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Editorial

No mês da mulher a Revista Odonto traz
uma homenagem às Mulheres de Sucesso
da Odontologia. Nesta edição você vai
conhecer quatro brilhantes profissionais que
desempenham um importante trabalho.
Um dos destaques da revista é o lançamento
do livro “Facetas, lentes de contato e
fragmentos cerâmicos”, dos professores da
Equipe Dentística da ABO Goiás, Dra. Paula
Cardoso e Dr. Rafael Decurcio.A publicação
já é considerada um verdadeiro case de
sucesso entre os profissionais da área.
O trabalho realizado pela Reface com o
apoio da ABO Goiás também ganha espaço.
Você verá que, com trabalhos sociais de
grande relevância, a parceria tem cumprido
seus objetivos e mudado a realidade de
pacientes.

A edição também possibilita ao leitor ficar
por dentro de todas as novidades planejadas
para o CIOGO 2015. O terceiro maior
congresso da Odontologia brasileira já está
com inscrições abertas.Acompanhe a ABO
Goiás também no Facebook e Instagram e
não perca nenhuma informação do CIOGO.

Confira ainda dicas de como gerir seu
negócio. O dentista e especialista em
marketing odontológico André Mallmann
sugere ações para melhorar a gestão
de clínicas e consultórios. Em maio,
Dr. André ministrará um curso da área
na ABO Goiás.

Ainda nesta edição o leitor irá conferir o
sucesso do Programa Justiça Terapêutica,
que com medidas sociais e de tratamento,
possibilita a reinserção social de pessoas que
participaram de crimes relacionados às drogas.

No hobby você vai conhecer a história
do cirurgião-dentista Altamiro Flávio,
dono de uma coleção de minimodelos
que soma mais de 400 unidades.

A Odontologia Hospitalar tornou-se uma
área bastante promissora com a Lei 2.776/08.
Dra. Camila de Freitas, especialista na área,
traz um panorama com estatísticas, técnicas
e abordagens, conquistas científicas, curso de
capacitação, projetos e muito mais.

O lazer também ganha espaço nesta
edição e a nossa dica é de um lugar
abençoado: a Bendita Tapioca! Um espaço
tranquilo e familiar que, com certeza, irá
te surpreender.
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Fale com a Revista Odonto
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O Seu Consultório
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Como gerir e
potencializar seu negócio?
ESPECIALISTA EM MARKETING ODONTOLÓGICO DÁ DICAS
PARA MELHORAR A GESTÃO DE CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS
Atualmente 212 cursos de graduação em
Odontologia são oferecidos no Brasil, que já
possui cerca de 20% dos cirurgiões-dentistas
do mundo. Dados como este revelam que o
mercado tende a crescer ainda mais e, assim,
se tornar cada vez mais acirrado.
Pensando nisso, a Revista Odonto entrevistou
o Doutor em Materiais Dentários, especialista
em gestão e marketing em odontologia
e professor em diversos cursos de pósgraduação, aperfeiçoamento e gestão André
Mallmann, a fim de obter dicas de marketing
ligadas à gestão de clínicas e consultórios.
De acordo com André, a primeira e principal
dica é se conscientizar de que o consultório
é um empreendimento.“É um negócio e
precisa ser gerido com responsabilidade em
todas as áreas (finanças, pessoas, marketing,...).
A inovação e a renovação precisam fazer
parte dessa gestão constantemente. E para
complementar, jamais esqueça a importância
da sua equipe, ela pode ser o fator chave do
sucesso”, explicou.
Segundo ele, nos próximos anos
os profissionais que não souberem
como potencializar seus resultados e

permanecerem competitivos terão muitas
dificuldades.“O mercado odontológico ficou
extremamente competitivo nos últimos 20
anos, principalmente com o aumento anual
do ingresso de dentistas no mercado. E como
em qualquer mercado competitivo, além da
parte técnico-científica que é a base principal
do sucesso, um bom gerenciamento em todas
as áreas desse negócio é o que realmente irá
potencializá-lo”, disse.
Para André, falta ao profissional se atentar
a essa necessidade.“Infelizmente isso ainda
não foi percebido pela grande maioria dos
cirurgiões-dentistas que, apaixonados pela
‘Odontologia Técnica’, têm certa dificuldade
em aceitar a necessidade do conhecimento
em áreas básicas do empreendimento que
envolvem pessoas, marketing, finanças, entre
outras”, conta.
Mallmann, que também é coordenador do
curso Business & Dental - Gestão de Clínicas
e Consultórios Odontológicos, oferecido
na ABO Goiás, também explanou sobre
a importância desse tipo de atualização.
“A Odontologia vive um período de
profissionalização único, um momento onde
muitos já percebem a necessidade de uma

Prof. Dr.André Mallmann

gestão completa do seu empreendimento.
Os profissionais que não se adequarem e
realizarem um bom gerenciamento do seu
negócio, vão diminuir sua rentabilidade e,
consequentemente, de médio a longo prazo,
colocá-lo em risco”.
Serviço
O curso Business & Dental - Gestão de
Clínicas e Consultórios Odontológicos,
oferecido na ABO Goiás, visa criar e/ou
melhorar o “Perfil Gestor” do empreendedor
ou responsável pela clínica odontológica.
Completo e englobando as diversas áreas
de gestão, possibilita uma mudança de
comportamento na área gerencial.
Informações e inscrições:
www.abogoias.org.br
62 3236-3116 / 3102

Institucional
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GOIÂNIA - GOIÁS
Justiça Terapêutica

PALETRANTES DE RENOME INTERNACIONAL

TRATAMENTO E REINSERÇÃO SOCIAL
Com o objetivo de cumprir a legislação
penal de forma harmônica, com medidas
sociais e de tratamento às pessoas que
praticam crimes nos quais a droga esteja
presente de alguma forma, foi criado o
Justiça Terapêutica.
Implantado em Goiânia, em outubro
de 2010, o Programa visa incentivar
menores infratores usuários de drogas
a fazer tratamento.A idealizadora e
coordenadora geral do projeto, juíza
Maria Umbelina Zorzetti, conta com uma
equipe multidisciplinar composta por
psicólogos, assistentes sociais, pedagogas,
musicoterapeuta, terapeuta corporal,
bacharel em Direito, administradora,
estagiários de psicologia e de serviço social,
além de um policial militar.
Em Goiânia o Programa Justiça Terapêutica
conta também com um diferencial: não se

restringe aos infratores incursos no artigo 28
da Lei de Drogas, como determina o CNJ. É
mais amplo, já que abarca também pessoas
que cometeram outros delitos, nos quais
foi observado pelo juiz um possível vínculo
entre o delito cometido e o uso abusivo
de álcool ou outras drogas. Expandindo
assim sua ideia original de atender apenas
os sujeitos apreendidos por porte/uso de
substâncias classificadas como ilícitas.
Apoio
O Programa Justiça Terapêutica conta com
uma grande rede de parceiros. Grupos de
apoio mútuo, clínicas e associações, além da
Universidade Paulista (Unip) e a Universidade
Federal de Goiás (UFG) auxiliam e
dão suporte aos diversos tratamentos
necessários.
A ABO Goiás, colaboradora do programa,
oferece tratamento gratuito aos pacientes

