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Uma Mudança
na Contagem do Tempo
o que é e o que
É momento de revigorar as emoções e passar a limpo o que se foi,
nto de contar
pode vir a ser a nossa trajetória. Mais que contar tempo, é mome

que vivemos.
sorrisos, contar com quem pode nos apoiar e contar as histórias
mo de família
Época marcante para os cristãos, as festas natalinas são sinôni
No Natal, temos
unida, presença das pessoas mais amadas, de alegria de viver.
ternura.
a chance de espalhar bons sentimentos e mensagens positivas com
e nos enche
O final de um ano nos estimula a reavaliar os 365 dias passados
ógico, aquele
de esperanças para o que está prestes a se iniciar. O tempo cronol
capta ou está
que marca os acontecimentos em nossa sociedade, nem de longe
virada, nada
relacionado às vivências subjetivas de cada pessoa. Afinal, na
muda imediatamente como um estalo de mágica.

sendo percorrida
Um simples olhar diferenciado para a estrada que continuará
avança e a
- ou um novo caminho, talvez - nos permite entender como o tempo
quem quer ser
vida se refaz. A cada dia uma nova oportunidade porque, para
feliz, não é preciso esperar a adrenalina de um réveillon.
Em 2017, mais paz, mais saúde, mais amor, mais sucesso,
mais realizações e muita prosperidade.
Esses são os votos da família ABO Goiás!

Editorial
Ufa, o ano passou voando! Em breve será o momento
de recomeçar. Enquanto isso, que tal relembrar 2016?
Na Associação Brasileira de Odontologia em Goiás
(ABO Goiás), ele foi recheado de programações
exclusivamente focadas em você, prezado associado.
Como é de praxe, o Estética Goiás deste ano foi
além do esperado. Diversas palestras integraram
especialidades em dois dias intensivos no mês de
setembro. Para conferir os detalhes basta folhear uma
matéria especial publicada nesta edição. Os temas
atuais encantaram os participantes, assim como a
qualidade e promoções de produtos oferecidos
na Feira Comercial. Bom para os congressistas e
excelente para as empresas parceiras que marcaram
presença no evento.
Neste número da Revista Odonto, você saberá um
pouco mais sobre as perspectivas da chapa eleita
para gestão do Conselho Regional de Odontologia
de Goiás. Em entrevista exclusiva para nossa equipe,
o presidente Renerson dos Santos aborda a situação
administrativo-financeira em que encontrou a
autarquia e como pretende concretizar as propostas
de campanha. Um bate papo super pertinente para
toda categoria!

Por falar na classe, o respeito e consideração aos
cirurgiões-dentistas foram o estímulo da ABO Goiás
para congelar novamente os valores da anuidade para
2017.Todos os setores da sociedade brasileira passam
por dificuldades financeiras e, justamente por causa
desse cenário, a instituição optou por manter a taxa
de contribuição e facilitar a quitação pelos atuais e
novos associados.
Para o ano que vem, muitas atividades programadas.
A principal delas é o 19º Congresso Internacional de
Odontologia de Goiás (CIOGO). Como nos anos
anteriores, o palco para a atualização profissional e
científica será o Centro de Convenções de Goiânia.
A organização está contactando os envolvidos e
planejando os detalhes. O trabalho frenético, inclusive,
já tem números: a tradicional Feira Comercial
contabiliza 40% dos espaços vendidos. Sucesso, né?
Ainda sobre aprimoramento, mais um evento tem data
confirmada.A Associação Brasileira de Ortodontia
e Ortopedia Facial - Seção Goiás (ABOR Goiás)
agendou o 9º Congresso Internacional de Ortodontia
para os dias 23, 24 e 25 de março de 2017. Um das
grandes atrações é o palestrante internacional e autor
de diversos livros, Ravindra Nanda.

Diferencial para qualquer profissional, o título e as
habilidades como especialista são importantes para se
destacar no mercado de trabalho. Logo no início do
próximo ano começam quatro cursos de alto nível
na ABO Goiás e o melhor é que todos eles estão
com vagas abertas. Em janeiro, inicia a Especialização
em Radiologia. No mês seguinte, três opções:
Especializações em Odontologia Legal, Ortodontia
e Odontologia para Pacientes com Necessidades
Especiais. Se ficou interessado, corre para o site da ABO
Goiás onde você saberá como efetuar a sua inscrição.
Para relaxar, nossa equipe sugere uma viagem
diferenciada. Já imaginou visitar uma caverna?
Garantimos que a experiência é incrível. Uma
verdadeira viagem no tempo! No espaço Hobby, o
destaque é o odontólogo Marco Aurélio Otaviano que
tem duas paixões.A bike e o violão são inseparáveis
na vida dele, desde criança.Trazemos ainda para você,
leitor, um pouquinho sobre a AFAAG. É uma instituição
goianiense que assiste autistas e familiares e a mais
nova parceira da ABO Goiás, que oferecerá assistência
odontológica gratuita aos autistas em seu programa de
atendimento a pacientes especiais.
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CIOGO 2017: Grandes
marcas já estão confirmadas
A MENOS DE UM ANO PARA INÍCIO DA
PROGRAMAÇÃO, EVENTO ATRAI EXPOSITORES
E TEM 40% DOS ESPAÇOS VENDIDOS
Preparação e atenção a todos os
detalhes. O Congresso Internacional de
Odontologia de Goiás (CIOGO) 2017
começa a ganhar forma. A data e o local já
estão definidos: o Centro de Convenções
de Goiânia receberá a 19ª edição entre 13
e 16 de setembro do próximo ano. Uma
das grandes atrações do evento, a Feira
Comercial está lançada. Tradicionalmente,
ela atrai empresas e consumidores
pela qualidade, oferta de lançamentos,

Imagem da planta de exposição comercial do evento

produtos e serviços variados a preços
competitivos. Nas três edições anteriores,
a média de público foi de 9 mil pessoas e
a expectativa para o CIOGO 2017 é de
10 mil participantes.
Por isso, é bom garantir um espaço
no evento para não perder essa
oportunidade. A ABO Goiás iniciou a
organização e estabeleceu as condições
para contratação de espaços.

