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Um brinde
à esperança
As celebrações de ﬁnal de ano nos remetem à
importância da família. As confraternizações de
Natal e de Ano Novo são momentos especiais para o
reencontro de pessoas queridas e de agradecimento
pelas conquistas. A reunião de amigos, pais, ﬁlhos,
irmãos, tios, sobrinhos, primos e avós são uma
oportunidade para consolidar valores como respeito,
amor, generosidade, alegria, perdão e fraternidade.
Natal é renascimento. É a chance de selar a renovação
de aliança entre as pessoas e comprometimento
consigo mesmo para a ascensão pessoal e espiritual.
O nascimento do menino Jesus é comemorado por
católicos, ortodoxos e protestantes por meio de
símbolos signiﬁcativos: a união promovida pela troca
de presentes, o presépio e a ceia especial em torno da
árvore enfeitada por luzes e bolas coloridas.
No revéillon, a passagem de ano enseja sonhos e
pensamentos positivos. Nessa nova etapa, comecemos
a guardar as boas lembranças e nos despedir do
que não nos faz bem. A chegada de um novo ano
representa meses, dias, horas e segundos de renovação,
esperança, felicidade, saúde e coragem. Com eles,
projetos, desaﬁos e sucesso.
A alegria das festividades que encerram o ano nos
proporciona inúmeros momentos de felicidade. Capaz
de acalentar corações e contagiar todos, um belo
sorriso também é aconchego para quem o recebe.
Deixe-se levar por esta grande corrente do bem,
multiplique sorrisos.
Um próspero ano novo e feliz natal
são os votos da família ABO Goiás!
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Fale com a Revista Odonto
A Revista Odonto abre um canal de comunicação com o
leitor. Para sugerir assuntos para reportagens, artigos, fotos,
críticas, envie e-mail para: comunicacao@abogoias.org.br

A Revista Odonto chega à última edição de
2015 e, com ela, encerramos um ano de grandes
conquistas na promoção da atualização científica
profissional e da integração social da categoria.
Nessa publicação, é possível conferir um resumo
do 18º CIOGO, o terceiro maior congresso do
segmento no País.
O leitor poderá saber mais sobre as
comemorações do Dia do Dentista, que contou
com palestras, oficinas, confraternização e
atividades voltadas para a comunidade e para os
profissionais da Odontologia.
Em antecipação ao fim da coleta de resíduos
da saúde pela Companhia de Urbanização de
Goiânia (Comurg), a ABO Goiás detalha as
implicações da Política Nacional de Resíduos
Sólidos (PNRS).As orientações e o passo-a-passo
para adequação legal fazem parte da reportagem
que serve de alerta aos dentistas.
A aquisição de um tomógrafo odontológico pela
Associação em novembro também ganha os
holofotes. O equipamento garante diagnóstico
mais preciso e seguro. Como consequência,
proporciona melhor planejamento e mais
qualidade ao tratamento realizado por dentistas
em diversas especialidades na instituição.
Repleta de parques e bosques, a cidade de
Goiânia oferece nesses espaços opções de lazer,

descontração e de atividade física. Os parques
Flamboyant,Vaca Brava,Areião e Bosque dos
Buritis são os mais populares de uma lista imensa.
A quantidade é tamanha que propomos um
desafio: conhecer os mais de 30 locais do gênero
distribuídos pela cidade.Aceita o convite?
O golfe recebe destaque no hobby desta edição.
A modalidade é a paixão do dentista Rogerio
Ribeiro, que pratica o esporte há vários anos.
O primeiro contato ocorreu em uma situação
inusitada, mas o comprometimento o fez levar a
atividade a sério.A prática cotidiana resultou em
seguidas premiações nacionais, saúde e bem-estar.
Recém-formados e graduandos são o foco
de matéria sobre carreira. Em meio a tantas
alternativas, qual a melhor? Um especialista
responde a questão e oferece dicas para quem
terminou ou está finalizando a graduação. Os
acadêmicos contam com outro assunto de
interesse nesta edição, que são as oportunidades
de estágio na ABO Goiás e a importância da
prática aliada à teoria durante a faculdade.
Nesta publicação, contemplamos ainda os
benefícios da substituição da moldagem
tradicional por scanner intraoral. Ele reproduz
digitalmente em 3D todos os detalhes da boca,
substituindo o método tradicional.
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Programação
Científica
Especialização
Especialização em Odontologia Legal
Rhonan Ferreira
Seleção: 16 de dezembro de 2015
Carga Horária: 750 horas

ASB

Especialização Patologia Bucal
Tessa de Lucena Botelho
Início: 1º Semestre de 2016
Carga Horária: 648 horas
Auxiliar em Saúde Bucal
Roberta Rocha Nery
Início: 16 de janeiro de 2015
Carga Horária: 300 horas

Aperfeiçoamento

Planejamento Estético:
A chave para o sucesso reabilitador
Equipe Dentística
Início: 16 de dezembro de 2015
Carga Horária: 36 horas
Estágio Acadêmico - Curso
Internacional de Facetas Cerâmicas
Equipe Dentística / LN Baratieri
Início: 11 de janeiro de 2016
Carga Horária: 22 horas
Reabilitação Oral Funcional
e Estética - Personnalité
Equipe Personnalité
Início: 25 de janeiro de 2016
Carga Horária: 144 horas

Atualização e Capacitação
em Cirurgia Bucal
Guilherme Romano Scartezini
Início: 06 de fevereiro de 2016
Carga Horária: 100 horas

Facetas Indiretas-Diretas
em Resinas Compostas
Altamiro Flávio / Equipe Dentística
Início: 29 de fevereiro de 2016
Carga Horária: 50 horas

Ancoragem Esquelética
com Miniplacas
Armando Amorim / Equipe OrthoEvidence
Início: Abril de 2016
Carga Horária: 20 horas

Capacitação em Prótese sobre Implante
Equipe Reabilitação Oral
Início: 1º Semestre de 2016
Carga Horária: 120 horas

Cirurgia Plástica Periodontal
e Princípios de Microcirurgia
Luis Fernando Naldi Ruiz
Início: 18 de fevereiro de 2016
Carga Horária: 96 horas

Ortodontia Infantil: Protocolos de tratamento
Equipe OrthoEvidence e Anelise Daher
Início: Fevereiro de 2016
Carga Horária: 100 horas

Imersão em Prótese sobre Implantes
Equipe Reabilitação Oral
Início: 17 de maio de 2016
Carga Horária: 30 horas

Ortodontia Lingual - Arco Reto Prieto
Prieto / Equipe OrthoEvidence
Início: 1º Semestre de 2016
Carga Horária: 20 horas

Facetas Cerâmicas: Construindo
um Protocolo Previsível (clínico)
Equipe Dentística
Início: 10 de março de 2016
Carga Horária: 108 horas

Implantodontia para Iniciantes:
Formação Cirúrgica e Protética
Getúlio de Marães / José Geraldo
Início: Maio de 2016
Carga Horária: 160 horas