Prof. Tung Nguyen
Curso Internacional – USA
Tema: O impacto de novas tecnologias na clínica ortodôntica

encaminhados pelo Tribunal de Justiça
do Estado de Goiás. Por entender que a
dependência química é uma questão de
saúde pública, a entidade se propõe a auxiliar
na minimização dos danos provocados aos
usuários, às famílias e à sociedade.

CD Alexandre Câmara

Para Mônica Vieira Borges, coordenadora
do Núcleo de Assistência Social do Justiça
Terapêutica, apoios como o da ABO Goiás
são de extrema relevância para o sucesso do
Programa.“É muito importante poder contar
com a ABO. Os tratamentos que a entidade
proporciona auxiliam muito, pois fazem
parte e ajudam na reinserção social, além
de devolverem a autoestima das pessoas
envolvidas em delitos”, disse.

Tema: Estética em Ortodontia: além das seis
linhas horizontais do sorriso

Tema: Interelação Orto-Perio-Implante

CD Plinio Augusto R. Tomaz

CD Maurício Tatsuei Sakima

Tema: Como iniciar a vida profissional?
Curso para acadêmicos

Tema: Soluções não cirúrgicas para
classe II e III “borderline”

CD Marcos Gabriel do Lago Prieto

CD Osvaldo Magro Filho

Tema: Ortodontia lingual: benefícios e limitações

Atualmente, cerca de 300 pessoas estão
sendo atendidas pelo Programa Justiça
Terapêutica. Desde que foi criado, o
programa já atendeu 1400 pacientes.

CD Prof. Luis Fernando Naldi Ruiz

CD Carlos Alberto Gregório Cabrera

Tema: Orthológica: soluções ortodônticas lógicas

Tema: Soluções cirúrgicas para classe II e III e
Síndrome da Apnéia do Sono (SAOS)

Gleice Aparecida Martins de Oliveira
(Curso para Auxiliar/ASB/TSB)

Tema: Técnicas Disney de Excelência em
Atendimento ao Cliente

VEJA TAMBÉM

idades em
Estandes com as últimas enov
iços
serv
materiais, equipamentos
Realização

Patrocínio

C.I.R.O.

Centro Integrado de Radiodontologia

Responsabilidade Social

C.I.R.O. a única clínica de radiologia odontológica de
Goiânia credenciada pela Invisalign do Brasil para
realizar documentação ortodôntica com moldagens em
PVS para seus pacientes.
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Paixão sem fronteiras
OUSADIA E ALTRUÍSMO SÃO
MARCAS DA REFACE, QUE EMBARCA
EM MISSÃO INTERNACIONAL
Coordenada pelo presidente e fundador,
Dr. Fernando Almas, a Reface conta com o
apoio, estrutura e suporte da ABO Goiás,
oferecendo atendimento e tratamento
integral e multidisciplinar ao paciente com
deformidade dento-crânio-facial congênita
ou adquirida, gratuitamente.
Segundo Dr. Fernando, a parceria é de
grande relevância para a continuidade
dos trabalhos. “Ter a ABO Goiás como
parceira é imprescindível para a evolução
da Associação Reface, a troca de tecnologia
e informação entre as Associações é
intensa e focada no bem-estar do paciente
que, hoje, passa por um tratamento
interdisciplinar odontológico com um
resultado muito satisfatório, seja ele
estético e/ou funcional”, contou.
De acordo com o coordenador, este ano,
a associação, além de dar continuidade ao
trabalho social desenvolvido, irá expandir
suas atividades. “2015 será um ano de
internacionalização da Reface, estamos
realizando missões de tratamento a
pacientes com deformidades dento-crâniofaciais não somente no Brasil, mas na
América Latina, África e Ásia”.
Reconhecimento
Como consequência de um trabalho
de referência desenvolvido no Hospital
Alberto Rassi – HGG, em Goiânia,
Fernando Almas, que também comanda
a equipe multidisciplinar do Programa

de Tratamento de Deformidades Faciais
(Proface), recebeu o Prêmio Saúde
promovido pela Editora Abril em
reconhecimento ao sucesso do programa.
Desde março de 2013 o programa
realiza o tratamento multiprofissional
aos pacientes com deformidades dentocrânio-faciais. “Foram realizadas mais de
260 cirurgias desde o início do projeto.
Se compararmos com a média histórica
deste tipo de cirurgia no HGG, o Proface
realizou 400% a mais que os outros anos
somados. O grande diferencial da nossa
equipe é o acompanhamento e tratamento
multidisciplinar que visa, não somente
o atendimento curativo (cirúrgico), mas
a reinserção do paciente à sociedade,
de maneira digna e humana”, explicou
Fernando.
Para ele, o reconhecimento ao trabalho
realizado é de grande relevância também
para a Odontologia goiana. “O Prêmio
Saúde da Editora Abril é a maior premiação
em saúde do País. Entre as instituições
participantes estão o Hospital Sírio Libanês
e Albert Einstein. Ser campeão na categoria
Saúde Bucal é uma realização pessoal e
profissional inimaginável, considerando
que nosso trabalho é desenvolvido sem a
ambição de premiações e sim com a busca
incansável de excelência no atendimento
ao paciente com deformidade dentocrânio-facial. Acredito que o prêmio seja
importante e inédito para a Odontologia

goiana que, além de formadora de grandes
profissionais, é merecedora de tão
importante titulação”.
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 de Goiás.

Radiologia e Tomografia
T
Odontológica

www.ciroradiologia.com.br

(62) 3216-8505

/UnimedGoiania

L A B O R AT Ó R I O U N I M E D - U N I D A D E S :

Unidade Hospital São Francisco:
Rua 9-A, 110, Setor Aeroporto.