A Feira ocorrerá de 14 a 16 de setembro,
das 9 às 20 horas. O valor do metro
quadrado - sem a montagem - até do dia
10 de fevereiro de 2017 será de R$ 495
e após essa data aumenta para R$ 595,
sendo acrescidas ainda as taxas de energia
e limpeza da área comum.
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Como nos demais eventos, o CIOGO terá
estandes de gastronomia e lounges com
pontos de recarga para celular. A novidade,
no entanto, será o Espaço Mulher, que terá
detalhes revelados mais à frente.
O terceiro maior evento da Odontologia
brasileira espera participantes de todas
regiões do País e de outras nações,
principalmente da América Latina. Mais uma
vez, o congresso promete ser sucesso a
começar pelos números. Já são 38 anos de
tradição e, em 2017, contará com cerca de
150 palestrantes, 120 expositores e mais
de mil horas de programação científica.
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Cursos
Facetas Cerâmicas - Construindo um
Protocolo Previsível (clínico)
Paula Carvalho Cardoso
Início: 09 de março de 2017
Carga Horária: 96 horas

8

Programação Científica
Especialização em Radiologia
Odontológica e Imaginologia
Tessa de Lucena Botelho
Início: 25 de Janeiro de 2017
Carga Horária: 866 horas
Especialização em Endodontia
Equipe EndoScience
Início: Fevereiro de 2017
Carga Horária: 864 horas

Especialização em Pacientes Especiais
Equipe de OPNE da ABO Goiás
Início: Março de 2017
Carga Horária: 1.105 horas

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

Interpretação Radiográfica das Alterações
Patológicas Maxilomandibulares e ATM
Tessa de Lucena Botelho
Início: 09 de dezembro de 2016
Carga Horária: 84 horas

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

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

Planejamento Estético
Marcus Vinícius, Lúcio Monteiro, Guido Ferreira
Início: 12 de janeiro de 2017
Carga Horária: 28 horas

Especialização em Ortodontia
Equipe OrthoEvidence
Seleção: 07 de Fevereiro de 2017
Carga Horária: 1.605 horas

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

VENDA SOB PRESCRIÇÃO

Excelência em Ortodontia
com Ênfase em Biomecânica
Equipe OrthoEvidence
Início: 06 de abril de 2017
Carga Horária: 96 horas

Laudos em Tomografia Computadorizada
Tessa de Lucena Botelho
Início: 08 de maio de 2017
Carga Horária: 44 horas

Bichectomia
Equipe Surgical Science
Início: 11 de março de 2017
Carga Horária: 10 horas

Pinos de Fibra de Vidro (Hands On)
Equipes Dentística e EndoScience
Início: 27 de abril de 2017
Carga Horária: 16 horas

Instrumentação Rotatória e
Recíproca dos Canais Radiculares
Iussif Mamede Neto
Início: 25 de maio de 2017
Carga Horária: 20 horas

Imersão em Prótese sobre Implantes
Equipe Reabilitação Oral
Início: 23 de março de 2017
Carga Horária: 108 horas

Hands On de Prótese sobre Implantes
Equipe Reabilitação Oral
Início: 03 de maio de 2017
Carga Horária: 30 horas

Endodontia Clínica Avançada
Equipe EndoScience
Início: Maio de 2017
Carga Horária: 48 horas

Cirurgia Plástica Periodontal e
Princípios de Microcirurgia - Personnalité
Equipe Personnalité
Início: 16 de fevereiro de 2017
Carga Horária: 96 horas

Toxina Botulínica e Preenchimento Facial
Equipe Surgical Science
Início: 24 de março de 2017
Carga Horária: 24 horas

Manipulação Tecidual Estética e Reconstrução
Óssea com Plasma Rico em Fibrina (PRF)
Getúlio de Marães / João Geraldo
Início: 04 de maio de 2017
Carga Horária: 46 horas

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

Imersão em Aumento de Coroa Clínica
Amin Mamede
Início: 08 de março de 2017
Carga Horária: 34 horas

Classe IV: Selecionando Forma e Cor
Equipe Dentística
Início: 31 de março de 2017
Carga Horária: 12 horas

Imersão em Facetas Cerâmicas (laboratorial)
Paula Carvalho Cardoso
Início: 08 de maio de 2017
Carga Horária: 44 horas
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Avançado em Reconstrução Tecidual
Periodontal e Perimplantar
Julio Cesar Joly / Implanteperio
Início: 12 de junho de 2017
Carga Horária: 56 horas

powerbleaching
Clareador Dental à Base de Peróxido de Carbamida

Clareamento

com Gostinho
de quero mais

Venda sob prescrição
Imagens meramente ilustrativas

AÇAI

APRESENTAÇÕES

Embalagem c/ 3 seringas de 3g cada
Embalagem c/ 1 seringa de 3g

APRESENTAÇÃO

HORTELÃ

LARANJA
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Embalagem c/ 5 seringas de 3g cada
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Especializações
com vagas abertas
ESPECIALIZAÇÃO EM RADIOLOGIA TEM INÍCIO EM
JANEIRO. ODONTOLOGIA LEGAL, ODONTOLOGIA
PARA PACIENTES ESPECIAIS E ORTODONTIA
COMEÇAM EM FEVEREIRO DE 2017
Os números não mentem.Anualmente,
milhares de jovens saem da faculdade com
diploma de graduação após anos de estudo.A
área da saúde integra uma das seis áreas que
concentram 80% dos formandos, conforme
os dados mais recentes (2014) utilizados
pelo economista e professor da Universidade
de São Paulo (USP), Hélio Zylberstajn, que
analisou informações e cruzou dados do
Censo do Ensino Superior e da Relação
Anual de Informações Sociais (Rais), do
Ministério do Trabalho. Nesse contexto, a
especialização surge como um investimento
na carreira. Referência no estado, a ABO
Goiás oferece diversas oportunidades de
cursos para aprimoramento.
Em fevereiro de 2017, começam três
cursos interessantes.A Especialização em
Odontologia Legal, sob coordenação do perito
criminal, doutor e mestre na área, Rhonan
Silva, tem duração de 18 meses e carga horária

de 630 horas. Em aulas mensais de quartafeira a sábado, o aluno será introduzido nas
áreas de atuação do especialista com foco no
exercício lícito da profissão e na elaboração
de documentação odontológica, além de
evidenciar a possibilidade de prevenção e de
atuação em casos de processos nas áreas ética,
civil, penal e trabalhista.
Durante os módulos serão abordados
temas relacionados à medicina legal e perícia
odontológica criminal, que são conteúdos
da atividade de Odontolegista junto aos
Institutos Médicos Legais (IMLs). Por haver
poucos profissionais do ramo em Goiás, é
uma boa chance de crescimento profissional.
A especialização é focada na formação de
peritos e de profissionais que buscam se
aprimorar na atuação em consultório. A
ABO Goiás é a única da região CentroOeste e Norte que oferece o curso e ainda
dispõe de aulas práticas.