Business & Dental - Gestão de Clínicas
e Consultórios Odontológicos
André Mallmann
Início: 1º Semestre de 2016
Carga Horária: 64 horas

Odontologia do Sono e Disfunções
Temporomandibulares
Sormani Pimenta Sacchetto
Início: 22 de março de 2016
Carga Horária: 64 horas

Biomecânica Moderna
Márcio Almeida / Equipe OrthoEvidence
Início: 31 de maio de 2016
Carga Horária: 16 horas

Avançado de Laudos em
Tomografia Computadorizada
Tessa Botelho
Início: 1º Semestre de 2016
Carga Horária: 50 horas

Toxina Botulínica e
Preenchimento Facial
Altamiro Flávio
Início: 22 de fevereiro de 2016
Carga Horária: 24 horas
Hands On de Prótese sobre Implantes
Equipe Reabilitação Oral
Início: 24 de fevereiro de 2016
Carga Horária: 30 horas
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ABO Goiás
congela valores
da anuidade
APESAR DA ALTA
INFLAÇÃO, AS TAXAS
FORAM MANTIDAS
PARA GARANTIR
CONDIÇÕES
FAVORÁVEIS AOS ATUAIS
E NOVOS ASSOCIADOS
Em um cenário adverso com a
economia instável refletindo o
ambiente político conturbado, a
diretoria da ABO Goiás decidiu
garantir condições favoráveis para a
permanência dos atuais e atrair novos
associados. O objetivo é também
unir e fortalecer a Odontologia para
superar as adversidades.
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Com os diversos benefícios oferecidos, a
taxa paga pela categoria se torna um bom
investimento, já que o retorno direto e
indireto é muito superior à contribuição
realizada anualmente.
Mesmo diante da alta inflação, a
contribuição anual dos cirurgiões-dentistas
não sofreu correção monetária nos
valores para vigência em 2016.A iniciativa
revela uma ABO Goiás sensível à situação
econômica do País e contribui para o
equilíbrio das contas na Odontologia.
Além disso, as condições especiais para
pagamento antecipado e a gratuidade
promocional para acadêmicos e recémformados foram mantidas para 2016
(consulte regulamento).

TABELA ANUIDADE 2016
VENCIMENTOS

ASSOC. ASSOC.
EFETIVO ASPIRANTE

ATÉ 10/12/15

R$ 295

R$ 88,50

ATÉ 25/01/16

R$ 340

R$ 102

ATÉ 29/02/16

R$ 380

R$ 114

APÓS 29/02/16

R$ 430

R$ 129

NOVO PARCEIRO

Para mais informações, ligue no telefone
(62) 3236-3101 ou se associe acessando o
link abaixo.
Matrícula grátis e desconto de 15%
nas mensalidades para Associados e
familiares. Contato: (62) 3241-6050
(62) 8178-0746 - Whatsapp
alljardimgoias@yahoo.com.br

Tecnologia
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Scanner intraoral oferece
conforto e praticidade
COM ALTA FIDELIDADE, MOLDAGEM DIGITAL
TAMBÉM ESTIMULA PACIENTES A NOVOS
PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS
Evitar possíveis distorções decorrentes de
variações no molde e/ou modelo, como
quebra, queda ou dilatação no percurso
até o laboratório é o desejo de qualquer
dentista.Atualmente já é possível trabalhar
com procedimentos digitais de ponta a
ponta usando um modelo digital. Por meio
da utilização do scanner intraoral e de
moldagens digitais, o cirurgião-dentista ganha
em agilidade e o paciente tem mais conforto,
além de eliminar a necessidade de repetir o
procedimento.

Imagens em 3D da própria boca são inéditas a muitos pacientes.
Tecnologia estimula interesse por novos procedimentos

O scanner reproduz digitalmente em 3D
todos os detalhes da boca do paciente em
substituição ao método tradicional com
“mordida” em um material de moldagem
para posterior transferência ao gesso.
Essa tecnologia inovadora é o TRIOS, da
3Shape, que elimina deformidades com o
arquivo digital.
Levando em consideração que o Brasil
tem forte tradição na Odontologia
Estética e Funcional, além dos ganhos
de praticidade e produtividade, o
escaneamento digital pode aumentar a
receita do dentista. “Alguns profissionais
relataram que o estímulo causado pelas
imagens em 3D resultou no pedido dos
pacientes por novos procedimentos. Isso
tudo pelo simples fato de nunca terem
visto suas bocas com tamanha perfeição
anteriormente”, afirma o gerente da
3Shape no Brasil, Rodrigo Didario.
Quando os pacientes são escaneados,
eles veem a própria boca por um ângulo
totalmente diferente em uma tela grande.
“Para muitos, é a primeira experiência
do gênero com reprodução de alto
nível por meio de imagens realistas
acentuadas pelo modelo TRIOS Color
que possui a tecnologia de escaneamento
em RealColor”, cita Didario. A fidelidade
das imagens proporciona aos pacientes a
mesma visualização do dentista, permite
que eles possam participar ativamente
do planejamento e também entendam a
proposta indicada pelo odontólogo.

Incômodo
O desconforto do contato com material
viscoso no método convencional e o reflexo
de engasgo são corriqueiros e impulsionou a
busca por soluções. Em um estudo recente
publicado pela Universidade de Bern, na Suíça,
100% dos pacientes preferiram o trabalho
digital usando um scanner intraoral.
Os modelos digitais apresentam
uma série de vantagens em termos
de armazenamento, recuperação,
versatilidade de diagnóstico,
transmissibilidade e durabilidade
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A reprodução de todos os detalhes com perfeição é uma das vantagens que o sacanner intraoral oferece aos odontólogos e pacientes

ao software de desenvolvimento da
prótese e o CAM (do inglês Computer
Aided Manufacturing ou Manufatura
assistida por computador) é o software
correspondente à fresagem da peça.
Ambos são etapas individuais que
se complementam. O escaneamento
possibilita a realização de mensurações

digitais acuradas da largura e do
comprimento do arco dentário, do overjet
e do overbite, do tamanho dentário e
movimentação dentária.
A 3Shape é formada por engenheiros
focados no desenvolvimento de tecnologia
de escaneamento em 3D. Com mais de
600 funcionários ao redor do mundo, ela

tem o conhecimento e a criatividade como
pontos fortes. Ao contrário do que se
possa imaginar, os fundadores não vieram
originariamente do ramo odontológico. O
know how de tecnologias inovadoras estava
presente antes da entrada nesse segmento,
o que contribuiu para o desenvolvimento
de produtos caracterizados pela velocidade,
precisão e a facilidade de uso.

