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Editorial

Em parceria com a equipe de Endodontia
EndoScience, a ABO Goiás adquiriu
um microscópio clínico com foco na
modernização da instituição. Caracterizado
pela tecnologia de ponta, o item beneficia
diversas especialidades, permite o
desenvolvimento de pesquisas e confere
melhor iluminação, maior nitidez das formas
e potencializa as habilidades cirúrgicas.

A primeira edição da Revista Odonto
este ano apresenta uma série de assuntos
diversificados do mundo odontológico
em contextos amplos e regionais. Entre
as matérias abordadas está o impacto de
decisões governamentais no cotidiano dos
odontólogos, novidades da ABO Goiás e as
tradicionais editorias de Hobby e Lazer.
Meses após indefinições acerca da coleta do
lixo hospitalar, a Companhia de Urbanização
de Goiânia (Comurg) definiu como será o
oferecimento do serviço. Além dela, outras
quatro empresas na capital estão habilitadas.
O tema demanda atenção dos profissionais
devido às sanções por irregularidades no
transporte e destinação dos Resíduos de
Serviços de Saúde.
Em destaque, antecipamos informações do
evento que desperta grandes expectativas
neste ano, o Estética Goiás 2016. Seguindo a
tradição, o congresso reunirá os maiores e
melhores do segmento entre profissionais,
marcas e participantes. Com vagas limitadas,
o evento já tem data marcada. Será nos dias
23 e 24 de setembro no Centro de Cultura e
Convenções de Goiânia.
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A Revista Odonto é uma publicação da:
Av. Itália, n. 1184, Jd. Europa
Goiânia - GO, CEP 74325-110
Tel.: (62) 3236-3100

www.ABOgoias.org.br
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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

No rol de novidades está o novo serviço
de Tomografia Computadorizada da ABO
Goiás, que possui radiologista e funciona em
tempo integral. Com tomógrafo adquirido
no final do ano passado, a entidade
já percebe resultados positivos para
professores, alunos e pacientes no aspecto
técnico e assistencial. O exame realizado
na própria instituição é mais acessível e não
exige deslocamento dos pacientes.
Com perfil pioneiro, a ABO Goiás
apresenta ainda detalhes sobre a habilitação
em Odontologia Hospitalar que reúne
especialistas e grade diferenciada.
Ainda pouco abordada, a especialidade
foi recentemente regulamentada pelo

Conselho Federal de Odontologia (CFO).
Antes mesmo da regulamentação, a entidade
já oferecia o curso que cumpre todos os
quesitos exigidos pelo Conselho.
Parceiras, a ABO Goiás e a Associação
de Combate às Deformidades Faciais
(Reface) celebram a assistência prestada
a portadores de fissuras labiopalatinas
em oito países, além do Brasil. O
trabalho, baseado na solidariedade e
responsabilidade social, ocorre há quatro
anos – período em que mudou a vida de
diversas crianças e adultos.
A natação é o esporte praticado pela
associada Maria Caldas, personagem do
hobby desta edição. Mãe há pouco tempo,
ela mescla a rotina agitada de profissional e
empresária às outras funções sem perder
o fôlego. A Revista Odonto traz ainda
uma dica de turismo para aproveitar no
próximo feriado. Pertinho da capital federal,
a Chapada dos Veadeiros integra beleza e
opções para aumentar a adrenalina.
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Convênio Drogasil
é reativado e
estendido ao
Distrito Federal
Após uma reformulação de software,
a rede de farmácias Drogasil voltou a
disponibilizar os benefícios do convênio
aos associados da ABO Goiás. A parceria
havia sido suspensa durante a transição do
programa e no mês de janeiro a situação
foi regularizada. A rede de drogarias faz
parte do grupo Raia Drogasil e oferece
aos associados descontos superiores aos
de cartões próprios em até 25% sobre o
valor de medicamentos.
No Distrito Federal, os cirurgiõesdentistas que mantêm relacionamento
com a ABO Goiás por meio de cursos e
eventos poderão utilizar o benefício. Para
isso, basta apresentar a carteirinha digital
de Parceiro VIP da entidade, que será
enviada por e-mail a partir de abril aos
que estiverem com cadastro atualizado.
Para solicitar o documento, o dentista
pode entrar em contato pelo telefone
(62) 3236-3101.

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
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Posto Xodó
O convênio com a Rede de
Postos Xodó foi renovado
para 2016, no entanto os
adesivos de identificação
permanecerão os mesmos,
ou seja, com o ano 2015 até
nova orientação. A rede está
desenvolvendo um novo
método de identificação
que poderá substituir os
adesivos.
Anuidade 2016
A ABO Goiás agradece
aos Associados que
optaram pelo pagamento
antecipado das anuidades
e favoreceram o fluxo
de caixa da instituição.
Apesar do alto custo de
manutenção, a diretoria
da ABO Goiás decidiu ir
na contramão do que vem
ocorrendo no mercado ao
manter estável sua anuidade.
A contribuição teve valor
congelado com o objetivo
de oferecer condições
favoráveis aos atuais e atrair
novos associados. A última
faixa de contribuição tem
pagamento parcelado com
primeiro vencimento em
30/03/16.
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Tomografia acessível a
pacientes e dentistas
DEMOCRATIZAÇÃO DA TECNOLOGIA PERMITE
AMPLIAÇÃO DAS INDICAÇÕES E TRAZ
SEGURANÇA AO TRATAMENTO
Passada a fase de implantação do novo
serviço de Tomografia Computadorizada
da Associação Brasileira de Odontologia
em Goiás (ABO Goiás), a entidade faz
um balanço positivo. O serviço oferece
mais conveniência aos pacientes porque
não precisam se deslocar para realizar
o exame. Com radiologista próprio
e funcionamento diário em período
integral, a demanda tem sido crescente.
O incremento decorre da rotina mais
dinâmica e da maior interação entre os
profissionais dos cursos de Radiologia e
das outras especialidades que precisam do
equipamento.
A tomografia computadorizada pode
ser utilizada em praticamente todas as
especialidades clínicas odontológicas.
As indicações mais comuns são por
planejamento de implantes e enxertos,
na avaliação de dentes não irrompidos,
em pesquisa de fratura e/ou perfuração
ou alterações endodônticas periapicais
e avaliações de alterações patológicas
dos ossos gnáticos e ATM. A qualidade
do trabalho do cirurgião-dentista e a
satisfação do cliente são favorecidos pelo
“diagnóstico e determinação do plano de
tratamento do paciente mais eficazes”,
segundo a coordenadora da área de
diagnóstico da ABO Goiás, Tessa Botelho.
De acordo com o coordenador da
especialização em Ortodontia da ABO,
Régis Murilo Siqueira, a utilização do
tomógrafo é imprescindível. “Grande