Ortodontia é outra especialização com vagas
abertas para os interessados em desenvolver
ações visando a prevenção, interceptação
e correção das más oclusões por meio do
diagnóstico, do prognóstico, tratamento
e controle pós-tratamento. Nas aulas
conduzidas pela equipe da OrthoEvidence
sob coordenação dos professores Regis
Murilo e Acácio Fuziy, os alunos serão
capacitados por meio de aulas mensais com
carga horária total de 1.605 horas divididas
em 36 meses.
Na lista de atrativos da especialização da
ABO Goiás, Regis cita os atendimentos
individuais, a alta disponibilidade de pacientes,
a maior quantidade de pacientes por aluno
entre cursos da região, o oferecimento de
bráquetes ortodônticos de diversas marcas e
modelos pela instituição.“Além disso, o aluno
da especialização terá módulos de imersão
com professores convidados”, frisa.
Desenvolver o profissional técnica e
cientificamente para o diagnóstico, prevenção,
tratamento e controle dos problemas de
saúde bucal dos pacientes que apresentam
uma complexidade no seu sistema biológico
e/ou psicológico e/ou social é objetivo
da Especialização em Odontologia para
Pacientes com Necessidades Especiais.
Na quinta turma, o curso de 24 meses tem
duração de mil horas com aulas mensais de
terça-feira a sábado para capacitar os alunos

a perceberem e atuarem dentro de uma estrutura transdisciplinar
com outros profissionais de saúde e áreas correlatas com o
paciente. Para fortalecer a especialidade e manter seu importante
papel social, os interessados receberão subsídio da ABO Goiás,
em forma de bolsa parcial para o curso.
De acordo com a doutora e especialista em Odontopediatria
e Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais,
Cerise Campos, a ABO Goiás foi uma das primeiras instituições
a oferecer o curso.“A instituição possui professores com
grande expertise na área”, diz. Segundo ela, há poucos
profissionais desta área no país e a demanda é grande.
“São aproximadamente 20 especialistas em Goiás e 700 no
Brasil. Por outro lado, em torno de 14% da população tem
algum tipo de deficiência”, destaca.
A Especialização em Radiologia Odontológica e Imaginologia
com a coordenação da especialista, mestre e doutora Tessa
Botelho, está confirmada e ainda recebe novas inscrições. O
curso começará em janeiro de 2017, terá 648 horas e duração
de 24 meses.As aulas serão mensais de quarta-feira a sábado
para capacitar o cirurgião-dentista a obter, analisar e interpretar
imagens de estruturas bucomaxilofaciais e anexas obtidas por
métodos de diagnóstico por imagem.

DEMAIS ESPECIALIDADES OFERECIDAS:
· DENTÍSTICA

· PERIODONTIA

· ENDODONTIA

· PRÓTESE DENTÁRIA

· IMPLANTODONTIA
· ODONTOPEDIATRIA
· PATOLOGIA BUCAL

INFORMAÇÕES:
62 3236-3116

WWW.ABOGOIAS.ORG.BR

Congresso
Tecnologia
12

Congresso em números:
Mais de 500 inscrições,
participantes de 8 países incluindo o Brasil –
e representantes de 15
estados brasileiros

Sucesso marca
Estética Goiás 2016
EVENTO RECEBEU AVALIAÇÃO POSITIVA DE
PARTICIPANTES, PALESTRANTES E PARCEIROS.
NÚMEROS ATESTAM RESULTADOS SATISFATÓRIOS
Nas rodas de conversa e corredores do
Centro de Convenções de Goiânia, a
avaliação do Congresso Estética Goiás
2016 era similar à opinião do acadêmico
Breno Soares. “O aprendizado é enorme
e único”, afirmou o estudante do oitavo
período de Odontologia da Universidade
Federal de Goiás (UFG) já no último dia
do evento. Ele foi um dos 500 participantes
que lotaram o espaço entre 23 e 24 de
setembro. Pessoas de diversas regiões do
Brasil e do mundo (Portugal, Argentina, Peru,
Paraguai, Equador, Colômbia e Bolívia) se
encontraram no evento. Promovido pela
Associação Brasileira de Odontologia em
Goiás (ABO Goiás), ele é considerado um
dos poucos do gênero na região CentroOeste, ainda assim, está entre os melhores
do Brasil. “Embora voltado para profissionais

específicos, entre 500 e 600 pessoas, é
um ‘mimo’ da ABO Goiás que ocorre de
dois em dois anos”, disse o presidente da
instituição, Alessandro Moreira Freire.
Inicialmente restrito à área de Estética,
há duas ou três edições a Associação
começou a integração de outras áreas, como
Periodontia e Implante para acompanhar as
tendências das atividades clínicas e científicas.
O resultado não poderia ser diferente.
Em 2016, os números e receptividade do
público atestam retorno positivo para
todos os envolvidos.A dedicação da equipe
e qualidade da programação foram, mais
uma vez, marcantes.Alessandro explica que
“os palestrantes são de renome - nacional
e internacional - e agregam conteúdo
devido ao alto gabarito e respeito da

pinceladas de bom humor de Dudu.

