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Editorial

Faltam poucos meses para o Congresso
Internacional de Odontologia de Goiás
e esta edição da Revista Odonto traz
um panorama completo do que você vai
encontrar por lá.
Um dos destaques é o show que a
dupla Nilton Pinto e Tom Carvalho fará
na abertura do CIOGO.Você poderá
conferir nesta edição uma entrevista
exclusiva com os humoristas.
Outro assunto relevante que iremos tratar
é a qualidade dos produtos odontológicos.
Você ficará informado, por exemplo, sobre
como proceder quando uma luva de

procedimento rasga ou quando o fio de
sutura arrebenta na hora do nó.
A Toxina Botulínica na Odontologia
entra em pauta e o cirurgião-dentista e
especialista em prótese dentária Altamiro
Flávio explica como o profissional da área
deve incorporar o uso da substância em
sua prática clínica.
Ainda nesta edição você irá conferir um
evento que é destaque na ciência, o Circuito
Nacional de Endodontia. O CIOGO 2015
será o anfitrião da Etapa Goiás do Circuito,
trazendo as referências da especialidade para
atualização científica da área.

No hobby você vai conhecer a cirurgiãdentista Daniela Bittar. Ela concilia suas
atividades em duas paixões: a Odontologia
e o ciclismo. O que resulta na prática
constante de atividade física e muita
diversão.
O lazer também vem com tudo nesta
edição. Apresentaremos a você o Rash
Bier Cervejas Especiais. Um lugar incrível,
feito especialmente para os amantes da
cerveja ou para os novos adeptos dessa
tendência.
Ótima leitura pra você!
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Toxina Botulínica na Odontologia
ESPECIALISTA EXPLICA COMO O PROFISSIONAL
DA ÁREA DEVE INCORPORAR O USO DA
SUBSTÂNCIA EM SUA PRÁTICA CLÍNICA
que não os executa estaria incorrendo em
omissão, pois a preservação do sistema
estomatognático deve ser um dos objetivos
da prática diária daqueles que se dedicam à
odontologia”, conta.

Professor Altamiro Flávio

O uso da toxina botulínica também
tem aplicabilidade à odontologia. Em um
tratamento odontológico seu uso pode ser
dividido entre cosmecêutico e terapêutico.
Segundo o cirurgião-dentista e especialista
em Prótese Altamiro Flávio, há uma diferença
entre os dois.
“Os procedimentos cosmecêuticos são
facultativos, melhorando os resultados
intermediários e finais. Já os terapêuticos, são
obrigatórios, caso contrário, o profissional

De acordo com Dr.Altamiro, basicamente,
o mecanismo de ação da toxina botulínica
é a diminuição da força muscular.“Isto é
conhecido tecnicamente como ‘denervação
química’. Em alguns casos, esta diminuição
da força de alguns grupos musculares
faz aumentar a força de outros grupos
musculares, este fenômeno se chama
‘compensação’. E é nisto que reside a arte da
aplicação da toxina botulínica: definir quais
músculos devem ser enfraquecidos e quais
devem ser fortalecidos”, explica.
Para Dr.Altamiro, a toxina botulínica exige
conhecimento daqueles que pretendem
usá-la.“Os maiores riscos vêm de erros nas
técnicas, que apesar de serem simples devem
ser estudadas previamente ao uso”.
Ele, que é também coordenador do curso
de Aperfeiçoamento em Toxina Botulínica
da ABO Goiás, diz que o curso é uma ótima
saída para quem quer se aperfeiçoar nessa
técnica, pois oferece tudo o que o aluno
precisa para incorporar a substância na sua

Desenho executado pelos alunos durante o curso

prática clínica, além de ser importante para o
profissional que quer se manter no mercado
com excelência.
Experiência internacional
Alunos interessados em aprender toxina
botulínica e preenchimento poderão
participar de uma iniciativa inédita da ABO
Goiás.A associação levará uma turma para
Miami, nos Estados Unidos, onde Dr.Altamiro
ministrará um curso cuja prática será feita em
cadáveres frescos.“Esta é uma oportunidade
única de aprender a fundo todos os detalhes
possíveis das técnicas para cabeça e pescoço”,
disse Dr.Altamiro.
O curso, que acontecerá em setembro, será
ministrado em português e terá duração de
uma semana. É a primeira vez que a ABO
Goiás leva alunos para o exterior.
Para mais informações: ligue 62 3236-3116
ou cientifico@abogoias.org.br
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Fique de olho na
qualidade dos produtos
odontológicos
O que você faz quando uma luva de
procedimento rasga ao calçá-la? Ou
quando o fio de sutura arrebenta na hora
do nó? E quando a agulha para anestesia
não perfura adequadamente a mucosa?
Reclama com/ou da auxiliar? Joga fora
o produto? Nada? Estes e vários outros
problemas estão sempre presentes na
rotina do consultório, não é?
Os produtos novos, antes de serem
colocados no mercado, passam por
análises prévias, entretanto, quando
esse produto é comercializado em
grande escala comercial eventos
inesperados podem ocorrer na fase
pós-comercialização. As adversidades
às vezes não são detectadas durante a
avaliação da pré-comercialização e as
dúvidas quanto ao desempenho destes
produtos podem não ser respondidas
com convicção, até que o produto esteja
no mercado por um período significativo.
Diante deste fato, a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVISA) instituiu em
2009 a Vigilância Pós-Comercialização
(VIGIPÓS), que tem como objetivo
investigar os efeitos adversos e desvios
de qualidade (EA e QT ) relacionados
aos produtos sob vigilância sanitária na
fase de pós-comercialização/pós-uso.

A partir disso a VIGIPÓS estipula sua
dinâmica de trabalho com o monitoramento
contínuo dos produtos sujeitos à vigilância
sanitária, por meio das informações fornecidas
pelo mercado, fabricantes e, principalmente,
profissionais de saúde, para detectar possíveis
falhas que possam alterar a qualidade e
desempenho de produtos, e desencadear as
medidas pertinentes para que o risco seja
interrompido ou minimizado.
O gerenciamento das QTs e EAs destes
produtos é realizado com base em denúncias e,
principalmente, por meio de notificações pelo
Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária
– NOTIVISA, feitas pelos profissionais de saúde
e consumidores. O NOTIVISA é um sistema
informatizado da ANVISA para receber as
denúncias de casos confirmados ou suspeitos
de problemas com produtos sob vigilância
sanitária. Na Superintendência de Vigilância
em Saúde do Estado de Goiás (SUVISA/
GO) existe a Coordenação de VIGIPÓS, que
já está atuando para investigar as denúncias
e notificações de produtos sob vigilância
sanitária. Entretanto, para que sua atuação seja
mais eficiente e gere melhorias na qualidade
dos produtos utilizados diariamente, faz-se
necessário a contribuição dos profissionais
de saúde, como os cirurgiões-dentistas, para
denunciar e notificar desvios de qualidade de
produtos.