Uma das série de outras vantagens
do scanner intraoral é a simulação do
tratamento em três dimensões coloridas para
o paciente. No caso dos ortodontistas, ele
indica como os dentes ficarão no término do
processo.A agilidade e reprodução fiel estão
presentes ainda no fluxo de trabalho. Por ser
digital, a interação entre o consultório e o
laboratório se torna mais eficiente.
Expertise
No ramo odontológico, a dinamarquesa
3Shape é comparada à Apple e ao Google
e conta com uma base no Brasil, na cidade
de São Paulo. Soluções como o TRIOS, e
o software CAD/CAM para restauração,
ortodontia e os scanners para laboratórios
complementam a demanda do mercado
brasileiro. A tecnologia tem software
compatível com todos os equipamentos de
fresagem de sistema aberto do mercado.
Um bom escaneamento é a base para
todo o processo do sistema CAD-CAM,
sigla bastante difundida na Odontologia.
O CAD (sigla em inglês para Computer
Aided Design ou Desenho assistido por
computador, em português) se refere
9
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Sucesso marca 35 anos de evento
CONGRESSO REUNIU MILHARES DE PESSOAS,
DIVERSOS EVENTOS PARALELOS E ATRAÇÕES
O evento mais esperado do ano mostrou a
que veio. O 18º Congresso Internacional de
Odontologia de Goiás (CIOGO) promoveu
o conhecimento científico e apresentou
novidades na área para os milhares de
profissionais que se reuniram entre 09 e 12
de setembro no Centro de Convenções
de Goiânia.A contribuição de eventos
paralelos em um único espaço enriqueceu
a programação e fomentou a troca de
experiências.
A ansiedade tomou conta até o início da
abertura do evento. Entre as solenidades que
contaram com a apresentação especial de
Tereza Mendes e Synesio Carlos, o público
desfrutou de coreografias do Studio Dançarte
e se divertiu com o espetáculo de humor de
Nilton Pinto e Tom Carvalho, contando causos,
piadas e apresentando personagens cômicos
com o jeito caipira da dupla que é conhecida
por todo o País.
Atração à parte, a premiação de um
consultório KaVo sorteado pela DoctorShop
Premium foi bastante aguardada.A sortuda foi
Fernanda Aparecida Siqueira, de São Miguel
do Passa Quatro (GO).A Feira Comercial
também ofereceu um cupom distribuído a
cada R$ 150 em compras que dava direito

ao sorteio de dois televisores LED e uma
bicicleta. Os ganhadores foram Lília Caixeta
Guimarães (televisão), Mariela Donnas
Barbosa (bicicleta) e Romy Charles Galli
(televisão).
Para a ortodontista Deborah Christina,
a edição 2015 do evento foi melhor que
a anterior.“Estou aqui desde o primeiro
dia do CIOGO.Achei as palestras muito
interessantes e os estandes apresentam
muitas novidades”, afirma.A integração de
outras ramos relacionados à Odontologia
foi elogiada.“Participei do Congresso de
Radiologia e achei
ótimo.Acredito que a
atenção com essa área
é muito relevante”,
destaca.
Concurso
Científico
O concurso científico
patrocinado pelo Crool
Centro Odontológico
também conseguiu
deixar os participantes
com nervos à flor
da pele.Ao todo,
15 congressistas

receberam R$ 12 mil em dinheiro. O Fórum
Clinico, Fórum Científico, Fórum Acadêmico,
Pôster Clínico e Pôster Científico tiveram,
cada um, três ganhadores com premiações
de R$ 1,2 mil para os primeiros colocados,
R$ 700 para o segundo lugar e R$ 500 para a
terceira posição (confira quadro à direita).
Novidade
Motivada pela alta difusão dos smartphones,
equipamentos para recarregar baterias são
tendência em eventos. O CIOGO 2015
inovou com sete estações para recarga
distribuídas no Centro de Convenções. Os
equipamentos foram oferecidos pela Replug
Mídia Inteligente com o patrocínio da CIRO
Radiologia e apoio da ABO Goiás.
Eventos simultâneos
Grandioso, o Congresso teve o reforço de
eventos paralelos que agregou à troca de
experiências e difusão do conhecimento

científico. O Circuito Nacional de Endodontia,
o 3º Congresso Internacional de Odontologia
Forense, o 2º Congresso de Radiologia e
Diagnóstico Bucal do Centro-Oeste, o
9° Encontro Goiano de Cirurgiões-Dentistas
Militares e do 3º Encontro de Odontologia
Integrada para a Equipe Auxiliar estiveram
reunidos junto ao CIOGO 2015 e atraíram
centenas de pessoas.

expositoras do Congresso - Dental
Universitário, Única Dental, Dental Sorriso,
DoctorShop, DoctorShop Premium e Dental
Lima - que ofereceram um vale-presente que
substituiu o pagamento da adesão ao evento
para quem adquirisse um valor cumulativo de
R$ 500 em uma das empresas participantes.
O cliente ainda teve a chance de ganhar bônus
para um curso da grade principal do evento.

Demonstração
A partir de uma parceria com o Hospital
Geral de Goiânia (HGG), a Sociedade de
Terapia Intensiva do Estado de Goiás, o
curso de Odontologia Hospitalar da ABO
Goiás e a Associação de Combate às
Deformidades Faciais (Reface) foi elaborada
uma programação especial sobre Odontologia
na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Na
Feira Comercial foi montada uma UTI Cênica,
onde ocorreram diversas palestras gratuitas e
demonstrações.

Animação
O Happy Hour do no Rancho CIRO-ABO
foi a atração mais concorrida ao final de cada
dia do evento. Espaços do Chopp Brahma
e Colombina, Café Retrô, Cachaçaria, Rash
Bier Cervejas, Espaço Bel Lasmar, estrogonofe
da Bistrôgonofe, sanduíches do Tio Bákinas
e DJs distraíram os congressistas e deram
fôlego para a programação do dia posterior.
No encerramento, os congressistas se
confraternizaram no show ao vivo da dupla
sertaneja Alisson e Thiago.

Promoções
Com forte apoio do comércio varejista
regional de produtos odontológicos, o
CIOGO reeditou parceria com as Dentais

Resultados
As boas vendas e aceitação dos produtos
entre os participantes do CIOGO 2015
foram consenso entre os representantes das
empresas expositoras no evento. Pela primeira
vez no Congresso, a NPH Odonto, aproveitou
a ocasião para realizar um lançamento no
mercado relacionado ao preenchimento
facial.“O produto foi liberado para uso
na Odontologia ano passado e estamos
fazendo a estreia no CIOGO. Gostamos da
receptividade, aceitação e das vendas”, diz
o diretor de Marketing, Heitor Fernandes.
Ele gostou tanto dos resultados que se
interessou em participar da próxima edição
do Congresso.“Inclusive, até fiz contato com
o pessoal da organização e conversei sobre
isso”, afirma.
Há mais de dez anos no CIOGO, a Kavo
relançou na edição 2015 a Aqia, uma cadeira
odontológica que teve lançamento global
em janeiro deste ano.“É sempre uma boa
oportunidade para apresentar nossos
produtos no evento. O CIOGO é o terceiro
maior do gênero no País e a região CentroOeste tem bastante potencial, por isso, é
estratégico”, destaca o gerente nacional de
vendas da empresa, Leandro Marchiori.

