulhar da Odontologia Goiana que tem a história
marcada por muito estudo, trabalho e dedicação!
Parabéns a você [Paula Cardoso] e equipe por projetar
Goiás no cenário nacional!
Fernando - Editora Ponto
Mais uma vez sucesso total. É um prazer visitar
minha segunda casa. Obrigado meu irmão!
Herbert Mendes – Eu conferi! Sucesso
total, como sempre! Parabéns Rafael e
equipe.

Mariana Leite
Plateia lotada!! Parabéns Andrea Melo, você merece
isso e muito mais por seu talento e didática
maravilhosa!!!

Congresso
24

Institucional

“Eu escolhi a ABO Goiás!”

Carina Rodrigues Gomes DE ONDE: Monte Carmelo MG CURSO: Atualização em Odontologia Hospitalar /
Terapia Intensiva Módulo Avançado PORQUE ESCOLHEU
A ABO GOIÁS: Pela carga horária prática e pela
possibilidade de conhecer a realidade de diversos hospitais e
ambientes (enfermaria e UTI). SOBRE O CURSO: Oferece
vivência em clínica, com pacientes hospitalizados e em
home care, interação com equipe multidisciplinar, acesso
a palestras e cursos sobre atividades em intensivismo.
Orientação para a realização de pesquisa e trabalhos
que agregam à comunidade científica e que possam ser
apresentados em congressos internacionais da área.

USE E RECOMENDE OS PRODUTOS
www.bm4.com.br | facebook.com/BM4Official | 0800 644 9160

Taysa de Carvalho Oliveira DE ONDE:
Presidente Epitácio - SP CURSO: Instrumentação
Rotatória (Prof. Mamede) PORQUE ESCOLHEU A
ABO GOIÁS: Pela qualidade de ensino reconhecida
em todo país. Com grande variedade de cursos de
extensão me chamou muita atenção. Os profissionais
são excelentes desde o primeiro contato com a
entidade. SOBRE O CURSO: Me revelou um novo
olhar sobre a Endodontia, fui surpreendida desde o
início com o conhecimento e didática dos docentes.
Estou muito satisfeita e quero voltar para aprimorar
ainda mais meus conhecimentos. Estão de parabéns!

Cibele Mota DE ONDE: Brasília - DF
CURSO: Especialização em Odontopediatria
PORQUE ESCOLHEU A ABO GOIÁS: Eu
escolhi este curso, após uma longa pesquisa,
pela estrutura, carga horária, o corpo
docente e também pela dupla habilitação:
em Odontopediatria (como especialista) e
em Óxido Nitroso para sedação. SOBRE
O CURSO: Está superando as minhas
expectativas. Estou adorando e muito feliz
com a minha escolha. A equipe é muito bem
preparada e competente.
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Implacil De Bortoli
faz história

Brasil Eficiente
MOVIMENTO PELA SIMPLIFICAÇÃO DOS IMPOSTOS
E REDUÇÃO DA CARGA TRIBUTÁRIA JÁ CONTA
COM MAIS DE 250 MIL ASSINATURAS
Visando a simplificação e racionalização da
estrutura tributária brasileira, abrangendo
impostos e contribuições federais e estaduais,
reduzindo a quantidade e os custos de
sua administração para o contribuinte; a
eficiência na gestão pública por meio do
planejamento dos gastos, contenção da taxa
de crescimento das despesas dos governos
e mais investimentos em infraestrutura e a
redução gradual da carga tributária ao longo
da próxima década, chegando a um patamar
limite de 30% do PIB (hoje a carga tributária
é igual a 36,4% do PIB), surgiu o Movimento
Brasil Eficiente.

define responsabilidades para este órgão,
dentre elas, a obrigação de propor regras de
contenção de despesa pública, de modo que
permita a moderação da carga tributária.

Com duas principais propostas: a
Simplificação do Sistema Tributário,
condensando oito tributos em apenas dois,
o Nacional Compartilhado (NC), com uma
única legislação, e o Novo Imposto de Renda,
o projeto promete simplificar a vida do
contribuinte, sem prejudicar a arrecadação
federal, dos Estados e dos Municípios e sem
interferir no Simples Nacional.