As notificações podem ser
realizadas no NOTIVISA por meio
do endereço eletrônico http://
www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/
index.htm, acessando o link “Acesso
ao sistema” e posteriormente o
link “Notificar”.Além disso, está
disponível o disque denúncia da
SUVISA/GO (150 e 0800-6490124)
e o e-mail: vigipos@saude.go.gov.br
Contribuição: Paula Cicília
Faquim Rodrigues, cirurgiãdentista e inspetora da VIGIPÓS/
SUVISA/SES/GO. Eliane Rodrigues
da Cruz, farmacêutica e
bioquímica, gerente da VIGIPÓS/
SUVISA/SES/GO. Maria Cristina
Pigorelli Carneiro, farmacêutica
e bioquímica, coordenadora da
VIGIPÓS/SUVISA/SES/GO.

Congresso

Circulando
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“Eu escolhi
a ABO Goiás!”

Um show de abertura!
COM MUITO HUMOR A DUPLA NILTON
PINTO E TOM CARVALHO VAI DIVERTIR O
PÚBLICO NA ABERTURA DO CIOGO 2015
Trazendo características das origens
do nosso povo, a carismática dupla de
humoristas Nilton Pinto e Tom Carvalho
conquistou o Brasil com as divertidas
prosas entre compadres, causos e piadas,
provocando muitas risadas por onde passa.
Eles, que completam 22 anos de carreira
este ano, atribuem todo o sucesso
conquistado a muito esforço, disciplina,
dedicação, muito amor pela profissão e
principalmente, criatividade.
A dupla, que se conheceu em Itapuranga,
começou a carreira em 1993. “O Nilton
estava no teatro amador, eu era músico e
agente de saúde. Até que um dia, fazendo
campanha política para o irmão do Nilton,
que era candidato a prefeito, Nilton foi para
o palco ajudar a fazer animação e eu fazia
interação com ele. A cada dia fazíamos um
personagem diferente. O Nilton gostou da
minha dicção e perguntou se eu não queria
fazer teatro. Disse que era meu sonho.
No outro dia ele chegou em casa com
um texto pronto de sua autoria com o
título ‘O casamento é uma piada’, para ser
decorado e apresentado em 15 dias. Deste
dia em diante não paramos mais”, revelou
Tom Carvalho.

Após vir para Goiânia, Nilton
Pinto e Tom Carvalho deslancharam
em carreira nacional.“Despontamos no
cenário nacional levando o bom humor
de nossa gente, elevando assim a nossa
cultura e a capacidade de mostrar que o
Centro-Oeste não é só celeiro da música
sertaneja”, contam.
Além do talento da dupla, os números
também impressionam: são vinte e cinco
espetáculos criados nesses anos, mais de
três mil shows realizados e já interpretaram
mais de cinquenta personagens, além de
shows motivacionais em grandes empresas
brasileiras e também internacionais.
Eles também comemoram quinze anos de
participação no programa Frutos da Terra,
da TV Anhanguera, afiliada Rede Globo
nos Estados de Goiás e Tocantins.Além de
participações em programas de TV como
Fantástico, Domingão do Faustão, Ratinho,
Escolinha do Gugu e rádios de todo o Brasil.
Para a dupla, viver fazendo humor é uma
realização.“É muito gratificante porque, além
de ser divertido, você leva alegria e riso a
muitos. Principalmente nos dias de hoje,
vivemos envolvidos em muito trabalho e

Libéria Angélica Tamela
DE ONDE: Moçambique
CURSO: Imersão em Facetas
Cerâmicas - Construindo um
Protocolo Previssível
PORQUE ESCOLHEU A ABO
GOIÁS: A escolha da ABO de
Goiás foi porque tive boas
referências. Pretendo voltar
cá mais vezes, gostei bastante.
SOBRE O CURSO: O curso foi
muito bom, adorei. A equipe de
professores é especular, valeu a
pena.

preocupações, precisando cada vez mais de
nos divertir”.
CIOGO 2015
Em setembro Nilton Pinto e Tom Carvalho
estarão em Goiânia para a abertura da
18ª edição do Congresso Internacional de
Odontologia de Goiás. O espetáculo será dia
09, às 20h, no Teatro Rio Vermelho, Centro de
Convenções de Goiânia. Os ingressos estarão
disponíveis a partir de agosto e são gratuitos
aos congressistas.As vagas são limitadas e os
lugares marcados.
Com a promessa de que trará os quadros
mais engraçados de sua coleção, a dupla
conta que o show não terá um tema, e o
objetivo é simples: só fazer rir. “Com certeza
será um grande evento e uma oportunidade
de estarmos em contato com grandes
profissionais da área, levando alegria a esse
grande público”, comemorou a dupla.

Rejane Lenier Santos Rezende
DE ONDE: Aracaju - SE
CURSO: Gestão em Odontologia
PORQUE ESCOLHEU A ABO
GOIÁS: Em razão do curso lançado,
era uma necessidade pessoal no
momento.
SOBRE O CURSO: O que me
chamou atenção foi a excelência
do conteúdo programático.

Valdiomário Antônio
DE ONDE: Palmas - TO
CURSO: Imersão em
Instrumentação Rotatória
dos Canais Radiculares (Prof.
Mamede)
PORQUE ESCOLHEU A ABO
GOIÁS: Pelo corpo docente da
Instituição, onde há profissionais
altamente qualificados.
SOBRE O CURSO: Excelente
curso. Oriento e indico. Além de
sair do cotidiano do consultório,
nos faz ter uma ampla visão de
microbiologia celular e clínica com
os Instrumentos Rotatórios que
inovam no mercado.

Capa Dura | 15 capítulos | 568 páginas
+ de 1300 fotografias
“Este livro tem por objetivo apresentar uma filosofia de
trabalho baseada em protocolos clínicos estabelecidos e
consagrados na literatura sobre facetas cerâmicas, mas,
sobretudo, em como individualizar o planejamento e a
execução de uma reabilitação estético-funcional sem ferir
a indicação precisa, promovendo a conjunção do desejo
de transformação e da ética e decência profissional.”
Paula Cardoso & Rafael Decurcio

www.editoraponto.com.br
0800 704 4018
www.facebook.com/EditoraPonto | @EditoraPonto

O associado pode fazer sua compra na ABO/GO

Contato: [62] 3236 3129 - Tereza

Cursos
12 12

13

Programação Científica
Aperfeiçoamento
Classe IV: Selecionando Forma e Cor
Maria Geovânia Ferreira
Início: 19 de junho de 2015
Carga Horária: 12 horas

Pinos de Fibra de Vidro: Novos Conceitos,
Materiais e Técnicas (Hands On)
Paula Cardoso
Início: 14 de agosto de 2015
Carga Horária: 16 horas

Avançado em Reconstrução Tecidual
Periodontal e Perimplantar
Julio Cesar Joly
Início: 25 de agosto de 2015
Carga Horária: 56 horas

Planejamento Estético - A chave para o
sucesso reabilitador
Marcus Vinícius / Lúcio Monteiro / Guido Ferreira
Início: 24 de junho de 2015
Carga Horária: 44 horas

Atualização em APM-FLF
Jaime Bicalho
Início: 14 de agosto de 2015
Carga Horária: 08 horas

Prótese Parcial Removível:
Desmistificando o Planejamento
Equipe Reabilitação Oral
Início: 27 de agosto de 2015
Carga Horária: 24 horas

Ergonomia na Odontologia - Orientação e
Ensino (auditório)
Eng.Trab. Ayumi Kurimori
Início: 11 de julho de 2015
Carga Horária: 04 horas

Facetas Cerâmicas - Construindo um
Protocolo Previsível (clínico)
Paula Cardoso
Início: 20 de agosto de 2015
Carga Horária: 108 horas

Valoração do Dano Corporal em Odontologia
Élida Norma Briñón
Início: 09 de setembro de 2015
Carga Horária: 07 horas

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.

