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Editorial

Chegou a hora. O CIOGO 2015 será
realizado de 09 a 12 de setembro de
2015 na capital goiana, completando 35
anos de tradição, tendo sua primeira
edição em 1980. A proposta de acomodar
profissionais de Odontologia e áreas afins
em um único lugar continua sendo a força
do evento internacional. A projeção do
Congresso em quantidade e qualidade
não deixa dúvidas. Ano após ano, ele tem
o ensejo de se superar. Por isso, inovação
e renovação são a especialidade dos
organizadores.
Nesta edição, o leitor saberá mais sobre
a programação científica e também o que
poderá encontrar no 18º CIOGO, com
opções de relaxamento e diversão. A
Revista Odonto antecipa ainda o assunto
de uma das principais palestras, o Style
Italiano, em uma entrevista exclusiva com o
professor europeu, Angelo Putignano.

Um bate-papo descontraído com Jairo
Curado evidencia o porquê ele é o
presidente de honra do CIOGO 2015.
A merecida homenagem faz jus aos quase
40 anos de carreira como dentista. Ele fala
sobre a trajetória profissional, a atuação
em entidades de classes e comenta o
cenário atual da Odontologia no Brasil.
A leitura é imperdível.

Em matéria especial, os dentistas saberão
em detalhes como as lentes binoculares
podem contribuir com o trabalho em
cada especialidade. O uso desse aparato
tecnológico é um conforto a mais para os
profissionais e garante maior qualidade aos
pacientes. Ele permite a ampliação da visão
em até cinco vezes e resulta em precisão e
melhor acabamento das restaurações.

A Revista Odonto traz também um pouco
mais do humor regional da dupla Nilton
Pinto e Tom Carvalho, que promete
agitar a abertura do Congresso com um
espetáculo diferenciado. A atração é garantia
de muitos sorrisos com a goianidade
dos dois comediantes reconhecidos
nacionalmente. Quer saber o melhor disso?
Você, congressista, tem entrada gratuita e
os inscritos em cursos ainda concorrerão a
um consultório KaVo oferecido em parceria
com a DoctorShop Premium.

Para fechar com chave de ouro, duas
atrações gastronômicas de Goiânia são
apresentadas nesta edição. Sucesso com
pessoas de todas as idades, a Bistrôgonofe
e o Tio Bákinas comercializam uma lista de
itens super convidativos. É de dar água na
boca! O popular e tradicional fazem parte
do cardápio das marcas de destaque na noite
goianiense e em setembro, integram a praça
de alimentação do CIOGO 2015.

O MELHOR CLAREADOR DENTAL,
AGORA TAMBÉM EM TRÊS SABORES
Nas concentrações 10 e 16%.
Alta qualidade com os melhores
preços do mercado.

LARANJA

SOLICITE NA SUA DENTAL!
HORTELÃ

AÇAÍ

Boa Leitura!
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Programação Científica
Especialização

7

Aperfeiçoamento
Avançado em Reconstrução Tecidual
Periodontal e Perimplantar
Julio Cesar Joly (Implanteperio)
Início: 25 de agosto de 2015
Carga Horária: 56 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

Master em Toxina Botulínica
e Preenchimento Facial (MIAMI - EUA)
Altamiro Flávio Ribeiro Pacheco
Início: 12 de outubro de 2015
Carga Horária: 50 horas

Toxina
Botulínica
Altamiro Flávio
Início: 21 de outubro de 2015
Carga Horária: 24 horas

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

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

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

Especialização em Odontologia Legal
Rhonan Ferreira
Seleção: 31 de outubro de 2015
Carga Horária: 750 horas

Especialização em Implantodontia
Equipe de Implantodontia ABO Goiás
Seleção: 23 de novembro de 2015
Carga Horária: 1120 horas

Especialização em Radiologia
Odontológica e Imaginologia
Tessa de Lucena Botelho
Seleção: 07 de novembro de 2015
Carga Horária: 648 horas

Especialização
em Dentística
Equipe de Dentística ABO Goiás
Seleção: 27 de novembro de 2015
Carga Horária: 814 horas

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

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

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

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

Especialização em Odontopediatria com
Habilitação em Sedação com Óxido Nitroso
Anelise Daher Vaz Castro
Seleção: 21 de novembro de 2015
Carga Horária: 609 horas

Especialização
em Periodontia
Equipe de Periodontia ABO Goiás
Seleção: 30 de novembro de 2015
Carga Horária: 893 horas

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

Business & Dental - Gestão de Clínicas
e Consultórios Odontológicos
André Mallmann
Início: 08 de outubro de 2015
Carga Horária: 64 horas

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

Prótese Parcial Fixa: Preparo/Provisório/
Articulador Semi Ajustável
Equipe Reabilitação Oral
Início: 02 de dezembro de 2015
Carga Horária: 30 hora

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

27 a 30 de abril de 2016
Akinobu Ogata (Japão/EUA) | Carlos Fernández Villares (Espanha) | Nitzan Bichacho (Israel) | Abelardo Baez (Chile) | Naoki Hayashi (Japão)
Paulo Monteiro (Portugal) | Jon Gurrea (Espanha) | Pascal Magne (Suiça/EUA) | Eric Van Dooren (Bélgica) | Daniel Edelhoff (Alemanha)
August Bruguera (Espanha) | Lorenzo Breschi (Itália) | Tetsuji Aoshima (Japão) | You Nino (Japão)
BRASIL
Cláudio Pinho | Ertty Silva | Luiz Otávio Camargo | Marcelo Calamita | Marco Masioli | Paulo Kano | Oswaldo Scopin | Ronaldo Hirata
Sidney Kina | Victor Clavijo | José Carlos Romanini | Carlos Archangelo | Rafael Decúrcio | Marcelo Kyrillos | Marcelo Moreira | Luis Calicchio
William Kabbach | Eduardo Santini | Andrea Melo | Tininha Gomes | Rogério Marcondes | Luiz Gustavo Barrote Albino | Dudu Medeiros

facebook.com/CongressoClinica | editoraponto.com.br |

[55 48]

3223 9150 | 0800 704 4018

O associado pode fazer sua inscrição na ABO/GO: [62] 3236 3129 - Tereza
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Olhos de lince
LENTES BINOCULARES
GARANTEM MELHOR
PERCEPÇÃO VISUAL
E PROPORCIONAM
RESULTADOS MAIS
SATISFATÓRIOS PARA
PROFISSIONAL E PACIENTE
Os procedimentos odontológicos,
estéticos ou não, são bastante minuciosos.
A introdução de aparatos tecnológicos
no dia-a-dia garante diversos benefícios
e facilita a realização das atividades na
área cirúrgica ou convencional dentro da
chamada micro- odontologia. As lentes
binoculares, por exemplo, são utilizadas por
odontólogos e médicos há muitas décadas.
Apesar das diversas vantagens, muitos
profissionais desistem de contar com esse
recurso por causa do peso, distorção de
imagem, pequena profundidade de foco,
desconforto e fadiga que essas ferramentas
podem causar. Dessa forma, é necessário usálas corretamente. O dentista clínico Carlos
Djahjah atua na área há 32 anos e, além de
trabalhar como odontólogo, é diretor da
Exam Vision no Brasil.
A empresa dinamarquesa produz lupas para
profissionais de saúde de todo o mundo.
Carlos foi capacitado para indicar a melhor
opção para cada caso e, para isso, leva em
consideração a ampliação, a ergonomia e
a iluminação para melhorar a qualidade
e o conforto no trabalho.Segundo ele, as
lentes binoculares, conhecidas como lupas
odontológicas, servem para que o profissional
possa enxergar melhor o que faz, de tal forma
que o trabalho e o resultado alcancem outra
dimensão em perfeição.

