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Editorial

Brasileiro é vaidoso e as pesquisas
atestam essa percepção. Dados
registrados pela Sociedade Brasileira de
Odontologia Estética (SBOE) revelam
um crescimento de 300% na busca por
procedimentos do gênero entre os
anos de 2014 e 2015 apenas na região
Sudeste, a maior do País. A fim de
atender a demanda em ascensão mesmo
em tempos de crise econômica, os
profissionais de diversas áreas da saúde
ligada à beleza estão em constante
atualização.
Eventos nesse segmento são
oportunidades estratégicas para
aprimorar os conhecimentos e até
mesmo formar networking profissional.
No Centro-Oeste, um dos principais
da categoria é o Estética Goiás 2016.
No mês de setembro, especialistas
em diferentes áreas da Odontologia
desembarcam em Goiânia para dividir
com os participantes as novidades e
tendências.

Expediente
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

/ABOgoias

abo@ABOgoias.org.br

@ABOgoias

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

Disputado, o Congresso tem vagas
limitadas e as inscrições podem ser feitas
pelo site www.esteticagoias.com.br, por
telefone - 62 3236-3101 - ou na sede da
ABO Goiás. Entre as inúmeras atrações, a
palestra de Luiz Narciso Baratieri fechará
o evento que será seguida por uma sessão
de autógrafos especial de lançamento da
mais recente obra do autor: “O Show”.
Ainda sobre o Estética Goiás 2016,
esta edição apresenta a contribuição da
Periodontia e Prótese no planejamento e
no tratamento odontológico. O assunto é
destrinchado por um dos palestrantes do
Congresso, Paulo Fernando de Carvalho,
que ressalta a necessidade de atenção
dos profissionais para uma atuação
responsável e para a conquista de bons
resultados.
Equipamentos em geral têm lugar
garantido em qualquer consultório
odontológico. Mas para a produção das
próteses dentárias, a Odontologia conta

com os Técnicos em Prótese Dentária
e seus laboratórios especializados.
Nesse contexto, a qualidade faz toda a
diferença para o Cirurgião-Dentista e,
consequentemente, para os pacientes. O
emprego do CAD/CAM, por exemplo,
é um caminho sem volta e tema de
reportagem publicada neste número.
A tecnologia - que agrega concepção e
design de peças mecânicas e projetos
arquitetônicos – é utilizada, especialmente,
na produção de restaurações de coroas,
pontes e facetas.
Em nosso tradicional Hobby, uma arte
marcial curiosa. O aikido é a modalidade
preferida do odontólogo Gustavo Chaves,
praticante desde os 8 anos de idade. Ele
concilia a prática com apelo filosófico à
rotina familiar, de trabalho e estudo. Já no
Lazer, destacamos as belezas do Lago das
Brisas onde é possível pescar exemplares
de tucunarés e colecionar muitas histórias.
Boa leitura!
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Cursos
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PRÁTICA

índice

global em esterilização.
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Opcionais que facilitam sua vida:

Aconteceu

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

Brasília:
Dental Melhor | Tel.: (61) 3224-0705

www.sercon.ind.br
E-mail: vendas@sercon.ind.br
Tel.: (11) 2149-1700 / 1733
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Programação
Científica
Especialização
Especialização em Endodontia
Equipe EndoScience
Seleção: Dezembro de 2016
Carga Horária: 864 horas
Especialização em Radiologia
Odontológica e Imaginologia
Tessa de Lucena Botelho
Início: Dezembro 2017
Carga Horária: 866 horas
Especialização em OPNE
Cerise de Castro Campos
Início: Janeiro de 2017
Carga Horária: 855 horas

Especialização em Odontologia Legal
Rhonan Ferreira da Silva
Início: Fevereiro de 2017
Carga Horária: 630 horas

Aperfeiçoamento

Capacitação em Bichectomia
Equipe de Cirurgia da ABO Goiás
Início: 08 de outubro de 2016
Carga Horária: 08 horas
Atualização em Endodontia Clínica Básica
Equipe EndoScience
Início: 14 de outubro de 2016
Carga Horária: 72 horas

Imersão em Aumento de
Coroa Clínica
Amin Mamede
Início: 28 de novembro de 2016
Carga Horária: 34 horas

Reabilitação Oral Funcional e Estética Personnalité
Equipe Personnalité
Início: 23 de janeiro de 2017
Carga Horária: 144 horas

Habilitação em
Laserterapia
Camila de Freitas
Início: 07 de março de 2017
Carga Horária: 60 horas

Facetas Indiretas-Diretas em Resinas
Compostas
Altamiro Flávio
Início: 28 de novembro de 2016
Carga Horária: 50 horas

Imersão em
Cerâmicas Posteriores
Paula Cardoso e Ana Paula Magalhães
Início: 23 de janeiro de 2017
Carga Horária: 40 horas

Facetas Cerâmicas - Construindo um
Protocolo Previsível (clínico)
Paula Carvalho Cardoso
Início: 09 de março de 2017
Carga Horária: 96 horas
Imersão em Prótese
sobre Implantes
Equipe Reabilitação Oral
Início: 23 de março de 2017
Carga Horária: 108 horas