parte dos problemas como dentes
inclusos, dentes impactados, problemas de
reabsorção dentária decorrente do uso
ou não de aparelhos demanda exames
de imagens de dentes e de ossos com
qualidade”, diz. Para ele, o equipamento
dentro de uma escola tem ainda outro
cunho: a possibilidade de realizar
pesquisas e o fator tempo. “Podemos
discutir e acompanhar o exame com o
aluno ou, se a perspectiva da imagem
não ficou a contento, temos o arquivo à
disposição”, detalha.
Capacitação
Por se tratar de um exame
intrinsecamente digital e volumétrico,
a análise prioritária deve ser de forma
dinâmica, o que torna preferencial a
avaliação das imagens originais em formato
DICOM (Comunicação de Imagens
Digitais em Medicina, em português). No
entanto, é necessário um treinamento
específico para utilização deste formato.
Com esse foco, a Associação oferece
anualmente em maio uma capacitação.
Em 2016, a novidade será a participação da
equipe de professores da ABO Goiás de
outras áreas. “O intuito é capacitar o grupo
para indicar e interpretar o exame feito
no equipamento. O agendamento pode ser
feito a qualquer momento”, afirma Tessa.
Ela cita que as imagens diretas em DICOM
reduzem tempo, custo e insumos já que
ficam disponíveis logo após a captura, sem
necessidade de montagem e impressão”.
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Responsabilidade social
Além de não precisarem se deslocar, os
pacientes da ABO Goiás terão acesso à
tomografia com valor mais acessível. Caso
o dentista opte pelo formato DICOM o
custo será reduzido, o que contribui para
o tratamento, considerando a situação
econômica da maioria. “Antes, as pessoas
atendidas realizavam o exame em clínicas
de Radiologia privadas, o que muitas vezes
postergava a obtenção dos laudos para o
diagnóstico e tratamento”, explica Tessa.

Cursos
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Programação
Científica

Especialização em Patologia Bucal
Tessa de Lucena Botelho
Início: 15 de agosto de 2016
Duração: 18 meses

Especialização
Especialização em Ortodontia
Equipe de Ortodontia
Seleção: 25 de junho de 2015
Carga Horária: 1500 horas
Especialização Odontologia Legal
Rhonan Ferreira da Silva
Seleção: 29 de junho de 2016
Carga Horária: 500 horas
Especialização em Prótese Dentária
Equipe Reabilitação Oral
Seleção: 02 de julho 2016
Carga Horária: 855 horas

Aperfeiçoamento
Odontologia do Sono
Sormani Pimenta Sacchetto
Início: 17 de março de 2016
Carga Horária: 96 horas
Cirurgia Parendodôntica - Manejo ClínicoCirúrgico dos Fracassos Endodônticos
Equipe EndoScience
Início: 17 de março de 2016
Carga Horária: 120 horas

Imersão em Facetas Cerâmicas - Construindo
um Protocolo Previsível (laboratorial)
Paula Carvalho Cardoso
Início: 28 de março de 2016
Carga Horária: 44 horas
Ancoragem Esquelética com Miniplacas
Armando Amorim / Equipe OrthoEvidence
Início: 31 de março de 2016
Carga Horária: 20 horas
Endodontia Clínica Avançada - Inovações no
Tratamento
Equipe EndoScience
Início: 15 de abril de 2016
Carga Horária: 48 horas
Clareamento Dental
LN Baratieri
Início: 15 de abril de 2016
Carga Horária: 08 horas

Avançado de Laudos em Tomografia
Computadorizada na Odontologia
Tessa de Lucena Botelho
Início: 02 de maio de 2016
Carga Horária: 40 horas

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

Imersão em Aumento de Coroa Clínica
Amin de Macedo Mamede
Início: 04 de maio de 2016
Carga Horária: 08 horas

Pinos de Fibra de Vidro: Novos Conceitos,
Materiais e Técnicas (Hands On)
Equipes Dentística & EndoScience
Início: 09 de junho de 2016
Carga Horária: 16 horas

Imersão em Instrumentação Rotatória e
Recíproca dos Canais Radiculares
Iussif Mamede Neto
Início: 05 de maio de 2016
Carga Horária: 20 horas

Classe IV: Selecionando
Forma e Cor
Equipe Dentística
Início: 19 de junho de 2016
Carga Horária: 12 horas

Implantodontia para Iniciantes: Formação
Cirúrgica e Protética - 6ª Turma
Getulio Souza de Marães / João Geraldo Vieira
Início: 20 de maio de 2016
Carga Horária: 190 horas

Toxina Botulínica e
Preenchimento Facial
Altamiro Flávio
Início: 27 de junho de 2016
Carga Horária: 24 horas

Planejamento Estético - A chave para
o sucesso reabilitador
Marcus Vinícius, Lúcio Monteiro, Guido Ferreira
Início: 29 de junho de 2016
Carga Horária: 44 horas
Imersão em
Cerâmicas Posteriores
Paula Cardoso e Ana Paula Magalhães
Início: 02 de agosto de 2016
Carga Horária: 40 horas
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Facetas Cerâmicas - Construindo um
Protocolo Previsível (clínico)
Paula Cardoso e Ana Paula Magalhães
Início: 11 de agosto de 2016
Carga Horária: 108 horas
Avançado em Reconstrução Tecidual
Periodontal e Perimplantar
Julio Cesar Joly
Início: 31 de outubro de 2016
Carga Horária: 56horas

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

Aromas 10% e 16%

SOLICITE NA SUA DENTAL

Office 37%
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que você precisa e seus

Mais perto e além

pacientes valorizam.