Frejat, Ricardo Amorim e Danilo Gentili estão entre as
personalidades que já manifestaram apoio à petição

Sua segunda proposta é a regulamentação
do Conselho de Gestão Fiscal. Com a
contribuição do Movimento Brasil Eficiente,
está tramitando no Senado o PLS 141/2014,
que institui o Conselho de Gestão Fiscal e

Com uma liderança forte, composta por
economistas e empresários influentes e
contando com o apoio de grandes empresas,
entidades e da população, o Movimento
Brasil Eficiente já alcançou mais de 250
mil assinaturas. Sua Coordenação Geral é
composta por Carlos Rodolfo Schneider,
empresário e ex-presidente da Associação
Empresarial de Joinville e Paulo Rabello de
Castro, Presidente do Instituto Atlântico.
Segundo a assessoria de imprensa do
Movimento, é importante que a população

Algumas das grandes marcas que já manifestaram apoio e
que contribuem para a divulgação do Movimento

e também as entidades de classe participem
assinando o abaixo-assinado e contribuam
apoiando o Movimento.“Com uma estrutura
tributária simples, o Brasil se tornará
naturalmente mais produtivo – e a carga
poderá retornar a patamares mais aceitáveis.
Paralelamente, será possível também retomar
investimentos e, com isso, impulsionar mais
ainda o crescimento do País. Gera-se mais
riqueza: com uma carga menor, mas como
“o bolo ficou maior”, o governo arrecadará
mais.A sociedade pode e deve participar
do movimento assinando a campanha e
coletando assinaturas. Qualquer contribuição
neste sentido será muitíssimo bem-vinda”,
explicou Ricardo Largman.

CIRURGIA

PRÓTESE

A Implacil De Bortoli é a empresa
responsável pela fabricação do implante
brasileiro com o maior BIC* do mundo:

Os componentes protéticos da Implacil De Bortoli estão no mesmo
padrão que qualquer sistema internacional

92

,7 %

Taxa de pacientes sem qualquer tipo
de problema protético:

**

Implacil De Bortoli

74

,8 %

***

Diversos estudos reunidos
numa revisão sistemática
internacional 66,4% ****

Taxa de afrouxamento de parafusos
protéticos até 5 anos:

Implacil De Bortoli

2

,9 %

***

Diversos estudos reunidos
numa revisão sistemática
internacional 5,3% ****

Implantes e componentes protéticos com

qualidade comprovada
científicamente

O Movimento Brasil Eficiente também
já conta com o apoio dos governos de
São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco e
Santa Catarina.

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

*** G.L.Magrin e cols – Avaliação transversal retrospectiva do desempenho
clínico dos parafusos protéticos do sistema Implacil De Bortoli com
cinco ou mais anos em função. ImplantNews; 11-(4):Jul/Ago/2014, 514-8.

** 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

**** Pjetursson BE, Thoma D, Jung R, Zwahlen M, Zembic A. A systematic
review of the survival and complication rates of implant-supported fixed dental
prostheses (FDPs) after a mean observation period of at least 5 years. Clin Oral
Implants Res. 2012;23: Suppl 6:22-38 (doi: 10.1111/j.1600-0501.2012.02546.).

*

Como participar:

- Assine a campanha (abaixo-assinado)
“Assina Brasil”, do MBE no site:

www.assinabrasil.org

- Compartilhe os projetos nas redes sociais
- Colete assinaturas

Distribuidor exclusivo em Goiás

Para conhecer toda nossa gama de
produtos acesse nossos canais de
comunicação. Acesse o site
www.implacildebortoli.com.br
ou utilize o QRcode.

facebook.com/ImplacilDeBortoli
youtube.com/ImplacilDeBortoli
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Fones: 55 11 3342-5100 | 0800 779 0011

3285-7944

Av. Assis Chateaubriand, n° 1.450 - Setor Oeste
CEP 74130-015 - Goiânia - GO
luizmarcio@implacil.com.br - 62 7811-8857 - ID 55*2*816805
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No ritmo da diversão
CIRURGIÃ-DENTISTA, MÃE DE CINCO FILHOS E
APAIXONADA PELA ARTE CONCILIA SUA ROTINA
INTENSA COM O PRAZER DA DANÇA DO VENTRE