Plástica Oclusal: Introdução ao Diagnóstico da
Oclusão e ao Planejamento de Reabilitação Oclusal
João Christovão Palmieri Filho
Início: 23 de setembro de 2015
Carga Horária: 96 horas

Cor e Forma em Cerâmica na
Rotina Clínica
Wilmar Porfírio
Início: 14 de outubro de 2015
Carga Horária: 36 horas

Prótese Parcial Fixa: Preparo/Provisório/
Articulador Semi Ajustável
Equipe Reabilitação Oral
Início: 18 novembro de 2015
Carga Horária: 30 horas

Avançado de Cirurgia Plástica Periodontal e
Cirurgia Reconstrutora para Implantodontia
Getulio Souza de Marães / João Geraldo Vieira
Início: 25 de setembro de 2015
Carga Horária: 96 horas

Fotografia para Dentistas Curso Completo
Dudú Medeiros
Início: 16 de outubro de 2015
Carga Horária: 15 horas

Ultrassom aplicado a Endodontia Avançada
Equipe EndoScience
Início: 27 de novembro de 2015
Carga Horária: 12 horas

Endodontia Clínica Avançada Inovações no Tratamento
Equipe EndoScience
Início: 25 de setembro de 2015
Carga Horária: 48 horas

Atualização em Endodontia
Clínica Básica
Equipe EndoScience
Início: 16 outubro de 2015
Carga Horária: 72 horas

Imersão em Instrumentação Rotatória e
Recíproca dos Canais Radiculares
Iussif Mamede Neto
Início: 08 de outubro de 2015
Carga Horária: 20 horas

Toxina Botulínica
(Miami - EUA)
Altamiro Flávio
Início: 21 de outubro de 2015
Carga Horária: 24 horas

Carga Imediata em Coroas Unitárias
Equipe Reabilitação Oral
Início: 03 de dezembro de 2015
Carga Horária: 12 horas

Informações e inscrições:
www.abogoias.org.br
62 3236-3116 / 3102
cientifico@abogoias.org.br

O IMPLANTE COM A MÁXIMA OSSEOINTEGRAÇÃO
APRESENTA SUA VERSÃO INOVADORA SLIM
A IMPLACIL DE BORTOLI lança
no mercado o implante SLIM com
as conexões PILAR e BOLA para
retenção de prótese sobre implante.

INDICAÇÃO
ESPAÇOS LIMÍTROFES COM
POUQUÍSSIMA QUANTIDADE ÓSSEA.

LANÇAMENTO!
DIFERENCIAIS
• Versatilidade protética possibilitando aplicação
cimentada ou parafusada.
• Sistema protético simplificado, mesmo sistema
utilizado em implantes Cone Morse para
transferente, coifa e análogos.
• Aplicação para elementos unitários ou múltiplos
• O´ring padrão esfera de 2.0 mm.

Radiologia e Tomografia Odontológica

www.ciroradiologia.com.br

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

Distribuidor exclusivo em Goiás
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www.implacildebortoli.com.br
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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Circuito Nacional de Endodontia
ESTE ANO, O CIOGO 2015 SERÁ O ANFITRIÃO DA ETAPA
GOIÁS DO CIRCUITO, TRAZENDO AS REFERÊNCIAS DA
ESPECIALIDADE PARA ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA
Professor Rielson Cardoso comandando a edição
2011, apresentando o professor Alexandre Zaia,
em Campinas, na sede da ACDC

Professores Gilson Sydney, Martin Trope e Luciano L. Melo na edição 2010,
em Curitiba

Idealizado pelas disciplinas de Endodontia
dos cursos de Odontologia da Universidade
Federal do Paraná, da Universidade Federal
de Goiás e da Fundação Bahiana para
Desenvolvimento das Ciências, o Circuito
Nacional de Endodontia tem sido um
grande sucesso por onde passa.
O circuito, que é coordenado pelos
professores doutores Carlos Estrela
e Gilson Sydney, teve a sua primeira
edição realizada em Curitiba – PR, em
2007. Já nos anos de 2008 e 2009, foram
respectivamente em Goiânia - GO e
Salvador - BA, voltando a Curitiba em 2010.
A ideia, segundo os coordenadores, é
realizá-lo uma vez ao ano, e, a cada ano,
em um dos Estados de sua criação: Paraná,
Goiânia e Salvador.
Tendo como pilar a clínica e a ética, o
Circuito Nacional de Endodontia resultou

Professores Rielson Cardoso, Carlos Estrela, Gilson Sydney e Ronaldo Araujo Souza comunicando a
inclusão de Campinas no roteiro do Circuito Nacional de Endodontia

na reunião de muitos profissionais da área.
“O objetivo inicial foi criar um encontro
nacional da especialidade, divulgando o que
de melhor é produzido cientificamente no
Brasil e no mundo, unindo profissionais
de diferentes regiões do país em busca de
troca de experiências e aprimoramento
técnico-científico”, explicou Gilson Sydney.
Em 2011, um novo centro foi incluído no
roteiro do Circuito, a cidade de Campinas,
a qual contou com a coordenação do Prof.
Dr. Rielson Cardoso. Em 2012 o evento
não foi realizado e, no ano seguinte,
Curitiba pôde sediar novamente outra
edição. Já no ano passado o Circuito
voltou a Salvador, sob coordenação do
Prof. Dr. Ronaldo Souza.
CIOGO 2015
Este ano o Circuito Nacional de
Endodontia será realizado no Congresso
Internacional de Odontologia de Goiás

Professores Ronaldo Souza, Erick Souza e Alexandre Zaia
durante atividade científica do Circuito, em Campinas

O homenageado da edição 2013, em Curitiba, professor Luciano Loureiro de Melo (centro), acompanhado dos
professores Wilson Felippe, Carlos Berger, Gilson Sydney, Luciano Melo, Ronaldo Souza, João Humberto Antoniazzi,
Cacio Moura,Antônio Batista, Fernando Barletta e Marco Antônio Hungaro Duarte

(www.ciogo.com.br), em Goiânia. Desta
vez sob a coordenação do Prof. Dr. Carlos
Estrela (UFG).

PROGRAMA DO CIRCUITO
11/9 · SEXTA-FEIRA

CE-1
10:00 - 12:00

Restauração do dente tratado
endodonticamente

Carlos José Soares

CE-2
14:00 - 15:30

Avulsão Dentária

Maria Ilma de
Souza Côrtes

CE-3
15:30 - 17:00

Revascularização, Revitalização
e Regeneração Pulpar - Uma
nova visão para o tratamento
endodontico.