Vencedores do concurso científico recebem premiação oferecida pelo Crool Centro Odontológico

Confira a galeria de
fotos completa do
CIOGO 2015 utilizando
um leitor QR Code no
seu celular

Paula Cardoso (foto) e Ana Paula Magalhães
tiveram a palestra mais procurada no CIOGO 2015.
Os participantes lotaram o auditório Lago Azul

No ramo industrial, a SDI também marcou
presença.A empresa participou pela segunda
vez no CIOGO onde apresentou produtos
e novidades. Segundo o gerente nacional de
vendas da SDI, Moacir Lacerda, a receptividade
foi bastante positiva.“O nível do congresso
é muito bom e as pessoas estão comprando
mesmo com a crise econômica”, ressalta
Lacerda, que já reservou espaço na próxima
edição do Congresso.
Clareamento sob a luz da ciência
Entre os cursos mais procurados do
congresso, o tema “clareamento dental
baseado em evidências científicas” foi
abordado com maestria pelo professor
Luiz Narciso Baratieri, que é uma referência
mundial em odontologia estética.
Oscar Gonzales viajou até Goiânia
especialmente para participar do CIOGO
2015. Natural de Lima, no Peru, ele destacou
que os alertas dados pelo palestrante
esclareceram muitas dúvidas.“Eu gostei
bastante da palestra principalmente da
orientação de que é permitido beber café
e que a sensibilidade nos dentes pode ser
psicológica. Para a cirurgiã-dentista Naiara
Palhares, o aspecto negocial relacionado
à conquista e manutenção dos pacientes
abordada pelo especialista também foi muito
importante.

Especial
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Dentistas recebem
homenagem e ganham
programação especial
POPULAÇÃO TAMBÉM FEZ PARTE
DAS CELEBRAÇÕES EM OUTUBRO
O Dia Nacional do Dentista, celebrado
em 25 de outubro, teve comemoração
especial antecipada na ABO Goiás.
Ao longo do mês, a categoria foi
homenageada com uma campanha de
outdoors espalhados pela capital goiana.
Além disso, uma programação gratuita,
que incluiu atividades para a população
e profissionais com assuntos atuais e
relevantes, ocorreu no auditório da ABO
Goiás com apoio do laboratório Apsen,
do Sicoob, segmento Dojo e da Mary Kay.
As atividades começaram em 24 de
outubro com um farto café da manhã
para os odontólogos inscritos no Meeting
de Desenvolvimento Pessoal para
Dentistas. Entre 9h e 12h, três palestras
e dois workshops agitaram o feriado do
aniversário de Goiânia.Voltado para um
upgrade profissional, o encontro reuniu
especialistas que abordaram diversos
aspectos para auxiliar os dentistas na
gestão da carreira.
Na abertura do ciclo de palestras, Ana
Cláudia Bueno explicou aos odontólogos
como conseguir vantagens profissionais
a partir do tema “Impulsionando sua
carreira”. Ela é cirurgiã-dentista e possui
um currículo extenso na área de coaching
e empreendedorismo. Bueno também é
palestrante nas áreas de desenvolvimento
humano, marketing, atendimento, gestão de
pessoas, além de ser sócia e co-fundadora
na empresa ABCLtransforma.

Com mais de 50% dos lares brasileiros
com acesso à internet e 47% das pessoas
no País conectadas na rede por celulares,
a inserção dos profissionais no mundo
virtual é inevitável. Por isso, o gerente de
Comunicação da ABO Goiás, publicitário
e especialista em Comunicação
Estratégica, Henrique Toledo, apresentou
aos associados “Estratégias Profissionais
para Web”. Ele apontou as vantagens de
ferramentas do contexto atual com dicas
para ampliar resultados comerciais e
institucionais na Odontologia.
Em seguida, a especialista em Gestão
Financeira de Cooperativas de Crédito
pela Fundação Getúlio Vargas (FGV),
Luciana Bernardes, ministrou palestra
sobre um assunto que afeta a vida de
todos os cidadãos: “Finanças pessoais em
tempos de crise”. O tema foi motivado

Grupo de dentistas que compareceram ao evento repleto de atividades

pela conjuntura econômica do País que
implica em desafios de administração
do dinheiro, análise de investimentos e
orientação qualificada.
Oficinas
Além da boa administração, boa parte
do sucesso nos negócios está associada
à qualidade e à imagem profissional.
A aparência é um dos quesitos
ponderados pelos clientes, ainda que
inconscientemente. Os cuidados com a
pele e o uso correto de maquiagens por
exemplo, resultam em bem-estar, autoestima elevada e saúde. Com o intuito
de colaborar, a Mary Kay - por meio da
maquiadora profissional Carol Molinari
e da diretora de vendas independente
da empresa, Neyde Rodrigues ofereceu no Meeting dois workshops de
maquiagem com uma hora de duração.

Workshop de meditação, sob orientação do professor Ivan Menezes

Maquiadora Carol Molinari e Neyde Rodrigues, diretora de
vendas independente da Mary Kay

As instruções resultaram em uma
transformação nas participantes, que
ficaram mais bonitas e felizes.
A saúde mental foi destaque do
workshop “Meditação: a arte da paz”. A
técnica de interiorização e relaxamento

Lucileide Campos acompanhou as palestras
oferecidas à Comunidade

foi ensinada pelo
educador físico, mestre
em Artes Marciais e
terapeuta em Acupuntura,
Shiatsu e Quiropraxia,
Ivan Menezes. O foco
da prática é reduzir o
estresse e controlar os
efeitos da rotina intensa
na mente. Ao final, no
encerramento da agenda
do dia, os participantes se
reuniram para um almoço
especial.

Comunidade
A população também foi
lembrada nas festividades
do Dia Nacional do
Dentista. Em 23 de
outubro, o auditório
da ABO Goiás recebeu pessoas
interessadas em saber um pouco mais
sobre dois transtornos específicos
que afetam a saúde de pacientes
e familiares. Cercado de mitos e
constrangimentos, o mau hálito é um
problema para, aproximadamente, 30%
da população brasileira, segundo dados

Uniodonto Goiânia, 1º lugar no Pop List.

