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é homenageada com a
presidência de honra
do congresso
conexão portugal-brasil

referência mundial,
paulo monteiro é
destaque no ciogo
o x da questão

paulo vinícius
soares traz novas
perspectivas sobre
hipersensibilidade
dentinária

Editorial
No mês de maio, a ABO Goiás completou 70 anos

ele aborda a hipersensibilidade dentinária, problema

de fundação e um jantar de gala dançante selou o

tão comum nos pacientes, ao lado de Bruno Reis, pro-

aniversário da entidade, comemorado no Castro's Park

fessor e ex-aluno do palestrante, de forma a relacioná-la

Hotel. Confira nesta edição os convidados, um link para

com procedimentos restauradores adesivos. Tópico

o álbum completo de fotos e as parcerias institucionais

pertinente considerando que hoje, 7 em cada 10 pessoas

que permitiram a concretização da festa.

já possuem ou vão desenvolvê-la, associada à recessão

Sumário
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entrevista

E o grande presente de aniversário veio em forma de
Confira os detalhes dos módulos de Odontopediatria,

25% superior e a feira comercial está quase 100%

Endodontia, Ortodontia, Odontologia Legal e Radiologia

comercializada. Este é o congresso mais admirado pela

e Diagnóstico Bucal no CIOGO. Os programas dedicados

odontologia brasileira, promovido pela Associação

às especialidades fazem parte de um novo formato para

Brasileira de Odontologia em Goiás (ABO Goiás). Esta

contribuir com o melhor aproveitamento dos participan-

edição da Revista Odonto oferece uma cobertura

tes que possuem mais afinidade a algumas áreas.

completa do evento, vale a pena conferir.
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Leitor, a editoria Lazer apresenta um calendário especial
A publicação traz também um pouco da vida e trajetória

e diversos locais para aproveitar a temporada de

profissional da presidente de honra do evento. Helen

Exposições Agropecuárias. Junto com elas, o frio e shows

Gervásio tem uma ligação emocional muito bonita com

de artistas famosos com projeção nacional. E o melhor:

a ABO Goiás. A instituição contou com o apoio dela na

tem festa em diversas regiões do estado de Goiás.

realização de diversos CIOGO, um vínculo nascido ainda

Opção é o que não falta!

quando ela era estudante de Odontologia. Uma história

estética

Conexão
Portugal-Brasil
no CIOGO 2017

Neste trimestre, o hobby da vez é o tiro esportivo. A

pessoal bastante interessante.

escolha inusitada de Jairo Curado foi influenciada pela
Durante o congresso, pesquisadores e professores esta-

família esportista do odontólogo. O detalhe é que ele

rão reunidos para apresentar as novidades de cada uma

concilia a paixão com a pescaria, outro esporte que leva

de suas áreas de atuação. Um deles é o português Paulo

menos a sério porque o objetivo é relaxar e reunir os

Jorge Monteiro que ministrará o tema "Restaurações com

familiares.
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cursos
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congresso

Programação Científica

Resinas Compostas nos Dentes Anteriores", inédito no
País. Redigimos uma matéria especial para você, leitor.

A ABO Goiás espera que você, associado, aprenda e se
descontraia com o conteúdo da Revista Odonto.

Paulo Vinícius Soares, um brasileiro dedicado, é outro
grande nome convidado do Congresso. Aos participantes,

Boa leitura!
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atualização

O X da questão
18 ciogo

Técnicas da Ortodontia
contemporânea no CIOGO

20 ciogo

Clínica e ciência juntas
pela Endodontia

22
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ciogo

24 lazer
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ciogo

Odontologia Legal aplicada à
Implantodontia e Periodontia
Google Business View
Utilize um leitor QR Code
em seu smartphone para
conhecer as dependências
da ABO Goiás com visão 360º
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10 ciogo

Radiologia e Diagnóstico
compõem módulo no CIOGO

Contato Comercial
Departamento de Comunicação
e Marketing da ABO Goiás
(62) 3236-3103 / 3129
marketing@abogoias.org.br
Henrique Toledo (62) 98231-0333
A Revista Odonto não se responsabiliza
pelos conceitos emitidos nas reportagens
e não tem vínculo empregatício com os
seus colaboradores. A publicação se isenta
de qualquer responsabilidade sobre o
conteúdo de seus anúncios, sendo estes de
inteira responsabilidade dos anunciantes.