“É importante destacar que elas servem
para qualquer especialidade odontológica,
sobretudo para aquelas que executam os
procedimentos intra-bucais como Dentística,
Endodontia, Periodontia e em Estética”,
ressalta.Além de conferirem aumento do
campo visual pelo uso da magnificação óptica
– que pode variar entre duas vezes e meia até
cinco vezes -, elas são portáteis.
“A necessidade de refazer trabalhos diminui
muito, torna o dentista ergonomicamente
mais saudável e reduz a curvatura na coluna
cervical, o que o coloca em uma posição mais
adequada. Elas são leves, confeccionadas em
titânio, têm garantia de cinco anos e são 100%
customizadas”, enumera o diretor da Exam
Vision no Brasil. De acordo com Carlos, as
lupas hoje são exigidas nas listas de material
dos cursos de qualidade no Brasil e no
exterior.
Equipamentos extras
Como complemento às lentes, a empresa
comercializa o fotóforo, um suporte com uma
fonte de luz no centro da lupa que torna a
imagem extremamente clara e potencializa
Útil a várias especialidades
Os procedimentos odontológicos
realizados utilizando as lentes permitem a
execução da técnica de forma mais refinada
pela maior qualidade visual promovida pelo
equipamento. Na Endodontia, as lentes
binoculares permitem melhor diagnóstico
e determinação de extensão de fraturas
verticais e fissuras, remoção de
instrumentos fraturados, avaliação da
irrigação, preparo, obturação e selamento
coronário entre outros.

Diretor da Exam Vision no Brasil, o dentista Carlos Djahjah
destaca as inúmeras vantagens das lentes binoculares

a ampliação. Ele ilumina o campo visual que
está ampliado e não obriga o profissional a
se curvar para buscar a melhor incidência
de luz.“Se compararmos com o refletor do
equipamento, muitas vezes essa incidência
de luz vem pelo lado, na lateral, e acaba
resultando em sombra”, explica Carlos.
Existem ainda outros itens extras como
protetores para cirurgia, que são acoplados e
os filtros de LED.
Em Cirurgias, o diagnóstico de lesões de tecidos
moles com precisão na realização de biópsias
e incisões conservadoras são melhorados com
o uso desse aparato.A verificação das margens
das restaurações, remoção cuidadosa de tecido
cariado, melhor acabamento e polimento de
restaurações podem ser feitas com mais destreza
com as lentes binoculares. Para as Próteses,
as lentes conferem melhor desempenho na
confecção de margens protéticas durante preparo
dental; e na Periodontia, a sondagem de bolsas
periodontais e remoção de cálculos dentais se
tornam mais fáceis.
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Radiologia, Odontologia
Forense e Endodontia
são temas de eventos
do CIOGO
Simultaneamente ao CIOGO 2015, serão
realizados três eventos: 3º Congresso
Internacional de Odontologia Forense, 2º
Congresso de Radiologia e Diagnóstico
Bucal do Centro-Oeste e a Etapa Goiás
do Circuito Nacional de Endodontia. Os
eventos possuem programação e temas
específicos, com destaque para o congresso
de Odontologia Forense que traz uma
forte aproximação com a Ortodontia.
Odontologia Forense e Ortodontia
Com o tema “Interrelação entre Ortodontia
e Odontologia Legal”, o 3º Congresso
Internacional de Odontologia Forense
reunirá palestrantes com prestígio no Brasil
e no exterior nos dias 10 e 11 de setembro.
Nesta edição, os principais convidados são
da América do Sul. A professora Elida Brinon
(Argentina), Alicia Picapedra e Carlos Sassi
(Uruguai),Wendel Shibasaki (BA), Marlos
Loiola (BA), An Tien Li (UNB) e Ricardo
Henrique Alves da Silva (USP) desembarcam
em Goiânia especialmente para ministrar
palestras no evento.
Na ocasião serão discutidas questões
relacionadas ao tratamento ortodôntico e
os fatores que normalmente resultam em
processos judiciais contra ortodontistas,
como reabsorção radicular, necrose pulpar,
insatisfação com o tratamento e outros.
Segundo o coordenador do 3º Congresso
Internacional de Odontologia Forense,
Rhonan Silva, a expectativa é bastante
positiva por abordar um aspecto polêmico.

“O evento é voltado para
ortodontistas e odontolegistas.
Este ano iremos discutir as
melhores estratégias para
evitar processos judiciais ou
se defender quando o processo
já está instaurado”, afirma.
Consolidado no País e fora dele, o
evento sobre Odontologia Forense deve
atrair grande público. Os profissionais
contam, inclusive, com especializações na
área oferecidas pela Associação Brasileira
de Odontologia em Goiás (ABO Goiás).
Radiologia e Diagnóstico
Outra notável atração paralela ao CIOGO
2015 é o 2º Congresso de Radiologia e
Diagnóstico Bucal do Centro-Oeste, dias
11 e 12 de setembro. De acordo com a
coordenadora do evento, Tessa Botelho,

o enfoque este ano será o diagnóstico
das alterações patológicas dos maxilares
por meio de imagens digitais 2D e 3D.
“Eles são os métodos mais avançados de
imagens disponíveis”, explica.
O evento terá duas grandes novidades
nesta edição. Com vagas limitadas, haverá
um treinamento prático (hands on) com
professores gabaritados em duas áreas.
A primeira é voltada para a melhora na

Presença ilustre de Brad Neville marcou a importância do 1º Congresso de Radiologia e Diagnóstico Bucal do Centro-Oeste
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qualidade na obtenção das imagens digitais
2D e 3D, ministrado pelo professor Mike
Bueno. Na segunda serão abordados termos
utilizados em descrições de imagens em
laudos de exames radiográficos 2D e 3D,
com o professor Márcio Correa.
Tessa destaca que “será uma programação
específica preparada para todos aqueles que
militam ou tem afinidade pelo diagnóstico, de
modo a trazer estas áreas da Odontologia
para o aprendizado do clínico. Por isso,
ela ressalta que será a oportunidade do
profissional que trabalha especificamente
com este segmento aprimorar a qualidade
dos exames obtidos em seu serviço.
Auxiliados pela tecnologia, os participantes
farão parte de uma palestra interativa por
meio de um aplicativo específico. Na mesaredonda moderna os congressistas avaliarão
os casos apresentados para, posteriormente,
opinar, votar e participar das discussões.
A abordagem do evento será da qualidade
da imagem até a descrição das alterações
observadas com foco para profissionais
da área de Radiologia. Apesar disso,
os convidados são das mais diversas
especialidades. Na lista de palestrantes
estão profissionais de referência ligados
ao diagnóstico como a Estomatologia, a
Patologia e a Cirurgia Bucomaxilofacial e a
própria Radiologia.
Endodontia
A Etapa Goiás do Circuito Nacional de
Endodontia, abordada no número anterior
da Revista Odonto, é também um grande
destaque do CIOGO 2015 por trazer as
principais referências da especialidade em
uma programação diversificada com os
temas mais procurados pelos profissionais
da área que reúne o maior número de
especialistas na Odontologia.
O programa completo pode ser
conferido na tabela ao lado.

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

RD-2
14:00 - 15:30

Diagnóstico por Imagem do
Terceiro Milênio: Tomografia
Computadorizada

Flávio Manzi

RD-3
15:30 - 17:00

Variações anatômicas observadas em exames de TCFC e
suas relevâncias clínicas

Christiano
Oliveira

RD-4
17:00 - 18:30

Controle de qualidade em
imagens digitais

Mike dos Reis
Bueno

12/9 · SÁBADO
MESA REDONDA
MODERNA-INTERATIVA
"O diagnóstico passo-a-passo na visão do
especialista"