Business & Dental - Gestão de Clínicas e
Consultórios Odontológicos
André Mallmann
Início: 01 de setembro de 2016
Carga Horária: 64 horas

Avançado em Reconstrução Tecidual
Periodontal e Perimplantar
Julio Cesar Joly
Início: 31 de outubro de 2016
Carga Horária: 56 horas

Fotografia para Dentistas - Curso Completo
Dudú Medeiros
Início: 02 de dezembro de 2016
Carga Horária: 15 horas

Atualização e Capacitação em Cirurgia Bucal
Guilherme Romano Scartezini
Início: 11 de fevereiro de 2017
Carga Horária: 100 horas

Protocolos Clínicos Contemporâneos da
Instrumentação Periodontal
Alexandre Leite Carvalho
Início: 26 de setembro de 2016
Carga Horária: 48 horas

Imersão em Instrumentação Rotatória e
Recíproca dos Canais Radiculares
Iussif Mamede Neto
Início: 03 de novembro de 2016
Carga Horária: 20 horas

Planejamento Estético - A chave para o
sucesso reabilitador
Marcus Vinícius, Lúcio Monteiro, Guido Ferreira
Início: 11 de janeiro de 2017
Carga Horária: 36 horas

Cirurgia Plástica Periodontal e Princípios de
Microcirurgia - Personnalité
Equipe Personnalité
Início: 16 de fevereiro de 2017
Carga Horária: 96 horas
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Classe IV: Selecionando Forma e Cor
Equipe Dentística
Início: 31 de março de 2017
Carga Horária: 12 horas
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como a cerâmica, que é mais resistente.
De acordo com o profissional, antigamente,
os equipamentos ou fresadoras – que
processam os dados enviados pelo software
- eram voltadas exclusivamente para fresar a
zircônia. Fábio explica que uma das vantagens
para os laboratórios é conseguir viabilizar
um aumento significativo na produtividade
sem a necessidade de ampliação da equipe,
mantendo um alto padrão de qualidade.

CAD/CAM: um
caminho sem volta
FERRAMENTA OTIMIZA TEMPO
NA PRODUÇÃO DE PRÓTESES
COM SUPORTE TECNOLÓGICO.
EQUIPAMENTOS ARROJADOS E DE
QUALIDADE GARANTEM RETORNO
PARA PROFISSIONAIS E PACIENTES
Os tempos de trabalho com resultado
demorado chegaram ao fim.A era da
tecnologia apresenta novidades diariamente
em todos os segmentos, especialmente
na área da saúde. O mercado oferece
diversas opções para os profissionais, que
permanecem em constante atualização, e os
clientes demandam agilidade e modernidade
nos tratamentos. Em suma, o investimento
em equipamentos e tecnologia possui
retorno garantido.
A evolução tecnológica tem permitido a
restauração do sorriso, da saúde bucal e da
autoestima dos pacientes. Na Odontologia,
a criação de peças virtuais em computador
auxilia o profissional cirurgião-dentista e
protético na confecção das próteses.
A serviço da área, o chamado CAD/
CAM (Computer-AidedDesign/ComputerAidedManufacturing) revoluciona os
procedimentos que envolvem a concepção
e o design de peças mecânicas e projetos
arquitetônicos.

Incialmente desenvolvida pela indústria
aeronáutica e automobilística, a tecnologia
tem diversas aplicações sendo que os
odontólogos a utilizam especialmente
para prótese dental, prótese maxilofacial/
Ortodontia e Implantodontia. Presente nos
consultórios desde a década de 1980, o
foco eram coroas de porcelana e Preparo
de Prótese Fixa (PPF). Hoje, o emprego é
massificado, principalmente na produção de
restaurações de coroas, pontes e facetas.
Os sistemas para isso se baseiam em três
componentes fundamentais, que são o
sistema de leitura da preparação dentária
(scanning), o software de desenho da
restauração protética (CAD) e o sistema de
fresagem da estrutura protética (CAM).
Segundo o especialista em produtos
odontológicos, Fábio Krohn, dificilmente
um laboratório de prótese trabalha sem um
CAD/CAM.“Eu costumo dizer aos meus
clientes que é um caminho sem volta na
Odontologia.Todas as grandes empresas

lançam seus produtos pensando nessa
tecnologia”, afirma.

Variedade
Krohn destaca que, com a evolução das
máquinas e dos materiais, é possível fresar
praticamente todos os materiais existentes
na odontologia.“Conseguimos, por exemplo,
fazer desde um único dente até uma
reabilitação total do paciente”, ressalta. O
especialista sempre trabalhou na área da
Odontologia e, há dez anos, representa a
empresa Wieland, do grupo Ivoclar Vivadent.