MICROSCÓPIO CLÍNICO GARANTE BENEFÍCIOS
AO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO
Ele tem mais vantagens do que se pode
imaginar. Com certeza você já ouviu falar
sobre o microscópio clínico. Utilizado em
procedimentos odontológicos há cerca de
40 anos, o equipamento foi aprimorado e
atualmente garante mais do que acuidade
visual. Conhecido pelos inúmeros benefícios,
o equipamento é a mais recente aquisição
da Associação Brasileira de Odontologia em
Goiás (ABO-GO). O foco é a modernização
da entidade com tecnologia de ponta para o
ensino e o desenvolvimento de pesquisas.
Com o instrumento, os profissionais ganham
em capacidade para estudar estruturas
microscópicas, o que resulta em melhora
no poder de resolução do clínico, ganho
de iluminação e alto poder de ampliação
de estruturas diminutas e visualização de
margens de coroas, procedimentos de

Professor de Endodontia da ABO Goiás, Júlio Almeida, manipula
o microscópio clínico

dimensionamento, instrumentação de
canais radiculares, procedimentos de
enxertos, microcirurgias etc.
Segundo o professor do curso de
especialização em Endodontia da ABO Goiás,
Orlando Guedes, o microscópio clínico possui
aplicabilidade em diversas especialidades
odontológicas, como Endodontia, Cirurgia,
Dentística, Prótese e Periodontia. Os
benefícios superam aqueles relacionados à
tradicional tríade da microcirurgia (melhor
iluminação, maior nitidez das formas e melhora
das habilidades cirúrgicas).
Segundo Guedes,“existe uma infinidade
de vantagens adicionais agrupadas em
quatro grandes grupos que são postural,
procedimento/tratamento, psicológica e
educacional”. O equipamento proporciona
melhor ergonomia, evitando a comum
sobrecarga na coluna dos cirurgiões-dentistas,
e facilita o registro de casos clínicos que
podem ser utilizados para fins científicos,
jurídicos e educacionais, por exemplo.As
benesses do microscópio clínico, no entanto,
demandam preparação. De acordo com o
professor da ABO Goiás,“é necessário um
treinamento específico porque o equipamento
restringe o campo operatório e requer um
período de adaptação”.
Excelência
O cuidado da entidade na escolha do melhor

equipamento
atendeu a
vários critérios a
exemplo da qualidade ótica,
disponibilidade de assistência técnica e a
possibilidade de expansão com sistemas de
documentação para imagens e vídeos.“Este
microscópio possui excelência em qualidade
ótica, proporcionando ao operador maior
amplitude do campo operatório”, afirma
Orlando.

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
CRO-GO EPAO 351

Tecnologia de ponta

Única linha de Autoclaves

desde a versão mais

com até 29 sistemas

simples.

de segurança.

PRÁTICA
Fácil de instalar e
prática para usar.

Bônus
Detalhes à parte, os acessórios fazem toda
diferença.“Eles complementam a utilização
desse microscópio, como a carona binocular
para um segundo observador, kit de captura
USB, captura de imagem, divisor de luz,
inversor de imagem, lentes objetivas e
filtro laranja”, enumera Aguirre. No caso da
câmera de vídeo, ela pode ser ligada a um
monitor ou aparelho de TV a fim de motivar
ou mesmo educar o paciente e equipe
no acompanhamento dos procedimentos
cirúrgicos.

R. T. Prof. Dr. Rogério Ribeiro de Paiva

ECONÔMICA
Baixo consumo de
energia elétrica e
economia de até 50%
de água destilada*.
* De acordo com estudo realizado nos
equipamentos de 21 litros com
reservatório de água.

Ele destaca a presença de um sistema de
micro focalização acionado por pedal, o que
possibilita maior precisão e comodidade pelo
fato de o operador poder manter suas mãos
livres durante os procedimentos cirúrgicos e
também uma cabeça que permite movimentos
pendulares e aumenta o conforto e a
mobilidade do microcirurgião.

Tomografia Computadorizada e Radiologia Digital

SEGURA

COMPLETA

Expertise de quem
é especialista em
equipamentos
hospitalares.

Agora com mais cores,
detalhes e um resumo
fácil de cada ciclo de
esterilização.

PERTO
DE VOCÊ

LÍDER

DIFERENCIAIS
Itens exclusivos como
o reservatório de
água, a impressora
térmica e a bomba
de vácuo.

TECNOLOGIA

BONITA

Autoclaves assinadas

Suporte técnico em

pela STERIS, marca líder

todo o país.

global em esterilização.

Opcionais que facilitam sua vida:

Você encontra sua Autoclave SERCON nas melhores Dentais da região:
Goiás:
Dental Adelar | Tel.: (62) 3501-2494
Única Dental | Tel.: (62) 3285-7944
Dental Lima | Tel.: (62) 3945-5027

DG Dental | Tel.: (62) 3224-6539
Unicom
| Tel.: (62) 3257-7700

www.sercon.ind.br
E-mail: vendas@sercon.ind.br
Tel.: (11) 2149-1700 / 1733

Brasília:
Dental Melhor | Tel.: (61) 3224-0705
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Brasil terá Semana Nacional de
Prevenção ao Câncer Bucal

Lixo infectante
em xeque

No final de dezembro de 2015 foi
sancionada a lei nº 13.230, que institui
a Semana Nacional de Prevenção
do Câncer Bucal. A partir de agora, a data de
combate à doença deverá ser lembrada na
primeira semana do mês de novembro.

LEGISLAÇÃO RESPONSABILIZA
GERADORES DE RESÍDUOS E
TENDÊNCIA É DE COBRANÇA
OU TERCEIRIZAÇÃO
DA COLETA
Em cumprimento à Política Nacional
de Resíduos Sólidos (PNRS) de 2010 e
seguindo a tendência de outras cidades
como São Paulo, Brasília e a vizinha
Aparecida de Goiânia, a capital goiana
passou a exigir dos geradores de
Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) o
custeio da coleta, tratamento, destinação
e disposição final dos resíduos. Após um
imbróglio que durou meses, a coleta de
lixo hospitalar em Goiânia foi finalmente
regulamentada.
Desde o ano passado, o prazo para o fim
do recolhimento indiretamente gratuito
dos (RSS) estava em negociação entre a
Prefeitura de Goiânia e representantes
dos geradores. A Companhia de
Urbanização de Goiânia (Comurg) havia
anunciado a paralisação do serviço a
partir do início de 2016. No entanto,
não dispunha de nenhuma empresa

privada cadastrada com todas as licenças
necessárias para a realização do serviço.
Diante do impasse, a coleta sem
cobrança direta foi mantida até o dia
21 de fevereiro. No período, quatro
empresas completaram a documentação
e obtiveram autorização para oferecer
os serviços, são elas: Indcom Ambiental,
Stericycle, Incinera e Resíduos Zero
Ambiental. A partir do dia 22 de fevereiro,
a Comurg iniciou a cobrança de R$ 3,51
para cada quilo de RSS e estabeleceu a
cobrança mínima de dez quilos para a
coleta. Os estabelecimentos geradores de
RSS deverão optar entre a Comurg ou
uma das empresas privadas autorizadas. A
lista atualizada poderá ser consultada pelo
telefone da Companhia: 62 3524-3415.
De acordo com a Lei Municipal Nº
9.522/2014, independente dessa escolha,

todos os estabelecimentos deverão
realizar um cadastro com atualização
anual através do site www.goiania.go.gov.
br com dados diversos, recolher uma
taxa, reunir a documentação e levar até a
Divisão de Protocolo, na sede da Comurg
(Av. Nazareno Nº 1.122, Vila Aurora), sob
pena de multa no valor de R$ 2 mil.