Graduada pela Faculdade de Odontologia
da Universidade Federal de Goiás (UFG),
turma de 1994, a cirurgiã-dentista Suzette
de Oliveira Brandão (44), completa
em 2014 vinte anos de exercício da
Odontologia. Segundo conta, quando
se formou eram exigidos dois anos
de atuação como clínico geral, para só
depois ser possível o ingresso em uma
especialização, assim, fez vários cursos
de atualização em muitas áreas que a
interessavam.
O contato com crianças de 02 a 06 anos
a despertou para atender esse público.
“Em 1999, fui aprovada no concurso da
Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia
e me deparei com a faixa etária de 02 a 06
anos. Foi quando vi a necessidade de me
especializar em Odontopediatria”, disse.
Em 2004, depois de dois anos, Suzette
concluiu sua especialização pela ABO Goiás
e a partir de 2006 fez parte do terceiro
Curso de Especialização em Odontologia
em Saúde Coletiva (CEOSC), pela
Faculdade de Odontologia da UFG, o qual
durou um ano e meio.
Em 2010, já dentro da Estratégia Saúde
da Família, Suzette Brandão resolveu
consolidar seus conhecimentos e fez
a especialização pela Faculdade de
Enfermagem da UFG. “Trabalhei por
oito anos na ASCOM e também na
28

Caixa Beneficente da Policia Militar, tive
consultório particular, mas desde 2004
escolhi a dedicação exclusiva ao serviço
público”, conta.
Desde 2004, Brandão trabalha na Estratégia
Saúde da Família, em Goiânia, atendendo a
todas as faixas etárias de uma determinada
população. Ela realiza educação em
saúde, prevenção e atenção primária para
gestantes, bebês, hipertensos, diabéticos,
grupos de tabagismo, atividade física,
obesidade e saúde bucal.
A paixão de Suzette pelo exercício da
odontologia se divide com o prazer de
dançar, ela pratica a dança do ventre
e, segundo conta, além trazer mais
feminilidade, a atividade é de grande
relevância para o seu bem-estar. “Dançar
pra mim é tão importante quanto
comer, dormir e respirar. Não vivo
sem dança, sem música, sem arte ao
meu redor. Inicialmente, meu objetivo
era realizar uma atividade física, que
além de trazer benefícios físicos, eu
pudesse ter um tempo dedicado a
mim mesma. No afã de conquistar
o mercado de trabalho, de buscar a
realização profissional, muitas de nós,
mulheres, zelamos de nossa família, casa,
trabalho e esquecemos de nos cuidar.
Foi praticando a dança do ventre que
eu pude exercitar a minha feminilidade,
melhorar o condicionamento físico,

respiração, flexibilidade, postura,
localização espacial, coordenação motora,
memória, equilíbrio, estimular a minha
sensibilidade e musicalidade, aguçar
a sensualidade e a libido, melhorar
o humor, além de prevenir algumas
doenças psicossomáticas, do sistema
digestivo, reprodutivo, entre tantos
outros benefícios que esta dança nos
proporciona”, observou.
Suzette pratica a dança do ventre 4 horas
por semana e, quando há apresentações
em sua agenda, os ensaios duram até 3
horas. “Quando não estou no trabalho
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ou com a família, tenho meus momentos
dedicados à dança. Desde muito jovem
gostava de dançar. Fiz jazz, dança
expressiva, dança de salão, mas há doze
anos escolhi a dança do ventre como
minha terapia. Na época, já tinha três
filhos e não me encaixava nem no ballet,
nem na dança contemporânea, então a
dança do ventre me aceitou como eu
era, sem se importar com tamanho, peso,
cor ou idade. Fiz um pequeno teste de
coordenação motora, musicalidade e
ritmo, e lá estava eu na sala pronta para
aprender todos os movimentos de batidas
do quadril, os “shimmies” e sinuosidades,
e muitos ritmos como o Said, Malfuf, o
Baladi, o Maksoum, e também os adereços
como o véu, as taças, o pandeiro, a
bengala, a espada, o candelabro, os wings,
fan véus, ornamentos e brilhos, como uma
dançarina deve ser”, explicou.
Casada há vinte e cinco anos, Suzette
Brandão tem uma grande família, com
cinco filhos:Verônica, Stephanie,Vittor