O desenho de uma estrutura protética num
computador seguido da sua confecção por
uma máquina de fresagem, o CAD/CAM,
otimiza a produção e se vale de materiais

Exclusiva para fresagem de resinas, o modelo Zenotec Select
Ion tem todas as vantagens das anteriores

“CAD/CAM é um caminho sem volta na Odontologia”, afirma o
especialista em produtos odontológicos, Fábio Krohn

Conhecedor dos equipamentos voltados
para o segmento, ele enumera as diversas
vantagens das fresadoras. “Ela pode
fazer o que o técnico em prótese faz
manualmente”, detalha Fábio. Há duas
maneiras de produzir um dente com
uma fresadora, conforme o local onde o
procedimento será realizado. Na primeira
delas, o dentista escaneia a boca do
paciente - sem a necessidade de moldagem
e confecção dos modelos de gesso para construir o dente virtualmente em
um programa próprio. Posteriormente, a
fresadora materializa o dente no material
escolhido pelo profissional.

A segunda forma consiste
na preparação do dente
pelo dentista. Ele molda e
manda para o laboratório
de prótese, que
confecciona o modelo
de gesso, escaneia o
molde, constrói o dente
virtualmente em um
programa próprio e, depois,
materializa o dente na fresador com o
material determinado.
No laboratório ou no consultório, o
importante é escolher o equipamento
de melhor qualidade e consolidado no
mercado. A Ivoclar Vivadent, por exemplo,
com seu perfil inovador, investiu em
soluções completas de CAD/CAM. Para
laboratório, a empresa dispõe de três
máquinas: uma de 4 eixos a seco - a
Zenotec Mini, uma de 5 eixos com uma
magazine para 8 tipos de materiais e 16
posições para brocas, hibrida – a Zenotec
Select Hybrid - e outra também de 5
eixos, com uma magazine para 8 tipos de
materiais e 16 posições para brocas, mas
exclusiva para fresagem de resinas – a
Zenotec Select Ion.
Inclusive, a Associação Brasileira de
Odontologia em Goiás (ABO Goiás)
conta com um exemplar da Zenotec
Select Hybrid. “É o que há de mais
moderno. Basta alimentar a fresadora com
os arquivos e os materiais necessários que
o equipamento faz a troca dos materiais
e das brocas automaticamente”, lembra
Fábio. Para consultório, a Ivoclar Vivadent
comercializa o Scanner IntraOral e a
fresadora da marca Planmeca. “Trata-se de
uma fresadora de 4 eixos, com 2 motores
de 50.000 rpm, com capacidade de alocar
até 6 fresas e com troca automática das
mesmas”, diz Krohn.
Minúncias
“Eu gosto de ressaltar a qualidade e
a produtividade dos itens da Ivoclar
Vivadent. O equipamento produz em

A empresa fabrica materiais de consumo como
blocos de IPS e max CAD e IPS Empress CAD

média 40 elementos cerâmicos
com um único jogo de três
fresas, enquanto a concorrente que
mais se aproxima dos nossos atributos
produz, em média, 18 elementos
cerâmicos”, informa o especialista em
produtos odontológicos. A diferença de
produtividade, conforme ele relata, ocorre
devido às estratégias de fresagem contidas
no software. “A Zenotec Select Hybrid é
homologada pela empresa para fresar os
blocos de IPS e max CAD e IPS Empress
CAD, ou seja, a mesma empresa que
fabrica os materiais de consumo tem a sua
própria tecnologia CAD/CAM”, salienta.
Retorno
Sobre os valores, Khron é taxativo. O
preço é relativo e leva em consideração a
necessidade do cliente. “Se a solução for
mais completa, os valores aumentam”, diz.
Por outro lado, a máquina foi desenvolvida
para trabalhar 24 horas por dia, por isso,
“quanto mais você canaliza a sua produção
para a fresadora, mais cedo você terá o
retorno do seu investimento”, esclarece.
A manutenção deste tipo de equipamento
está diretamente relacionada aos cuidados
que o proprietário tem em relação
à limpeza, lubrificação e calibração
preconizados pela empresa. A assistência
técnica é feita diretamente pela Ivoclar
Vivadent Brasil. Com relação a acessórios,
o único equipamento que o cliente precisa
comprar e que a empresa não vende é o
compressor.
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Bons resultados com
planejamento integrado
MENOS INVASIVO E INCÔMODO, TRATAMENTO
ENVOLVENDO IMPLANTES E PERIODONTIA COM
RESTAURAÇÕES ESTÉTICAS SOLUCIONA PARTE
DAS QUEIXAS DE PACIENTES NO CONSULTÓRIO
A busca por tratamento estético
desencadeado pela ausência de um ou mais
dentes acompanhada ou não por sinais
evidentes de problemas dentários integram
o rol dos principais motivos que levam as
pessoas ao consultório odontológico.Aliado
a isso, os pacientes demandam resultados
com aparência mais natural. Para atender
às expectativas dos clientes, o profissional
precisa se dedicar e dominar conceitos de
diversas especialidades.
Em adultos, por exemplo, a Implantodontia
tem assumido papel de protagonismo
no planejamento e se tornado uma das
principais estratégias de tratamento nos
últimos anos. Segundo o especialista e
professor de Periodontia e Implantodontia,
Paulo Fernando de Carvalho, é necessário
atenção dos profissionais.“Para uma atuação
responsável e conseguir alcançar bons
resultados devemos ter conhecimentos
específicos, sobretudo nas áreas de
Periodontia e Prótese”, afirma.
Carvalho é um dos grandes nomes da área
e será palestrante no Congresso Estética
Goiás 2016, que ocorrerá nos dias 23 e
24 de setembro deste ano, em Goiânia.
“Os participantes podem esperar uma
apresentação com muita ênfase no diagnóstico
e protocolos de decisão para tentarmos
alcançar o melhor resultado possível”, ressalta
o convidado, que abordará a importância do
planejamento integrado na resolução de casos
estéticos envolvendo implantes e periodontia
com restaurações estéticas.