A legislação estabeleceu quatro objetivos
básicos: estimular ações preventivas e
campanhas educativas relacionadas ao câncer
bucal; promover debates e outros eventos
sobre as políticas públicas de atenção integral
aos portadores de câncer bucal; apoiar as
atividades organizadas e desenvolvidas pela
sociedade civil em prol do controle do
câncer bucal e difundir os avanços técnico-

Os cuidados dos profissionais devem
estar relacionados ainda à segregação
adequada dos resíduos em comum e
infectante e ao acondicionamento em
atendimento às normas da Regime
Diferenciado de Contratações (RDC)
306 da Anvisa. Com a instituição da
PNRS há seis anos, a lei responsabiliza
os geradores pela destinação final dos
resíduos. No caso dos RSSs, as clínicas,
hospitais e até pet shops são obrigados
a contratar empresas especializadas na
coleta do lixo hospitalar.

13

científicos relacionados à doença.
Segundo informações mais recentes do
Instituto Nacional de Câncer (Inca), em
2012 ocorreram 14.170 casos novos da
doença sendo 9.990 em homens e em 4.180
mulheres. Os números estão em ascensão e
com alto índice de óbito, se comparado aos
dados de 2010, quando foram 4.891 mortes
(3.882 de homens e 1.009 de mulheres).A
estimativa de 2014, ainda em apuração, é que
haveria diagnóstico de 11.280 casos novos
de câncer bucal em homens e 4.010 em
mulheres. Esses valores correspondem a um
risco estimado de 11,5 casos novos a cada
100 mil homens e 4 a cada 100 mil mulheres.
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Beleza e saúde em pauta
CONGRESSO ESTÉTICA GOIÁS 2016 REÚNE EM
GOIÂNIA OS MELHORES DA ÁREA NO MÊS DE
SETEMBRO. O EVENTO PROMETE REPETIR O
SUCESSO DAS ÚLTIMAS EDIÇÕES
Em ascensão no País há alguns anos, o
mercado de Estética não é afetado tão
bruscamente pela crise econômica. A área
tende a manter a média de faturamento,
especialmente se levado em consideração
o novo comportamento do consumidor.
Por hábito, as pessoas passaram a atrelar a
estética como aliada para a saúde e bemestar e não apenas sinônimo de beleza ou
vaidade. Nesse cenário, um belo sorriso
integra a lista de prioridades.
Apesar da ausência de dados oficiais
recentes, a área de Odontologia
Estética vêm liderando a procura nos
consultórios. Em pesquisa realizada no
ano de 2014 pela Nobel Biocare foi
constatado crescimento de 200% no
número de tratamentos com resultados

mais estéticos em relação aos dois anos
anteriores. A busca por transformação no
sorriso é acompanhada por clientes mais
exigentes e demanda por profissionais
atualizados.
Em Goiás, cirurgiões-dentistas brasileiros
e do exterior terão a oportunidade
de conhecer soluções modernas e
inovadoras da área durante o Estética
Goiás 2016, entre 23 e 24 de setembro,
no Centro de Convenções de Goiânia.
O evento, coordenado pela Associação
Brasileira de Odontologia em Goiás (ABO
Goiás), integra o circuito dos principais
do gênero no País e promete conquistar
público recorde na ocasião que reúne
as melhores marcas e especialistas
renomados no Brasil e no exterior.

Um dos poucos do segmento no estado,
o encontro tem vagas limitadas. A fim
de prestigiar os membros, a ABO Goiás
oferece exclusividade na pré-venda até
o dia 31 de maio. Durante esse período,
os cirurgiões-dentistas e acadêmicos
de graduação associados à rede ABO
pagarão, respectivamente, R$ 490 e R$
345, e ainda têm o bônus de parcelamento
em até cinco vezes sem juros. Após a data,
o valor aumenta e varia conforme o tipo
de inscrição (ver tabela).
Esquema
A programação científica manterá o
formato inovador e grade sequencial.
Funcionará da seguinte maneira: os
temas serão discutidos na mesma ordem
em que o cirurgião-dentista avalia a
condição de um paciente e procede
para a resolução do caso clínico. Para
completar, o Congresso terá ainda uma
feira com vários estandes. A BM4, Dental
Lima, Dental Sorriso, Editora Ponto,
FGM, Ivoclar, LaborDental, Oral-B, Pretty,
Reface, SDI, TDV Dental e Ultradent já
estão confirmadas.

Marcelo Calamita abordará as “Reabilitações orais estéticas: integrando a função ao desenho do sorriso”

Ilustre
Marcelo Calamita será uma das atrações
do Estética Goiás 2016. Ele, que é vicepresidente da Sociedade Brasileira de
Odontologia Estética (SBOE), mantém
clínica intensa há 28 anos com atuação na
área de Odontologia Restauradora Estética,
prótese dental e sobre implantes. Na
ocasião, ele abordará o tema “Reabilitações
orais estéticas: integrando a função
ao desenho do sorriso”. O tema é de
relevância pelo fato de o planejamento
ser a essência para alcançar resultados
previsíveis da forma mais direta. “Não é

uma área nova, mas a
minha perspectiva é de
trazer para o clínico
como integrar os
aspectos funcionais que
considero essenciais
para a estabilidade
e durabilidade dos
trabalhos executados”,
explica o profissional.
De acordo com ele, os materiais para
a elaboração de um sorriso belo e
harmonioso atingiram um alto estágio de

desenvolvimento e proporcionam precisão,
consistência e previsibilidade ao clínico
hábil. “A chave está numa sequência lógica
e pragmática de planejamento para se
indicar as técnicas apropriadas em relação
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às numerosas opções atuais, entender as
razões da recomendação, o momento
oportuno de utilizá-la e como personalizá-la
ao paciente”, explica Calamita.
Baseado no binômio evidência científica
e relevância clínica, ele apresentará
os aspectos críticos em relação às
tomadas de decisões relacionadas a
planejamentos complexos e como
incorporar os princípios funcionais,
estruturais e biológicos ao projeto
restaurador estético. O objetivo, para
Marcelo, é superar as expectativas dos
pacientes com conforto, estabilidade
e longevidade. Ansioso pelo início do
evento na capital goiana, o especialista
diz ficar impressionado com o número