classe odontológica. Eles lecionaram aulas
fantásticas e compartilharam o que há de
mais moderno na Odontologia”.
Realizar um Congresso com a magnitude
do Estética Goiás não é tarefa fácil. O
planejamento inicia um ano antes, quando
começam as projeções sobre temas,
palestrantes e metas. O coordenador geral
do evento, Rafael Decurcio, lembra que a
situação do País no final do ano passado era
diferente. O contexto político-econômico
mudou bastante e poderia afetar esta edição.
“Tivemos uma fase de dúvidas, mas ainda
assim mantivemos o ritmo de produção.
Agora, podemos afirmar que valeu a pena ter
continuado com a vontade de fazer o evento
como nos moldes anteriores”, destaca.
“Em 2016, felizmente, conseguimos chegar ao
mesmo patamar e estamos muito satisfeitos”,
complementa.
Online
Mesclar conhecimento científico e mercado
é um dos trunfos do evento. Um das 12
palestras mais concorridas foi a de Dudu
Medeiros, que abordou o “Marketing de
fidelização pela fotografia”. Com plateia
lotada, o especialista ressaltou que todo o
marketing, atualmente, é baseado em imagem.
“As pessoas têm muito menos tempo para
ler e só leem o que chama atenção. Então,
a imagem impactante faz com que você
seja percebido mais do que um texto bem
escrito”, frisa. Dicas, sugestões e o passoa-passo de como utilizar o celular para
fotografar estiveram na aula que recebeu

Integrar o mundo virtual foi outro ponto
considerado pelo palestrante.“Quase todos
os odontólogos estão presentes nas mídias
sociais e aí quando a água bate na cintura, a
gente aprende a nadar”, brinca.“Nas palestras,
as pessoas entendem que a fotografia
profissional não é tão difícil quanto elas
imaginam e se surpreendem com as funções
que o celular oferece e não aproveitam.
Assim, os dentistas precisam escolher entre
a câmera profissional e o celular, que é
mais adequado à realidade deles”, orienta
o especialista. Segundo Dudu, o ideal é
conhecer um pouco das duas opções e
descobrir em qual perfil o profissional da
Odontologia se encaixa melhor.
No mercado há 25 anos, a odontóloga
Ana Claudia Borges aprovou a temática
e o Congresso. Ela acredita que as fotos
são uma ferramenta importantíssima para
quem integra a área da Estética e diz sempre
participar dos eventos e cursos da ABO
Goiás.“Adoro a ABO! Gosto muito de
fotografia e registro em imagens todos os
meus casos.Tenho equipamento profissional
há algum tempo, fiz curso do Dudu na ABO
Goiás e até tenho livro dele porque tento
sempre melhorar a qualidade de minhas
fotos”, destaca.“Nessa palestra aprendi sobre
o uso do celular na fotografia e tratamento
das imagens no próprio aparelho, o que
facilita em relação ao tratamento de imagens
da câmera. Pelo telefone é mais simples e
rápido para postar nas mídias sociais”, relata.
Contribuição
A “Periodontia e Implantodontia
Estéticas” chamou atenção do público.
As especialidades são ferramentas

indispensáveis numa reabilitação porque
frequentemente é preciso envolver ambas.
“Muitas vezes, para chegar ao resultado
estético adequado, os reabilitadores
precisam do auxílio das cirurgias seja para
fazer o aumento de coroa clínica para
ter proporção melhor dos dentes, seja
para fazer um enxerto para diminuir uma
retração ou melhorar qualidade do tecido”,
explica o palestrante Paulo Fernando
de Carvalho.
Não só do ponto de vista estético, a
relação entre Periodontia e Estética é
bem próxima e importante também em
relação à saúde e função. As técnicas vêm
mudando e se tornando menos invasivas

para proporcionar resultado mais rápido e
menos sequelas. “Tratamos, por exemplo,
as recessões ao redor de implantes. É um
tópico super atual em qualquer lugar do
mundo e poucas pessoas trabalham com
essa cirurgia”, destacou.
Presente na palestra de Paulo Fernando
de Carvalho, a estudante do último ano de
Odontologia da UFG, Amanda Alves, gostou
bastante do Estética Goiás. “Foi muito
aprendizado nesses dois dias. Reforça
bastante o nosso conhecimento visto na
faculdade e aprendemos coisas novas.
Como quero seguir na área da Estética,
em Dentística, vim nesta edição
do evento e na anterior.

Evento incentiva fechamento de negócios
Em meio a atualização científica, os congressistas desfrutaram de coffee break nos
intervalos e aproveitaram a oportunidade para percorrer estandes da Feira Comercial.
Diversos consultores estavam à disposição para apresentar os produtos em exposição e,
na ocasião, as empresas participantes e os profissionais fecharam negócios vantajosos.
Pela vigésima vez em um evento da ABO Goiás, o representante da Dental Sorriso
no evento,Aldo Euflausino, estava satisfeito.“Vendo produtos em geral, importados
e diferenciados, e a procura está grande”, comemorou. O consultor de negócios da
SDI,Wilson Nascimento, afirmou que o público estava acima do esperado, o fluxo de
compra favorável e a procura dos produtos dentro das expectativas.“Fizemos bons
negócios”, afirmou.
No caso do diretor comercial de equipamentos odontológicos da Doctor Shop,
Synesio Carlos, as perspectivas foram superadas.“Sempre somos parceiros da ABO
Goiás porque sabemos da qualidade dos eventos”, salientou. Já Marco Aurélio Souza,
coordenador de vendas na Ivoclar, há cerca de dez anos presente nos eventos da ABO
Goiás, frisou que “todos são bons para nós” e que o público procurou bastante por
lançamentos da empresa.

Institucional
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ABO Goiás
mantém valores
de anuidade
MESMO COM INFLAÇÃO
ALTA, INSTITUIÇÃO
NÃO REAJUSTA TAXAS
EM ATENÇÃO AOS
ASSOCIADOS
Sensível ao atual cenário, a Associação
Brasileira de Odontologia em Goiás
(ABO Goiás) tomou uma decisão: manterá
os valores da anuidade para 2017 pelo
segundo ano consecutivo.A medida visa
manter firme o objetivo de congregar
os cirurgiões-dentistas e acadêmicos de
Odontologia.
Com a definição, a ABO Goiás busca facilitar
a continuidade na contribuição dos atuais
associados e promover o ingresso de novos
membros para manter a Odontologia goiana
forte, como uma referência científica e
social. Aos associados, a instituição oferece
ainda benefícios diversos, como cursos
de especialização, aperfeiçoamento e de
excelência, eventos científicos e condições

especiais em empresas parceiras
(Unimed, Posto Xodó, Farmácias Raia e
Drograsil, Grupo Rio Quente e Hot Park,
Natura, entre outras).
Marcada pela responsabilidade social, a
ABO Goiás seguirá cumprindo o seu
papel de integração da categoria e de
transformação da realidade da saúde bucal
por meio de projetos voltados para a
comunidade, como o atendimento gratuito
a Pacientes Especiais, Justiça Terapêutica e
apoio estrutural e assistencial à Associação
Reface e seus pacientes.
Bônus à parte, a instituição oferece ainda
condições especiais para pagamento
antecipado e a gratuidade promocional para
acadêmicos e recém-formados (consulte
regulamento). Para mais informações,
ligue no telefone (62) 3236-3101 ou se
associe pelo site.