Como “a demanda estética no Brasil,
provavelmente, representa uma das principais
razões ligadas à procura de assistência
odontológica”, de acordo com Paulo
Fernando, a integração de áreas diferentes no
planejamento contribui para o entendimento
do processo que acarretou perda dentária
e para o tratamento de doenças e sequelas
dentárias, como a periodontite ou a presença
de recessões gengivais. Por consequência, o
profissional tem mais condições de resolver
os problemas de forma efetiva.
Atualização profissional
Pela segunda vez na capital goiana, Paulo
Fernando destaca a representatividade do
evento.“Está cada vez mais forte e sólido
graças a um trabalho incrível da direção da
Associação Brasileira de Odontologia em
Goiás (ABO-GO) e todas as pessoas que
se envolvem tornando esse congresso um
dos mais requisitados do Brasil”, diz.“As
expectativas não poderiam ser melhores.
A cidade é incrível, tem um povo
acolhedor e extremamente simpático”,
salienta o especialista.

Publicação
Escrito em parceria com Julio Cesar Joly
e Robert Carvalho da Silva, o livro “PerioImplantodontia Estética” é uma das obras
cientificas de Carvalho sobre o assunto que
abordará em palestra durante o Estética
Goiás 2016. Segundo ele, a publicação é
fruto de muito estudo e da experiência
profissional de três pessoas envolvidas
clinicamente na área da Periodontia e
Implantodontia por cerca de 20 anos.

O palestrante ressalta o investimento em
equipamentos e instrumentos adequados,
tecnologia de ponta e em qualificação
profissional para garantir satisfação e
saúde bucal dos pacientes.“Sem dúvidas, a
Odontologia vem caminhando cada vez mais
na direção dos procedimentos minimamente
invasivos na busca por naturalidade nos
resultados e menor desconforto no pósoperatório”, sinaliza.

“É muito didático e protocolado para
estabelecer parâmetros de diagnóstico
e tratamento a fim de facilitar a vida dos
clínicos envolvidos nessas áreas e auxiliar
os profissionais das áreas afins”, detalha.
Conferencista no Brasil e exterior com
inúmeros cursos e palestras relacionados
a integração de ambas as especialidades,
o especialista também é autor do livro
“Reconstrucción estética de tejidos”.
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Chegou a hora do
Estética Goiás 2016
GRADE FECHADA E ANSIEDADE MARCAM A
PROXIMIDADE DO MAIOR EVENTO DO GÊNERO
DO CENTRO-OESTE QUE OFERECE O QUE HÁ DE
MELHOR E MAIS MODERNO NA ÁREA
Com 12 grandes nomes confirmados, o
Congresso Estética Goiás 2016 está em
contagem regressiva. O maior evento
do gênero do Centro-Oeste receberá
estudantes e profissionais de diversas
cidades para apreenderem o que há
de mais atual em conhecimentos e
equipamentos ligados ao assunto.
As inscrições estão quase esgotadas, mas
ainda há chances de conferir de perto
todas as atrações nos dois dias do evento,
que ocorre entre 23 e 24 de setembro,
no Centro de Convenções de Goiânia. Os
interessados em desfrutar da programação
do Estética Goiás 2016 devem se apressar.
A última oportunidade para efetivar a
inscrição termina em setembro.
No site www.esteticagoias.com.br é

possível garantir uma das 600 vagas. Basta
preencher a ficha de inscrição, validar as
informações e realizar o pagamento. Ao
final, será enviado um e-mail confirmando
a inscrição. Pela internet, há ainda a
possibilidade de convidar cinco amigos e
ganhar R$ 20 em desconto.
Os valores – que incluem entrada em
todas as palestras e ainda diversos
coffee break gratuitos nos intervalos são diferenciados para os acadêmicos
e cirurgiões-dentista associados à
Associação Brasileira de Odontologia
(ABO) e cooperados Uniodonto Goiânia.
No site, o congressista ainda encontra
opções de hospedagem por meio de uma
aplicação do Booking a fim de auxiliar na
escolha de hotéis próximos ao local do
evento e detalhes sobre o Congresso.