de excelentes dentistas e com o padrão
das clínicas odontológicas de Goiânia.
“As minhas expectativas são altas,
uma vez que Goiás é um polo com
profissionais entre os melhores do
Brasil. Também tenho vários amigos em
Goiânia e será uma prazer poder revêlos”, afirma.
Diversidade
As técnicas mais modernas diminuíram
as restrições para a realização do
tratamento e também o tempo e
intensidade da dor e o desconforto.
No rol de artifícios empregados para
aquisição de um sorriso harmônico com
aparência natural estão o clareamento
dental, fechamento dos espaços entre

os dentes (diastemas) e alteração do
contorno e da forma, substituição de
restaurações que apresentam alterações
na cor ou com infiltrações (cáries),
aplicação de lâminas de porcelana ou
resina e aparelho estético.
Com sorriso bonito, o paciente obtém
vantagens. A saúde bucal é uma delas
porque facilita a higienização, alinham
a mordida - o que favorece a redução
de desgaste dos dentes - e reduzem
o estresse dos músculos responsáveis
pela mastigação que podem causar
dores de cabeça, no pescoço, ombros
e costas. Outro ponto importante é a
contribuição com a saúde psicológica de
quem procura os cuidados dentários.

Lazer

Homenagem
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Março:
o mês da Mulher
Exuberância e radicalidade
na Chapada dos Veadeiros

Desde 1975, o dia 8 é lembrado em memória
às operárias da fábrica de tecidos nos Estados
Unidos que fizeram grande greve por direitos
trabalhistas e foram queimadas.Atualmente, há
uma coletânea de motivos para comemorar
e outros tantos para reivindicar. Nos séculos
passados, especialmente 18 e 19, elas foram
pioneiras de invenções e descobertas que
marcaram o mundo contemporâneo. Na área
da saúde, o público feminino sempre teve lugar
garantido ainda que informalmente.

REGIÃO OFERECE OPÇÕES PARA AVENTUREIROS,
AMANTES DA NATUREZA E MÍSTICOS
Se você está á procura de um lugar para
relaxar, a Chapada dos Veadeiros pode ser
uma opção.A cerca de 520 quilômetros de
Goiânia e 230 quilômetros de Brasília, o
destino localizado em Goiás recebe turistas
de todo o mundo em busca de contato com
a natureza, ecoturismo e até tratamentos
alternativos. Cenário de esportes radicais,
o lugar oferece diversas possibilidades para
se exercitar nas diversas cachoeiras, cânions,
formações rochosas e cavernas ao lado de
exuberante flora e fauna.
A paisagem tem serras e nascentes que só
podem ser vistas naquela região. Entre os
atrativos para os amantes de aventura estão
tirolesa, arvorismo, rapel, hiking (caminhada
realizada em um dia sem a necessidade de
acampar), trekking (trilha com bagagem para
acampamento), mountain biking (trilha de
bicicleta), cascading (descida de cascatas ou
cachoeiras), canionismo (percurso em um
curso d´água no interior de um cânion),
rafting (descida em corredeiras por equipe
utilizando botes infláveis) e boia-cross
(descida de rios com grandes bóias redondas).
O ambiente zen da Chapada tem duas
explicações para os mais esotéricos: a
existência de uma suposta linha imaginária
que atravessa Machu Picchu, no Peru, e
também corta o município de Alto Paraíso,
o chamado paralelo 14, e a placa de quartzo
sobre a qual a cidade estaria assentada. Esses
fatores protegeriam o local de desastres
naturais e proporcionariam boas vibrações.
Assim, o contexto se tornou propício

para atividades voltadas para o bem-estar
e misticismo. Nas cidades de Alto Paraíso,
São Jorge e Cavalcante, spas e profissionais
oferecem diferentes técnicas de massagem e
uma série de terapias, como yurvédica, pedras
quentes, florais de bach e muitas outras.

A Odontologia começou a receber a
contribuição delas com Lucy Hobbs Taylor,
considerada a primeira mulher a concluir
o ensino odontológico com licenciatura

Fora da rota convencional, os turistas ainda
contam com quatro lugares especiais. O
Mirante dos Dois Saltos tem roteiro difícil,
mas compensa pela visão das duas cachoeiras
do Rio Preto, enquanto as Águas Termais,
dentro da Fazenda Rio Vermelho, têm piscinas
naturais com temperatura de 32º. Na estrada
para São Jorge, o visitante encontrará o Jardim
de Maytrea com vista do morro Peito de
Moça - considerada uma das mais belas da
região - e também o Morro da Baleia, uma
formação rochosa em quartzito com formato
que lembra o animal.
Tradicional
O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros
(PNCV), com entrada gratuita, é destino
certo para muita emoção. Os atrativos da
reserva estão distribuídos pela Travessia das
Sete Quedas,Trilha dos Saltos,Trilha dos
Cânions e Trilha da Seriema. Na região, os
visitantes podem conhecer várias cachoeiras
de diversas alturas com trajetos em diferentes
níveis de dificuldade. Dentro de propriedades
privadas e com cobrança para entrada há
muitas opções. Bastante procurado, o Vale da
Lua encanta pela cor e forma. Esculpido pelas
águas do Rio São Miguel, o vale rochoso tem
piscinas de água corrente e também pequenas
cachoeiras.As cascatas chamadas Almécegas

em ‘medicina dentária’ e posteriormente o
doutorado.As especializações odontológicas
integraram o currículo somente a partir das
décadas de 30 e 40. Hoje, as mulheres são
maioria entre os cirurgiões-dentistas no Brasil.
Associadas à doçura, à sabedoria e à vida,
as mulheres se tornaram protagonistas na
sociedade sem deixar de lado a natureza

forte e perspicaz. Mãe, filha, amiga, profissional
competente e tantos outros papéis
desempenhados pela mulher são motivo de
festa todos os dias.Assim, a ABO Goiás felicita
e deseja a vocês, mulheres, o merecido carinho,
respeito e admiração. Parabéns!

A Corretora Unimed trabalha com todos
os tipos de seguros e as melhores
seguradoras do mercado.
Conheça todas as modalidades e descubra o seguro
ideal para você, sua família e sua empresa.

SEGUROS
INDIVIDUAIS

SEGUROS PARA
EMPRESAS

• Automóvel
• Automóvel
• Residencial
• Frota
• Vida
• Condomínio
• Acidentes Pessoais
• Seguro de Pessoas
• SERIT – Seguro de Renda• Empresarial
por Incapacidade
• Responsabilidade Civil
Temporária
• Risco de Engenharia
• RC Profissional
• Garantia de
• Previdência Privada
Obrigações Contratuais
• Outros
• Outros

I e II também são muito visitadas por serem
locais propícios para o banho.
Precauções
Antes de viajar para a Chapada é fundamental
atualizar a vacinação contra a febre amarela
com pelo menos dez dias de antecedência.
É indicado ainda o uso de repelentes e o
recolhimento do lixo produzido já que a visita
deve causar o menor impacto possível para
o meio ambiente.A atenção também deve
se voltar para a ingestão de alimentos leves,
hidratação frequente e o uso de sandálias ou
tênis antiderrapantes nos passeios devido aos
trechos escorregadios.