Alexandre
Augusto Zaia

CE-4
17:30 - 19:00

Processo de reparo dos tecidos
periapicais após o tratamento
endodôntico

João Eduardo
Gomes Filho

12/9· SÁBADO
CE-5
10:00 - 12:00

O quanto ampliar o canal
radicular empregando os
recursos tecnológicos atuais

Gilson Blitzkow
Sydney

CE-6
14:00 - 15:00

Desinfecção do canal
radicular: estado da arte

José Antônio Poli
de Figueiredo

CE-7
15:30 - 16:30

Tema a confirmar

Álvaro Henrique
Borges

CE-8
17:00 - 18:00

Evolução dos instrumentos
endodônticos

Hélio Pereira Lopes

Professores Carlos Estrela (UFG), Maria Ilma de Souza Cortês (UFMG), Marcelo Santos (USP), Gilson Sydney (UFPR),
Pavel Sembera (Medin-Rep.Tcheca),Alvaro Gonzalez (Mexico) e Michel Klymus (MK Life) no stand da Medin-MK-Life,
na edição Salvador, em 2014

De acordo com o Prof. Dr. Gilson
Sydney, a comissão organizadora
optou por realizá-lo como atividade
do CIOGO, o que permitirá uma
participação muito mais ampla por
parte dos profissionais, endodontistas e
amantes da Endodontia.
“A ideia é nos encontrarmos para falar

dos assuntos da Endodontia, discutindo
temas importantes e atuais com alguns
dos nossos melhores professores,
revendo velhos amigos e com certeza,
fazendo novos amigos. A Endodontia é a
especialidade com o maior número de
profissionais titulados. Vamos, portanto,
mostrar a nossa força! Contamos com a
sua participação!”, finalizou.
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com o famoso Happy Hour no Rancho
CIRO-ABO, com versão estendida no
encerramento, o Café Sorriso, a Cachaçaria
e o Espaço Zen, todos com ambientes
renovados.

Do jeito que o Dentista gosta
PROJETADO E, ACREDITE, EXECUTADO
POR DENTISTAS. DE 09 A 12 DE SETEMBRO,
A ODONTOLOGIA VOLTA OS OLHOS PARA
O CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA
Equipe formada por Dentistas,
Acadêmicos voluntários e colaboradores
da ABO Goiás, pessoas que vivem a
odontologia. Este é um dos diferenciais
do CIOGO, que hoje está entre os três
maiores e, para muitos, já conquistou
o nobre lugar de melhor evento da
odontologia brasileira. Em 2015 completa
seus 35 anos, desde sua primeira edição
em 1980. O evento, juntamente com a
ABO Goiás e a odontologia goiana, ganhou
grande notoriedade na última década.
Trazendo como atração principal sua
programação científica cuidadosamente
composta pelos mais renomados
professores nacionais e internacionais, o
congresso ainda atribui seu sucesso ao
planejamento, organização, dedicação e
hospitalidade de sua equipe de organização.
Pelos relatórios preliminares, o evento
deve quebrar seu recorde, ultrapassando a
marca de 10 mil participantes, atraindo as

principais marcas da odontologia, em uma
grande feira de exposição (pág. 19).
Programação Científica
O CIOGO 2015 contará com mais de 300
atividades científicas, entre cursos teóricos,
conferências, mesa redonda, hands on, fóruns
e pôsteres, tudo isso em nove auditórios
simultâneos, com mais de 100 professores
convidados de 10 diferentes países. Essa
megaestrutura faz do CIOGO um dos
maiores e mais importantes encontros
científicos da odontologia brasileira,
abrangendo todas as suas especialidades,
estendendo ainda à equipe auxiliar.
Além da grade diversificada que garante
a interdisciplinaridade do evento, a 18ª
edição do congresso ainda sediará diversos
encontros consagrados. Entre eles estão o
2º Congresso de Radiologia e Diagnóstico
Bucal do Centro-Oeste, o 3º Congresso
Internacional de Odontologia Forense, o 9º

Encontro Goiano de Cirurgiões-Dentistas
Militares, a 12ª Jornada de Técnicos em
Prótese Dentária do Centro-Oeste e o
3º Encontro de Odontologia Integrada
para Equipe Auxiliar. A novidade será o
Circuito Nacional de Endodontia, cuja
Etapa Goiás ocorrerá junta ao CIOGO,
assim, a programação da especialidade
foi concentrada neste evento e pode
ser conferida na pág. 14. E o programa
completo do CIOGO e demais eventos
nas págs. 18 e 20.
Trabalhos Científicos
As inscrições para trabalhos científicos
no CIOGO 2015 estão abertas desde
março pelo site www.ciogo.com.br e
se estendem até 07 de agosto. Ao todo
são cinco categorias em duas modalidades:
Fóruns (clínico, científico e acadêmico) e
Pôsteres (clínico e científico). Os melhores
trabalhos concorrerão a um prêmio total
em dinheiro de R$ 5.000 distribuídos
entre as categorias (R$ 1.000 cada) entre
outros prêmios.
Lazer
Mas nem tudo é trabalho! Em 2015, os
participantes poderão colocar a conversa
em dia nos espaços sociais do CIOGO.
A Rash Bier Cervejas Especiais oferecerá
um espaço muito aconchegante para quem
curte ou deseja saber mais sobre essa
nova tendência. Contaremos novamente

Sorteio de um Consultório KaVo
Na abertura do 18º CIOGO, teremos
mais uma vez o tradicional sorteio de um
consultório, neste ano, oferecido pela KaVo
e sua nova representante, a DoctorShop
Premium, marcas que juntas ofereceram
um Consultório KaVo C4 para sorteio
entre aqueles que se inscreveram nos
cursos da grade científica do CIOGO, nos
eventos paralelos ou tiveram trabalhos
científicos aprovados para apresentação
no congresso. Cada inscrição valerá
um cupom. O sorteio será realizado na
Abertura Oficial do evento, que terá
também como uma grande atração, o show
de humor de Nilton Pinto e Tom Carvalho
(mais na pág. 10).

CONCORRA A UM
CONSULTÓRIO
KAVO C4

*Foto ilustrativa

Feira Internacional
A Feira e Exposição Comercial de produtos
e equipamentos odontológicos do CIOGO é
sempre uma das grandes atrações do evento,
reunindo as principais e melhores marcas
mundiais. Lançamentos, tendências, novas

tecnologias e até os mais básicos consumíveis
estarão à disposição do público.
O acesso à Feira por visitantes é gratuito
e não requer inscrição.Assim, pode-se
perceber a cada edição o aumento do
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PROGRAMAÇÃO · 18º CIOGO
10/9 · QUINTA-FEIRA
"Controle da Hipersensibilidade
CT-1
Dentinária para Reabilitações
Paulo Vinícius
10:00 - 12:00 Estéticas do Sorriso" - Protocolos e Soares
Soluções Clínicas
CT-10
Zircônia em Odontologia:
10:00 - 12:00 passado, presente ou futuro?