Atrações
Com abordagem ampla de temas
ministrados por profissionais de
destaque em seu segmento de
atuação, o evento manterá seu alto
nível científico. Paulo V. Soares; Lúcio
Monteiro; Cláudio Sato; Adriano Sapata;
Juliana Romanelli; Altamiro Flávio;
Mário Kawagoe; Dudu Medeiros; Paulo
Fernando de Carvalho; Guilherme
Saavedra; Rodrigo Monsano; Marcelo
Calamita e Luiz Narciso Baratieri
estarão presentes no evento.
Na Feira Comercial, a BM4; Dental
Lima; Dental Sorriso; Doctorshop
Premium; Editora Ponto; Exam Vision;
FGM; Ivoclar; Kavo; Labordental; SDI
e TDV Dental terão consultores à
disposição dos congressistas. Eles
apresentarão os produtos em exposição
aos participantes – uma excelente
oportunidade de fechar bons negócios.
Haverá ainda a presença da DRE
Consultoria que fará simulações e
fornecerá orientações sobre captação
de crédito subsidiado pelo FCO para a
Odontologia.
Bônus
Realizado pela ABO Goiás, o Congresso
é tradição no estado e promete
continuar com sucesso de público.
Reunindo nomes de referência e as
melhores marcas, o evento tem o
patrocínio da Uniodonto Goiânia
- empresa parceira da ABO Goiás.
Semelhantemente às edições anteriores
do Estética Goiás, ela oferece
subsídio de R$ 100 nas inscrições dos
cooperados. Quaisquer dúvidas podem
ser sanadas pelo telefone (62) 32363101 ou (62) 3236-3102.

Auditório lotado na última edição atesta o sucesso do evento

Demanda
Mercado em ascensão, o Brasil ocupa a
segunda posição entre os países que mais
realizam mudanças odontológicas no
mundo. O sorriso é considerado o fator
de maior impacto no universo da beleza.
Em um estudo sobre relacionamentos,
a American Academy of Cosmetic
Dentistry constatou que 85% dos
entrevistados disseram que pessoas com
dentes bons são mais atrativas; 33% não
colocariam seus melhores amigos em
um encontro às cegas com alguém que
tivesse dentes ruins; 33% não beijariam
alguém com dentes ruins e 84% dos
adultos percebem que ter um sorriso
atrativo é importante para terem um

encontro com a pessoa certa.
O impacto dos dentes no conjunto
de características que determinam
beleza e também o reflexo na autoestima explicam o aumento da procura
nos consultórios odontológicos.
Impulsionadas por celebridades que
ostentam sorriso perfeito, o paciente
busca profissionais qualificados para
conquistar excelentes resultados.
Para se ter uma ideia, números dados
registrados pela Sociedade Brasileira de
Odontologia Estética (SBOE) revelam
um crescimento de 300% na busca por
esses procedimentos entre os anos de
2014 e 2015 apenas na região Sudeste.

Entrevista
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Baratieri encerra
Estética Goiás com
chave de ouro
AUTOR DE MAIS 23 LIVROS, O
PROFISSIONAL LANÇARÁ OBRA
APÓS PALESTRA NO EVENTO
Conhecido do público, o renomado
professor Luiz Narciso Baratieri fechará o
Estética Goiás 2016 com chave de ouro.
No dia 24 de setembro entre 17h30
e 19h30, os participantes do evento
poderão saber um pouco mais sobre as
experiências e conhecimento científico
que o profissional compartilhará no
Congresso. A oportunidade é única já
que no mesmo dia, após a palestra “Uma
viagem pela Odontologia do dia-a-dia”,
Baratieri lançará em Goiânia a obra “O
Show” em uma sessão de autógrafos.
Promovido pela Associação Brasileira de
Odontologia em Goiás (ABO Goiás), o
Congresso será palco para abordagem
ampla dos assuntos relacionados à estética
na Odontologia com a participação de
dentistas referência na área de atuação.
O background dos profissionais permite
assegurar a qualidade do evento e das
palestras. Justamente por isso, Baratieri
optou por ministrar aos participantes
sobre o clareamento dental com
base em evidências.
No entanto, outros motivos que o
auxiliaram a determinar o tema é o fato
de que aproximadamente 60% do tempo
de um dentista generalista é ocupado
por essa modalidade de tratamento. Além

disso, é uma área que permanece em
ascensão mas ainda gera muitas dúvidas.
Vários aspectos serão abordados na
ocasião, desde a seleção do paciente ao
controle do tratamento ao longo dos
anos. “Um destaque especial será dado
às técnicas que permitem ao dentista
alcançar excelentes resultados com
segurança e previsibilidade”, afirma ele.
De acordo com Baratieri, a tendência
é a recomendação de clareadores de
menor concentração, especialmente
aqueles à base de peróxido de
carbamida por possibilitarem
resultados mais estáveis.
Gabaritado e com um currículo
extenso, Baratieri participou
de alguns eventos na capital
goiana, como várias edições do
Congresso Internacional de
Odontologia de Goiás (CIOGO),
e analisa com propriedade o
nível dos encontros científicos
realizados na região. Ele salienta
que os congressos em Goiânia
são sempre muito prestigiados e
acredita que esse não será diferente.
“Nessa cidade se pratica, há muito tempo,
uma das melhores Odontologias do

Brasil”, afirma. Para ele, o Estética Goiás
2016 será uma oportunidade ímpar para
os dentistas se encontrarem, trocarem
experiências e faz uma aposta. “Tenho
certeza que será um ótimo Congresso”.