RD-5
10:00 - 13:00

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

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

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

Marcio Correa

CIRCUITO DE ENDODONTIA
11/9 · SEXTA-FEIRA

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

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-6
14:30 - 15:30

Lesiones producidas en el tratamiento de Ortodoncia

Elida Norma Briñón

OL-7
15:30 - 16:00

Extrações atípicas em Ortodontia: Luiz Renato
orientações legais
Paranhos

OL-8
16:30 - 17:30

Importância do contrato e TCLE
em Ortodontia

Marcos Vinícius
Coltri

OL-9
17:30 - 18:00

Utilização ética e legal da equipe
auxiliar em Ortodontia

André da Costa
Monini

OL-10
18:00 - 18:30

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

Carlos Sassi

OL-11
18:30 - 19:00

Perícia em casos de processos
civis contra Ortodontista

Alicia Picapedra

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

CE-1
10:00 - 12:00

Restauração do dente tratado
endodonticamente

Carlos José Soares

OL-13
12:00 - 12:30

Teoria da perda de uma
chance em Ortodontia

Mauro Machado do
Prado

CE-2
14:00 - 15:30

Processo de reparo dos tecidos
periapicais após o tratamento
endodôntico

João Eduardo
Gomes Filho

OL-14
14:00 - 14:30

Cláudio Henrique
Araújo de Castro

CE-3
15:30 - 17:00

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

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

Alexandre
Augusto Zaia

OL-15
14:30 - 15:30

Reponsabilidad
Profesional

Élida Norma Briñón

Avulsão Dentária

Maria Ilma de
Souza Côrtes

OL-16
15:30 - 16:00

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

OL-17
16:30 - 17:30

Tracionamento ortodôntico: limitações clínicas

Marlos Loiola

OL-17
16:30 - 17:30

Tracionamento ortodôntico: limitações clínicas e
processos judiciais

Fernanda Capurucho
Horta Bouchardet

OL-18
17:30 - 18:00

Necrose pulpar em dentes
submetidos a tratamento Kely Firmino Bruno
ortodôntico

OL-19
18:00 - 18:30

Perícias criminais em
Ortodontia

Rhonan Ferreira da
Silva

OL-20
18:30 - 19:00

Limitações no tratamento
ortodôntico em pacientes
com doença periodontal

An Tien Li

CE-4
17:30 - 19:00

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

Arsenal Tecnológico
na Clínica Endodôntica

Álvaro Henrique
Borges

CE-8
17:00 - 18:00

Evolução dos instrumentos
endodônticos

Hélio Pereira Lopes

Entrevista
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Legado de excelência científica,
ativismo e retidão
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JAIRO CURADO É HOMENAGEADO COM O TÍTULO
DE PRESIDENTE DE HONRA DO 18º CIOGO
Com quase quatro décadas de experiência
na Odontologia, o presidente de honra da
18º edição do CIOGO é Jairo Curado. A
trajetória profissional dele inclui passagens
por entidades classistas de nível nacional e
também a fundação da Associação Brasileira
de Ortodontia e Ortopedia Facial em Goiás
(ABOR-GO), em 1993.A homenagem ratifica
a contribuição dele para a Odontologia
nacional e regional.
A ascensão profissional de Jairo foi possível
com o apoio da família.Aos 61 anos de idade,
ele avalia o passado e destaca o pai, a mãe, a
esposa e os dois filhos como apoiadores e
incentivadores.“Eu recebo esta homenagem
da Associação Brasileira de Odontologia e
transfiro a eles (a família) esta honra. São
minha prioridade”, ressalta. Segundo Jairo, o
tio e a professora foram quem o incentivaram
a trilhar o caminho da Ortodontia.

os professores do “grupo da Orto”.“Estendo
a eles por justiça porque, sem nenhum tipo
de interesse em compensações ou vantagens,
tornaram o curso de Ortodontia da ABO
Goiás, enquanto durou, nacionalmente
reconhecido”, lembra.

“O esforço em oferecer novidades
resulta na história de sucesso dos
Congressos da ABO Goiás”
Graduado pela Universidade Federal de
Goiás, Jairo tem títulos de especialista, mestre
e doutor. Com um currículo repleto de
cursos dentro e fora do País, ele completa, no
final deste ano, 37 anos de formado sendo 32
deles dedicados à Ortodontia.

Após anos de experiência, o ortodontista
analisa com propriedade as mudanças no
O tributo a ele é compartilhado com todos
cenário profissional como o acesso facilitado
às universidades
e aumento da
concorrência
de mercado.A
percepção de
Jairo faz sentido.
De acordo com
dados de 2013 do
Conselho Federal
de Odontologia,
são 212 cursos de
Odontologia que
formam milhares
de profissionais
todos os anos
Turma de Especialização em Ortodontia sob coordenação do Prof. Dr. Jairo Curado
no Brasil.

Atendimento odontológico
“Há, atualmente, um número exagerado
de cirurgiões-dentistas no mercado. Eles
estão ávidos por trabalho e necessitam de
aperfeiçoamento. A grande maioria opta
pelo meio mais barato, rápido e fácil, o que
pode comprometer a qualidade técnica
e ética destes odontólogos”, afirma. Sem
condições de avaliar os resultados efetivos e
aspectos específicos da atividade, o paciente
escolhe o profissional pelo preço. “Se a
aparência melhorou, a pessoa se considera
absurdamente satisfeita”, explica.
Embora a preocupação com saúde seja
crescente, inclusive a bucal, e o acesso ao
serviço ainda seja deficiente, o Brasil é o
país com o maior número de dentistas do
mundo. As informações fazem parte do
livro “Perfil Atual e Tendência do CirurgiãoDentista Brasileiro”, publicado em 2010.
Após cruzamento de informações de
diferentes bases de dados, como a do
Ministério do Trabalho, Ministério da
Fazenda, Capes e entidades de classe, as
autoras do livro descobriram que 19% dos
dentistas do mundo são brasileiros.
18º CIOGO
Apesar do cenário adverso, Jairo acredita
que oportunidades de atualização como
o 18º Congresso Internacional de
Odontologia de Goiás (CIOGO) podem
ser bastante proveitosas aos profissionais.
O evento apresenta o que há de mais
moderno e científico para todas as
especialidades odontológicas.
“O esforço em oferecer novidades resulta na

Equipe de professores de Especialização em Ortodontia coordenada por Jairo Curado.
Parte superior: Sabrina, Rubens, Jairo e Leandro. Parte inferior: Ronaldo, Márcio, Mônica e Antônio Carlos

história de sucesso dos Congressos da ABO
Goiás. O CIOGO é, sem dúvidas, o maior
evento do gênero no Centro-Oeste e um
dos maiores do Brasil”, diz. O presidente de
honra do evento cita ainda outra vantagem
do CIOGO: o encontro com colegas, amigos,
representantes comerciais, professores de
outras cidades e estados.
Tecnologia e acesso universal
A prática odontológica evoluiu de forma
notória nos últimos anos. Considerada
extremamente importante pelo
ortodontista, a tecnologia alcançou todos
os aspectos da vida e no consultório não
foi diferente. Jairo cita algumas mudanças
na rotina do dentista após advento dos
aparatos tecnológicos, mas salienta que é
necessário moderação.
“Os avanços nos campos de diagnóstico,
planejamento e até na execução de trabalhos
com alto grau de precisão são maravilhosos.
É preciso aprender a utilizá-la com seriedade
e não como pirotecnia para impressionar ou
convencer pacientes”, alerta Jairo.
Ele destaca ainda que o inimaginável do
passado hoje é realidade. As melhorias
relacionadas aos materiais dentários incluem
opções novas e vantajosas em todos os
ramos da Odontologia. O titânio, por
exemplo, proporciona implantes seguros

que possibilitam reabilitações. No caso do
acesso e disseminação de informações em
tempo real, houve incremento de qualidade
nas áreas do conhecimento. “No campo
científico é possível constatar a melhoria das
pesquisas”, complementa.
No entanto, apesar da evolução tecnológica,
o Brasil ainda enfrenta muitos entraves no
que se refere à saúde bucal. Cerca
de 37 milhões de brasileiros saíram
da linha da pobreza ingressando na
classe média, de acordo com dados
de agosto de 2013, do Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea), e a maioria deles conseguiu
acessar planos odontológicos. O
incremento financeiro e social
destoa de um fato relevante: muitos
brasileiros jamais foram atendidos
por um odontólogo.
“Há uma grande parcela da
população que nunca foi ao
dentista. Outra parte expressiva só
teve acesso às extrações dentárias”,
lamenta o ortodontista. Para Jairo,
somente uma mudança de postura
dos governos municipal, estadual
e federal, com planejamento,
honestidade e determinação
pode alterar este panorama em
médio prazo.
Jairo Curado, presidente
de honra do 18º CIOGO
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UTI Cênica
Outra novidade que também será
apresentada no CIOGO é a UTI Cênica.
Trata-se de um estande que será montado
na área da Feira Comercial com todas os
equipamentos reais de uma UTI, buscando
difundir o conhecimento dessa área que ainda
recebe pouca atenção dos profissionais da
Odontologia. No espaço serão realizadas