CORRETORA DE SEGUROS

Corretora Unimed - Av. T-9, nº 276, Setor Marista.

Deixe a segurança do que
você preza com quem
você conhece. Corretora
Unimed 23 anos.

Vendas: (62) 3216-8700
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determinada, treinar equipe
local, aprender com eles e fazer
uma cadeia mundial de amparo
ao paciente portador de fissura
labiopalatal”, destaca o presidente
da instituição.

Solidariedade
REFACE COMPLETA QUATRO ANOS
COM ATUAÇÃO NACIONAL E NO
EXTERIOR EM PROL DE PACIENTES
COM FISSURAS LABIOPALATINAS
Um simples sorriso faz muita diferença
na vida de quem oferece e o recebe. Em
alguns casos, o ato é fruto do esforço
conjunto de várias pessoas. Isso ocorre no
caso de pacientes portadores de fissuras
labiopalatinas ou lábio leporino, como é mais
conhecida, porque para eles, sorrir é uma
vitória alcançada após diversas intervenções
cirúrgicas e apoio multiprofissional. Em
Goiás, cinco amigos perceberam a lacuna no
atendimento aos portadores da anomalia
congênita. Juntos, eles criaram a Associação de
Combate às Deformidades Faciais (Reface) há
quatro anos e contabilizam resultados
bastante animadores.
Nesse período, o grupo foi abrigado
pela ABO Goiás, ganhou adesão de
mais membros e levou assistência para
milhares de pessoas em diversos países. De
acordo com o presidente da Reface, o
cirurgião bucomaxilofacial Fernando Almas,
atualmente são 35 profissionais voluntários
entre médicos, cirurgiões-dentistas,
enfermeiros, fisioterapeutas, terapeutas
ocupacionais, psicólogos, fonoaudiólogos e
jornalistas, por exemplo. Por mês, a média
de cirurgias varia entre 20 e 25, sendo
todas as intervenções 100% gratuitas
e ocorrem independente da situação
econômica do paciente.
As missões de ajuda da Reface já contabilizam
12 viagens internacionais que ocorrem com
frequência para o Equador, Costa do Marfim,
Níger, Peru, Guatemala e El Salvador e em
breve terão outros dois destinos: Índia e

Líbano.Além destes países, a
organização também oferece
auxílio presencial às pessoas
dos estados brasileiros do
Pará e Amapá. Embora sem
apoio governamental, a Reface
conta com parceiros que
fomentam o trabalho. Entre
Reparação cirúrgica de má formação congênita pode ser feita em qualquer idade
eles estão a ABO Goiás e
empresas goianas como
fim do desenvolvimento facial. Conforme
a Síntese, Dental Adelar
detalha o presidente da Reface,“os cuidados
e Hospital São Judas Tadeu, assim como
Organizações Não Governamentais (ONGs) com o portador de fissuras labiopalatinas
internacionais como Smile Train e Global
envolvem diversas especialidades da saúde e é
transdisciplinar sendo todas as especialidade
Smile Foundation”. Sem elas, dificilmente
chegaríamos tão longe”, observa Fernando.
importantíssimas para o correto
prognóstico”.
Fissura Labiopalatal
Causada por uma má formação congênita
Apoio
Para Fernando, a ABO Goiás foi um divisor
no terceiro ou quarto mês de gestação,
a fissura labiopalatal é caracterizada por
de águas para a Reface. Ela se tornou
uma abertura na região do lábio e/ou palato,
instituição-irmã e fornece know how único,
ocasionada pelo não fechamento destas
na opinião dele.“Ela tem os profissionais mais
estruturas. Dados da Organização Mundial
qualificados do Brasil e talvez do mundo.Ao
da Saúde (OMS) mostram que uma em
se juntar à Reface, conseguimos oferecer um
cada 650 crianças nasce com a anomalia
tratamento ímpar com qualidade”. Na opinião
no Brasil, inclusive com incidência maior
dele, o patamar da Odontologia desenvolvida
do que o câncer infantil. Se não tratada, as
aqui é o mesmo ou superior a de países
como Estados Unidos e Canadá.
complicações incluem problemas na fala,
alimentares, respiratórios e de socialização.
Nesse sentido, a organização oferece
a reparação cirúrgica e o atendimento
Assim, o melhor é iniciar o tratamento o
multidisciplinar necessário com um único
quanto antes. Em bebês, o primeiro passo
objetivo: a reinserção social do paciente.
é a chamada queiloplastia – a primeira
Durante as missões, a Reface disponibiliza
cirurgia para fechamento do lábio. Depois
conhecimento científico e fomenta troca de
disso, eles passam por vários processos
experiências.“Nosso foco é ir até a região
até aos 21 anos de idade, quando ocorre o

Assistência da Reface ocorre em mais de seis países do mundo, além do Brasil

Recursos
Por se tratar de um tratamento
longo e caro, o incentivo
financeiro das empresas parceiras
é essencial. Fernando ressalta que
“mais de 97% do valor doado por
elas é revertido em atendimento
para pacientes já que a Reface
não fica com nenhum valor e
não remunera os funcionários
com essa doação”. Embora com
tantas dificuldades, o trabalho
liderado por ele na Reface tem
uma motivação definida: amor
ao próximo e esforço para
solucionar o problema do outro
como se fosse dele mesmo.

“Durante tantas viagens fiquei convicto de
que não estamos sozinhos. Buscamos sempre
fazer o melhor pelo paciente e cuidamos para
que ele tenha um cuidado interdisciplinar
de forma carinhosa e integral”.A proposta,
de acordo com Fernando, é reinserir essas
pessoas na sociedade através do sorriso.
Convite
O esforço coletivo pode garantir o bemestar de muitas pessoas e o cuidado
ao portador de fissura labiopalatal tem
benefícios para toda a família.“Quando o
tratamento terminar e a criança estiver
operada, sem problemas, a família também
será automaticamente ressocializada tendo
a oportunidade de trabalhar e seguir com as
atividades sem desgastes ou preocupações
com o paciente”, salienta Fernando. Por isso,
ele convida pessoas interessadas a participar
do trabalho.“Basta entrar em contato por
meio do site www.associacaoreface.com ou
pelo email fernandoalmas@hotmail.com”,
destaca.
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Odontologia Hospitalar:
carreira promissora

20 horas cada, é um adicional na grade para
os alunos matriculados e disponibilizada
para os interessados não vinculados à
formação.