Livro “O Show” será lançado
em Goiânia durante o
Estética Goiás 2016

Obra
“O Show” foi lançado em abril deste ano durante
o 4º Congresso Internacional da Revista Clínica
na cidade de Florianópolis, em Santa Catarina.”
O nome, segundo Baratieri, “corresponde a uma
visão que tenho de como deve ser aula, mas para
entender bem isso sugiro a leitura desse tópico
no próprio livro”, disse. O histórico de vida do
profissional, inclusive, faz parte da obra.
Autor de 23 livros, sendo alguns deles traduzidos
para várias línguas, ele considera que a obra pode
ajudar profissionais que trabalham em todas as
áreas. “Trata da minha história, das estratégias que
costumo usar para montar as minhas aulas. ”De
todas as minhas publicações, essa é a que mais
gosto”, confessa. Durante o Estética Goiás 2016, o
livro estará disponível ao custo de R$320. Ao todo,
são três mil unidades que já estão prestes a se
esgotar.

Institucional
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Conheça a
nova versão
multiplataforma
do site da
ABO Goiás
As formas de se conectar às pessoas e às
organizações foram revolucionadas nos
últimos anos. Um dos grandes marcos foi
a incorporação do smartphone à rotina, o
que possibilitou acesso a uma infinidade de
serviços privados e públicos, a aplicativos
voltados à produtividade individual,
corporativa, comunicação instantânea
ou mesmo ao entretenimento, à sites de
redes sociais e outros diversos tipos de
informação.
Assim como as demais organizações, a
ABO Goiás viu o acesso ao seu site por
smartphones crescer exponencialmente nos
últimos cinco anos. Por isso, a instituição
investiu na reformulação da página na
internet para proporcionar melhor
experiência aos associados que acessam
os serviços e conteúdos disponíveis. Agora
com o site ‘responsivo’, as informações se
adaptam ao tamanho da tela do usuário.
Entre os destaques, a ABO Goiás
aperfeiçoou o serviço de Classificados
gratuito - o maior da Odontologia goiana –
que, agora, permite a inserção de imagens.
Além disso, há o serviço “Associe-se”, que
permite a adesão à instituição totalmente
online facilitando o acesso aos benefícios
da entidade. A programação científica
também é um importante serviço que
permite acompanhamento e matrícula nos
cursos de aperfeiçoamento e especialização
oferecidos.

Na última edição da Revista Odonto,
foi apresentada a Carteirinha Digital do
associado. Ela continua disponível em
carteira.abogoias.org.br também para
dentistas parceiros do Distrito Federal
que mantém relacionamento com a ABO
Goiás. Por meio de iniciativas como essas,
a instituição busca se manter acessível e
atualizada frente às constantes evoluções da
comunicação e das novas tecnologias.

Lazer
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O mar goiano está
bom para peixe!
LAGO DAS BRISAS É DESTAQUE
PARA PESCARIA DE TUCUNARÉS
E DIVERSAS OUTRAS ESPÉCIES
O melhor lugar do mundo para pescar fica
em Goiás. Parece história de pescador, mas
se considerarmos que o Lago das Brisas, em
Buriti Alegre, é formado pelo represamento
dos rios Piracanjuba, Corumbá e Parnaíba dá
para imaginar a exuberância do local.Aliado a
isso, a imensidão do ponto turístico da cidade
é explicada pelos motivos de criação e em
números.
Criado com a construção da Hidrelétrica de
Furnas em Itumbiara, o point é cerca de duas
vezes e meia maior que a baía de Guanabara,
localizada no Rio de Janeiro; tem 778
quilômetros quadrados de área, possui 1.850
metros de largura e em alguns pontos chega a
atingir a profundidade de 450 metros. De cor
azul, o mais famoso lago do estado tem ilhas e
instiga turistas em busca de diversão e uma boa
pescaria.
Entre os diversos tipos de peixe está o famoso
tucunaré, que foi introduzido no local e se
desenvolveu na represa facilmente por causa da
temperatura mais quente das águas. Com boa
visibilidade, é possível se surpreender ao avistar
também tilápias, caranhas e pintados.A missão
dos pescadores nesse cenário exuberante é
lançar iscas que atraiam qualquer uma dessas
espécies – de preferência em tamanho grande
– para garantir fotos e histórias que confirmem
o relato.
Além do turismo de pesca amadora, o paraíso
do Cerrado é endereço certo para a prática de
esportes náuticos. O Lago das Brisas sempre
tem atrações como esqui aquático, wind surf,