PROGRAMA - UTI CÊNICA

HÁ DOIS ANOS A REFACE E A FUNDAÇÃO
GLOBAL SMILE REALIZAM TRABALHOS EM
CONJUNTO GRATUITAMENTE
Com o objetivo de fornecer tratamento
multidisciplinar e gratuito a pacientes com
deformidades faciais, em especial as fissuras
lábio palatinas, a Associação de Combate às
Deformidades Faciais (Reface) é parceira da
Global Smile Foundation desde 2013.
Consideradas organizações irmãs, as
entidades desenvolvem trabalhos conjuntos
em mais de nove países no continente
africano, na Ásia e também na América
Latina.
Atuando dentro da ABO Goiás, a Reface já
acumula números incríveis: são mais de 1,8
mil pacientes operados e mais de 10 mil
atendimentos multidisciplinares realizados
nas áreas de Fonoaudiologia, Psicologia,
Fisioterapia e Odontologia.
Já a Fundação Global Smile (GSF), também
sem fins lucrativos, atua desde 2008 e esteve
presente no Equador, Peru, El Salvador,
Guatemala, Costa do Marfim, Burkina Faso,
Senegal, Líbano, República do Mali, Índia e,
em 2015, no Brasil, Marrocos e Nigéria.

Nos últimos 28 anos, os
fundadores da GSF têm se
envolvido com programas
Fernando Almas e Usama Hamdan durante cirurgia de correção de fissura lábio-palatal
de auxílio a pacientes
nascidos com deformidades
e contando com o apoio da ABO Goiás, o
faciais e pouco assistidos, com ênfase
estande da Reface no Congresso também
especial àqueles com fissura labial e palatal
contará com a presença da Fundação
de todo o mundo. “Nós reconhecemos a
Global Smile. O presidente da GSF, Usama
necessidade não só de oferecer a cirurgia
Hamdan, ministrará a palestra/curso
corretiva e procedimentos odontológicos,
teórico “Devolvendo estética e autoestima
mas também a urgente necessidade
a paciente com fissuras labiopalatais”,
de implementação de um cuidado
disponível na grade principal do CIOGO.
compreensivo e multidisciplinar, associado
a programas educacionais e preventivos”,
afirma o presidente da Fundação, Usama
Os presentes poderão se informar sobre as
entidades, além de obter mais informações
Hamdan.
sobre a possibilidade de estudo, ajuda e
participação nas ações da Reface e da
“Acreditamos que todas as comunidades
Global Smile. “O CIOGO com certeza é
têm o direito de receber um cuidado de
um dos maiores eventos da Odontologia
primeira classe por profissionais de saúde
altamente qualificados, independente de sua no Brasil e na América Latina. Com uma
gestão inteligente e moderna, a ABO Goiás
situação socioeconômica, raça, religião ou
torna a cada ano o Congresso maior e
nacionalidade”, explica Usama.
mais importante no meio acadêmico e
científico”, elogia o presidente da Reface,
As fundações parceiras estarão presentes
Fernando Almas.
no CIOGO 2015. Em uma iniciativa inédita

diversas palestras gratuitas e demonstrações.
Os interessados podem conferir a
programação no quadro abaixo.A iniciativa
conta com as parcerias do Hospital Geral de
Goiânia, da Sociedade de Terapia Intensiva do
Estado de Goiás, do Curso de Odontologia
Hospitalar da ABO Goiás, da Reface e dos
profissionais palestrantes.
11/09

Prevenção de Pav
Associação Fonoaudiologia
e Odontologia

Edna Rocha
(SOTIEGO)

09:00 - 10:00

10/09

Panorama atual da odontolo- José Augusto
gia em terapia intensiva
(AMIB)

11/09

Halitose em ambiente
hospitalar

Celi Vieira

10/09

Protocolo de higiene bucal
em unidade de terapia
intensiva

Eliane Araújo
(ABO Goiás)

11/09

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

A UTI em que você trabalha
é segura?

Durval Pedroso
(HGG e SOTIEGO)

10/09

Denise Miliolli
(SOTIEGO)

11/09

Sepse

Sepse e Odontologia

Claudiane Santana

11/09

Intervenção fonoaudiológica
ao paciente internado em
Unidade de Terapia Intensiva

Vanessa Américo
(HGG)

12/09

Cuidados pós operatórios
(Odontologia Hospitalar) em
pacientes politraumatizados

Angela Beatriz
(SOTIEGO, HUGOL,
HUANA)
Larissa (HGG)

09:00 - 10:00

Parceria de sucesso
para fazer o bem
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11:00 - 12:00

10:00 - 11:00

14:00 - 15:00

10/09

Acompanhamento multidisciplinar em CTI do paciente
com trauma facial.

Fernando Almas
(HGG)

10/09

Meu paciente não abre a
boca, o que faço?

Camilla de Freitas
(SOTIEGO E ABO)

10/09

16:00 - 17:00

Estudos atuais sobre a imporAntônio Fagundes
tância dos procedimentos de
Jr. (SOBRAMI-DF)
oralcare no ambiente hospitalar

12/09

Doença Periodontal e suas
consequências no paciente
internado no CTI

10/09

Abertura Oficial

12/09

Ventilação mecânica Invasiva Kemil Rocha
X Não Invasiva
(HGG e HRSM)

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

17:00

15:00 - 16:00

09:00 - 10:00

10:00 - 11:00
11:00 - 12:00

Como ajudar?
REFACE
A Reface é uma organização sem fins lucrativos
com titularidade de Organização Social Civil de
Interesse Público(OSCIP), título que possibilita a
doação do Imposto de Renda de pessoa física e/
ou jurídica.A Associação acredita que qualquer
pessoa possa doar não somente dinheiro, mas
também o seu tempo para ajudar quem precisa.
FUNDAÇÃO GLOBAL SMILE
A Fundação necessita de voluntários
comprometidos e que queiram fazer a
diferença na vida de pacientes carentes
fissurados pelo mundo. Os interessados
podem acessar o site www.gsmile.org ou as
redes sociais pelo Facebook (Global Smile
Foundation) e pelo Instagram (@g_smile_org).
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Inovação é a marca do terceiro
maior congresso do País
EVENTO TEM PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA COM
ESPECIALISTAS DE RENOME MUNDIAL E OFERECE
ATRAÇÕES PARALELAS, OPÇÕES DE LAZER, ALÉM
DE ABERTURA COM SHOW DE HUMOR
O 18º Congresso Internacional de
Odontologia de Goiás (CIOGO) atrai
profissionais de todo o mundo. Agendado
para ocorrer entre os dias 09 e 12 de
setembro, o evento é um dos poucos em
Goiás a alcançar a lotação máxima do
Centro de Convenções de Goiânia. Não
poderia ser diferente a grande procura
já que o local reunirá diversas
atrações e ainda uma programação
científica paralela.
Milhares de pessoas participarão
do CIOGO, do Circuito Nacional
de Endodontia (pág.10), do 3º
Congresso Internacional de
Odontologia Forense (pág.10),
do 2º Congresso de Radiologia
e Diagnóstico Bucal do CentroOeste (pág.10), do 9° Encontro
Goiano de Cirurgiões-Dentistas
Militares (pág.22) e do 3º