12 anos consecutivos como empresa mais lembrada no segmento planos odontológicos

Ana Cláudia Bueno (dir), palestrante convidada,
acompanhada pela sócia na ABCLtransforma

da Associação Brasileira de Halitose
(ABHA).
A prevenção ao odor ruim na boca recebeu
atenção do público que acompanhou as
edições da palestra “Como evitar o mau
hálito”, da vice-presidente da ABHA, Karyne
Magalhães, entre 9h30 e 10h e também
entre 15h30 e 16h. Uma das participantes
na ocasião, Lucileide Campos, conheceu um
pouco mais sobre o que fazer para manter
um hálito saudável. “Foi muito bom e fiquei
bastante satisfeita. Eu aprendi coisas que
a maioria das pessoas não sabe. Por isso,
agradeço à ABO e à palestrante (Karyne),
que explica com clareza”, destaca.
Sormani Saccheto apresentou as
causas e tratamentos para ronco, a
apneia (pausa na respiração durante o
sono) e o bruxismo (ranger de dentes),
dentro da chamada Odontologia do
Sono. Ele, que é mestre em Morfologia/
DTM, especialista em Disfunção
Temporomandibular, Ortodontia e
Ortopedia Facial, ressaltou as soluções
e a contribuição do dentista no controle
desses distúrbios em duas edições, das
9h às 9h30 e das 15h às 15h30.
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Com conteúdo direcionado a dentistas, palestras garantiram auditório cheio na ABO Goiás

Endereço: Rua T-27 nº 1.117 - Setor Bueno - Goiânia-GO
Fone: (62) 3254-9100 | www.uniodontogoiania.com.br

CRO-GO:079 RT. Emília Ponciano Trevenzoli

Responsabilidade
Social
Tecnologia
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Convênio com UFG e Unip
amplia opções para acadêmicos
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ORIENTAÇÃO E QUALIDADE CARACTERIZAM
ESTÁGIO OFERECIDO AOS FUTUROS PROFISSIONAIS
O estágio durante a graduação auxilia na
formação do futuro profissional. Diferentes
de outros campos do conhecimento, a
área da saúde demanda extrema atenção
com relação ao equilíbrio do aspecto
teórico e prático. A complementação entre
técnica e execução do ofício é bastante
relevante para o sucesso e cumprimento das
responsabilidades legais do profissional.
Voltada para a promoção da atualização
científica profissional, a Associação Brasileira
de Odontologia (ABO Goiás) mantém
convênios de estágio acadêmico com a
Universidade Paulista (UNIP) e Universidade
Federal de Goiás (UFG). Em todos os
semestres são oferecidas vagas em regime
de estágio obrigatório com duração de
64 horas/aulas para graduandos do oitavo
ao décimo período de Odontologia. A
carga horária é requisito para aprovação e
obtenção do diploma.
Por meio de processo seletivo dividido em
duas etapas e realizadas em um mesmo dia,
os estudantes fazem uma prova escrita de
conhecimentos específicos em Odontologia
e participam de uma entrevista oral. O
estágio ocorre conforme cronograma préestabelecido ou escala individualizada de
acordo com a disponibilidade acadêmica de
cada graduando, segundo o coordenador das
atividades na ABO Goiás, Helder Fernandes

Ação social de estagiários da ABO Goiás explicaram para crianças a importância da saúde bucal

Experiência
Acadêmico do oitavo período do curso
de Odontologia da Unip, Carlos Oliveira,
acredita que o estágio para um estudante
da área é fundamental. Na ABO Goiás,
onde é estagiário, ele lida com situações
que serão bastante relevantes à sua
carreira profissional. A experiência, para
Carlos, proporcionou surpresas positivas
que teriam menos possibilidade de
ocorrer sem a oportunidade.
“Tive contato com grandes profissionais
da Odontologia, estive em clínicas, auxiliei
cirurgias e atendimentos complexos que
só tinha acesso por slides e por livros,
assisti palestras e cursos com pessoas
renomadas. Por isso, indico o estágio
na ABO Goiás”, diz. Com apoio da

Associação, Carlos realizou em
novembro uma ação social.

Carlos Oliveira é estagiário da ABO Goiás e cursa
Odontologia na UNIP

Dedicada, a graduanda de Odontologia da UFG, Larissa Sestari,
assimila teoria e prática no estágio

uma visão holística da Odontologia no
contexto da integralidade das diversas
especialidades. “A oportunidade
de estágio clínico na Associação é
extremamente importante para formação
humanística e científica no currículo do
profissional”, frisa.

procura.“Compartilhamos conhecimentos
e relacionamentos, o que permite o
fortalecimento da classe odontológica como
um todo, e proporcionamos a vivência da
realidade clínica e científica complementar à
formação do graduando”, detalha Helder.

Os benefícios proporcionados pelo
estágio na ABO Goiás justificam a grande

Com esse viés, Larissa Sestari aproveita ao
máximo as aulas teóricas e práticas inclusive
para reconhecer as especialidades de

interesse na Odontologia. Estagiária na ABOGO, ela está no penúltimo ano do curso
de Odontologia na UFG e afirma que a
experiência está sendo bastante proveitosa.
Dedicada, ela organiza os horários
para absorver todo o conhecimento
repassado. Para a graduanda, “o estágio é
importante para conhecer o dia-a-dia da
profissão escolhida e para compreender
melhor todas as áreas que no futuro
poderá atuar em sua carreira profissional.
Sem dúvidas, é muito importante para
qualquer acadêmico”, destaca.

Ele e os colegas de estágio ministraram
uma palestra sobre orientação de higiene
oral para crianças do Colégio Lions Clube
do Goiânia Sul. Na ocasião, o grupo
reforçou a importância da escovação,
do uso de fio dental, da aplicação de
fluoretos e da visita frequente ao dentista.
“Promovemos debates para que sanassem
dúvidas e distribuímos kits com itens
de higiene pessoal, oferecido pela ABO
Goiás”, afirma o estudante.
Para o coordenador de Estágios da ABO
Goiás. Helder Fernandes, a proposta
é justamente viabilizar o contato com
as diversas especialidades que permite
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Goiânia: a cidade verde
CAPITAL CONTA COM MAIS DE 30
PARQUES E BOSQUES QUE SÃO ESPAÇOS
DE CONVIVÊNCIA E DE LAZER
As opções de lazer em Goiânia são muitas,
mas uma delas é a mais tradicional de
todas: os parques. Conhecida como a
cidade verde, a capital faz jus ao título com
mais de 30 parques e bosques em diversas
regiões do município. Entre os famosos
estão o Parque Flamboyant, o Parque Vaca
Brava, o Lago das Rosas e o Parque Areião.
Os locais são ponto de encontro para
pessoas de todas as idades que desfrutam
de fauna e flora, além de pistas de
caminhada, estações de ginástica, centros
de convivência e parques infantis.
O grande número de árvores na cidade
rende alguns títulos que dão orgulho à
população. O município tem a maior área
verde por habitante no Brasil e também é a
cidade com maior quantitativo de árvores
em vias públicas no País. De acordo com a
Organização das Nações Unidas (ONU), é

recomendável que uma cidade tenha pelo
menos 12 metros quadrados de área verde
por habitante e, conforme um levantamento
da Agência Municipal do Meio Ambiente
(Amma), Goiânia possui 94 metros
quadrados para cada cidadão. O número a
coloca na segunda posição do ranking no
mundo. A campeã mundial é a cidade de
Edmonton, no Canadá, com 100 metros
quadrados de área verde por habitante.
Novidade
No aniversário de 82 anos, em 24 de
outubro de 2015, a cidade ganhou mais
item para a lista de espaços verdes:
a inauguração de parte do Programa
Urbano Ambiental Parque Municipal
Macambira/Anicuns (Puama), que promete
ser o maior parque linear da América
Latina com 24 quilômetros de extensão
distribuídos em 132 bairros.