caiaque, jet skis, lanchas e barco flutuante que
fazem city tour especiais pelas ilhas. O mar de
água doce de Goiás é cercado por montanhas
que formam um corredor por onde o vento
passa e é possível sentir uma brisa, por isso o
nome do lugar.
Para chegar até o Lago é preciso carro e
disposição já que não há transporte público até
o endereço. Uma estrada de aproximadamente
27 km liga o centro da cidade à atração onde
estão instalados diversos hotéis e pousadas.
A cerca de 200 quilômetros de Goiânia e
aproximadamente 370 quilômetros de Brasília,
o trajeto é simples. Da capital goiana, indo pela
BR-153 e depois pela GO-210. Se estiver na
capital federal, basta seguir pela DF-480 que se
torna GO-520.
Estrutura
O município de Buriti Alegre tem pouco mais
de 10 mil habitantes e ainda conta com várias
cachoeiras, que também atraem um grande
público.As acomodações são agradáveis e a
estrutura da cidade é adequada. Os mergulhos
são outra opção bastante procurada para quem
procura diversão, mas é preciso atenção para
evitar acidentes com as árvores submersas e
a baixa visibilidade causada pelo depósito de
sedimentos movidos pela maré.
Atenção
Fruto da aventura, os pescados não devem ser
transportados. Pelo menos até 2018, a chamada
cota zero de transporte restringe a pesca
amadora, pesca esportiva e pesca subáquatica
em Goiás.A Instrução Normativa Nº 002/2013

USE E RECOMENDE OS PRODUTOS
www.bm4.com.br | facebook.com/BM4Official | 0800 644 9160
da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos
Hídricos (Semarh) permite apenas a captura
e o consumo local de pescado em tamanhos
mínimos e máximos daquelas que podem ser
abatidas para consumo local. Está estabelecida a
quantidade máxima de 5 quilos por pessoa, com
exceção para as espécies protegidas.
Nos quatro meses da piracema (período de
reprodução dos peixes), a pesca é liberada nos
rios goianos. No entanto, nenhum pescado
pode ser abatido. Piraíba, jaú, pirarara, bargada
(surubim-chicote), dourado e pintado são
algumas das espécies com proibição de captura
e transporte.A determinação prevê ainda que
o peixe deve estar inteiro ao ser levado com
cabeça, couro ou escamas em bom estado, que
possibilite a identificação da espécie.

Aromas 10% e 16%

SOLICITE NA SUA DENTAL

Office 37%

Hobby
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mulheres, crianças e
adultos, dos 6 aos 80 anos,
são encontrados nos dojos
(local onde se treinam
artes marciais japonesas)
em todo o mundo”, diz ele.
A eficácia do método de
defesa pessoal surge com
a prática de exercícios
disciplinados que incluem
armas simuladas, a exemplo
de faca, bastão, espada e em
alguns casos, armas de fogo.

Para desafiar
a si mesmo
AIKIDO É UMA ARTE MARCIAL
DIFERENCIADA E NÃO ENVOLVE
COMPETIÇÃO. A MODALIDADE É
A PREFERIDA DO ODONTÓLOGO
GUSTAVO CHAVES DESDE OS
8 ANOS DE IDADE
As artes marciais estão relacionadas
à força e à competição, normalmente.
Elas apresentam características como
sabedoria, conhecimento corporal e
disciplina - particularidades que integram
também o Aikido, uma antiga forma
japonesa de defesa pessoal. A diferença
fundamental dessa prática é a ausência de
competição entre os participantes.

A eficácia do método de defesa pessoal surge com a prática de
exercícios disciplinados que incluem armas simuladas, como faca

Na infância, fase em que
a maioria dos garotos
desponta para brincadeiras
envolvendo lutas, o pai
do cirurgião-dentista Gustavo Chaves
– hoje com 26 anos – o apresentou à
modalidade. Ele tinha apenas 8 anos e
treinou até os 17 anos. “Sempre gostei
de esportes. Conheci o Aikido por
intermédio de meus pais,
que conheciam o Sensei
(instrutor de arte marcial)
Ivan Menezes, meu professor
até os dias de hoje na mesma
academia, a Segmento-Dojo”,
afirma. O retorno à atividade,
após período de estudos
e vestibular, foi inevitável.
Atualmente, é no cotidiano
repleto de afazeres que
Gustavo percebe as vantagens
da prática.

Graduado pela Universidade
Federal de Goiás (UFG),
ele cursa especialização em

Endodontia na Associação Brasileira de
Odontologia em Goiás (ABO Goiás) e
também mestrado em Endodontia na UFG.
Além disso, o profissional tem consultório
privado em Goiânia onde atua ao lado da
esposa, do pai, do padrinho e do irmão. O
cirurgião-dentista nota benefícios físicos,
como aumento da resistência, força, equilíbrio,
postura e ergonomia no consultório, mas os
efeitos positivos alcançam outros aspectos.
“O apelo filosófico do aikido tem impacto
na consciência corporal, concentração,
liderança, disciplina, autoconhecimento,
responsabilidade e respeito ao próximo.
É ainda uma oportunidade para fazer amigos
e se divertir”, ressalta Gustavo.
Por não envolver campeonatos, a arte marcial
atrai pessoas de todas as idades, apesar das
inúmeras técnicas de defesa, projeções e
imobilizações. De acordo com o dentista,
o foco é vencer a si mesmo.“Homens,