TABELA ANUIDADE 2016
VENCIMENTOS
			

ASSOC. ASSOC.
EFETIVO ASPIRANTE

ATÉ 18/12/16

R$ 295

R$ 88,50

ATÉ 25/01/17

R$ 340

R$ 102

ATÉ 28/02/17

R$ 380

R$ 114

APÓS 28/02/17

R$ 430

R$ 129

NOVOS PARCEIROS

Congresso
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Ortodontia no Século XXI
é tema de Congresso
EVENTO DA ABOR GOIÁS CHEGA À NONA
EDIÇÃO COM DIVERSOS ASSUNTOS E NOVIDADES
APRESENTADOS POR PALESTRANTES DO BRASIL
E DO EXTERIOR
O ano de 2017 promete ser bastante
promissor. A agenda de eventos começa
a se delinear e um dos mais importantes
já tem data marcada. O 9º Congresso
Internacional de Ortodontia, promovido
pela Associação Brasileira de Ortodontia
e Ortopedia Facial - Seção Goiás (ABOR
Goiás), ocorrerá entre 23 a 25 de março
de 2017, no Centro de Convenções de
Goiânia. Nesta edição, o ortodontista
Ronaldo da Veiga Jardim presidirá o
evento. Ele possui larga experiência na
ABOR Goiás e na ABOR Nacional.
Segundo o presidente da ABOR Goiás,
Fábio Santana, “a programação científica
terá os assuntos mais relevantes na
atualidade para os profissionais da
Ortodontia”. Devido ao surgimento
de novas tecnologias e da possibilidade
de o cirurgião dentista acompanhar, de
forma sistematizada e atualizada, todo
o avanço e o desenvolvimento dos
tratamentos odontológicos, o tema deste
ano é “Ortodontia no Século XXI”. Além
das inovações tecnológicas constantes,
os profissionais lidam ainda com a
necessidade de efetivar ações preventivas
na busca pela qualidade de vida e

também de evidenciar a importância da
Ortodontia na saúde bucal.
A aceleração do tratamento ortodôntico
será destaque na temática do Congresso
Internacional de Ortodontia com o
palestrante estrangeiro, Ravindra Nanda
(presidente do Departamento de Ciências
Craniofaciais da Universidade de Connecticut,
nos Estados Unidos, e autor de diversos
livros), e com o ortodontista José Valladares.
Os nomes de profissionais que estarão em
Goiânia para o evento incluem também
Juliana Romanelli, Roberto Carlos Brandão,
Marco Antonio Schroeder, David Normando,
Fernando Manhães e Luiz Fernando Eto.
Outro assunto importante da programação
será uma nova abordagem da ancoragem
esquelética já que engloba uma evolução
que a Ortodontia sempre buscou. De
acordo com Ronaldo Jardim, o foco
é buscar formas de tratamentos que
diminuam a necessidade da colaboração do
paciente. Durante a nona edição do evento
haverá ainda a apresentação de uma gama
de produtos, serviços e soluções que fazem
da profissão do ortodontista uma aliada ao
bem-estar e qualidade de vida dos pacientes.

Em resumo, os especialistas terão
oportunidade única de desfrutar de
experiência, troca de informação
e tecnologia em um só local. A
estimativa é que aproximadamente 400
pessoas participem do evento, entre
especialistas em ortodontia, estudantes
de pós-graduação, alunos de cursos de
especialização e profissionais e técnicos
que atuam em clínicas de ortodontia.
Cenário brasileiro
Pesquisas relacionadas ao segmento
contribuem com o trabalho dos
profissionais e ampliação do
conhecimento científico. Um
levantamento realizado pela Abor em
todo o País em 2009 por meio de
participação de ortodontistas associados
no programa Ação Global, da Rede Globo
e do Serviço Social da Indústria (SESI),
aponta que a maloclusão dentária é
problema em mais de 50% da população
brasileira. Em Goiás, o índice chega a 60%.
Embora menos prevalente que a cárie
ou a doença periodontal, a maloclusão
provocada pela perda precoce de dentes
originada por uma cárie não tratada é
endêmica e largamente presente em
todo o mundo e também no Brasil. Para
Ronaldo Jardim, que esteve à frente da
pesquisa naquele ano, as informações
continuam sendo um norteador
importante para a Ortodontia no Brasil.
Informações e inscrições estão disponíveis
no site aborgoias.com.br/congresso

PARTICIPE DOS
CONGRESSOS
OFICIAIS DA
REDE ABO

CIOMIG

CIOPI

CIOSC

06 a 08 de abril de 2017

18 a 21 de maio de 2017

08 a 10 de junho de 2017

WWW.ABOMG.COM.BR/CIOMIG

ABOPIAUI@GMAIL.COM

WWW.ABOSC.COM.BR

JOSÉ ALVES
DA SILVA

Agora sua Carteirinha
também é Digital!
Salve a imagem no seu celular e apresente
nos estabelecimentos cadastrados.

EMISSÃO ONLINE:

ABOgoias.org.br/Carteirinha
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Nova etapa
no CRO Goiás
RENOVAÇÃO DA DIRETORIA JÁ APRESENTA
RESULTADOS COM PARCERIAS E SOLUÇÃO
A ENTRAVES ADMINISTRATIVOS
Desafios e mudanças. Em nova fase, o
Conselho Regional de Odontologia em Goiás
(CRO-GO) apresenta novidades meses após
oficialização de nova diretoria, em julho deste
ano. Coordenador das alterações que visam
reforçar o papel da instituição, o presidente
Renerson dos Santos concede entrevista
exclusiva para esta edição da Revista Odonto
e destaca a parceria com a Associação
Brasileira de Odontologia em Goiás (ABO
Goiás). Confira:
1 – Quais os desafios da profissão? Há
alguma peculiaridade no que se refere
a Goiás na capital e no interior do
estado?
Convivemos com um contingente de 15
mil cirurgiões-dentistas e cerca de 1 mil
recém formados a cada ano em Goiás, o que
incide diretamente sobre os honorários dos
residentes na capital ou no interior e ocasiona
equiparação dos honorários sobre o trabalho
do autônomo – hoje, ideologicamente mais
valorizado - sendo substituído pelo trabalho
assalariado de forma direta (contratação)
ou indireta (credenciamento).A grande
discrepância promove alterações profundas
no exercício profissional e exige alterações
de postura.