Encontro de Odontologia Integrada para a
Equipe Auxiliar (pág.22).
35 anos após a primeira edição, em 1980,
o protagonismo do CIOGO conquistou
o feito de ser considerado por muitos o
melhor evento da Odontologia brasileira,
voltado para todas as especialidades da área,
técnicos e auxiliares. Com a ABO Goiás e
a força da Odontologia goiana, ele ganhou
grande notoriedade na última década.
A programação científica reúne os mais
gabaritados professores do Brasil e do
exterior, o que reforça a tradição do evento
em apresentar novidades aos congressistas.
O sucesso do evento também pode ser
atribuído ao planejamento, organização,
dedicação e hospitalidade da equipe de
organização. Este ano, o Congresso deve
quebrar seu próprio recorde de público ao
ultrapassar a marca de 10 mil participantes
e atrair as principais marcas na área da
Odontologia em uma grande feira de
exposição comercial.
O CIOGO 2015 contará com mais de 300
atividades científicas, entre cursos teóricos,
conferências, mesas-redondas, hands on,
fóruns e pôsteres distribuídos em nove
auditórios simultâneos com mais de 100
professores convidados oriundos de dez
diferentes países.
Trabalhos Cientíﬁcos
O número de inscrições para exposição
de trabalhos científicos no CIOGO 2015

superou as expectativas.
Foram selecionados
trabalhos de cinco
categorias em duas
modalidades: Fóruns
(clínico, científico ou
acadêmico) e Pôsteres
(clínico ou científico).
O melhor trabalho de
cada categoria será
premiado com R$ 1 mil
em dinheiro, totalizando
R$ 5 mil em premiação
entre as categorias,
Abertura terá tradicional show de humor e sorteio de um consultório KaVo
além de outros prêmios
encerramento do CIOGO, em 12 de
patrocinados que serão oferecidos aos
classificados na segunda e terceira posição.
setembro, o Happy Hour não terá hora
para terminar, em uma espécie de versão
Lazer
estendida especial.
A distração e (re)encontro com os colegas
Super Prêmio
irão acontecer em diversos espaços para
A KaVo e sua representante local, a
todos os gostos no CIOGO 2015. O
DoctorShop Premium, realizarão o
Café Retrô, a Cachaçaria e o Espaço Bel
Lasmar estarão presentes no evento com
sorteio de um consultório na abertura
do Congresso. Somente os inscritos nos
ambientes renovados. Os amantes de
cerveja terão a oportunidade de conhecer
cursos da grade científica do CIOGO,
e desfrutar dos itens da Rash Bier Cervejas nos eventos paralelos ou participantes
com trabalhos científicos aprovados
Especiais e também aproveitar o famoso
Happy Hour no Rancho CIRO-ABO. Lá,
para apresentação no evento poderão
os participantes encontrarão o Chopp
concorrer ao super prêmio. Cada inscrição
vale um cupom para a disputa, que será
Brahma e Colombina, shows ao vivo, DJs
realizada na abertura oficial. No mesmo
e também diversas opções de alimentação,
dia haverá um show de humor com Nilton
como o estrogonofe da Bistrôgonofe
e os sanduíches do Tio Bákinas. No
Pinto e Tom Carvalho.

CONCORRA A UM
CONSULTÓRIO
KAVO C4

5

(62) 3515-1511 / 3515-1542
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

*Foto ilustrativa
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PROGRAMAÇÃO · 18º CIOGO
10/9 · QUINTA-FEIRA

· GRADE PRINCIPAL

11/9 · SEXTA-FEIRA

"Controle da Hipersensibilidade
CT-1
Dentinária para Reabilitações
Paulo Vinícius
10:00 - 12:00 Estéticas do Sorriso" - Protocolos e Soares
Soluções Clínicas

CT-13
10:00 - 12:00

Conexão
Periodontal-Restauradora

Keigo Okubo

Zircônia: aplicabilidade clínica
CT-10
reabilitações orais sobre
10:00 - 12:00 em
dentes e implantes

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-30
10:00 - 12:00

Possibilidades clinicas com embase científico em cimentação
adesiva de restauros cerâmicos

CT-33
10:00 - 12:00

Érica Miranda de
Torres

CT-12
Alternativas estéticas em implan- Chrystian Jesus
10:00 - 12:00 todontia no setor anterior
Mejia Delgadillo

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?
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-2
Monitoramento de Mucosites e
14:00 - 16:00 Peri-implantites

Hugo Roberto
Lewgoy

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

Clareamento Dental Baseado
em Evidências Científicas

Luiz Narciso
Baratieri

CT-45
10:00 - 12:00

Reconstrução óssea e gengival
em áreas estéticas com alvéolos
comprometidos

Élcio
Marcantônio
Júnior

Rogério
Marcondes

CT-48
10:00 - 12:00

Paulo Quagliatto

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."

CT-51
10:00 - 12:00

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

Antônio José
Marques Romano
/ Ana Maria Porta
Carvas

CT-39
10:00 - 12:00

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

Jorge Eustáquio

CT-57
10:00 - 12:00

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

Sicknan Soares
Rocha / Dhiogo
Ribeiro de Souza

CT-28
14:00 - 16:00

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

Fábio Hirata /
Marcos Celestrino

CT-46
14:00 - 16:00

Em Busca do Natural

Luís Gustavo
Barrote Albino

CT-34
14:00 - 16:00

Devolvendo estética e auto-estima a paciente com fissuras
labiopalatais

Usama Hamdan

CT-49
14:00 - 16:00

Manejo protético para estética
peri-implantar

Eduardo Amaral
Elias

CT-37
14:00 - 16:00

Obtendo sucesso em estética
com procedimentos simples

Oscar Arauco

CT-52
14:00 - 16:00

Sedação com óxido nitroso:
quem ri por último?

Luciane Ribeiro
de Rezende
Sucasas da Costa

CT-8
14:00 - 16:00

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

Darceny Zanetta
Barbosa

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-40
14:00 - 18:00

Da Plástica Oclusal à
Reabilitação Oral via Dentística

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

CT-43
14:00 - 18:00

Pop Dentistry: the Styleitaliano
Esthetic approach

Angelo
Putignano /
Valter Devoto

CT-26
17:00 - 19:00

Perspectivas da Utilização da
Biofotônica no Reparo Ósseo

Antonio Luiz
Barbosa Pinheiro

CT-47
17:00 - 19:00

Cirurgia Plástica Periimplantar
Reconstrutiva em Área Estética

Jurandyr Alvino
da Silva Junior

CT-29
17:00 - 19:00

Matriz BRB, otimizando as
restaurações classe IV

Gustavo
Bertholdo

CT-50
17:00 - 19:00

O Laser e a Fototerapia na
Reabilitação Orofuncional

Hermes Pretel

CT-32
17:00 - 19:00

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

CT-53
17:00 - 19:00

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

Toni Arcuri /
Lincoln Queirós

CT-35
17:00 - 19:00

Caminhos de Sucesso na
Ortodontia

Régis Murilo
Siqueira

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-38
17:00 - 19:00

Resinas Indiretas SIMPLES.
Dicas e Segredos

Pablo Santoro

CT-59
17:00 - 19:00

Abordagem atual no tratamento Germana Jayme
do sorriso gengival
Borges

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

Marco Abanto

CT-17
Desafios clínicos no atendimento Anelise Daher Vaz
17:00 - 19:00 de crianças pré-escolares com cárie Castro
CT-20
Protocolo clínico-laboratorial de Alexandre Chaer
17:00 - 19:00 sistemas cerâmicos em CAD/CAM Cruvinel
CT-3
Opções de tratamento para im17:00 - 19:00 plantes com sequelas estéticas

12/9 · SÁBADO
CT-42
10:00 - 12:00

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

Júlio César Joly

Resina X Cerâmicas - Como,
CT-6
e Porque optar por uma Willian Kabbach
17:00 - 19:00 Quando
dessas técnicas
CT-9
Mitos e Realidades do Marketing Adan Yañes
17:00 - 19:00 em Odontologia

ANTECIPE SUA INSCRIÇÃO COM CONDIÇÕES ESPECIAIS:

WWW.CIOGO.COM.BR
A dupla apresentará as melhores prosas,
causos e piadas acumulados em 22 anos
de carreira. A presença dos goianos no
palco é uma oportunidade para rir dos
personagens e aproveitar o bom humor
dos caipiras. O espetáculo de Nilton e
Tom será no dia 09 de setembro, às 20
horas, no Teatro Rio Vermelho, Centro de
Convenções. Os ingressos são gratuitos,
limitados e devem ser retirados com
antecedência na ABO Goiás.
Feira Internacional
A Feira e Exposição Comercial de produtos
e equipamentos odontológicos do CIOGO
é sempre uma das grandes atrações do
evento, concentrando as melhores marcas

mundiais. Lançamentos, tendências, novas
tecnologias e os mais básicos consumíveis
estarão à disposição do público. Na ocasião,
dois televisores LED de 32 polegadas
e uma bicicleta serão sorteados. Para
concorrer aos prêmios, basta aproveitar
as condições especiais dos produtos e
serviços da Feira Comercial. Cada R$ 150
em compras dá direito a um cupom. O
acesso à Feira por visitantes é livre e não
requer inscrição. A gratuidade permite
a presença de maior público ao evento,
promove um grande volume de negócios,
beneficiando expositores e os dentistas que
sempre conferem excelentes opções entre
os corredores climatizados do Centro de
Convenções da capital goiana.