Liga Acadêmica
A Liga Acadêmica de Deformidades DentoCrânio-Faciais, formada por acadêmicos do
curso de Odontologia das Universidades
Paulista (UNIP) e UniEvangélica, vinculados
à Reface, realizou, no dia 21/02, o II
Encontro Teórico da Liga.
O evento, que aconteceu no auditório da
ABO Goiás, deu início às atividades da
Liga em 2015 e contou com a presença
de acadêmicos da odontologia e outras
áreas da saúde. Dentre as atividades, os
participantes contaram com palestra sobre
Trauma Crânio-Facial.

Unidade Aparecida:
Av. Rio Verde, em frente
ao Buriti Shopping, Jardim Luz.

Unidade Central: Av. Mutirão, 2762, Setor Bueno.

Unidade SAU I
(exclusivo para Urgência e Emergência):
Rua 9-B, 18, Setor Oeste.

(62) 3216-8505
Unidade Centro Clínico
(exclusivo para plano Unifácil):
Rua 104, 90, Setor Sul.

RESULTADOS VIA WEB

www.unimedgoiania.coop.br

Dr. Euler de Bastos Morais
Médico Responsável Técnico
CRM-GO 2893
SAC: 3216-8000 / 0800 642 8008

Goiânia

Estética
10 10
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Orgulho para a
Odontologia goiana
(62) 3515-1511 / 3515-1542

PUBLICAÇÃO LANÇADA POR PROFESSORES
DA ABO GOIÁS JÁ É CONSIDERADA UM
VERDADEIRO “CASE” DE SUCESSO
Os professores da Especialização em
Dentística da ABO Goiás, Dra. Paula Cardoso
e Dr. Rafael Decurcio lançaram, em janeiro
deste ano, o livro “Facetas, lentes de contato
e fragmentos cerâmicos”, pela Editora Ponto.
O evento aconteceu no 33º Congresso
Internacional de Odontologia de São Paulo
(CIOSP) e contou com a presença de grandes
nomes da Odontologia, além de amigos e
parceiros.
A obra, que possui 568 páginas, contou, em
sua elaboração, com a participação de toda a
equipe de Dentística e coautores renomados.
“Além de eternizar uma filosofia de trabalho
desenvolvida ao longo de quatro anos da
Equipe Dentística, o objetivo da publicação do
livro é apresentar à comunidade odontológica
um protocolo de tratamento absolutamente
previsível para casos específicos do tema
abordado”, disse Dr. Rafael.
No dia 30 de janeiro houve também um
coquetel de lançamento do livro em Goiânia.
No evento, que aconteceu no Restaurante

Luiz N. Baratieri e os autores Paula Cardoso e Rafael Decurcio

Contemporane e foi um grande sucesso,
a Equipe Dentística recebeu familiares,
amigos, alunos e convidados.Além de
trazer um conteúdo rico em ilustrações,
técnicas, ciência, vivência clínica e casos
fantásticos, a publicação já é considerada
um verdadeiro “case” de sucesso entre os
profissionais da Odontologia.“É um guia com
orientações para nortear o cirurgião-dentista a
avaliar, diagnosticar, indicar, planejar e executar
um tratamento simples ou complexo”, explica
Dr. Rafael.
Para a Dra. Paula Cardoso, o livro traz avanços
entre os já publicados sobre o assunto.
“O grande diferencial dessa publicação em
relação aos livros que existem no mercado
odontológico com esse tema é a possibilidade
de transferir o passo a passo de cada etapa
da confecção das facetas, lentes de contato
e fragmentos cerâmicos.Além disso, o livro
apresenta, de forma didática, a experiência
clínica da Equipe de Dentística, com mais
de 3.000 facetas cimentadas associadas à
comprovação científica atual”, explica.

Dra. Paula Cardoso acompanhada por sua mãe Lucienne
de Carvalho, Odontopediatra, ex-professora da ABO Goiás

Tomograﬁa Computadorizada
Odontológica
 Equipe altamente qualiﬁcada
 Qualidade de imagem
Comemoração realizada por alunos da Especialização em Dentística em homenagem à equipe pelo sucesso do livro

O livro, escrito em 2014, contou com grande
incentivo e apoio do Coordenador da
Especialização em Dentística da ABO Goiás,
Prof. Dr. Luiz Narciso Baratieri. Para ele, os
autores usam uma abordagem científica e
simples, de modo que todos possam entender
e aproveitar.“Eles conseguem deixar o leitor
perceber a vasta experiência que acumularam
nesses anos todos sobre o assunto, que é
extremamente atual. É um livro que dá gosto
de ler”, contou.
Para Dr. Rafael, o Dr. Baratieri foi uma das
peças fundamentais para a publicação do livro.
Ele também agradeceu a todos os professores
e colaboradores da Equipe Dentística, os
coautores, os ceramistas,Wilmar Porfírio e
toda sua equipe; e também aos pacientes, que
se tornaram grandes parceiros.“Além disso,
os funcionários da ABO Goiás também foram
essenciais, pois nos deram todo o suporte
administrativo necessário”, concluiu.
A produção do livro também contou com
a colaboração do fotógrafo Dudu Medeiros
em 17 casos clínicos. Ele assina as fotos
iniciais, finais e artísticas, o que enriqueceu
ainda mais a publicação e contribuiu com o
trabalho de modelos como Val Zilske e Thayra
Nóbrega em carreiras internacionais, após a
transformação do sorriso. Dudu oferece um
curso completo de Fotografia para Dentistas
na ABO Goiás, com edição prevista para este
ano e data a ser agendada.

Homenagem
No dia 11 de fevereiro os alunos da
Especialização em Dentísca da ABO Goiás
brindaram aos autores com uma carinhosa
surpresa no Lancaster Grill e lhes
renderam uma homenagem, que, segundo
a Prof. Dra. Paula, foi muito especial.
“No evento tivemos a oportunidade de
sentir a emoção e o carinho dos nossos
alunos conosco. Foi um momento ímpar e
inesquecível nesse processo de docência”,
contou.

Lúcio Monteiro
“Compor esta equipe é uma honra
para mim. Sendo este livro fruto do
nosso trabalho, amizade, bom humor e
lealdade.”

COAUTORES
Ana Paula Magalhães
“Participar do ‘nascimento’ desse livro
foi uma honra pra mim, trabalhar com
profissionais que admiro muito em busca
de deixar nossa marca na Odontologia
goiana, brasileira e quem sabe de uma
parte do mundo, foi maravilhoso e
engrandecedor. De uma equipe que
trabalha em sintonia não poderia vir
resultado diferente. Sucesso!”

Juliana Romanelli
“Participar com essa equipe
diferenciada, da construção dessa
obra prima, foi uma honra ímpar. Mais
do que ensinar, acabei por aprender
muito quando entrei em contato com
o rico material de tantos autores
renomados.”