2 – Na sua opinião, qual o futuro
da especialidade no mundo
contemporâneo e como entende a
ramificação das atividades (novas
especialidades)?
A Odontologia Brasileira conta com
23 especialidades reconhecidas pelo
Conselho Federal de Odontologia
(CFO). Acreditamos que aprofundar o
conhecimento em determinada área é
importante, porém, notamos que, em
certos casos, deixamos de ter a visão
de clínico geral e pecamos em não
desenvolver um planejamento adequado
frente à necessidade do paciente.
3- Qual a importância e as funções do
Conselho Regional de Odontologia?
Os CROs são uma autarquia cuja finalidade
é a supervisão da ética profissional e
a fiscalização do exercício profissional,
cabendo-lhes zelar e trabalhar pelo perfeito
desempenho ético da Odontologia e pelo
prestígio e bom conceito da profissão e dos
que a exercem legalmente. Além das funções
estritamente legais, os CROs também
contribuem com a valorização profissional;
atuam na orientação à população; fomentam
discussões na área etc.

Empossado em julho deste ano, o presidente CRO Goiás,
Renerson dos Santos, destaca a Odontologia no mundo
contemporâneo e as ações em prol da instituição

4 – Cotidianamente, novas demandas
são postas à frente das instituições.
Como enfrentar isso, especialmente
levando em consideração o
crescimento da participação via
mídias sociais?
Nossa sugestão é abraçar as mídias sociais
a nosso favor pela fácil veiculação e rapidez
de alcance ao público-alvo. Porém, devo
alertar a comunidade odontológica para
que tenha cuidado com o conteúdo a ser
postado. É de praxe o Setor de Fiscalização
acompanhar as comunidades em busca de
propagandas que firam os artigos do Código
de Ética Odontológico. Por isso, m caso de
dúvidas, encaminhe ao CRO. Outra questão
é atualização profissional em frente a um
computador, mas, na Odontologia, cursos
práticos com clínica e laboratório são
essenciais.Aí entram instituições como a ABO
com cursos de formação e aperfeiçoamento.

Na foto, o secretário do Conselho, Saulo Borges (à esquerda), e o tesoureiro do
CRO-GO, Diego Nogueira Lacativa, ladeiam o novo presidente

5- Acredita que os sites de redes
sociais podem fortalecer a profissão?
De que forma o CRO Goiás vem
utilizando essas ferramentas? Tem
conseguido bons resultados?
Estamos planejando a modernização
do CRO em relação às mídias digitais
porque acreditamos ser a melhor
forma de alcançar o profissional da
Odontologia atual. Além disso, estudamos
a implementação de um novo site e de um
aplicativo para facilitar a comunicação entre
o cirurgião-dentista e o Conselho e ainda
aumentar os serviços oferecidos online.
6- A sua gestão se dedicará a quais
propostas?
Todas nossas propostas foram pensadas de
modo a serem possíveis de se concretizar
nessa gestão e estão atualmente andando
em paralelo.
7 – Quais as primeiras medidas
tomadas? As suas expectativas são
positivas, considerando que já foi
empossado e está a par da situação
administrativa e fiscal do Conselho?
Estamos tomando conhecimento das
dificuldades enfrentadas pelo Conselho

atualmente, que são muitas. Num primeiro
momento, estamos trabalhando em duas
frentes: uma para sanar os problemas
encontrados e outra com o planejamento
estratégico e a implementação de novas
melhorias no Conselho. Com o apoio de
todos, é certo que faremos uma excelente
gestão.
8 – De que maneira a ABO Goiás
impacta o CRO Goiás?
A ABO é e sempre será uma importante
parceira do Conselho. Uma de nossas lutas
é a valorização profissional e nada melhor
do que as parcerias com as instituições de
ensino para fortalecermos isso. A melhor
forma de deslanchar e se diferenciar
no mercado de trabalho é adquirindo
conhecimento e a ABO, em seu cerne,
propicia atualização.
9- Gostaria de acrescentar algo?
Sim. Essa nova gestão está lutando pelos
interesses de nós, cirurgiões-dentistas.
Portanto, quanto mais nos unirmos, maior
força teremos para fazermos a mudança
que queremos para nossa profissão. O
Conselho é de todos nós e estamos de
portas abertas para recebê-los.

O SHOW
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Beleza e exotismo
dentro das cavernas

HISTÓRIAS E DICAS PARA CRIAR, MONTAR E FAZER MEMORÁVEIS APRESENTAÇÕES

LUIZ NARCISO BARATIERI

GOIÁS POSSUI DIVERSOS LOCAIS
COM FORMAÇÕES GEOLÓGICAS
QUE SÃO ENTRADA PARA UMA
VIAGEM DO TEMPO
O roteiro não é comum. Pedras, lagos, rios, terra, escuridão e até
morcegos são atrativos para alguns e repelentes para outros. No
entanto, o exotismo é consenso entre os viajantes e curiosos.
As cavernas são destino ainda pouco divulgado no estado que
possui várias delas e, inclusive, tem um parque com a maior
concentração delas na América do Sul - são 200 cavernas secas e
60 molhadas.A Terra Ronca, em São Domingos no nordeste de
Goiás, abriga uma das maiores bocas naturais do Brasil há cerca
de 600 milhões de anos.
Estar em um caverna vai te levar a uma viagem no tempo,
mais precisamente, para a Pré-História. Com muita sorte, as
paredes rochosas com pinturas rupestres ajudarão a construir
no imaginário um pouco da vida selvagem desse período. Os
desenhos apresentam um pouco do cotidiano à época no qual
animais gigantes, a caça e a natureza faziam parte.
A fauna peculiar é um atrativo interessante. Isolada e sem
impacto humano, esses espaços abrigam seres bem diferentes
do que estamos acostumados. Justamente por isso, cautela e a
presença de um guia experiente são obrigatórios.A adaptação
é a palavra chave para peixes, morcegos, aranhas e insetos que
fizeram da caverna o hábitat natural.