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

NOVO ENDEREÇO
SETOR MARISTA

CENTRO DE DIAGNÓSTICO
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Baseada na filosofia
envolvendo mente e corpo,
a proposta é simples:
aperfeiçoamento constante
porque o indivíduo não
precisa se comparar com
outros para se tornar bom,
mas melhorar a si mesmo
diariamente. De origem
oriental, o nome aikido deriva
“O apelo filosófico do aikido tem impacto na consciência corporal e respeito ao
do japonês “Ai” que significa
próximo. É ainda uma oportunidade para fazer amigos e se divertir”, ressalta Gustavo
harmonia ou amor,“ki” é
energia e “Do” é caminho
Amores
de vida, ou seja, o caminho da energia da
O rol de paixões da vida de Gustavo é grande
harmonia e/ou do amor.
e não se limita ao aikido. Mesmo participando
de treinos durante três vezes por semana
Sugestão
e aos sábados, e se dedicar à Odontologia,
A curiosidade é um dos fatores que
ele joga futebol esporadicamente com os
levam as pessoas a descobrirem essa
amigos e ainda encontra tempo para conhecer
arte marcial. Por isso, Chaves ressalta
o mundo. Juntos, ele e a esposa conheceram
aos colegas odontólogos que o aikido
12 países.“É a minha maior paixão”, confessa.
é uma opção diferenciada entre as
atividades físicas e extrapola as vantagens
Futuro
exclusivamente físicas. É baseado nisso
A expectativa ligada à modalidade são
que ele incentiva todos a conhecerem na
continuar treinando para conquistar a tão
prática.
sonhada faixa preta.“Aqueles que chegam
nesse nível relatam ser ali que se consegue
Segundo Gustavo, a maior parte dos
compreender o aikido em plenitude.
praticantes começa a atividade com
Diferente de outras artes marciais, o aikido
dúvidas e perguntas. Gradativamente,
exige uma carga horária de treino específica
conhecem o método e a forma de
para cada nível ou faixa para aumentar de
funcionamento da modalidade. Mais
graduação, o que demanda anos de prática,
tarde, eles experimentam a atração
disciplina e dedicação”. Fora isso, os planos
irresistível da prática para, finalmente,
são concluir no ano que vem a especialização,
compreenderem sua profundidade sem
fim. “Quem passou por esse ciclo entende concluir o mestrado e ingressar no
o porquê de o aikido ser uma arte marcial doutorado para concretizar o desejo de se
tornar professor de Endodontia.
única”, relata o profissional.
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Aconteceu
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Curso de Imersão em Biomecânica Moderna, sob coordenação
do professor Márcio Almeida e equipe OrthoEvidence

Turma de Laudos em Tomografia aplicados às Especialidades
Odontológicas, sob coordenação da professora Tessa Botelho

Professor José Euclides em módulo de Especialização em
Ortodontia coordenada pelo professor André Monini

Nova turma de Planejamento Estético Reabilitador, sob
coordenação da Equipe Dentística

Turma de Endodontia Clínica Avançada, sob coordenação da
Equipe EndoScience

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

O cirurgião-dentista Lúcio Monteiro - já conhecido como Dr. Flash pelas participações na
Corrida de São Silvestre, em São Paulo, onde participa fantasiado desde 1998 e faz a alegria
de pacientes, de colegas da Odontologia e da comunidade em geral - teve a honra de ser
convidado pelo Comitê Olímpico Rio 2016 e participar do Revezamento da Tocha Olímpica.
E, durante a realização dos jogos, recebeu um novo convite, agora da Rede Globo de
televisão para uma entrevista especial. Parabéns, Lúcio, pelo carisma e perseverança.

O SHOW
HISTÓRIAS E DICAS PARA CRIAR, MONTAR E FAZER MEMORÁVEIS APRESENTAÇÕES

LUIZ NARCISO BARATIERI

Capa Dura | 30 capítulos | 500 páginas

Confraternização dos cursos de Especialização em
Implantodontia e Periodontia da Equipe Personnalité

Um livro fascinante. Daqueles que não dá vontade de parar de ler e que, ao
mesmo tempo, não queremos que acabe. Um livro que conta parte da trajetória
de um dos mais reconhecidos e famosos professores de Odontologia de todos
os tempos. Um livro que irá ajudá-lo a montar e a fazer uma memorável
apresentação oral, independentemente da sua área de atuação. Uma daquelas
apresentações que ninguém, nunca, esquece. Um misto de autobiografia,
técnica e romance. Um livro que certamente irá mudar a sua vida e a vida
dos seus filhos, para sempre. O SHOW, de Luiz Narciso Baratieri, além de ser
INSPIRADOR, é simplesmente um livro IMPERDÍVEL.

Turma de Imersão em Cerâmicas Posteriores,
sob coordenação da Equipe Dentística

www.editoraponto.com.br
0800 704 4018
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