Qualidade de vida
A perspectiva socioambiental é bastante
atrelada à qualidade de vida e manejo
sustentável dos recursos naturais. Como
consequência à elevada quantidade de
árvores e também a outros fatores
socioeconômicos, Goiânia recebeu
ainda o título de “Capital brasileira com
melhor qualidade de vida”, conferido pelo
Instituto Brasil Américas em 2009. O
desafio agora é conhecer todas as áreas
arborizadas na cidade. Topa?

Institucional
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ABO Goiás inaugura
serviço de tomografia
computadorizada

Cimento para restauração provisória

EXAMES POSSIBILITAM
DIAGNÓSTICO COM PRECISÃO
E CONFIABILIDADE
Assim como em outras áreas da saúde,
na Odontologia o diagnóstico preciso
também é imprescindível para o sucesso
de qualquer tratamento. Os avanços
tecnológicos em exames por imagem têm
colaborado significativamente no processo
diagnóstico e o uso de tomógrafos
odontológicos contribui com inúmeras
vantagens para profissionais e pacientes.
“As imagens tomográficas são
fornecidas em planos de corte. Elas
permitem a visão tridimensional e
sem sobreposição de imagens da área
avaliada”, ressalta a coordenadora dos
cursos de especialização em Radiologia
Odontológica e Imaginologia e em
Patologia Bucal da ABO Goiás, Tessa
Botelho.
Aquisição
Com tradição em inovar no ensino
odontológico, desde novembro a ABO
Goiás conta com serviço de tomografia
computadorizada (feixe cônico), sendo
pioneira entre instituições de graduação

Imagens da primeira tomografia realizada na ABO Goiás

e pós-graduação. De acordo com a
coordenadora da área de diagnóstico da
ABO Goiás, Tessa Botelho, “no Estado,
a Associação é a primeira escola de
Odontologia a oferecer este tipo de exame,
beneficiando pacientes que procuram
atendimento em sua clínica-escola e
capacitando cirurgiões-dentistas em fase
de aprimoramento profissional nesta nova
tecnologia”. O recurso servirá também
para a formação dos futuros especialistas
em Radiologia Odontológica da ABO Goiás.
Para atender à demanda, o serviço de
Radiologia da ABO Goiás passou a
funcionar diariamente em período integral,
contando com um radiologista responsável
por analisar os exames e disponibilizar
laudos. “Visamos melhor atender todos os
pacientes da ABO e também a demanda de
exames por imagens de todos os cursos da
Associação”, acrescenta a professora Tessa.

Moderno, o método de diagnóstico
colabora na pesquisa de fratura ou
perfuração radicular, traumatismos
dento-alveolares, localização de dentes
não irrompidos, planejamento de
implantes, dentre outras indicações.
Desta forma, o processo de diagnóstico
se torna mais eficaz e preciso, além de
contribuir com todas as especialidades
odontológicas.

25 g
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O Seu Consultório
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o fracasso aparece por falhas gerenciais e
não por motivos técnicos (odontológicos)”.
Para facilitar a compreensão das etapas
para abertura de um negócio, o Sebrae
disponibiliza no próprio site na internet uma
cartilha sobre “Como abrir e fazer a gestão
de uma clínica odontológica” que ajuda os
profissionais da área interessados em montar
um consultório.

Atuação profissional é
dilema para recém-formados
COM DIVERSAS OPÇÕES,
IMPORTANTE É MANTER
ATUALIZAÇÃO CONSTANTE
Empreender ou buscar um emprego? Devo
emendar uma especialização após o término
da faculdade? O dilema faz parte da vida de
muitos recém-graduados. Embora o mercado
seja bastante competitivo, as opções de
trabalho são várias, desde a atuação como
profissional liberal autônomo, montar o
próprio consultório, exercer a função em
clínicas de terceiros ou empresas ligadas ao
ramo odontológico, prestar concurso para
órgãos públicos de saúde ou seguir
carreira acadêmica.
A carreira para odontólogos é considerada
uma das melhores no ról das profissões
na área da saúde, atrás da Medicina.
A remuneração inicial em Goiás é de

aproximadamente R$ 3 mil, mas varia
conforme a carga horária semanal e o local
de trabalho. Como clínico geral, as atividades
variam entre procedimentos de Periodontia,
Dentística, Endodontia, próteses e pequenas
cirurgias. No entanto, algumas áreas são mais
promissoras, a exemplo da Odontologia em
saúde coletiva, Estética e Odontologia Legal.
Independentemente da especialidade, o
profissional deve se atentar à necessidade de
aprimoramento constante.A escolha do local
onde estudar deve ser considerada antes
da definição da área a ser seguida porque
reflete o nível de capacitação oferecida e
podem comprometer o currículo e atuação
profissional do dentista.
Com décadas de experiência em cursos
de especialização e de aperfeiçoamento, a
ABO Goiás possui quadro de docentes
formado por doutores e mestres com ampla
experiência clínica e pedagógica, grande
número de pacientes para a prática clínica,
além de oportunidades de experiência na
realização de grandes eventos científicos e
vantajosa relação custo-benefício. Confira o
calendário de cursos na página 4.

André Mallmann, cirurgião-dentista e especialista em
marketing e gestão em Odontologia

Sem patrão
No Brasil, a alta carga tributária, a falta de
orientação sobre administração de empresas
na faculdade e a ausência de gestão eficiente
principalmente nas micro e pequenas
empresas contribuem para o encerramento
dos negócios em cerca de dois anos após
o inicio das atividades. Cerca de 37% das

empresas fecham as portas nesse período,
segundo dados do Serviço Brasileiro de Apoio
às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).
No entanto, o empresário André Mallmann
acredita que investir na profissão e no
próprio negócio deve ser prioridade.“Bons
resultados surgem em médio e longo prazo.
É importante ser persistente e ter paciência”,
diz o odontólogo. Ele é sócio proprietário da
Business & Dental – Gestão em Odontologia,
localizada na cidade de Santa Maria, no Rio
Grande do Sul.

Oportunidades
A concorrência acirrada tem motivado
a busca por outras alternativas, como
“dentistas-proprietários” ou “dentistascolaboradores”. No primeiro caso, as
oportunidades estarão completamente
atreladas a uma boa visão de mercado,
associada a uma estratégia de gestão e
conhecimento gerencial para entrar no
mercado e obter sucesso.“Aqui somente o
conhecimento técnico não será suficiente”,
alerta Mallmann.

No segundo caso, os “dentistascolaboradores” são funcionários que atuam a
em instituições públicas ou privadas.“Quanto
melhor preparado estiver, mais fácil será
encontrar opções de emprego.Atualmente,
as franquias são as grandes empregadoras da
Odontologia”, afirma o empresário.
Concurso públicos garantem retorno
financeiro e estabilidade profissional.A
compensação, porém, exige dedicação até
a aprovação em provas de órgãos públicos,
como Polícias Militares e Forças Armadas.
A licenciatura também é outra chance de
carreira.A oportunidade como professor
e/ou pesquisador pode ser alcançada mais
facilmente emendando a graduação com uma
bolsa de mestrado com posterior realização
de doutorado.
O diferencial em meio a tantos candidatos
é o conhecimento técnico mais atualizado.