Marcus Perillo
“A paixão pela profissão norteia este time
que ama o que faz, com base na ética,
verdade e transparência. E a ausência de
vaidades pessoais, faz com que o grupo
cresça unido, dia após dia.”

Andrea Mello
“O desafio veio acompanhado de
grande responsabilidade e muita
satisfação ao ver o resultado final. Um
prazer enorme compor essa equipe de
apaixonados pela odontologia.”

Victor Clavijo
‘’Não tenho dúvidas de que através
desta obra os clínicos poderão
entender o Porquê, Quando e Como
realizar as restaurações minimamente
invasivas. O livro ‘Facetas, lentes de
contato e fragmentos cerâmicos’ com
certeza será seu GPS para guiar todos
seus passos nesta incrível filosofia.”

Para adquirir o livro, entre em contato com Tereza Mendes pelo
(62) 3236-3129; ou no site da editora, www.editoraponto.com.br.

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

Um grande brasileiro e patriota

Cor e Forma em Cerâmica na Rotina Clínica

APÓS DEDICAR MAIS DE QUATRO DÉCADAS AO MAGISTÉRIO E
À ODONTOLOGIA, CÉLIO BIZZOTTO DEIXA NO CORAÇÃO DE
CADA UM A LEMBRANÇA VIVA DE AMOR E ADMIRAÇÃO

Wilmar Porfírio
Início: 25 de março de 2015

Início: 13 de abril de 2015

As gerações que tiveram o privilégio de
conviver com ele lembram com carinho
da figura humana, criativa, equilibrada,
espirituosa e otimista com quem muito
aprenderam. Reconhecem, respeitam,
valorizam, homenageiam e resguardam
os seus valores espirituais, humanos,
técnicos, científicos e profissionais do seu
passado recente.
Sua trajetória de vida profissional e de
cidadão, com sua extraordinária visão de
futuro, constituíram-se numa verdadeira

fonte de inspiração. Nascido em Belo
Horizonte, Célio formou-se em Odontologia
pela UFMG. Na década de 40 mudou-se
para Goiânia, onde se destacou como um
dos fundadores da Faculdade de Farmácia
e Odontologia, em 1946; foi fundador e exdelegado da Associação Brasileira de Ensino
Odontológico (ABENO), em 1954; fundador
e ex-presidente da Associação Brasileira de
Odontologia de Goiás, em 1957/8; paraninfo
dos formandos da primeira turma da UFG,
em 1963.
Célio também foi fundador do Centro de
Estudos Odontológicos da ABO Goiás
CEO/ABO-GO, em 1967; fundador e
Conselheiro do Conselho Regional de
Odontologia de Goiás, em 1967; ministrou
o primeiro curso de especialização em
Endodontia em Goiás, com os Professores
Édisom de Almeida e Silva e Lamar N.
Lamounier, patrocinado
pela F.O./UFG e ABO-GO,
coordenado por João Baptista
Gonçalves, representante
do Serviço Nacional de
Fiscalização da Odontologia
do Ministério da Saúde (SNFOMS), em 1970.

Dr. Célio Bizzoto recebendo homenagem das mãos do Dr. João Baptista

Bizzotto foi dos mais
brilhantes educadores e
profissionais da odontologia
goiana e brasileira, tendo
ministrado várias disciplinas
em diversos cursos; publicado
trabalhos científicos,
presidido o 1º Concurso
Público Estadual, em 1980;

Business & Dental - Gestão de Clínicas e
Consultórios Odontológicos
André Mallmann

Classe IV: Selecionando Forma e Cor
Equipe Dentística
Início: 19 de junho de 2015

Início: 13 de maio de 2015
Odontologia Hospitalar e Atendimento a Pacientes
Clinicamente Comprometidos
Camila de Freitas / Celi Novais Vieira

Existem momentos e pessoas
incomparáveis e extraordinárias. Dentre
essas, destaca-se o grande e insubstituível
Mestre Professor Célio Bizzotto (CROGO - Nº 9), que viveu à frente do seu
tempo e exerceu a odontologia como um
sacerdócio.

Aperfeiçoamento

Imersão em Instrumentação Rotatória e
Recíproca dos Canais Radiculares
Iussif Mamede Neto

Planejamento Estético A chave para o sucesso reabilitador
Equipe Dentística
Início: 24 de junho de 2015

Início: 21 de maio de 2015
Avançado em Reconstrução Tecidual
Periodontal e Perimplantar
Julio Cesar Joly
Início: 21 de abril de 2015

Imersão em Prótese sobre Implante: da Coroa
Unitária a Protocolo Carga Imediata
Equipe Reabilitação Oral

Plástica Oclusal: Introdução ao Diagnóstico da
Oclusão e ao Planejamento de Reabilitação Oclusal
João Christovão Palmieri Filho
Início: 23 de setembro de 2015

Início: 27 de maio de 2015
Imersão em Facetas Cerâmicas
(laboratorial)

Trecho da homenagem redigida por
João Baptista Gonçalves
(CRO-GO Nº 01) ex-presidente do
CRO-GO e ex-diretor da Faculdade
de Odontologia da UFG, além de
protagonista no surgimento da
Odontologia no Estado de Goiás.
atuado como diretor da Faculdade de
Odontologia da UFG, de 1987 a 1990;
além de ter sido colaborador, incentivador
e idealizador de profundas inovações no
novo currículo odontológico.
A odontologia, a comunidade goiana,
amigos, companheiros, colegas e familiares,
registraram no dia 25/01/2015, um ano
de falecimento de Célio Bizzotto, com
gratidão e reverenciando-o com esta
homenagem.
Todos ressaltam que a saudade, a
lembrança, a amizade e o amor jamais
morrerão, mas permanecerão para
sempre.

Ergonomia na Odontologia

Avançado de Cirurgia Plástica Periodontal e
Cirurgia Reconstrutora para Implantodontia

Paula Cardoso

Ayumi Kurimori

Getulio Souza de Marães / João Geraldo Vieira Junior

Início: 11 de maio de 2015

Início: 19 de junho de 2015

Início: 25 de setembro de 2015

Congresso
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já ganhou a agenda até mesmo de
profissionais de outros países.

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA O MAIS ADMIRADO
E TERCEIRO MAIOR CONGRESSO DA
ODONTOLOGIA BRASILEIRA
De 09 a 12 de setembro acontece, no
Centro de Convenções de Goiânia, o
Congresso Internacional de Odontologia
de Goiás (CIOGO), realizado pela ABO
Goiás. O evento, que é considerado
o mais admirado e terceiro maior
Congresso da Odontologia Brasileira, já
acumula mais de 30 anos de tradição.