5
Inovação e conectividade
O CIOGO 2015 oferecerá em primeira
mão aos participantes do congresso
sete estações para recarga de bateria de
celulares. Os equipamentos são um facilidade
oferecida pela Replug Mídia Inteligente com
o patrocínio da CIRO Radiologia e apoio da
ABO Goiás. Os pontos estarão distribuídos
na Feira Comercial e no primeiro andar para
garantir que todos os participantes tenham
acesso e se mantenham conectados aos
contatos profissionais e/ou pessoais.
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Promoção Dentais do CIOGO
Para tornar a participação no Ciogo
ainda mais atraente e acessível, as Dentais
expositoras no Congresso se empenharam
novamente este ano para assegurar um
patrocínio que garantisse a continuidade da
promoção de grande sucesso nas últimas
edições. Com o subsídio das empresas, elas
oferecem aos seus clientes um Gift Voucher,
ou seja, um vale-presente que substitui o
pagamento da adesão ao evento para quem
adquirir um valor cumulativo de R$ 500 na
Dental participante escolhida.
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 sobre as
condições estabelecidas por cada uma delas.
Participam da promoção: Dental Universitário,
Única Dental, Dental Sorriso, DoctorShop,
DoctorShop Premium e Dental Lima.

INVESTIMENTO:

ADESÃO

EQUIPE AUXILAR
12/9 · SÁBADO

TÉCNICOS EM
PRÓTESE DENTÁRIA

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

São mais de 20 cursos compartilhados com
Cirurgiões-Dentistas na grade do CIOGO.

ENCONTRO DE MILITARES
10/9 · QUINTA-FEIRA
EM-1 / EM-2
14:00 - 15:30

Abertura / O diagnóstico
periodontal no contexto da
clínica odontológica diária

Luciano Alberto
de Castro

EM-3
16:00 - 17:00

Adesão e protocolos de
cimentação

Talita Souza
Dantas

EM-4
17:00 - 19:00

Emergências Médicas:
Abordagens no consultório
odontológico

José Silva Júnior
Ricardo Durão

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

*Imagens
ilustrativas

MARCAS CONFIRMADAS
3M ESPE
ABOR GOIÁS
ÁGUA NA BOCA
BUFFET
ANGELUS
BIOMACMED
BIONNOVATION
BIOTRON
BISTROGONOFE
BM4
BONE HEAL
CASA DAS BROCAS
CEO ODONTOLOGIA
CIRO RADIOLOGIA
CLICK DUDU

CINÈSE / DR.VARIZES
CORALDENT
CRISTÓFOLI
CRO GOIÁS
CURAPROX
DABI OMB
DENTAL CREMER
DENTAL GLOBO /
CONEXÃO
DENTAL LIMA
DENTAL PRESS
DENTAL SMILE
DENTAL SORRISO
DENTAL ÚNICA
DENTAL UNIVERSITÁRIO

DESIGN ORAL
DMC
DOCTOR SHOP
DV DENT
EDEL WHITE
EDITORA PONTO
ELIAS SPORTS (BIKES)
ESPAÇO BEL LASMAR
FERNANDES ODONTO
FGM
G3 WIROVIT
GNATUS
GOIÂNIA
CONVENTION
GOIÂNIA ORTHO
CENTER
ICE

IDEAL PRÓTESE
IVOCLAR
JHS BIOMATERIAIS
LABORDENTAL
MAX DESCARTE
NEODENT
ODONTO
EXCELLENCE
ODONTOMAR
OLSEN
ORAL-B
PRETTY DO BRASIL
Q2TEC
RASH BIER CERVEJARIA
REFACE / GLOBAL SMILE
REIMON
RENNOVA

REPLUG
CARREGADORES
SAGA TOYOTA
SDI
SIGNO VINCES
SIN
SMART SMILE
SS WHITE
SYSTHEX
TALMAX
TDV DENTAL
THIMON
TIO BÁKINAS
ULTRADENT
UNIP
VOCO
WELFARE

Curso Internacional
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Sorriso ao estilo italiano

centenas de cores de
resinas compostas.

ELEGÂNCIA E BOM GOSTO SÃO A MARCA DOS
ITALIANOS. NA ODONTOLOGIA, SÃO DESTAQUE
EM DESIGN. COM EXÍMIO APELO ESTÉTICO E
EXCELÊNCIA EM RESTAURAÇÕES, O DENTISTA
ITALIANO ANGELO PUTIGNANO SE TORNOU
REFERÊNCIA INTERNACIONAL
Na moda, nas artes, na gastronomia,
na arquitetura ou nos carros, a Itália é
reconhecidamente uma referência. A
Odontologia estética italiana também
se destaca com grandes nomes, entre
eles, o dentista Angelo Putignano, que
vem ao Brasil especialmente para o 18º
Congresso Internacional de Odontologia
de Goiás (CIOGO). Ele participa do
último dia do evento (12 de setembro)
com a palestra “Odontologia Pop: a
abordagem Estética do Style Italiano”,
entre 14h e 18h. Além dele, os também
especialistas no assunto Stefen Koubi,
da França, e Walter Devoto, da Itália,
ministrarão sobre o assunto.
O Style Italiano foi criado por Devoto
e Putignano. O termo não se refere
apenas a uma técnica. Segundo Angelo é
mais que isso. “Trata-se de uma fábrica
de ideias, uma filosofia, um projeto de
educação, um grupo de pesquisa, um ciclo
de palestras, um site e uma comunidade
do Facebook com mais de 60 mil
seguidores”, explica.
Com diversos significados, o italiano
esclarece o que é Style Italiano na prática.
Segundo ele, a “escola” desenvolveu
quatro técnicas restauradoras, nove
produtos de alta qualidade em
colaboração com diferentes companhias,
muitos artigos clínicos e de pesquisa,
além de um Centro de Treinamento
Inovador em Portofino, na Itália.

O odontólogo compartilha o segredo para
obtenção de restaurações altamente estéticas.
“Elas precisam ser reproduzíveis. Isso significa
conhecer e dominar um método, acreditar
nele, levá-lo com fé e usá-lo diariamente.
Começando por dominar a simplicidade nós
podemos explorar o complexo”, resume
o italiano.Assim, atende as diretrizes de
Odontologia restauradora moderna: adesão
eficiente e invasão mínima.
O professor afirma que qualquer odontólogo
pode se tornar membro do grupo desde que
atenda a pré-requisitos como trabalho duro e
habilidade para ensinar e compartilhar ideias.
“O mais importante é a proposta pessoal de
como e onde se encaixar no projeto com
seu próprio trabalho”, descreve.“Somos um
grupo de dentistas comuns que são capazes
de transmitir sua mensagem a outros dentistas
comuns”, diz. Ele acrescenta, inclusive, que
profissionais do sexo feminino são bem
vindas já que apenas seis mulheres integram o
agrupamento.
Por causa dessas características, ele rejeita
a ideia do Style Italiano como um projeto
comercial.A loja online na página do grupo na