Érica Miranda de
Torres

CT-12
Alternativas estéticas em implan- Chrystian Jesus
10:00 - 12:00 todontia no setor anterior
Mejia Delgadillo
CT-15
Protocolo Estético para Lentes de Alexandre
10:00 - 12:00 contato Diretas e Indiretas
Tateyama
CT-18
Equilibrando açúcar e flúor
10:00 - 12:00 / cárie e fluorose

CT-4
Sistemas Cerâmicos e suas
10:00 - 12:00 implicações clínicas

Andrea Melo

Novas possibilidades de apliCT-7
de Toxina Botulínica e
10:00 - 12:00 cação
Preenchedores Faciais

Altamiro Flávio
Ribeiro Pacheco

CT-16
Previsibilidade nas reabilitações
14:00 - 16:00 através da Ortodontia

Juliana Romanelli

CT-19
Restaurações Estéticas em Resina
14:00 - 16:00 Composta - Uma realidade Clínica Thiago Ottoboni
CT-21
Acidentes e complicações nas
14:00 - 16:00 exodontias de terceiros molares

Adriano Freitas
de Assis

CT-27
Manipulação tecidual na otimização Alessandro
14:00 - 16:00 de resultados estéticos pós exodontia Januário
Reabilitações em cerâmica pura
CT-5
dentes com substrato escu14:00 - 16:00 para
recido: Dificuldades do dia a dia.

José Carlos
Romanini / Carlos
Archangelo

Altair Antoninha
CT-11
Bel Cury /
14:00 - 18:00 Pesquisa e Pós-Graduação no Brasil Del
Carlos José Soares
CT-14
10 passos para desenhar um
17:00 - 19:00 sorriso com resinas compostas

· GRADE PRINCIPAL

11/9 · SEXTA-FEIRA
CT-42
10:00 - 12:00

Clareamento Dental Baseado
em Evidências Científicas

Luiz Narciso
Baratieri

CT-24
10:00 - 12:00

"Lentes de contato": mais do que
moda é ciência

Paula de
Carvalho
Cardoso / Ana
Paula Rodrigues
de Magalhães

CT-45
10:00 - 12:00

Reconstrução óssea e gengival
em áreas estéticas com alvéolos
comprometidos

Élcio
Marcantônio
Júnior

CT-30
10:00 - 12:00

Possibilidades clinicas com embase científico em cimentação
adesiva de restauros cerâmicos

Rogério
Marcondes

CT-48
10:00 - 12:00

Paulo Quagliatto

CT-33
10:00 - 12:00

Estética Imediata e Biomecânica
em Implantodontia: Uma
Abordagem Multidisciplinar

João Geraldo
Vieira Junior /
Getúlio Souza de
Marães

"Reconstruções Diretas
em Dentes Tratados
Endodonticamente - Indicação,
Planejamento e Técnicas de
Cimentação Adesiva para
Retentores de Fibra de Vidro."
Transforme sua Imagem em
Business!

Gustavo Teles

CT-36
10:00 - 12:00

Planejamento em Reabilitação
Oral Adesiva. Como resolver
casos complexos com uma
abordagem Biomimético. Por
onde começar?

Oscar Daniel
Gonzalez

CT-54
10:00 - 12:00

O papel da Odontologia em
Cuidados Paliativos

CT-39
10:00 - 12:00

Resinas "Bulk-Fill": Um novo
conceito para restaurações em
dentes posteriores

Antônio José
Marques Romano
/ Ana Maria Porta
Carvas

Jorge Eustáquio

CT-57
10:00 - 12:00

Sicknan Soares
Rocha / Dhiogo
Ribeiro de Souza

CT-25
14:00 - 16:00

Recipes for smile design : from
cosmetic to function but always
with STYLE

Carga imediata: da coroa unitária a protocolo. O passo a passo
das técnicas.

Stefen Koubi
CT-46
14:00 - 16:00

Em Busca do Natural

Luís Gustavo
Barrote Albino

CT-28
14:00 - 16:00

Composição Estética Em Dentes
Anteriores - O Foco Contínuo em
Bem Estar e Eficiência

Fábio Hirata /
Marcos Celestrino

CT-49
14:00 - 16:00

Manejo protético para estética
peri-implantar

Eduardo Amaral
Elias

CT-34
14:00 - 16:00

Devolvendo estética e auto-estima a paciente com fissuras
labiopalatais

Usama Hamdan
CT-52
14:00 - 16:00

Sedação com óxido nitroso:
quem ri por último?

Luciane Ribeiro
de Rezende
Sucasas da Costa

CT-37
14:00 - 16:00

Obtendo sucesso em estética
com procedimentos simples

Oscar Arauco
CT-55
14:00 - 16:00

Resinas em Implantodontia

Nicolas Andres
Caviglia

CT-58
14:00 - 16:00

Inlays/Onlays semidiretas com
silicone de modelos. Exelência
em Restaurações

Hamilton Renato
Pereira Lima

CT-43
14:00 - 18:00

Pop Dentistry: the Styleitaliano
Esthetic approach

Angelo
Putignano /
Valter Devoto

CT-47
17:00 - 19:00

Cirurgia Plástica Periimplantar
Reconstrutiva em Área Estética

Jurandyr Alvino
da Silva Junior

CT-50
17:00 - 19:00

O Laser e a Fototerapia na
Reabilitação Orofuncional

Hermes Pretel

CT-53
17:00 - 19:00

Tissue Care Concept: a busca
pela excelência estética nas
próteses sobre implantes

Toni Arcuri /
Lincoln Queirós

CT-56
17:00 - 19:00

Tratamento ortodôntico e
ortopédico facial. Orientação
segura para indicações por outras especialidades e por clínicos
generalistas

Willian Rodrigues

CT-59
17:00 - 19:00

Abordagem atual no tratamento Germana Jayme
do sorriso gengival
Borges

CT-8
14:00 - 16:00

CT-40
14:00 - 18:00

CT-26
17:00 - 19:00

Otimização dos resultados estéticos e funcionais - escolha e uso
de novos desenhos e superfícies
de implantes

Darceny Zanetta
Barbosa

Da Plástica Oclusal à
Reabilitação Oral via Dentística

João Christóvão
Palmieri Filho /
Lucia Monteiro
Machado
Augusto Lima /
Rogerio Ribeiro
Nascimento /
Elton M Dias

Perspectivas da Utilização da
Biofotônica no Reparo Ósseo

Antonio Luiz
Barbosa Pinheiro

CT-17
Desafios clínicos no atendimento Anelise Daher Vaz
17:00 - 19:00 de crianças pré-escolares com cárie Castro

CT-3
Opções de tratamento para im17:00 - 19:00 plantes com sequelas estéticas

Júlio César Joly

CT-29
17:00 - 19:00

Matriz BRB, otimizando as
restaurações classe IV

Gustavo
Bertholdo

CT-32
17:00 - 19:00

Mimetizando a natureza
Elí Jair Rodríguez
em próteses sobre implantes:
Conceitos clínicos e laboratoriais Ivich

Resina X Cerâmicas - Como,
CT-6
e Porque optar por uma Willian Kabbach
17:00 - 19:00 Quando
dessas técnicas

CT-35
17:00 - 19:00

Caminhos de Sucesso na
Ortodontia

Régis Murilo
Siqueira

CT-9
Mitos e Realidades do Marketing Adan Yañes
17:00 - 19:00 em Odontologia

CT-38
17:00 - 19:00

Resinas Indiretas SIMPLES.
Dicas e Segredos

Pablo Santoro

5
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Keigo Okubo

Marco Abanto

CT-20
Protocolo clínico-laboratorial de Alexandre Chaer
17:00 - 19:00 sistemas cerâmicos em CAD/CAM Cruvinel

WWW.CIOGO.COM.BR

Periodontal-restorative
connection

CT-13
10:00 - 12:00

Jaime Aparecido
Cury

Alternativas clínicas para maxi- Alessandro
CT-31
a adesão OU Sistemas ade- Loguércio
10:00 - 12:00 mizar
sivos universais: isto é possível?