Com a participação de profissionais e
empresas nacionais e internacionais,
referências em inovação tecnológica,
o Congresso conquistou seu espaço
de destaque entre os eventos da
Odontologia nacional e logo começou a
atrair profissionais dos estados vizinhos
e de todo o País. Hoje, o CIOGO

PALESTRANTES CONFIRMADOS

ADAN YAÑES
ALESSANDRO
LOGUÉRCIO
ALEXANDRE ZAIA
ALEXANDRE CHAER
ALTAIR DEL BEL CURY
ALTAMIRO FLÁVIO
ANA PAULA
MAGALHÃES
ANDRÉ CAROLI
ANDREA MELO
ANELISE DAHER
ANGELO PUTIGNANO
CARLOS ARCHANGELO
CARLOS JOSÉ SOARES
CERISE CAMPOS
CHRISTIANO OLIVEIRA
CHRYSTIAN
DELGADILLO
DARCENY ZANETTA
DÉCIO S. PINTO JR

ÉLCIO
MARCANTÔNIO JR
FABIO HIRATA
GERMANA BORGES
GILSON SYDNEY
GUSTAVO BERTHOLDO
GUSTAVO TELES
HAMILTON RIBEIRO
HERMES PRETELL
JAIME CURY
JAIR IVICH
JOÃO EDUARDO
GOMES FILHO
JOÃO PALMIERI
JORGE EUSTÁQUIO
JOSÉ CARLOS ROMANINI
JULIANA ROMANELLI
JÚLIO CÉSAR JOLY
KEIGO OKUBO
LINCOLN QUEIRÓZ
LUCIANE SUCASAS
LUÍS GUSTAVO BARROTE

LUIZ N. BARATIERI
MÁRCIO CORREA
MARCO ABANTO
MARCOS CELESTRINO
MARIA ILMA CÔRTES
NICOLAS CAVIGLIA
OSCAR ARAUCO
OSCAR GONZALES
PABLO SANTORO
PAULA CARDOSO
PAULA MATHIAS
RÉGIS MURILO SIQUEIRA
RHONAN SILVA
ROGÉRIO MARCONDES
ROGÉRIO RIBEIRO
SÉRGIO BERNARDES
SICKNAN ROCHA
STEPHAN KOUBI
TESSA BOTELHO
TIAGO OTTOBONI
TONI ARCURI
WALTER DEVOTO
WILLIAN KABBACH

Em ritmo acelerado para a realização
da 18ª edição, o CIOGO conta com
o reconhecimento da comunidade
odontológica, atraindo um público médio
superior a 9.000 participantes. Além de
ser referência em organização, inovação
e sucesso entre profissionais, acadêmicos,
comércio, indústria e parceiros, o
congresso fomenta a economia local,
o turismo de eventos e a demanda de
inúmeros serviços diretos e indiretos.
Em 2015 o alto padrão de qualidade
científico, social e comercial será mantido,
abrindo espaço também para a inovação
em diversas atividades. Confira a seguir
o que já está definido e aguarde as
surpresas que estão por vir!
Atrações Cientíﬁcas
Nesta edição o CIOGO irá abrigar a
Etapa Goiás do Circuito Nacional de
Endodontia, reunindo os principais
professores e pesquisadores da
especialidade em dois dias de atividades
científicas.
Além do Circuito, os eventos com
realização paralela, como o 2º Congresso
de Radiologia e Diagnóstico Bucal
do Centro-Oeste, o 3º Congresso
Internacional de Odontologia Forense,
o 9º Encontro Goiano de CirurgiõesDentistas Militares, a 12º Jornada de
Técnicos em Prótese Dentária do CentroOeste e o 2º Encontro de Odontologia
Integrada para Equipe Auxiliar, juntamente
com a grade principal, irão reunir grandes
mestres da Odontologia, com opções para
as diversas especialidades.
Trabalhos Cientíﬁcos
A partir do dia 16 de março, estarão
abertas as inscrições para trabalhos
científicos. Mantendo a inovação

ANTECIPE SUA INSCRIÇÃO
COM CONDIÇÕES ESPECIAIS:

WWW.CIOGO.COM.BR

apresentada na edição 2013, os pôsteres
serão apresentados em painéis de
LED de alta definição. Os interessados
podem participar em duas modalidades:
Apresentação Oral (Fórum Clínico, Fórum
Científico ou Fórum Acadêmico) e Pôster
Eletrônico (Clínico ou Científico).

Feira Internacional
Uma das grandes atrações do CIOGO é a
Feira Internacional de Odontologia de Goiás
(FIOG). Ela reúne produtos e serviços das
maiores marcas mundiais da Odontologia,
com lançamentos, tendências, novas
tecnologias e até os mais básicos consumíveis.

Bom humor desde a Largada
O tradicional show de abertura terá
a presença de um famoso humorista.
A contratação está em andamento e o
nome será revelado em breve.

A edição 2015 da FIOG já conta com as
melhores marcas confirmadas e ainda possui
espaços disponíveis para locação. Com
ambiente climatizado e acesso gratuito ao
público, a exposição conta sempre com

Rancho CIRO - ABO
O Happy Hour mais famoso da
odontologia brasileira terá um motivo a
mais para se manter no topo. O Centro
de Convenções de Goiânia passou por
uma vedação acústica, o que permitirá
a realização de uma versão estendida
em clima de festa no último dia do
congresso.
Além do tradicional Chopp Brahma,
nesta edição, o Rancho CIRO – ABO
contará ainda com a participação da
Cervejaria Rash Bier, dispondo de chopp
especial, além de exposição e venda de
cervejas especiais, copos e acessórios, na
Feira Comercial.

MARCAS CONFIRMADAS
3M ESPE
ANGELUS
BIONNOVATION
BIOTRON
BM4
BONE HEAL
CASA DAS BROCAS
CIRO RADIOLOGIA
CORALDENT
CRISTÓFOLI
DABI OMB

DENTAL LIFE DF
DENTAL LIMA
DENTAL SMILE
DENTAL SORRISO
DENTAL ÚNICA
DESIGN ORAL
DMC
DOCTOR SHOP
DV DENT
EASY
EDITORA PONTO

movimento intenso e um grande volume de
negócios.
Espaço Zen
Conduzida novamente pelo Espaço Bel
Lasmar de Estética Corporal e Facial, os
congressistas poderão relaxar, descansar e
cuidar da beleza. Uma agradável experiência
com excelentes opções de cuidados especiais
para o corpo e a alma.
Te esperamos em mais uma
grande edição do CIOGO!