5
A especialização e os cursos de
aperfeiçoamento auxiliam no processo
ao reduzirem as chances de fracasso e
colaborarem para o conhecimento sobre
novas técnicas, materiais e áreas específicas.
Mallmann cita a importância dos cursos
das ABOs como oportunidades para os
cirurgiões-dentistas se atualizarem e se
capacitarem cada vez mais para enfrentar o
mercado de trabalho.“Apesar de não ser o
papel principal das Associações, elas sempre
primaram para a busca da ciência e melhor
qualidade na Odontologia por serem uma
das principais fontes de incentivo e apoio na
evolução dessa área”, salienta.

A empresa oferece cursos, consultoria,
orientação em plano de negócios,
treinamento de equipe e marketing
direcionado para profissionais da área da
saúde de todo o País. Mallmann destaca que
o consultório é um negócio e precisa ser
gerido com eficiência.“Tem uma série de
responsabilidades e tarefas que precisam ser
executadas com o mesmo cuidado voltado a
um procedimento odontológico”, afirma.
A atenção aos detalhes faz a diferença nesse
cenário. O profissional não pode se esquecer
dos aspectos que vão além do conhecimento
em Odontologia, como finanças, networking,
marketing e planejamento.A avalanche de
documentos, itens a serem levados em
consideração e obrigações legais envolvidos
no processo de empreendedorismo é grande.
Planejamento e execução são fundamentais
para a abertura do consultório.
De acordo com Mallmann,“muitas vezes,
21
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Lixo Infectante:
Prefeitura de Goiânia
interromperá coleta

materiais gratuitamente para
seus Associados e repassa a
uma empresa licenciada.

CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS
DEVERÃO CONTRATAR EMPRESAS
TERCEIRIZADAS PARA O SERVIÇO
Os profissionais de Odontologia devem
se atentar às normas de coleta de lixo da
área da saúde.Após negociações sobre
reavaliação do fim do prazo de recolhimento
dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS),
que seria em setembro deste ano, a
Companhia de Urbanização de Goiânia
(Comurg) prorrogou o recolhimento até
15 de janeiro de 2016.A partir dessa data, a
responsabilidade não será mais da prefeitura
da cidade.Assim, as clínicas, hospitais e até
pet shops deverão contratar empresas
terceirizadas, de acordo com as normas
sanitárias, para realizar o serviço.A atenção
deve ser redobrada em relação à escolha e
às responsabilidades de cada estabelecimento
de saúde.
A lei nº 12.305, de 2010, institui a Política
Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS)
e traça um panorama dos Resíduos de
Serviços de Saúde, a evolução das leis e
normas de apoio para o seu gerenciamento,
além da obrigatoriedade de criação e
execução do Plano de Gerenciamento de
Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS). É
um complemento às resoluções Anvisa e
do Conselho Nacional de Meio Ambiente
(Conama).
Desde então, a responsabilidade pelo
gerenciamento de resíduos é compartilhado
entre a sociedade, o poder público e a
iniciativa privada devido à preocupação
com o meio ambiente e com a saúde
da população.Assim, os geradores são
22

obrigados a coordenar a própria segregação,
armazenamento, coleta, destinação e
disposição final dos resíduos.
Responsável pelo Programa de Gestão
de Resíduos da Associação Brasileira
de Odontologia em Goiás (ABO
Goiás), Roberta Rocha esclarece que a
responsabilidade do dentista em relação aos
resíduos é total em relação à segregação e
depois no conhecimento da terceirizada que
fará a coleta e o tratamento para a disposição
final dos resíduos.“A empresa deve ser
licenciada pela Agência Municipal do Meio
Ambiente (AMMA) e ter estrutura adequada
para o serviço”, pontua.
Com as informações definidas por órgãos
como Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa) e Conselho Nacional do Meio
Ambiente (Conama), o odontólogo consegue
adquirir todos os recursos necessários para a
tarefa.“São lixeiras, sacos plásticos adequados,
identificação, contêineres e Equipamentos
de Proteção Individual (EPI)”, exemplifica
Roberta.
Passo-a-Passo
Inicialmente, os cuidados devem estar
relacionados à segregação adequada dos

resíduos em comum e infectante. Em seguida,
o acondicionamento precisa seguir as normas
da Regime Diferenciado de Contratações
(RDC) 306 da Anvisa. Os resíduos são
classificados em cinco tipos (ver tabela),
identificados pelo peso e frequência do
recolhimento no PGRSS e embalados com
sacos de cores diferentes, conforme o tipo
de lixo. Em seguida, o material segue para
coleta externa e disposição final.
No PGRSS é necessário um responsável
técnico, que pode ser o cirurgião-dentista.A
quantidade de Planos varia de acordo com
o número de alvarás, ou seja, conforme a
quantidade de consultórios. O licenciamento
ambiental pode ser feito nas secretarias
ambientais de cada cidade ou, onde não há,
no órgão ambiental em nível estadual.
Em relação às películas de chumbo, o
profissional pode reunir uma quantidade
maior a ser enviada para incineração
ou por meio de consórcios legais
entre consultórios odontológicos. Os
reveladores podem ser vendidos para
reciclagem desde que os compradores
tenham licenciamento ambiental. Os
resíduos também podem ser entregues
na sede da ABO Goiás, que recolhe os

Sanções
Segundo o advogado Écio
Almeida, as implicações jurídicas
podem alcançar o cirurgiãodentista, o responsável técnico,
os co-autores e partícipes da
clínica.“O cirurgião-dentista que
descumprir as normas poderá
sofrer sanções administrativas e
penais como multas, interdições
e proibições de contratar
com o poder público. No caso
da empresa, ela pode ficar
impossibilitada de conseguir
renovação de alvarás e licenças
de funcionamento”, afirma.
O advogado também ressalta
que os cuidados devem ser
redobrados na elaboração do
PGRSS e também na escolha
da empresa terceirizada.
A orientação dele é redigir
com antecedência o
programa de destinação final
ambientalmente adequado
dos resíduos sólidos dos
consultórios e das clínicas.
Além disso, ele sugere
consultar os órgãos públicos
municipal e estadual sobre a
empresa que realizará a coleta
e transbordo do material.
“É importante verificar
se há alguma restrição de
funcionamento ou reclamação
por inabilidade, confirmar se
ela executa a mesma atividade
para outros profissionais e, se
possível, conversar com colegas
que conhecem o trabalho da
terceirizada”, destaca Écio.