ABO GOIÁS É PIONEIRA AO OFERECER
CURSO QUE CUMPRE QUESITOS ANTES
MESMO DA NOVA RESOLUÇÃO DO CFO

Não nos limitamos apenas à
cavidade bucal e mesmo em
relação a esse aspecto, o curso
amplia muito nosso conhecimento
Aplicação do laser na Odontologia

Ainda pouco conhecida, a Odontologia
Hospitalar tem despertado a atenção
dos cirurgiões-dentistas. Desde 2010,
a Resolução – RDC Nº 7 da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
determina a obrigatoriedade de assistência
odontológica à beira do leito para
pacientes em Unidades de Terapia Intensiva
(UTI). Apesar da determinação, na prática
a exigência ainda não é cumprida pela
maioria dos hospitais.
Enquanto isso, os profissionais buscam o
aprimoramento necessário para atender
a demanda do mercado. Em novembro
do ano passado foram instituídos pelo
Conselho Federal de Odontologia (CFO)
a Resolução 162/2015 que reconheceu
o exercício da Odontologia Hospitalar
pelo cirurgião-dentista e definiu a área
de atuação. Antes mesmo da legitimação
do CFO, a ABO Goiás foi pioneira
entre as ABOs a formar uma turma em
conformidade com as determinações
regulamentares.
Na Associação, o curso cumpre os
requisitos mínimos ao contar com grade
de 410 horas e disciplinas que atendem
o conteúdo programático exigido pelo
CFO. Segundo as coordenadoras Camila
de Freitas e Celi Vieira, ele é focado no
atendimento a pacientes sistemicamente
comprometidos, capacita o profissional
para atender na comunidade (consultório
odontológico e home care) e em ambiente
hospitalar, inclusive na Unidade de Terapia
Intensiva (UTI).

A oferta de vagas de trabalho na área
deve crescer já que Goiás possui 669
leitos de UTI na rede pública estadual de
saúde, sendo 69% desse total localizado
em Goiânia. Especificamente em relação à
UTI, a assistência em saúde bucal incluída
nas atividades da equipe multiprofissional
apresenta benefícios para a prevenção e
reabilitação dos pacientes hospitalizados,
contribui para minimizar o risco de
infecções, para melhorar a qualidade de
vida, pode reduzir o tempo de internação
e diminuir a quantidade de prescrição
medicamentosa e auxilia ao precoce e
almejado retorno à dieta oral.

fomento clínico-científico da Odontologia
Hospitalar.
Para Celi Vieira, a Associação cumpre
o seu papel ao abrir novos horizontes
e possibilidades ao profissional que ela
representa.A coordenadora acredita que “a
‘conquista’ de espaço do cirurgião-dentista
dentro do ambiente hospitalar se dá através
de muito estudo e trabalho de professores e
alunos junto à equipe multiprofissional”.
O curso atende às disciplinas determinadas
pelo CFO, como rotina hospitalar (gestão,
bioética, biossegurança, prontuário, prescrição,
rounds, prática clínica, segurança do paciente,
urgência e emergência), propedêutica clínica
(interpretação de exames, principais agravos,
pacientes sistemicamente comprometidos,
interações medicamentosas) e BLS (em
português: Suporte Básico de Vida).A
Laserterapia, oferecida em três módulos de

Qualificação
A ABO Goiás mantém parcerias com
Hospital Goiânia Leste, UTI dos Hospitais
do Rim e do Hospital Urológico para
atividades do módulo prático. Segundo a
coordenadora Camila de Freitas, a turma
inicial recebeu alunos
da Bahia, Minas
Gerais, Rondônia
e Goiás. “Durante
o curso, o grupo
atendeu pacientes em
hospitais da cidade e
levou a eles qualidade
de vida”, diz. Ela e
Celi ainda destacam
a importante
cooperação com a
Sociedade de Terapia
Intensiva do Estado
de Goiás (Sotiego) e
Trabalho das alunas Eliane Rocha e Giovana Valle premiado no Conbrape 2015. Na foto, Eliane
do Distrito Federal no acompanhada pelas professoras Celi Vieira e Camila de Freitas

Formada em Odontologia há 19 anos,
Claudiane Rezende integrou a turma inicial
da Associação.Agora, a profissional se
sente preparada para prestar assistência
odontológica em atendimento domiciliar para
pacientes sistemicamente comprometidos.
Para a também aluna Célia Simone não
há proposta de ensino melhor na região.
Cirurgiã-dentista, Célia ressalta que a
habilitação capacita o profissional a enfrentar
as situações de risco, de emergência e a
enxergar o paciente por inteiro.“Não nos
limitamos apenas à cavidade bucal e mesmo
em relação a esse aspecto, o curso amplia
muito nosso conhecimento”, destaca.
Particularidades
Com características diferenciadas, a atuação
em ambiente hospitalar deixava a odontóloga
Célia com receio.“Atendo pacientes com
necessidades especiais e sempre fazia
atendimento hospitalar. Porém, me sentia
insegura pelo desconhecimento dos termos
e práticas dentro de um centro cirúrgico
ou de uma UTI e sabia pouco de interações
medicamentosas”, confidencia.A situação
mudou totalmente após a capacitação feita na
ABO Goiás.
Devido a tantas especificidades na
dinâmica de trabalho e tipos de pacientes, a
preparação profissional deve ser de qualidade
e contar com professores de diversas áreas
da saúde. Assim, entre as vantagens do curso
na ABO Goiás, a odontóloga Claudiane cita o
quadro docente composto por profissionais
qualificados em múltiplas disciplinas e a
extensa grade de aulas práticas nos diversos