FGM
GC
GNATUS
GOIÂNIA ORTHO
CENTER
IVOCLAR
JHS BIOMATERIAIS
LABORDENTAL
LIVRARIA TOTA
MAX DESCARTE
NEODENT
ODONTO
EXCELLENCE
ODONTOMAR
OLSEN

ORAL-B
PRETTY DO BRASIL
Q2TEC
RENNOVA
ROIC
SDI
SERCON
SIGNO VINCES
SIN
TALMAX
THIMON
ULTRADENT
ÚNICA DENTAL
VOCO
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Mulheres de sucesso!
REPRESENTANDO A FORÇA DA MULHER, ELAS
SÃO MÃES E BRILHANTES PROFISSIONAIS QUE
SE DIVIDEM ENTRE A FAMÍLIA E O IMPORTANTE
TRABALHO NA ODONTOLOGIA
Em comemoração ao Dia Internacional
da Mulher, celebrado em março, a ABO
Goiás parabeniza e homenageia todas as
mulheres, aqui representadas por quatro
profissionais de sucesso que desempenham
papéis essenciais para o desenvolvimento da
odontologia goiana e a qualidade do trabalho
realizado pela entidade. Conheça as cirurgiãsdentistas Tessa Botelho,Anelisa Daher, Paula
Cardoso e a Gerente Administrativa da ABO
Goiás,Tereza Mendes.
Tessa de Lucena Botelho
Coordenadora dos cursos de Especialização
em Radiologia Odontológica e Imaginologia
e Especialização em Patologia Bucal da
ABO Goiás,Tessa é referência nacional em
Radiologia Odontológica e Patologia Bucal,
além de ser especialista em Radiologia
Odontológica e Imaginologia e em
Patologia Bucal é Mestre em Radiologia
Bucomaxilofacial e Doutora em Patologia
Bucal.Tessa trabalha há mais de 20 anos na
ABO Goiás. Iniciou como estagiária ainda na

graduação e há oito anos coordena os
cursos de pós-graduação em Radiologia
e Diagnóstico Bucal, além de ministrar
cursos avançados de curta duração em
Tomografia Computadorizada. Há 18 anos
trabalha na área odontológica e há 12 está
na coordenação do curso de graduação em
Odontologia da Universidade Paulista (UNIP).
Casada com Dr. Leandro Knewitz,
Ortopedista,Tessa tem uma única filha, a
“Tessinha”,Tessa Knewitz de sete anos.A
cirurgiã-dentista adora um churrasco, viajar,
conhecer lugares novos, além de tudo que
envolva tecnologia, softwares, gadgets e
aplicativos. Sonha em conhecer a Austrália.
Anelise Daher
Além de Odontopediatra, Anelise é
Mestre e Doutora em Ciências da
Saúde e coordenadora do curso de
Especialização em Odontopediatria da
ABO Goiás desde 2010. É atleta (tenista),
mãe de dois filhos, Gabriel e Isabella, e
esposa do ortodontista Jorivê Castro.
Anelise participa da ABO Goiás desde
a época em que era estudante, quando
participava nas comissões acadêmicas
do CIOGO. Há 15 anos exerce a
odontologia e há 11 a Odontopediatria.
A cirurgiã-dentista adora pastas ou uma
boa salada. Vivenciar, compartilhar com os
amigos e a família, treinar, torcer e jogar
tênis são suas “terapias para a alma”.
Além de não dispensar a leitura de

Além de gostar de uma boa comida com
detalhes e adorar cozinhar, Paula ama suas
plantas e ﬂores.A prática de caminhada faz
parte de sua rotina e ela não dispensa uma
viagem com a família e os amigos. Seu livro
de cabeceira atual não poderia ser outro,
“Facetas”, de sua autoria.

Tereza Mendes
A administradora trabalha há 36 anos na
ABO Goiás, onde hoje exerce a função de
Gerente Administrativa. Admirada por todos
os cirurgiões-dentistas, teve e continua
exercendo um papel fundamental no
desenvolvimento das atividades da entidade.
Casada, Tereza é mãe de dois filhos: Thiago,
fisioterapeuta, e Matheus, piloto civil. Seu
prato preferido é bife à milanesa com
macarrão e salada de maionese.
Tereza já praticou vôlei e handebol e
adora leitura, cinema e viajar. Sua viagem
inesquecível foi a última que fez ao Rio de
Janeiro, com várias colegas de trabalho. “Foi
emocionante ver o brilho no olhar delas ao
se depararem com a cidade maravilhosa!”.
Sonha em conhecer Florença, na Itália.
“Sou admiradora de Dante Alighieri e da

biografias e livros de ficção, Anelise
também gosta de viajar e adoraria
conhecer a maioria dos “1000 lugares
para se conhecer antes de morrer”, de
Patrícia Shultz. Atualmente está lendo um
suspense que ganhou de presente:
“A verdade sobre o caso Harry
Quebert”, de Joel Dicker.
Paula Cardoso
Coordenadora científica dos cursos de
especialização e aperfeiçoamento da Equipe
Dentística da ABO Goiás, sob orientação
geral do Prof. Baratieri; Paula Cardoso é
referência em Facetas Cerâmicas, autora do
livro “Facetas, lentes de contato e fragmentos
cerâmicos”, coordenadora de um dos mais
importantes cursos clínicos de facetas
cerâmicas do Brasil, Professora do Curso de
Especialização em Dentística da ABO Goiás,
Mestre e Doutora em Dentística.
Paula, que é formada há 14 anos, trabalha na
ABO Goiás desde 2010. Comprometida, a
cirurgiã-dentista tem dois filhos: Leonardo
Cardoso e Bruno Cardoso.

sua obra ‘A Divina Comédia’. Eu ainda vou
conhecer de perto todo aquele acervo
fantástico que tem referência com este
grande poeta. E tudo isto está lá, em
Florença”.
Atualmente Tereza está lendo Mulheres
Poderosas, de Chris Corwley e Henry S.
Lodge e Seis Anos Depois, de Harlan Coben.