Ele explica que um dos
membros encarregado
de analisar as amostras
de resina estava
trabalhando em frente
a uma televisão em uma
sala escura. Ele percebeu
que a luz emitida pela TV era
polarizada e perfeita para analisar
as amostras de dentes. Foi quando
nasceu a Live Polarization. “No dia
seguinte, um protótipo foi enviado
para uma empresa suíça do ramo de
produtos odontológicos e criou um
produto com o exato nível de excelência
que precisávamos”, afirma.
internet é, segundo ele, voltada para colocar
a odontologia de excelência ao alcance de
todos. Em consequência disso, a popularidade
foi inevitável.“O grupo não se baseia em
vender produtos mas sim em torná-los
disponíveis”, explica ao afirmar que não são
donos da loja virtual.
Inovações
O desenvolvimento de produtos específicos
estava ligado à necessidade de ferramentas
características para as técnicas que estavam
em curso. Um exemplo é o instrumento
Misura, que é o primeiro instrumento que
permite mensurar e modelar uma camada
de esmalte de 0,5 milímetros. O espaço
para venda dos itens no site também
tem outra justificativa.“No nosso mundo
globalizado, paradoxalmente, alguns produtos
odontológicos não estão disponíveis
em muitos países devido às políticas de
negociação”, pontua.
Novidades criadas pelos dentistas do
Style Italiano são de grande uso pela
comunidade odontológica, como a Live
Polarization. A descoberta dela foi curiosa.
Angelo relata que era difícil estudo de

Curso Teórico
O perfeito conhecimento das vantagens
e limites dos materiais compósitos é
fundamental para todos os dentistas.
A compreensão superficial da utilização
de compósitos pode levar ao fracasso
e a longos retrabalhos. O tema será
destrinchado durante quatro horas de
exposição dos convidados estrangeiros
desta edição do CIOGO.

Os materiais compósitos são uma
solução para restaurações permanentes
e universais, afinal, não há nenhum plano
de tratamento que não inclua a utilização
de materiais compósitos para a selagem,
anterior ou posterior, restauração ou
apoio de coroa protética.
A abordagem da equipe visa planejar
adequadamente o tratamento do paciente,
com foco na qualidade do resultado final
e no tempo de trabalho para alcançá-lo.
Com estas indicações claras em mente, o
dilema de se utilizar materiais compósitos
ou de cerâmica já não é uma escolha
antagonista, mas sim de dois materiais que
representam soluções integráveis.
Conhecer os materiais resinosos, hoje
mais do que nunca, significa entender as
aplicações práticas, escolher o material
ideal no mercado sob os pontos de vista
mecânico e estético, entender quando
escolher a técnica indireta e não a direta
e avaliar o uso de resinas não apenas no
campo conservador mas também na área
da prótese, para soluções provisórias e
finais.

Hobbies
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Na trilha da saúde
e bem-estar

Apesar de estar há algum tempo praticando os dois
esportes, Roberta Rocha diz que tem preferência pela
corrida, pois, segundo ela, dá a sensação de liberdade,
superação, conquista de objetivo e de um desafio.
Aos leitores da Revista Odonto, a cirurgiã-dentista deixa
uma mensagem. “Gostaria que as pessoas refletissem sobre
o que elas estão fazendo com o tempo que elas têm. Porque
o tempo não volta. Se você fica o tempo todo pensando no
que vai fazer sexta-feira ou quando as férias irão chegar, ou
mesmo como se aposentar, isso significa que você não tem a
menor noção da importância do seu tempo. Esse tempo não
vai voltar. Quando o seu tempo acabar você poderá dizer:
eu fiz bom uso do meu tempo”, concluiu.

COM O DESAFIO DE CONCILIAR A
ROTINA E OS HOBBIES, A CIRURGIÃDENTISTA CONSEGUE, PASSO A PASSO,
UMA VIDA SAUDÁVEL E MAIS FELIZ
Com 44 anos de idade, 17 anos de casada
e três filhos, a cirurgiã-dentista Roberta
Rocha Nery pratica rally há cinco anos.
A corrida de rua, outra paixão dela, é
praticada há uma década. Haja fôlego!
Ela, que se graduou em Odontologia
pela Universidade Federal de Goiás em
1993, já fez muitos cursos, especialmente
nas áreas de Periodontia e Controle de
Infecção e se especializou em Periodontia
e Radiologia.
Atualmente, Roberta atua em um
consultório particular na área de
prevenção e tratamento das doenças de
gengiva, cirurgias estéticas e de sorriso. A
cirurgiã-dentista é coordenadora do curso
de Auxiliar de Saúde Bucal (ASB) há 16
anos, na ABO Goiás, e também ministra a
disciplina de Controle de Infecção.

“Sou consultora nessa
área em instituições de
saúde, hospitais e clínicas
odontológicas”, afirma.
Para Roberta o objetivo
principal com as atividades
que pratica é relaxar,
desestressar e ter qualidade de vida.Além de
mais ânimo para trabalhar e melhora da saúde.
“Sempre gostei de correr. Já participei de
meias maratonas (21km), mas meu objetivo é
correr pelo menos uma maratona (42km).A
prova mais emocionante que já fiz foi a volta
à ilha de Florianópolis (140km revezamento)”,
confessa.
Roberta Nery dedica boa parte do seu
tempo às atividades. Ela corre em média de
três a quatro vezes por semana e seu outro

hobby, o Rally, é praticado de duas a três
vezes por ano.
“Corro sempre pela manhã, entre 7h e 8h30,
depois vou para o consultório. Às vezes,
quando não dá, corro à noite, entre 20h e
21h30”, diz.
Apaixonada pela família e seus filhos, Roberta
explica que suas expectativas futuras com o
Rally e a corrida de rua não são tão grandes.
Com o Rally, por exemplo, ela gostaria de
subir ao pódio algum dia.
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Atrações CIOGO
CARRO, BICICLETA E BELEZA:
CIOGO 2015 CUIDA DO SEU BEM ESTAR
Os congressistas da CIOGO 2015 terão a
chance de cuidar do corpo e se divertirem
com exposição de carros e bicicletas.
O evento tem parceiros importantes
em diversos segmentos. Este ano haverá
estandes do Espaço Bel Lasmar Estética,
Elias Sports e da Saga Toyota.
Pela primeira vez no CIOGO, o
empresário Elias Silva está ansioso.
“Minhas expectativas são as melhores.
Teremos a oportunidade de apresentar
novidades oferecidas pela Elias Sports”,
afirma. Com atuação no Jardim Europa,
em Goiânia, desde 1997, empresa é
especializada bicicletas, acessórios e
uniformes personalizados.
A demanda por produtos especiais tem
crescido nos últimos anos. Especialmente
em cidades onde o número de ciclistas é
crescente ou já é significativo, aumenta a
oferta de produtos especializados em que
design e tecnologia são aliados. A prática
do ciclismo como esporte ou lazer faz
bem para a saúde, mas precisa de cuidados
com a segurança e vestimenta adequados.
Diariamente no CIOGO, entre 9h e
20h, os participantes terão a chance de

conhecer o que há de melhor e mais
moderno no segmento. “Eles poderão
encontrar novidades e variedade
de produtos do meio ciclístico com
desconto especial”, destaca Elias.
Segundo ele, a principal inovação em
destaque no estande será o conjunto
personalizado modelo PRO.Voltado para
o ciclista profissional, a roupa tem corte
europeu e alguns detalhes. “O tecido é
elastano com proteção contra os raios
ultravioleta e bretelle com forro italiano”,
especifica o empresário.
Beleza
O Espaço Bel Lasmar Estética promete
atrair o público, especialmente de
mulheres. A equipe segue um novo
conceito em tratamento de beleza em
equilíbrio com a saúde, o que vai além
da proposta de uma simples clínica de
estética. Atenção com a boa forma,
cuidados pessoais e bem-estar ajudam a
elevar a autoestima, por isso, a saúde do
corpo é tão importante.
Pela segunda vez, a empresária que dá
nome ao Espaço, Bel Lasmar, é parceira
da ABO Goiás. Fisioterapeuta graduada

em Dermato-Funcional, este ano ela
disponibilizará aos participantes do
CIOGO uma cadeira de massagem
relaxante.
“Os congressistas não podem deixar de
passar em nosso estande para conhecer
os tratamentos e a importância da beleza
como bem estar e saúde”, salienta Bel.
No local haverá folders com ótimas
promoções. O Espaço Bel Lasmar de
Estética no evento funcionará das 9 horas
às 20 horas.
Tratamentos e tecnologias diferenciados
podem ser realizados na clínica, que
oferece pacotes promocionais. Os
serviços incluem massagem relaxante e
modeladora, esfoliação corporal, peelings,
drenagem linfática, limpeza de pele, toxina
botulínica e outros.
De acordo com a empresária, as novidades na
área da estética são tratamentos combinados
de radiofrequência, ultrassom de cavitação,
massagens, preenchimentos, peelings, laser

de CO2 fracionado e acompanhamento
nutricional.“Eles melhoram a aparência de
forma geral”, explica.
Quatro Rodas
Com a Saga Toyota vai ser difícil não
pensar em trocar de carro. A exposição
de automóveis e oferecimento de
vantagens irresistíveis chamam atenção
até do mais desapercebido.