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
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Hobby
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5
Tacada para o sucesso
DESCONHECIDO NO PAÍS, O GOLFE É PRATICADO
POR ROGERIO RIBEIRO HÁ MAIS DE 15 ANOS.
ELE ACREDITA QUE OLIMPÍADAS DE 2016 PODEM
CONTRIBUIR PARA A EXPANSÃO DA MODALIDADE
“Sou um apaixonado pelo meu trabalho
e por todos os esportes”.A afirmação de
Rogerio Ribeiro é bastante sintomática.
Ao contrário da maioria dos brasileiros, o
profissional se exercita em uma atividade
esportiva ainda desconhecida para muitas
pessoas: o golfe.Aos 44 anos, casado e com
duas filhas, Rogerio relembra a história de
amor ao desporto.“A paixão pelos esportes
veio do meu pai que sempre incentivou a
prática de esporte tanto recreativo quanto
competitivo”, diz.

Recém-formado e de casamento marcado,
ele foi a um Spa na cidade de Sorocaba, em
São Paulo, para emagrecer. Confinado, a
única opção de atividade externa eram aulas
de golfe em um clube ao lado do local onde
estava hospedado.“Com duas aulas, estava
muito contente com o novo esporte e com
os elogios que recebi do professor. Fiquei
empolgado”, relata.

Já em Brasília, casado e com o consultório
em reforma, o golfe se tornou a principal
distração do odontólogo. Primeiramente,
Uma história engraçada marca o primeiro
como passatempo e depois, em cerca de
contato do professor com o esporte.
seis meses, ele participava de competições
nacionais na categoria
principal.“Era algo
importante porque isso
costuma ocorrer, em
média, com 10 a 15 anos
de treino”, detalha. Logo
mais, o esforço dele
seria novamente
reconhecido. Rogerio foi
campeão da categoria
principal (conhecida no
mundo do golfe como
scratch) do campeonato
brasiliense por cinco
Ao longo dos anos, Rogerio coleciona vitórias, medalhas e troféus que
vezes seguidas incluindo
conseguiu na prática do golfe
24

ano aos jogos olímpicos com aval do Comitê
Olímpico Internacional (COI).

este ano.Apesar disso, o maior título foi o de
campeão brasileiro por equipes em 2012.

Curiosidades
O esporte consiste em arremessar com um
taco uma bolinha e colocá-la em buracos
espalhados em um percurso. No campo
de golfe, geralmente o trajeto até o buraco
tem obstáculos como lagos, areia e árvores.
Vence quem colocar a bolinha nos buracos
com o menor número de tacadas possível.

Formado em Odontologia pela
Universidade de Alfenas (UNIFENAS),
Ribeiro tem especializações em Dentística e
Periodontia pela UNIFENAS, e em Prótese
pela Universidade Estadual Paulista (UNESP).
É clínico em tempo integral desde 1997,
além de professor no Instituto de Plástica
Oclusal (IPO) em Brasília e no curso de
Plástica Oclusal da ABO Goiás.
Durante nove anos foi tenente dentista
da Aeronáutica na área de Prótese.
Nesse período, Ribeiro se encantou pelo
paraquedismo. “No contato com a aviação,
estive fascinado também por esse esporte
que é cheio de adrenalina”, recorda o
amante de aventuras.
As atribuições do trabalho e afinco aos
estudos, entretanto, não o impediram de
prosseguir na prática do golfe. Atualmente,
ele não dispõe de muito tempo para treinar
e encara o golfe como um hobby saudável
aos finais de semana para relaxar do diaa-dia do consultório e de aulas. Porém, no
início, era diferente. “Nos primeiros anos,
o objetivo era treinamento em nível de
competição. Com preparação rigorosa, eu
trabalhava durante o dia e ia à noite para
o Drive Range, o local onde se pode bater
bolas para treino”, diz.
Para o futuro, o professor faz planos.“Acho
que poderei jogar até os 80 anos e terei a

possibilidade de estar próximo da natureza
em campos de golfes lindos, inclusive em
Brasília e de Goiânia que estão na lista dos
mais bonitos do Brasil”, acredita. Por isso, ele
segue e propõe a melhor receita para uma
vida saudável, na opinião dele, é conciliar o
trabalho com o lazer.“Se o seu hobby for um
esporte, ele o ajudará a manter a saúde em
dia”, alerta.
Esperança
Rogerio acredita que as Olimpíadas de
2016, no Rio de Janeiro, ajudarão a mudar
a imagem do esporte.“No Brasil, o golfe é
elitizado. Poucos o conhecem, mas agora
voltando a ser esporte olímpico, eu acho que
isso irá melhorar”, afirma.Após mais de um
século, a modalidade retorna no próximo

Além da interação social, o esporte
tem outros benefícios. Ele contribui
com o desenvolvimento de habilidades
como estratégia e raciocínio, melhora
o desempenho articular, muscular e
do aparelho cardiovascular, além da
longevidade. O aumento de cinco anos
de vida para golfistas foi apontado
em um estudo sueco divulgado pelo
Scandinavian Journal of Medicine &
Science in Sports no qual foi demonstrado
que esses esportistas têm uma taxa de
mortalidade 40% inferior ao restante
da população.
No Brasil, do ponto de vista econômico,
o golfe já é um esporte bastante atrativo.
São movimentados R$ 400 milhões por
ano, atrai turistas aos grandes resorts e
tem sido bastante requisitado no ambiente
corporativo. Com a inclusão nas Olimpíadas,
a Confederação Brasileira de Golfe espera
um aumento expressivo na exposição de
mídia da modalidade, favorecendo novos
acordos comerciais e ajudando a popularizar
o esporte pelo País.
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Aconteceu

Office
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USO PROFISSIONAL
Pode ser usado sem
barreira gengival

5
Turma de Especialização em Ortodontia coordenada pela Equipe OrthoEvidence

Encontro de Periodontia e Implantodontia Prof. Dr. Luis Fernando Naldi

Turma de Endodontia Clínica Avançada, sob coordenação da Equipe EndoScience

Turma de Toxina Botulínica, sob coordenação do professor Altamiro Flávio

Turma de imersão em Facetas Cerâmicas, sob coordenação da Equipe Dentística

Turma de Fotografia Odontológica, sob coordenação de Dudu Medeiros

Bolivianos e professores no Reencontro do Curso Internacional de Facetas
Cerâmicas, coordenado pelo professor Luiz Narciso Baratieri

Turma de Reconstrução Tecidual Periodontal e Perimplantar coordenada pelo Implanteperio

Turma de Endodontia Clínica Básica sob coordenação da Equipe EndoScience

www.bm4.com.br | facebook.com/BM4Official | 0800 644 9160
LARANJA

HORTELÃ

Formatura da turma de Especialização em Periodontia 2013-2015
Turma de Especialização em Odontologia para Pacientes Especiais, com a
professora convidada Roberta Rocha
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Turma de Plástica Oclusal, sob coordenação do professor João Palmieri
AÇAÍ

Turma de Imersão em Instrumentação Rotatória e Recíproca dos Canais Radiculares,
sob coordenação do professor Iussif Mamede

Agora também em
3 diferentes aromas, nas
concentrações 10% e 16%.
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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