Lazer
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Receita abençoada,
sabor inesquecível
SAIA DA ROTINA E CONHEÇA A
BENDITA TAPIOCA, UM LUGAR
TRANQUILO E FAMILIAR QUE VAI
SURPREENDER VOCÊ
A combinação de boa comida,
atendimento prestativo, preço justo e
um ambiente agradável é o segredo do
sucesso da Bendita Tapioca. Instalada em
frente ao Bosque dos Buritis, a bonita casa
com jardim oferece o ambiente perfeito
para você saborear deliciosos pratos e se
divertir com a família.
Fundada em 2009 por dona Emiliana Maria
Silva Lima de Paula, a Bendita Tapioca
foi aberta com o objetivo de preservar
os hábitos nordestinos da família, que
se mudou do Maranhão para Goiás em
1958. “Um hábito que nunca se perdeu na
família foi o de comer tapioca. Ela sempre
era requisitada por todos, principalmente
no café da manhã e em ocasiões especiais.
Graças a essa tradição familiar e ao prazer
comum de apreciar uma deliciosa tapioca,
surgiu a casa”, contou a proprietária.
Aberta todos os dias, a Bendita Tapioca
conta com 27 opções no cardápio, sendo
a de carne seca com queijo coalho a mais
vendida no estabelecimento. Há também

alguns recheios mais inusitados, como
os de chia e bacalhau com rúcula. “Está
na moda tudo o que é light”, disse dona
Emiliana.
Apesar de a Tapioca dar nome à casa,
a Bendita Tapioca é um restaurante
completo, à la carte e por kilo, com
opções como filé à parmegiana, picanha na
chapa e salmão à belle meunière, além de
refrigerantes, saladas, sucos e grelhados.
Com uma decoração rústica e
aconchegante de encher os olhos, o lugar,
que recebe em torno de 4 mil pessoas
por mês, garante também a diversão
dos pequenos com uma brinquedoteca
localizada em uma área coberta no fundo
do restaurante. Forrado com piso de
E.V.A., o espaço conta com pula-pula,
piscina de bolinhas, casinha de plástico,
estante para livros e mesinha com
cadeiras.
Conheça a Bendita Tapioca, a qualidade e
o sabor vão surpreender você!

Cursos
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Oportunidades na
Odontologia Hospitalar
CURSO OFERECIDO NA ABO GOIÁS PERMITE
AO CIRURGIÃO-DENTISTA CAPACITAÇÃO
NESSA PROMISSORA ÁREA DE ATUAÇÃO
A Odontologia Hospitalar consiste na
inserção do Cirurgião-Dentista na equipe
multiprofissional, possibilitando ao paciente
contar com um atendimento completo,
menores riscos de infecções, possível
redução do tempo de internação e melhora
em sua qualidade de vida.
Em 2013 o Projeto de Lei 2.776/08, que
estabelece a obrigatoriedade do CirurgiãoDentista nas Unidades de Terapia Intensiva
(UTIs) no âmbito hospitalar da rede pública
e privada foi aprovado. O que representou
uma grande conquista, tanto para a classe
odontológica, que passou a contar com mais
oportunidades, quanto para os pacientes que
se encontram em situação vulnerável.
Segundo Camila de Freitas Martins Soares
Silveira, Cirurgiã-Dentista responsável
pelo Serviço de Odontologia Hospitalar
do Instituto de Neurologia de Goiânia e
Diretora do Departamento de Odontologia
da Sociedade de Terapia Intensiva do Estado
de Goiás, a Odontologia Hospitalar é
interessante também para o hospital, que
passa a contar com uma efetiva redução
de custos, maior rotatividade nos leitos e
com uma equipe completa de assistência ao
paciente.
Assim, com o objetivo de colaborar com
a capacitação do Cirurgião-Dentista

nesse novo mercado, a ABO Goiás
oferece o curso Odontologia Hospitalar
e Atendimento a Pacientes Clinicamente
Comprometidos. Coordenado por Camila
de Freitas e Celi Novaes, o curso possibilita
o aprofundamento no conhecimento acerca
da rotina hospitalar e da unidade de terapia
intensiva.
Para Camila, o curso também permite ao
Cirurgião-Dentista um maior conhecimento
sobre as relações clínicas das doenças
sistêmicas e suas repercussões, além de
contar com um conteúdo que contempla
noções de montagem de empresa e
cooperativa.“O curso aprimora o trabalho
do Cirurgião-Dentista em consultório,
visto que a partir dele o profissional
poderá desenvolver uma melhor anamnese,
investigação de focos infecciosos, melhor
prescrição e um planejamento mais
abrangente, além de abrir novos mercados
de trabalho em laserterapia, estudo e
tratamento de assialia e hipersalivação,
serviços hospitalares, em unidades de terapia
intensiva e home care”, explicou.
De acordo com a coordenadora, o
curso conta com uma equipe altamente
capacitada e é uma atualização de extrema
importância para os Cirurgiões-Dentistas.
“Avaliar a cavidade bucal com entendimento
sistêmico, conhecer as doenças de base e

Dra. Camila de Freitas

suas repercussões na cavidade oral deveria
ser considerado obrigatório e básico na
formação do Cirurgião-Dentista. Entretanto,
sabe-se que o conteúdo acadêmico não
proporciona este embasamento clínico e
científico. Desta forma, o curso tem como
objetivo principal resgatar o ‘profissional de
saúde’ que deve existir em cada CirurgiãoDentista, independente da especialidade e
área de atuação.”
Serviço
Curso: Odontologia Hospitalar
e Atendimento a Pacientes
Clinicamente Comprometidos
Coordenação: Camila de Freitas /
Celi Novais Vieira
Data prevista: 13 de Abril de 2015
Carga Horária: 410 horas
Duração: 16 módulos
Natureza: Teórico / Prático /
Multidisciplinar
Mais Informações:
62 3236-3116 ou
cientifico@abogoias.org.br

Mais uma vez a

Implacil De Bortoli

PRÓTESE

CIRURGIA

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

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

92,7

*

%

Taxa de pacientes sem qualquer tipo
de problema protético:

**

Taxa de afrouxamento de parafusos
protéticos até 5 anos:

Implacil De Bortoli

74,8 %

** 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

Implantes e componentes protéticos com

qualidade comprovada
científicamente

***

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

**** 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.).
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2,9 %

*** 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.

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.