ANTECIPE SUA INSCRIÇÃO COM CONDIÇÕES ESPECIAIS:

CT-51
10:00 - 12:00

(62) 3515-1511 / 3515-1542

MARCAS CONFIRMADAS
3M ESPE
ANGELUS
BIONNOVATION
BIOTRON
BM4
BONE HEAL
CASA DAS BROCAS
CIRO RADIOLOGIA
CLÍNICA CINÈSE /
DR.VARIZES
CORALDENT
CRISTÓFOLI
DABI OMB
DENTAL CREMER
DENTAL GLOBO/
CONEXÃO IMPLANTES

DENTAL LIFE DF
DENTAL LIMA
DENTAL SMILE
DENTAL SORRISO
DENTAL ÚNICA
DENTAL
UNIVERSITÁRIO
DMC
DOCTOR SHOP
DV DENT
EDITORA PONTO
FGM
GNATUS
GOIÂNIA
ORTHO CENTER
ICE

número de pessoas circulando, mantendo a
exposição com movimento intenso e com
grandes volumes de negócios.A tão desejada
climatização do Centro de Convenções de
Goiânia pôde ser conferida e aprovada na
última edição, o que vai garantir novamente
um ambiente bastante agradável a todos.
Mais de 75% dos espaços já foram
comercializados, as marcas confirmadas
podem ser conferidas no quadro acima.
Restam ainda algumas poucas oportunidades
às empresas interessadas, que podem entrar
em contato pelo (62) 3236-3129.
Inovação e conectividade
O CIOGO 2015 oferecerá em primeira mão
aos participantes do congresso, estações para
recarregamento de bateria para celulares,
permitindo a permanência de todos com

IVOCLAR
JHS BIOMATERIAIS
KAVO - DOCTORSHOP
PREMIUM
LABORDENTAL
LIVRARIA TOTA
MAX DESCARTE
NEODENT
ODONTO
EXCELLENCE
ODONTOMAR
OLSEN
ORAL-B
PRETTY DO BRASIL
Q2TEC

RASH BIER CERVEJARIA
RENNOVA
SDI
SERCON
SIGNO VINCES
SIN
SMART SMILE
SS WHITE
SYSTHEX
TALMAX
TDV DENTAL
THIMON
ULTRADENT
VOCO

mais tranquilidade,
mantendo a
conexão
com para contatos
profissionais
ou pessoais. Os
equipamentos
serão oferecidos
pela Replug Mídia
Inteligente (pág.
22) e já contam
com o apoio da
CIRO Radiologia
que patrocinará
duas unidades.
Promoção Dentais do CIOGO
Para tornar a participação no Ciogo ainda
mais acessível, as Dentais expositoras
do congresso empenharam novamente

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

RADIOGRAFIAS DIGITAIS INTRABUCAIS
E EXTRABUCAIS

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA
ODONTOLÓGICA
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TABELA DE INVESTIMENTO:

ANTECIPE SUA
INSCRIÇÃO COM
CONDIÇÕES ESPECIAIS:

ADESÃO

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

WWW.CIOGO.COM.BR

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

um patrocínio neste ano para manter a
promoção de grande sucesso nas últimas
edições. Com o subsídio das empresas, será
possível que as mesmas ofereçam aos seus
clientes um “Gift Voucher”, vale-presente
que substitui o pagamento da Adesão ao
congresso, para aqueles que adquirirem
um valor cumulativo de R$ 500 na Dental
participante de sua preferência.

ENCONTRO DE MILITARES
10/9 · QUINTA-FEIRA
Das 14 às 19h. Programação a definir.

EQUIPE AUXILAR
12/9 · SÁBADO

Além de ser beneficiado com a adesão do
congresso, o cliente ainda poderá ganhar
bônus para um curso da grade principal do
CIOGO. Para isso, o interessado deverá
procurar uma das Dentais participantes e
se informar das condições estabelecidas
por cada uma para oferecer este benefício.
Participam da promoção: Única Dental,
Dental Sorriso, DoctorShop, DoctorShop
Premium e Dental Lima.

ODONTOLOGIA FORENSE
10/9 · QUINTA-FEIRA
OL-1
10:00 - 10:30

Abertura Oficial: representantes
ABOR, ABOL, ABOGO

Abertura Oficial

OL-2
10:30 - 11:00

A importância do correto diagnóstico em Ortodontia

Régis Murilo
Siqueira

OL-3
11:00 - 12:00

Interação Ortodontia e Cirurgia
Ortognática

A confirmar

TÉCNICOS EM
PRÓTESE DENTÁRIA

11/9· SEXTA-FEIRA
OL-12
10:00 - 12:00

Reabsorção radicular
em Ortodontia: aspectos
clínicos e processos
judiciais

Wendel Minoro Muniz
Shibasaki / Ricardo
Henrique Alves
da Silva / Mariana
Mourão de Azevedo
Flores Pereira

OL-13
12:00 - 12:30

Teoria da perda de uma
chance em Ortodontia

OL-14
14:00 - 14:30

EA-1
10:00 - 12:00

Controle de Infecção

Roberta Rocha /
Sandra Aragão

EA-2
14:00 - 15:00

Importância da Equipe
auxiliar no atendimento da
Gestante

Emilia Carla
Finotti

EA-3
15:00 - 16:00

Relacionamento Interpessoal

Fernanda Silvério
de Faria

EA-4
17:00 - 18:00

Gestão e Administração

Adan Yañes

EA-5
18:00 - 19:00

Emergências Médicas e
atuação da ASB

Rafael Barbosa
Moraes

RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO

11/9 · SEXTA-FEIRA

RD-1
10:00 - 12:00

Dinâmica da interpretação
radiográfica do complexo
maxilofacial por meio dos
recursos imaginológicos