Capa Dura | 30 capítulos | 500 páginas

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
Ponte de Pedra, em Paraúna – a 126km de
Goiânia

Caverna da Samambaia, em Vila Propício – a
188km de Goiânia

Radicalidade
Palco para cenários de filmes e estórias fantasiosas, as cavernas
ganham cada vez mais turistas e cientistas. No entanto, as
emoções ocorrem também fora das galerias subterrâneas com
atividades radicais sendo o rapel o líder no ranking dos visitantes.

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.

www.editoraponto.com.br
0800 704 4018

www.facebook.com/EditoraPonto | @EditoraPonto
Lapa do Penhasco, em Mambaí – a 508km
de Goiânia

O associado pode fazer sua compra na ABO/GO

Contato: [62] 3236 3129 - Tereza

Buraco das Araras, em Formosa - a 281km
de Goiânia
Anúncio ABO_GO horizontal MAIO 2016.indd 1

Caverna Escaroba, em Formosa - a 281 km
de Goiânia

Caverna Angélica, no Parque Estadual de
Terra Ronca

Terra Ronca I, no Parque Estadual de Terra
Ronca

Terra Ronca II, no Parque Estadual de Terra
Ronca

São Bernardo, no Parque Estadual de Terra
Ronca

São Mateus, no Parque Estadual de Terra
Ronca

Obras da natureza
Estalactites e estalagmites integram o cenário e o tornam ainda
mais surpreendente.Talvez não se lembre ao certo o que são,
mas com certeza elas foram assunto durante a escola.A primeira
está no chão da caverna e a outra no teto.Assim, todo cuidado é
pouco na hora de caminhar.
Surgem pelo acúmulo de carbonato de cálcio que pinga com
a água da chuva, dos rios ou da superfície, o que dá forma
de esculturas semelhantes a estacas após centenas de anos,
esculpidas gota a gota.Tesouros naturais dignos de preservação.
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Responsabilidade Social
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Mãos dadas pelos autistas
ABO GOIÁS FIRMA PARCERIA COM
AFAAG PARA INICIAR ATENDIMENTO
ODONTOLÓGICO GRATUITO ÀS PESSOAS
COM O TRANSTORNO NEUROLÓGICO
Diretoria da ABO Goiás oferece apoio institucional e assistencial à AFAAG

O autismo é uma complexa síndrome
que afeta três importantes áreas do
desenvolvimento humano: comunicação,
socialização e comportamento.Ainda não se
sabe a causa, nem há cura, apenas tratamento.
O único consenso mundial é que quanto
antes intervir, melhor será a qualidade de vida
do autista. Por seu aspecto crônico, o apoio
ao autista e aos familiares é muito importante.
Considerando o acesso à assistência
odontológica pela população brasileira, a
situação dos autistas tende a se complicar.
Isso devido às más condições financeiras e
ainda ao excesso de estímulos presentes
em um consultório, que podem não ser
bem recebidos pela criança. Diante disso,
entram dois ingredientes primordiais: amor
e paciência. Com uma abordagem lúdica é
possível tornar a intervenção odontológica
menos assustadora.
Nesse contexto, a ABO Goiás amplia
sua frente de trabalho social oferecendo
apoio institucional, estrutural e assistencial
à Associação das Famílias e Amigos dos
Autistas de Goiás (AFAAG) com projeto para
atendimento odontológico aos portadores da
síndrome, além de ceder à entidade recursos
físicos e de comunicação. Assim, está sendo
viabilizada a divulgação e expansão do trabalho
da AFAAG para que possa receber também o
apoio da comunidade em geral.
A AFAAG mantém as atividades com a
contribuição dos sócios fundadores
e associados. Parcerias são bem vindas e
bastante valorizadas por seus membros.
A parceria com a ABO Goiás para prestação
de serviços odontológicos é sinônimo

de alegria, ainda mais pelo fato de contar
com pessoas capacitadas para lidar com as
necessidades dos pacientes.
“Será muito importante para a prevenção
e saúde bucal dos nossos autistas. Sabemos
da importância e trabalho da ABO Goiás
com os ‘especiais’ no Estado de Goiás. Com
o histórico em 70 anos de existência, a
acolhida da ABO muito nos enobrece”, afirma
a fonoaudióloga e conselheira técnica da
AFAAG, Mariluce Barbosa.
Vivência na prática
De maneira geral, temor é uma das primeiras
sensações experimentadas pelos pais quando
descobrem a condição dos filhos. Por isso, a
acolhida das famílias dos recém diagnosticados
e apoio familiar ao longo da vida dos autistas
faz parte do perfil da AFAAG. Mariluce é prova
disso. Ela vive a causa no âmbito profissional
e pessoal. O autismo foi um desafio desde a
época da faculdade de Fonoaudiologia. Porém,
em 2004, passou por uma reviravolta quando
nasceu o terceiro filho.
“Quando ele tinha 7 meses percebi algo
diferente. Ele começou a balbuciar, mas parou.
Com 1 ano e 7 meses, constatei que estava
dentro do Transtorno do Espectro Autista
(TEA), ou seja, meu filho era autista”, diz.
Desde então, ela abraçou a causa, trabalha
exclusivamente com autistas, fundou o “Autismo
em Goiânia” e mantém um blog com o mesmo
nome, além de grupos de apoio aos pais.

Ajude a AFAAG
Contato: 62 99521-8321

www.afaag.org.br / contato@afaag.org.br

Hobby
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6
Uma trilha sonora

Público fiel
A aprovação dos amigos, que pediam músicas
para Marco Aurélio, foi instantânea.A dedicação
e destreza renderam a ele apelidos, como
violeiro e até cowboy por parte de alguns
professores da Associação Brasileira de
Odontologia em Goiás (ABO Goiás) devido ao
apreço e estilo country de se vestir.A música
foi ganhando tamanha proporção na vida do
odontólogo que, em 2011 formou uma dupla
sertaneja com um amigo emVicentinópolis, em
Goiás, chamada Otaviano e Gabriel.