perfis de UTIs uma vez que os estágios foram
em quatro diferentes hospitais.
Reconhecimento
O envolvimento dos pós-graduandos em
Odontologia Hospitalar nas atividades
científicas resultou em premiações no XXVI
Congresso Brasileiro de Periodontologia
(Conbrape 2015).As alunas Eliane Rocha e
Giovana Valle apresentaram painel científico
sobre o Protocolo de Higiene Bucal em UTI
desenvolvido pelo grupo nos hospitais onde
foram realizados o módulo prático do curso.
Entre mais de 70 apresentações, o trabalho
da dupla ficou em 1º lugar no quesito
Odontologia Hospitalar e em 2º lugar geral.
UTI Cênica
Engajadas, as coordenadoras foram preletoras
na grade científica da primeira UTI Cênica do
Brasil, que foi realizada há dois anos durante
o Congresso Internacional de Odontologia
de São Paulo (CIOSP 2014) e da segunda
realizada no Congresso Internacional de
Odontologia de Goiás (CIOGO 2015).
Sob coordenação da dupla, foi montada
uma UTI Cênica no CIOGO 2015 em
parceria com a Sotiego e o Instituto Idtech,
organização social responsável pela gestão
do Hospital Geral de Goiânia (HGG). De
acordo com Camila de Freitas foram três
dias ininterruptos de cursos teóricos e
práticos que contaram com turmas lotadas e,
ao final, houve um curso de BLS.“O evento
foi um sucesso com temas multidisciplinares
e de interesse para o clínico em sua rotina no
consultório”, detalha Camila de Freitas.
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Que fôlego!
AMANTE DE ESPORTES INDIVIDUAIS,
ODONTÓLOGA MARIA CALDAS
PRATICA NATAÇÃO E CONCILIA O
ESPORTE COM A MATERNIDADE
Ela trabalha, estuda e recentemente se dedica
à maternidade.A professora da Associação
Brasileira de Odontologia em Goiás (ABO
Goiás), Maria Caldas, se desdobra para
conciliar as atividades diárias com a natação.
O esporte faz parte da vida da profissional
há mais de 30 anos. Foi na infância que ela
começou e não nunca mais parou.
A natação surgiu após uma certa decepção
causada por Maria Caldas para a família.
“Aos três anos, me vestiram de bailarina e
fui matriculada na aula de balé. Em pouco
tempo, descobriram minha falta de habilidade
e desenvoltura para com as sapatilhas corde-rosa”, relembra.A trajetória relacionada a
exercícios físicos começa um ano depois.

“Ingressei na natação
com quatro anos de
O desempenho como profissional é conciliado com os papéis de mãe e professora
idade e descobri minha
grande paixão pela água.
Desde então, nunca mais
Ao se mudar para a cidade de Piracicaba,
abandonei as raias”, afirma. “Faço isso para em São Paulo, devido a um curso de pósme manter com saúde física e mental”,
graduação e somado ao inverno paulista,
justifica ela que tem 35 anos de idade.
Maria teve de abondar as piscinas durante
cinco anos. Nesse período ela jogou tênis.
O currículo extenso com especialização
A opção foi motivada pela afinidade com
em Patologia Bucal, além de especialização, esportes individuais.
mestrado e doutorado na área de
Radiologia Odontológica a obrigou a
De acordo com a odontóloga, o tênis é um
fazer escolhas. Com várias competições
esporte que favorece a sensação de prazer e
no histórico, ele teve de trocar de
extravasamento traduzidos pela batida na bola
modalidade por um curto espaço de
e é mais difícil de aprender, se comparado à
tempo.
natação ou futebol, por exemplo.

Ela indaga: “quantas bolas são furadas ou
rebatidas com o aro da raquete no início
do aprendizado? Portanto, é preciso ter um
pouco de paciência e muita concentração
para alcançar estágios mais avançados”
Porém, o amor pela natação renasceu.
Segundo a odontóloga, a atividade sempre
contribuiu para o equilíbrio físico e mental.
“Nado por prazer e por saúde. É como uma
terapia para mim: eu saio da piscina mais
leve e disposta para os meus afazeres do
dia”, destaca. O hábito conferiu melhora no
desempenho e aprimoramento.
“Assim como os peixes usam suas
nadadeiras para ceder à pressão da água
num estado de maleabilidade e flexibilidade,
acredito ser possível reproduzir esses
movimentos com nossos membros”,
exemplifica Maria Caldas.

Estímulo
Casada, a professora ganhou mais um
incentivo há quatro meses. Ela nada pelo
menos três vezes por semana às sete da
manhã após ser despertada com um doce
alarme. A rotina acadêmica e clínica começa
bem cedo. “Meu pequeno despertador se
chama Malu. Minha filha acorda exatamente
às 5h30 para mamar. Depois, pratico a
natação e vou direto para a clínica”, relata.
Nos dias em que leciona, Maria Caldas
acaba trocando a piscina por uma longa
caminhada no final do dia com a bebê.
No cotidiano exaustivo, o esforço tem
explicação: amor. “Eu me sinto privilegiada
em ter escolhido minha grande paixão
que é a radiologia clínica e docente, como
profissão. Costumo explicar aos alunos a
importância de ‘fazer o que gosta’ e não
‘gostar do que faz’ “, diz.

A odontóloga Maria Caldas pratica natação há mais de 30 anos por saúde e por prazer
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ODONTOLOGIA DO ESPORTE

Nova turma de Hands on de Prótese Sobre Implantes, sob
coordenação da Equipe Reabilitação Oral

Nova turma de Reabilitação Oral Funcional e Estética, sob
coordenação da Equipe Personnalité

Turma de Especialização em Radiologia (2014-2016), sob coordenação
da Profa Drª Tessa Botelho, com o professor Sormani Sacchetto

Equipe Dentística recebendo treinamento no sistema CAD/
CAM em parceria com Wieland, Ivoclar Vivadent e 3Shape

Nova turma de Especialização em Periodontia, sob coordenação do Prof. Dr.Alexandre Leite

Nova turma de Especialização em Radiologia (2015-2017), sob coordenação
da Profa Drª Tessa Botelho, com o professor convidado Claudio Freitas - FO/USP

Um novo caminho. Uma nova especialidade
Eli Luis Namba e Clara Padilha

Capa Dura | 24 capítulos | 369 páginas

Nova turma de Especialização em Implantodontia, sob coordenação
da Equipe Personnalité

TOXINA BOTULÍNICA

Aplicações em Odontologia
Irineu Gregnanin Pedron
Nova turma de Especialização em Odontopediatria, sob coordenação
do Profa. Dra.Anelise Daher Vaz Castro

Turma de Especialização em Prótese Dentária, sob coordenação da Equipe Reabilitação Oral

Duas novas turmas de Especialização em Dentística (2016-2018),
sob coordenação da Equipe Dentística

Capa Dura | 15 capítulos | 195 páginas

www.editoraponto.com.br
0800 704 4018
www.facebook.com/EditoraPonto | @EditoraPonto
Apresentação do TCC da turma de Especialização em Odontopediatria

Nova turma de Facetas Indiretas-Diretas em Resinas Compostas, sob coordenação
do Prof.Altamiro Flávio - Equipe Dentística

Turma de Especialização em Ortodontia, sob coordenação da Equipe OrthoEvidence,
juntamente com a turma de aperfeiçoamento no curso de Ortodontia Lingual ministrado
pelo ilustre professor convidado Dr. Marcos Prieto

O associado pode fazer sua compra na ABO/GO
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