Claudio Froes de
Freitas

Mauro Machado do
Prado

RD-2
14:00 - 15:30

Flávio Manzi

A Ortodontia como
obrigação de meio ou
resultado: a visão da
magistratura

Diagnóstico por Imagem do
Terceiro Milênio: Tomografia
Computadorizada

Cláudio Henrique
Araújo de Castro

RD-3
15:30 - 17:00

Variações anatômicas observadas em exames de TCFC e
suas relevâncias clínicas

Christiano
Oliveira

Élida Norma Briñón

RD-4
17:00 - 18:30

Controle de qualidade em
imagens digitais

Mike dos Reis
Bueno

OL-4
12:00 - 12:30

Processos judiciais em tratamentos ortodônticos-cirúrgicos

Fernando Fortes
Pícoli

OL-5
14:00 - 14:30

Processos judiciais envolvendo a
Ortodontia no TJMG

Luiza Valéria de
Abreu Maia

OL-15
14:30 - 15:30

Reponsabilidad
Profesional

OL-6
14:30 - 15:30

Lesiones producidas en el tratamiento de Ortodoncia

Elida Norma Briñón

OL-16
15:30 - 16:00

Fatores que interferem no
tempo de tratamento em Thiago Leite Beaini
Ortodontia

OL-7
15:30 - 16:00

Extrações atípicas em Ortodontia: Luiz Renato
orientações legais
Paranhos

OL-17
16:30 - 17:30

Tracionamento ortodôntico: limitações clínicas

Marlos Loiola

OL-8
16:30 - 17:30

Importância do contrato e TCLE
em Ortodontia

Marcos Vinícius
Coltri

OL-17
16:30 - 17:30

Tracionamento ortodôntico: limitações clínicas e
processos judiciais

Fernanda Capurucho
Horta Bouchardet

OL-9
17:30 - 18:00

Utilização ética e legal da equipe
auxiliar em Ortodontia

André da Costa
Monini

OL-18
17:30 - 18:00

Necrose pulpar em dentes
submetidos a tratamento Kely Firmino Bruno
ortodôntico

OL-10
18:00 - 18:30

Uso dos auxiliares odontológicos
em Ortodontia nos países da
América do Sul

Carlos Sassi

OL-19
18:00 - 18:30

Perícias criminais em
Ortodontia

Rhonan Ferreira da
Silva

OL-11
18:30 - 19:00

Perícia em casos de processos
civis contra Ortodontista

Alicia Picapedra

OL-20
18:30 - 19:00

Limitações no tratamento
ortodôntico em pacientes
com doença periodontal

An Tien Li

12/9· SÁBADO
RD-5
10:00 - 13:00

MESA REDONDA
MODERNA-INTERATIVA
"O diagnóstico passo-a-passo na visão do
especialista"

André Caroli Rocha
/ Marcio Correa /
Décio Santos Pinto
Júnio / Elismauro
Francisco de
Mendonça / Tessa
de Lucena Botelho

HO-6 - Hands On
(opcional avulso)
15:00 - 17:00

Laudos de Imagens
das alterações ósseas e
dentárias dos maxilares Imagens de TCFC

Marcio Correa

HO-7 - Hands On
(opcional avulso)
15:00 - 17:00

A busca pela melhor qualiMike dos Reis Bueno
dade de imagem digital

Tecnologia
22
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Tecnologia e inovação
ABO GOIÁS INOVA COM ENERGIA
SOLAR PARA RECARREGAR CELULARES
E MODERNIZA REDE WI-FI

Em abril deste ano a ABO Goiás, em
parceria com a Replug Mídia Inteligente,
instalou em suas dependências três
estações de recarga de bateria para
celulares abastecidas com energia
sustentável, gerada por placa solar
fotovoltaica.
Com o objetivo de atender à crescente
demanda de recarregamento das baterias
de smartphones, os equipamentos, que
oferecem carregamento simultâneo a
vários dispositivos móveis, foram instalados
no hall do auditório, no refeitório e no
corredor do 1º andar.
O projeto, patrocinado pela CIRO
Radiologia e Êxito Contabilidade, contou
também com a aquisição de roteadores
profissionais, melhorando significativamente
a qualidade da internet wi-fi oferecida
gratuitamente na ABO Goiás aos dentistas.

é inovador e traz grandes benefícios ao
usuário, que conta com maior comodidade
para navegar e compartilhar informações.
“A conveniência do serviço se completa
com a presença de cabos universais,
atendendo todos os modelos atuais de
celulares. Assim, mesmo que o usuário
não tenha o carregador ou o cabo, ele
conseguirá utilizar nosso equipamento”,
complementa Thiago.
Salas de espera em geral são ambientes
bastante adequados para a instalação das
estações. Nestes locais é comum o uso
mais intenso dos celulares, o que leva
ao descarregamento mais rápido dos
aparelhos. Thiago ressalta ainda que “ao
oferecer como cortesia os serviços de

recarga e wi-fi aos clientes, as empresas
minimizam problemas de atendimento,
inclusive em eventuais atrasos, tornando a
espera mais tranquila e confortável”.
Aos Associados da Rede ABO que tiverem
interesse em oferecer o serviço nas salas
de espera de seus consultórios, a Replug
oferece 20% de desconto em seus planos.
62 8457-1070
62 8257-1512
www.replug.com.br / contato@replug.com.br

De acordo com Thiago Silva, sóciodiretor da Replug, a parceria com a ABO
Goiás é bastante pertinente. “Diante
do crescimento vertiginoso no uso dos
smartphones, as estações de recarga
da Replug atendem uma demanda cada
vez maior, permitindo ao usuário uma
experiência inovadora, tendo como
diferencial a energia solar, tecnologia
ainda pouco utilizada no Brasil. Com os
equipamentos ninguém precisa mais sair à
procura de uma tomada para recarregar o
celular”, conta.
Para Fabiano Vaz de Campos, diretor da
CIRO Radiologia e patrocinador, o projeto

Totem para eventos no Aniversário de 68 anos da ABO
Goiás, o equipamento também compõe portfólio da Replug

Estação patrocinada pela CIRO Radiologia, localizada
no Hall do Auditório da ABO Goiás

Hobbies
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No asfalto a rotina
dá lugar à diversão

Daniela Bittar e o Grupo de Triatletismo Santiago Ascenço

A CIRURGIÃ-DENTISTA DANIELA BITTAR
CONCILIA SUAS ATIVIDADES EM DUAS
PAIXÕES: A ODONTOLOGIA E O CICLISMO
Com o objetivo de praticar uma atividade
física para triatletismo, diversão e
interação com as pessoas, a cirurgiãdentista Daniela Bittar (38), pratica, há um
ano, o ciclismo.
Daniela é graduada em Odontologia pela
Universidade Federal de Goiás (UFG) e
fez Residência pela Universidade de São
Paulo (USP) no Hospital de Reabilitação
de Anomalias Craniofaciais, em Bauru.
A cirurgiã-dentista, que sempre gostou de
pedalar, faz parte do Pedal do Pequi, um
grupo de ciclismo, que se reúne nas tardes
de sábado e realiza passeios urbanos
pela cidade. “Entrei por indicação de uma
amiga que já pedalava. Eu queria iniciar
no ciclismo e o Pedal do Pequi posta nas
redes sociais os locais e os contatos do
grupo, assim você pode se organizar e
pedalar junto, com segurança e
diversão”, explica.

Solteira e sem filhos, Dra.
Daniela conta como concilia
a sua rotina. “Pratico
ciclismo nos fins de semana,
nos horários do Pedal do
Pequi e duas vezes por
semana à noite, assim que
acaba o expediente”.
De acordo com ela, ser
parte de um grupo é um
meio divertido de fazer
Dra. Daniela animada com a sua bike
atividade física, além
de proporcionar mais segurança e a
do Pequi proporciona, além da interação,
participar da discussão de assuntos como
possibilidade de poder trocar informações
a criação de ciclovias na cidade. “Adoro!”,
sobre o tema. “O grupo ajuda um ao
completou.
outro com vários tipos de informações
pertinentes como, por exemplo, se esse
material de bike é melhor que aquele etc.
O ciclismo, além de um hobby, já resulta
em grandes planos futuros da cirurgiãQuanto à segurança, nem se fala! Pedalar
dentista. “Minha expectativa é conseguir
em grupo é muito mais seguro”, disse.
vencer no triatletismo, pois sou iniciante
Segundo conta Dra. Daniela Bittar, o Pedal
e muitas vezes a perna não aguenta, pois

A cirurgiã-dentista também é apaixonada por sua profissão.
Legenda 4: Grupo de Triatletismo Santiago Ascenço.