DESDE A INFÂNCIA,VIOLA E BIKE MARCAM A
TRAJETÓRIA DO ODONTÓLOGO MARCO AURÉLIO
OTAVIANO. CONHEÇA ESSA HISTÓRIA DE PAIXÃO
AOS HOBBIES E AO PAI, ÍDOLO DO PROFISSIONAL
Todo mundo sabe que paixão é o ingrediente
principal para qualquer atividade que se
proponha fazer. Quando ela surge ainda na
infância, a trajetória de vida parece conspirar
a favor do que se ama. Foi assim com Marco
Aurélio Otaviano Fernandes que, hoje, aos
37 anos, relembra com bastante afeto do
passado que o ajudou a se tornar quem é.A
figura do pai como incentivador e percussor
dele nos esportes é uma das memórias
doces.
Com a maturidade, Marco tornou os hobbies
de tocar violão e pedalar válvulas de escape
para o estresse e rotina de trabalho em um
consultório próprio. Desde 2002 ele atua
como odontólogo – inicialmente como
clínico geral e agora na área da Estética –
após se formar na Universidade de Franca
(UNIFRAN) e permanece em constante
atualização profissional. Os caminhos entre a
infância, os hobbies e a Odontologia sempre
se cruzaram na vida de Marco Aurélio.Ainda
criança, ele ganhou uma bicicleta de presente
de Natal do pai, um esportista conhecido na
cidade de Miguelópolis, no interior de São
Paulo, onde a família morava.
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“Me lembro que era uma BMX
vermelha e que eu fazia altas
travessuras com ela. Não via a hora
de sair da escola pra poder pedalar
pelas estradas de terra da cidade”,
relembra. Mais tarde, outro grande
mimo paterno: uma bicicleta Mountain Bike
- a primeira na cidade porque até então a
única de marcha que existia era a Caloi 10
de um amigo. Com a novidade, cresceu a
empolgação por pedalar. O odontólogo com
mais de 14 anos de profissão, afirma que
desde essa época a bike está presente no
dia-a-dia. Segundo ele, o início foi marcado
pelo incentivo dos pais que pedalam até hoje.
“Inclusive, meu pai é competidor e campeão
na categoria Over 60.Tenho ele como maior
exemplo de dedicação ao esporte”, frisa.
No caso da música, o début foi em uma
banda criada por amigos na cidade. O estilo
era Pop nacional e Rock, mas não era bem
aquilo que Marco Aurélio mais gostava. Na
verdade, o estilo sertanejo o fascinava.“Meu
pai sempre gostou de músicas brasileiras
e colecionava discos de Roberto Carlos
e outros. Um desses discos me chamou

a atenção por causa de dois cantores de
chapéu na capa. Eles eram Tião Carreiro
e Pardinho. Ouvi e foi paixão à primeira
vista!”, diz. Com o insight, decidiu cantar e
aprender a tocar um instrumento até então
desconhecido para ele: a viola caipira.“Eu
viajo na letra, na canção, na história”, confessa.
Encantado, ele buscou saber mais a
respeito daquele estilo musical com colegas
e professores de música do município.
A desenvoltura com o instrumento nasceu
em 1995 com ajuda de um amigo da cidade
paulista de Cajuru para onde se mudaram.
Após aprender, o pai o presenteou.
“Ele me deu uma viola caipira da marca
Xadrez . Um belezinha. Gritava demais”,
brinca. Marco Aurélio começou em seguida
a tocar o violão também já que algumas
músicas sertanejas só podiam ser
tocadas na viola.

“Cantávamos em festas, bares da região,
churrasco de amigos etc, mas com o passar
do tempo não conseguia conciliar a música e
o consultório. Precisei abandonar a carreira
musical profissional porque o que me mantinha

Coleção de instrumentos musicais evidencia o amor do
odontólogo pela música

Marco Aurélio adora pedalar, atividade que sempre foi
estimulada pelo pai

e mantém é a Odontologia.Assim, permaneço
cantando por prazer e para levar alegria a quem
gosta do bom sertanejo”, relata.Atualmente, as
habilidades com a viola, o violão e o canto são
afinadas todos os dias sozinho ou exibidas para
uma plateia virtual no Facebook e grupos do
Whatsapp. Por outro lado, a bike tem espaço
garantido na agenda de Marco Aurélio ao
menos três vezes por semana para distrair e
cuidar da saúde sendo pedal noturno e em
caminhos mais longos por trilhas e estradas da
região durante os finais de semana.
Futuro
Os objetivos em ambos os hobbies são bem
claros para Marco Aurélio. Com a bike, o
odontólogo pretende ser igual ao pai, ou seja,
um competidor com uma saúde de dar inveja
aos 61 anos de idade. No segmento musical, a
intenção é deixar um ‘nome’, uma lembrança
na vida de cada um que o ouviu cantar e, de
alguma forma, levar alegria para aqueles que
gostam da moda raiz. É justamente por isso
que deixa aos leitores a seguinte mensagem de
André Luiz na psicografia de Francisco Candido
Xavier:“se você deseja vencer, aprenda a sorrir,
além do cansaço”.
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Encontro Personnalité - Integração Perio, Implante e Prótese trouxe grandes nomes da odontologia,
como Laerte Schenkel, Jamil Shibli e Sérgio Costa, além dos professores da equipe Personnalité

Professoras e alunos do curso de Odontologia Hospitalar em
congresso de Terapia Intensiva, em Porto Alegre

2ª turma de Imersão em Aumento de Coroa Clínica sob
coordenação do professor Amin Mamede

Turma de Facetas Indiretas-Diretas em Resinas Compostas sob
coordenação do professor Altamiro Flávio e Equipe Dentística

Turma de Especialização em Radiologia, sob coordenação da
professora Tessa Botelho

Turma de Especialização em Ortodontia coordenada pelo
professor André Monini

Turma de Especialização em Odontopediatria

Turma de Endodontia Clínica Básica, sob coordenação da
Equipe EndoScience

Professora Juliana Romanelli, convidada da Especialização em
Dentística, ministrando para a Turma V

Turma de Business & Dental - Gestão Odontológica
coordenada pelo professor André Mallmann

Turma de Ortodontia Infantil sob coordenação da equipe
OrthoEvidence e equipe de Odontopediatria

Professor Rhonan Silva, convidado da Especialização em
Dentística, ministrando para a Turma IV
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