Suzette Brandão e seu marido acompanhados por seus cinco filhos

Berto, Luiz Henrique e Pedro Gabriel.
A cirurgiã-dentista, esposa, mãe e artista
diz que não é nada fácil conciliar sua
rotina. “Minha vida é uma loucura. Muitas
atividades! Nem quero enumerá-las. Mas
consigo conciliar com muitas peripécias,
malabarismos e compreensão de todas
as partes. A palavra chave é prioridade.
Viver um dia de cada vez ajuda e uma boa
agenda também! Minhas aulas sempre
são no período noturno, depois de quase
todos os afazeres domésticos estarem
prontos. Para esta entrevista, por exemplo,
só sobrou tempo às 00h40, uma semana
depois do contato”, diz.
Superação
Em dezembro de 2011, Suzette Brandão,
aos 41 anos, recebeu o diagnóstico de
um tumor maligno na mama. “Eu que tive
cinco filhos e amamentei por mais de 10
anos, entrei para o rol das estatísticas do
Instituto Nacional do Câncer (INCA)”.
Ela fez mastectomia total, dezesseis
sessões de quimioterapia, engordou dez
quilos em seis meses,
perdeu seus cabelos
compridos e mesmo
assim, no final de junho
de 2012 estava no
palco de um teatro se
apresentando. “Estava
sem minhas madeixas,
mas extremamente
feliz por estar ali, viva.
A dança do ventre
ou bellydance me
auxiliou a superar
as dificuldades que
enfrentei. Sou muito
grata a ela por me
proporcionar conhecer

pessoas e lugares tão especiais, passar
por situações divertidas e inimagináveis e
pelas inúmeras oportunidades que já vivi
em razão da mesma”.
Sobre suas expectativas futuras com a
dança do ventre, a cirurgiã-dentista diz
que espera prosseguir com a atividade.
“Pretendo continuar dançando sempre,
me aprimorando continuamente.
Apresentar minha arte seja em palcos de
teatros, em salões de festas ou mesmo
restaurantes, onde houver quem queira
apreciar a dança-arte. Quero dançar
até ‘quando eu não puder pisar mais
na avenida, quando minhas pernas não
puderem aguentar!’”, concluiu.

Cursos
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Área promissora
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM PRÓTESE DENTÁRIA
NA ABO GOIÁS ESTÁ COM INSCRIÇÕES ABERTAS
Com o objetivo de formar especialistas
com habilitação para diagnosticar,
planejar e executar os procedimentos de
reabilitação com prótese dentária, o curso
de Especialização em Prótese Dentária da
ABO Goiás abriu suas inscrições para a
turma 2015/17.
A especialidade, que agrega os
conhecimentos necessários para
atender a demanda de grande parcela
da população em busca de tratamentos
de reabilitação estética e funcional do
sistema mastigatório, tem grande procura
por parte dos profissionais e o curso da
ABO Goiás tem se destacado como uma
grande referência.
Com seleção prevista para 17 de janeiro
de 2015, o curso conta com uma
equipe multidisciplinar e professores
com comprovada experiência técnica e
científica na área de prótese dentária,
além de gabaritados profissionais nas
áreas de dentística, implantodontia e
periodontia.
Os alunos da Especialização em
Prótese Dentária da ABO Goiás terão
a oportunidade de executar desde uma
faceta direta de resina composta, até uma
prótese total fixa implantos-suportada
metalocerâmica ou do tipo protocolo

com infraestrutura cerâmica. Permeada
na gama de alternativas de reabilitação
de pacientes parcial e totalmente
desdentados, será extensivamente
explorada a tecnologia CAD/CAM.
Além de vivenciar a aplicação do CAD/
CAM nas mais variadas situações
clínicas, incluindo facetas, onlays e coroas
cerâmicas, bem como pilares protéticos
personalizados e infraestruturas de
próteses protocolo em zircônia, os alunos
terão contato com o que há de mais
recente, empregando, além dos scanners
de bancada, disponíveis nos laboratórios de
próteses, o scanner intraoral, que permite
a obtenção de imagens direto da boca do
paciente, dispensando, assim, a necessidade
de moldagens e modelos de gesso.
Na área da implantodontia, o curso
proporciona um embasamento técnico
e científico de excelência. Os alunos
serão orientados a valorizar um bom
diagnóstico, participando ativamente
do planejamento cirúrgico protético e
acompanhando a execução dos passos
cirúrgicos e reabilitação dos pacientes.
Além de trabalhar com mais
previsibilidade, o protocolo adotado no
curso proporciona maior segurança e
desenvoltura perante casos desafiadores

que eventualmente apareçam. Mais que
saber selecionar ou moldar um pilar
protético, o especialista em prótese
dentária necessita conhecer os meios
disponíveis no sentido de maximizar o
resultado do tratamento e compartilhar
de decisões importantes, como o tipo
de implante a ser utilizado e o melhor
momento para execução de cada
procedimento.

Serviço
Especialização em Prótese Dentária
Seleção: Janeiro de 2015
Carga horária: 855 horas
Duração: 24 meses
Periodicidade: Mensal, terça a sexta-feira.
Informações: Departamento Científico
(62) 3236-3116
cientifico@abogoias.org.br
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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