Grupo de Triatletismo Santiago Ascenço

não uso nada externo na alimentação,
apenas coisas naturais”, conta.

um esporte em grupo, saia do circulo
vicioso ‘trabalho/casa’ e tenha este
momento interagindo com pessoas e ao
mesmo tempo se exercitando. Esta saída
é, sem dúvida, a solução para estresses,
de futuros problemas no sono e de
saúde. Com a experiência que tenho
em estudos de distúrbios do sono e
aparelhos para apneia, não tenho dúvida,
a atividade física associada ao lazer é
o melhor caminho para tratamento e
prevenção das enfermidades, sem te
afastar do seu trabalho, pelo contrário,
te deixa mais disposto a trabalhar”,
aconselha.

Apaixonada por Ortodontia, animais,
triatletismo e tênis (esporte), Dra.
Daniela é também professora de
Ortodontia e Odontopediatria, além de
ser membro da diretoria da Associação
Brasileira de Ortodontia e Ortopedia
Facial (ABOR – Seção Goiás).
Para os leitores da Revista Odonto,
Daniela Bittar deixa uma mensagem.
“Não deixe que o estresse, a doença e
a depressão tomem conta. Entre para

Institucional
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Natura e OrthoMundi
são novas parceiras
da ABO Goiás
ASSOCIADOS TÊM DESCONTO
PARA ADQUIRIR PRODUTOS
NAS LOJAS VIRTUAIS
Nova parceria firmada com um
franqueado Natura permite que os
Associados da ABO Goiás adquiram
produtos cosméticos com desconto
inclusive sobre promoções. Para obter o
desconto, há um código promocional que
será enviado periodicamente aos e-mails
dos associados e que também pode ser
informado por telefone, na Secretaria
da ABO Goiás, 62 3236-3101. Link para
compras: rede.natura.net/espaco/adotti.
A Orthomundi, fabricante e revendedora
de produtos ortodônticos, também
estabeleceu convênio com a ABO Goiás,
oferecendo desconto para aquisição de

produtos da própria marca em sua loja
virtual. A identificação do Associado será
confirmada após o primeiro cadastro ou
atualização cadastral na loja virtual www.
orthomundi.com.br. A empresa oferece
ainda cursos de atualização e capacitação

em Ortodontia, nos quais os Associados
também terão condições especiais para
participação.
Confira abaixo os diversos benefícios
oferecidos aos Associados da ABO Goiás:

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 645 0919

The Family Resort

Lazer
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Rash Bier Cervejas Especiais
UM LUGAR INCRÍVEL, FEITO ESPECIALMENTE
PARA OS AMANTES DA CERVEJA
Fundado em outubro de 2013 por
Adriano Reis Alves e sua esposa, Brunna
Pires, o Rash Bier é fruto de uma aventura
do casal, que, ao degustar pela primeira
vez uma cerveja artesanal, se apaixonou.
A partir daí começaram pesquisas,
degustações e, como em Goiânia haviam
poucas opções na época, aproveitaram
a experiência como gerentes de um bar
para abrir uma nova casa de cervejas
especiais. Tudo isso em menos de seis
meses.
O estabelecimento é localizado no
Setor Bueno. “Temos clientes cativos
que frequentam a casa toda semana e
novos clientes que vêm por indicações
de frequentes, ou que estão começando a
entrar no ‘mundo das cervejas artesanais’, e
até mesmo os que estão de passagem pela
cidade e nos encontram por meio de redes
sociais e indicações”, contou Adriano.
Da carta com cerca de 200 rótulos de
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diferentes países, estilos e sabores, as
cervejas da Colombina se destacam como
as mais vendidas na casa. Mas, de acordo
com Adriano, há também algumas inusitadas.
“Nesse mundo cervejeiro a criatividade
conta muito e hoje toda cervejaria
tem alguma representante com alguns
ingredientes inusitados. A Colombina, por
exemplo, tem a Saison do Pé Rachado, que é
uma cerveja que leva pequi em sua receita.
Também temos cervejas que levam frutas,
pimentas, chocolates, laranja, dentre outros
ingredientes”, explicou.
O estabelecimento também oferece
outras opções como destilados, cachaças,
sucos e refrigerantes. Além de petiscos
para acompanhar as cervejas. “O minihamburguer faz o maior sucesso, é o nosso
campeão de vendas”, disse o proprietário.
O Rash Bier estará presente no Congresso
Internacional de Odontologia de Goiás
– CIOGO 2015, em um estande especial
com exposição e venda de bebidas e

complementos. “Este ano será a nossa
primeira vez no CIOGO. Estamos muito
ansiosos para levar a cultura cervejeira para
todos que estarão no evento. Acredito que
será uma experiência única, não só para
nós, mas para todos. Levaremos cervejas de
várias partes do mundo, de diversos aromas
e sabores.Vocês não perdem por esperar!”.
Rash Bier - Cervejas Especiais
Onde:Av.T3, Nº 1390, Setor Bueno
Quando: de segunda a sexta, a partir das 18h.
Quanto: de R$ 8,00 até R$ 250,00
Contato: (62) 3086-4928
Facebook: www.facebook.com/rashbier

Aconteceu
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Jantar de Aniversário ABO Goiás 68 anos

Lançamento comercial da Conexão Implantes em Goiânia,
credenciando para revenda a Dental Globo

Turma de Instrumentação Rotatória dos Canais Radiculares,
sob coordenação do professor Iussif Mamede Neto

2ª Turma de Gestão em Odontologia “Business & Dental”,
coordenada pelo professor André Mallmann

Nova turma de Especialização em Ortodontia, coordenada
pelo professor Régis Murilo - Equipe ORTO

Nova turma de Formação de Auxiliar em Saúde Bucal,
coordenada pela professora Roberta Nery

Alunos da Especialização em Odontopediatria em aula com
dinâmica pedagógica

Aluna do curso de Odontologia Hospitalar da ABO Goiás,
Eliane Cardoso, conquistou o 2º Lugar Geral e 1º Lugar do
quesito Odontologia Hospitalar no CONBRAPE 2015

Turma de Especialização em Odontologia para Pacientes
Especiais, sob coordenação da professora Cerise Campos

Turma de Imersão em Prótese sobre Implantes,
sob coordenação da Equipe Reabilitação Oral

Nova turma de Especialização em Endodontia,
sob coordenação da Equipe EndoScience

Turma de Laudos em Tomografia Computadorizada,
coordenada pela professora Tessa Botelho

Treinamento realizado com a equipe de funcionários
da ABO Goiás

Encerramento do 9º curso clínico de Facetas Cerâmicas,
sob coordenação da Equipe Dentística

2º Encontro Personnalité abordando o tema Dor Orofacial,
com a presença da autora e professora Renata Fernandes

Palestra sobre as Oportunidades na Odontologia Hospitalar,
ministrada pela professora Camila de Freitas

Formatura da Turma de Especialização em Endodontia (20132015), coordenada pela Equipe EndoScience

Turma do curso de Imersão em Facetas Cerâmicas
(laboratorial), coordenado pela Equipe Dentística

Auditório da ABO Goiás durante o Cerec Discovery Goiânia,
evento realizado pela Sirona no dia 17 de Abril

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