fundado há 42 anos e chega em 2015
como a maior rede de concessionárias do
Brasil com unidades em Goiás, Distrito
Federal, Anápolis, Maranhão, Minas Gerais,
Mato Grosso e Rondônia. Em solo goiano
atua com 13 bandeiras:VW, Toyota, Ford,
Chevrolet, Hyundai, Nissan, Citroën,
BMW, Mini, JEEP, Chrysler, Dodge, RAM e
Triumph. Possui também a Super Center
uma rede de concessionárias que atua no
segmento de veículos seminovos.

A gerente geral de vendas da Saga
Motors Toyota, Gil Cristina, adianta
que será exposto um Corolla no
local. “Queremos divulgar nossa
marca e nos aproximarmos
do público oferecendo um
diferencial”, diz. Assim,
durante o evento,
a concessionária
oferecerá promoções
exclusivas para os
negócios fechados no
CIOGO 2015.
O Grupo Saga foi

Tomografia Computadorizada e Radiologia Digital
R. T. Prof. Dr. Rogério Ribeiro de Paiva
RADIOLOGISTA - CRO-GO 4042
ESPECIALISTA EM RADIOLOGIA - FOB/USP
MESTRE EM RADIOLOGIA BUCOMAXILOFACIAL - FO/UFG
DOUTOR EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FS/UNB
PROF. TITULAR DE RADIOLOGIA - FOA/UniEVANGÉLICA

NOVO ENDEREÇO
SETOR MARISTA

CENTRO DE DIAGNÓSTICO
ODONTOLÓGICO

RUA 84, 395 - CEP 74.080-400
CRO-GO EPAO 183

www.cdoradiografias.com.br

RUA 1137 Nº 150 - CEP 74.180-160
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Carência Zero na Unimed Nacional
ASSOCIADOS QUE
ADQUIRIREM O PLANO
NACIONAL UNIMED
ATÉ 10 DE OUTUBRO
SERÃO ISENTOS DE
CARÊNCIA*
*Consulte condições

A Unimed em parceria com a Rede ABO,
com a administradora de benefícios
Benevix e com a corretora Sestini,
oferecem a isenção de carência para
novos beneficiários entre 10 de agosto
e 10 de outubro deste ano. As exceções
são para partos e doenças pré-existentes.
Os interessados na aquisição devem
entrar em contato pelo telefone (62)
3523.3901 para mais informações e/ou
contratação.

Além dos diversos benefícios relacionados
à Odontologia, a Rede ABO oferece
e busca muitas outras parcerias para
prestigiar seus associados. Para obter mais
informações ligue (62) 3236-3101 ou se
associe acessando o link abaixo.

Lazer
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Sabor
contemporâneo
EVENTO CONTA COM MARCAS
DE SUCESSO NA CAPITAL:
BISTRÔGONOFE E TIO BÁKINAS
Depois de um dia repleto de palestras,
a fome chega sem pedir licença. Para
repor as energias, nada melhor do
que comida saborosa com tradição,
qualidade e preço justo. No CIOGO,
os participantes poderão contar com
diversas opções apetitosas, entre elas, os
sanduíches do Tio Bákinas e estrogonofes
da Bistrogônofe. Nomes conhecidos no
Estado, as empresas são sinônimo de
sucesso e atendem o gosto de crianças,
jovens, adultos e idosos.

A sobremesa é composta por um creme
de chocolate preto, branco ou mesclado
acompanhado por uma série de recheios
a serem escolhidos pelo cliente: morango,
uva, sonho de valsa, ouro branco, kit kat,
negresco, nozes, damasco e castanha de
caju. A dupla morango e sonho de valsa é
a que mais faz sucesso. No CIOGO 2015,
a Bistrôgonofe estará presente nos três
dias do evento, a partir das 11 horas, no
Happy Hour do Rancho CIRO-ABO. O
estrogonofe custa em média R$ 15.

Há 17 anos em Goiânia, os proprietários
da Bistrôgonofe foram pioneiros na
especialização de estrogonofe na capital.
A sede no Setor Bueno recepciona cerca
de 100 clientes por dia. Popular, a iguaria
tem variações da receita original. Para
o sócio-proprietário da empresa, André
Beleza, diferente do que muitas pessoas
poderiam imaginar, existe uma versão
diferente do prato. “É o estrogonofe
doce, uma receita especial que leva
chocolate e frutas”, descreve.

No segmento de lanches rápidos, o Tio
Bákinas é imbatível. A linha de sanduíches
tem opções com pão tradicional e integral
e recheios com carne bovina, frango e
vegetariano, além dos molhos tradicional,
barbecue, ervas e hot. Os diferenciais são
o hambúrguer preparado artesanalmente,
a utilização de chapa seca para cozinhar as
carnes e o pão macio de fabricação própria.
O “franguitos”, um frango empanado, e as
batatas do Tio são outras delícias da casa
que atraem bastante as pessoas.
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A empresa tem dois sócios-proprietários,
os irmãos Carlos Eduardo Borges e
Wilson José. Segundo Carlos, três tipos
de lanches serão comercializados no
CIOGO: o Bák Bacon, Bak Fit e Bák
Duplo. As escolhas foram feitas pensando
no “público fit, no público com pouca e
com muita fome”, diz.
A aposta em fast food no estilo pit dog,
característico de Goiânia, não tinha
como dar errado. Hoje, após três anos,
a rede vende cerca de 2 mil sanduíches
e tem 16 lojas na capital, Aparecida de
Goiânia e em Anápolis com serviço de
entrega bastante solicitado.
Os preços dos sanduíches, conforme
informações do site da rede, variam de
R$ 7,90 a R$ 13,90. O franguitos e as
batatas fritas custam, cada um, R$ 6,50.
No Happy Hour do Rancho CIROABO, no CIOGO 2015, o Tio Bákinas
está presente para matar a vontade dos
congressistas.

Aconteceu
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Turma de Especialização em Ortodontia,
coordenada pelo professor Régis Murilo

Alunos da turma de Especialização em Periodontia
durante atendimento cirúrgico

Turma de Planejamento Estético, sob coordenação da Equipe
Dentística da ABO Goiás

Credenciamento em Cirurgia Guiada - Bioparts, realizado em
parceria com a ABO Goiás e CIRO Radiologia

Turma do curso de Cirurgia Plástica Periodontal
e Princípios de Microcirurgia

Alunos e professores da turma de Especialização em
Implantodontia durante atendimento cirúrgico

Comemoração do aniversário do professor de Especialização
em Periodontia e Implantodontia,Alexandre Leite

Professor de Especialização em Ortodontia Roberto Araújo
em comemoração de seu aniversário com a turma

Curso de Restaurações Classe IV, sob coordenação da Equipe
Dentística da ABO Goiás

Participação ilustre do professor Cláudio Freitas em módulo da Especialização em Radiologia, sob coordeanação da professora
Tessa Botelho.A aula foi aberta a convidados

Reunião geral da equipe de Organização do CIOGO 2015
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