/ImplacilDeBortoli

Implacil De Bortoli

***

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

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

/ImplacilDeBortoli

faz história

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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Droga Raia oferece
desconto especial
para Associados
A REDE DE DROGARIAS
FINALIZOU A IMPLANTAÇÃO
DO SISTEMA E ASSOCIADOS JÁ
PODEM OBTER DESCONTO EM
MEDICAMENTOS E PERFUMARIA
O Associado ABO Goiás conta com diversos
benefícios exclusivos, como o Plano Nacional
Unimed, com condições especiais, além
de bens e serviços da rede conveniada,
descontos em cursos de especialização e
de excelência, eventos, publicações gratuitas,
dentre muitos outros.
Um dos grandes destaques é o CIOGO, o
mais querido e o terceiro maior evento da
odontologia brasileira, um verdadeiro orgulho
para os dentistas goianos. Para a edição 2015,
a ABO Goiás concederá adesão gratuita e
pré-venda com condições imperdíveis aos
Associados.
A anuidade requerida aos Dentistas, cujo
parcelamento tem primeiro vencimento no

dia 30/03/2015, é facultativa e a entidade
ressalta sua importância, que está em garantir
a manutenção de todos os benefícios, os
projetos sociais da entidade e de contribuir
para a união e o fortalecimento da
odontologia.
A ABO Goiás tem buscado cumprir seu papel
social como representante da Odontologia,
mantendo programas como a Justiça
Terapêutica (pág. 06), atendimento gratuito
a portadores de necessidades especiais e
pacientes da Associação Reface, atendimento
de baixo custo à comunidade, oferecendo
vagas de estágio para as faculdades de
Odontologia e sendo a principal instituição de
pós-graduação em Odontologia do CentroOeste, contribuindo com a qualificação do

atendimento especializado regional.
Gratuidade para Acadêmicos
Estudantes de graduação em Odontologia
podem se associar à ABO Goiás
gratuitamente dentro do calendário de
adesão e renovação. Portanto, convidamos
todos os acadêmicos a fazerem ou
atualizarem seu cadastro até 30/04/15. Em
caso de pendências anteriores, a quitação dos
débitos garante o benefício para a referência
de 2015.

aura, uma inovação Australiana

O C.I.R.O. agora tem o PROTOCOLO FOTOGRÁFICO PARA A DENTÍSTICA

Recém-formados também podem ser
contemplados com a gratuidade desde que
façam o cadastro em até 90 dias após a
colação de grau. Mais informações:
(62) 3236-3101 / 3102.

IMPORTANTE
Devido a um problema na
atualização do software da
Drogasil, o convênio com a
mesma está indisponível por
tempo indeterminado.
Radiologia e Tomografia Odontológica

www.ciroradiologia.com.br

Av. T11 nº 122 St. Bueno Goiânia - Goiás
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expectativa com o hobby é ensinar
seus filhos a importância de “preservar
e conhecer ao invés de destruir e
esquecer”.
Formado em Odontologia pela
Universidade Federal de Goiás (UFG) e
especialista em Prótese,Altamiro já fez
cursos de atualização em anatomia facial,
planejamento estético do sorriso, resinas
diretas, restaurações cerâmicas, oclusão,
toxina botulínica e preenchimentos.
Atualmente ele exerce a profissão em
sua clínica particular, fundada há 25 anos.
Além de ministrar aulas por todo
Brasil,Altamiro coordena e integra
equipes de diversos cursos da ABO
Goiás.

É pra guardar, de coração!
COMPLETAMENTE APAIXONADO POR SUA COLEÇÃO DE
MINIMODELOS, O CIRURGIÃO-DENTISTA ALTAMIRO FLÁVIO
FALA SOBRE O HOBBY E A PROFISSÃO
Desde a infância o cirurgião-dentista
Altamiro Flávio (48) adora colecionar.
Máquinas fotográficas, canetas, canecas
entre outros objetos estão em sua lista
de preferências.

Apaixonado por sua família, Altamiro, que
é casado e pai de dois filhos, Gabriel e
Ana Sofia, é também dono de uma coleção
de minimodelos que soma mais de 400
unidades. “Devido à infância pobre, eu
mesmo fazia meus brinquedos e os poucos
que ganhei mantenho guardados até hoje.
Eles enfeitam a árvore de natal anualmente,
o que desperta nos meus filhos muita
curiosidade sobre histórias da minha
infância”, recorda.

De acordo com Altamiro, o
trabalho de construir e organizar
os modelos tem muita relação
com a minuciosidade e organização
que o trabalho de um cirurgiãodentista requer, além de ser muito
gratificante.“Para aqueles que
gostam de colecionar carros e
montar modelos, esta é uma boa
atividade lúdica.Além do que, não é
preciso pagar IPVA dos carrinhos”,
brinca.

Sua coleção é formada por minimodelos
de carros, motos Harley Davidson,
cavaleiros medievais e aviões, e de acordo
com Altamiro, seu principal objetivo com
a atividade é guardar as lembranças do
que cada um dos modelos representa.
“Sempre gostei, mas nunca com o
objetivo numérico, jamais compro
uma miniatura apenas para aumentar
a coleção, elas devem ter um
significado”, conta o cirurgiãodentista.
Miniaturas de carros de corrida

Segundo Altamiro, sua maior
Prof.Altamiro Flávio

Exército de miniaturas de cavaleiros medievais

Miniaturas de tratores

Miniaturas de caminhões de bombeiro
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ABO Goiás agora
conta com livraria
permanente
Em janeiro, a Livros Odonto foi instalada no Hall do Auditório
e funciona todos os dias em horário comercial, oferecendo
opções de literatura para as diversas áreas da Odontologia.
Contato: 62 8498-9936 (atende também pelo WhatsApp)

Professor da ABO Goiás, Getúlio de Marães, orientado pelo
Prof. Dr. Rogério Motta, defendeu em Dezembro de 2014 tese
de doutorado e recebeu título em Campinas - SP pela SL Mandic

Nova turma de Cirurgia Bucal, sob coordenação
do Prof. Dr. Guilherme Scartezini

Parte da equipe responsável pelo livro “Facetas” em lançamento no Restaurante Contemporane

Turma de Especialização em Ortodontia (2014-17),
coordenada pelo Prof. Dr.André Monini

Formatura da turma de ASBs 2014, coordenada pelas dentistas Roberta Nery e Emília Finotti

Turma de Reabilitação Oral Funcional e Estética,
coordenada pela Equipe Personnalité

Formatura da Especialização em Prótese Dentária (2013-15), coordenada pela Equipe Reabilitação Oral

Encerramento do Curso Internacional de Facetas Cerâmicas,
coordenado pelo Prof. Dr. Luiz N. Baratieri

Nova turma de Especialização em Prótese Dentária (2015-17),
sob coordenação da Equipe Reabilitação Oral

Turma de Odontologia em Terapia Intensiva,
coordenada pela Prof. Camila de Freitas

CONCENTRE SUA
MOVIMENTAÇÃO EM
SUA COOPERATIVA.
Acabe com o custo
de administrar
diversas contas
correntes.
O Sicoob possui os
serviços que você
precisa com
as vantagens
de uma
cooperativa.
Concentrando sua
movimentação
financeira no
Sicoob, você
só tem a ganhar.

www.unisicoob.com.br/unicentrobrasileira
Ouvidoria: 0800 725 0996