Números apontam para o
melhor CIOGO da história

Odontopediatria no CIOGO:
do bebê ao adolescente
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Multifacetada
como toda
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gengival ou lesão cervical não cariosa.
números. As inscrições para o CIOGO estão em ritmo
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institucional

Requinte nos 70 anos
da ABO Goiás

Exposições agropecuárias marcam
chegada do frio em Goiás

28 hobby

Preparar, apontar, atirar!
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26

4 cursos

cursos 5

Programação Científica

62

3236-3101 / 3102

ABOgoia s .or g.br/cur sos

Especialização em Radiologia
Odontológica e Imaginologia
ʓʓCoordenação: Tessa de Lucena Botelho
ɍɍInscrições abertas para próxima turma

Avançado em Reconstrução Tecidual
Periodontal e Perimplantar
ʓʓCoordenação: Julio Cesar Joly / Implanteperio
ɍɍInício: 12 a 17 de Junho

Business & Dental - Gestão de Clínicas
e Consultórios Odontológicos
ʓʓCoordenação: André Mallmann
ɍɍInício: 31 de Agosto

Especialização em Periodontia
ʓʓCoordenação: Alexandre Leite Carvalho
ɍɍSeleção: 23 de Setembro

Planejamento Reabilitador Estético Fotografia e Planejamento Digital
ʓʓCoordenação: Equipe Dentística
ɍɍInício: 30 de Junho e 01 de Julho

Facetas Cerâmicas - Construindo um
Protocolo Previsível (clínico)
ʓʓCoordenação: Paula Cardoso / Equipe Dentística
ɍɍInício: 03 de Agosto

Implantodontia para Iniciantes:
Formação Cirúrgica e Protética
ʓʓCoordenação: Getulio Marães e João Geraldo
ɍɍInício: 07 de Julho

Formação de Auxiliar em Saúde Bucal - ASB
ʓʓCoordenação: Roberta Rocha
ɍɍInício: 15 de Julho

##Carga Horária: 648 horas

##Carga Horária: 920 horas

Especialização em Dentística
ʓʓCoordenação: Equipe Dentística
ɍɍSeleção: 09 de Dezembro

##Carga Horária: 855 horas

Especialização em Implantodontia
ʓʓCoordenação: Alexandre Leite Carvalho
ɍɍSeleção: Março de 2018

##Carga Horária: 1105 horas

##Carga Horária: 56 horas

##Carga Horária: 16 horas

##Carga Horária: 190 horas

##Carga Horária: 64 horas

##Carga Horária: 96 horas

##Carga Horária: 300 horas

Imersão em Cerâmicas Posteriores
ʓʓCoordenação: Paula Cardoso e Ana Paula Magalhães
ɍɍInício: 07 a 11 de Agosto

Capacitação em Auditoria Odontológica
ʓʓCoordenação: Paulo Eduardo Miamoto Dias
ɍɍInício: 01 e 02 de Setembro

Imersão em Recobrimento Radicular
ʓʓCoordenação: Amin Mamede
ɍɍInício: 10 a 12 de Agosto

Restaurações Estéticas em Resina Composta
ʓʓCoordenação: Paulo Monteiro / Portugal
ɍɍInicio: 13 de setembro

Toxina Botulínica e Preenchimento Facial
ʓʓCoordenação: Altamiro Flávio
ɍɍInício: 23 de Agosto

Manipulação de Tecidos Periodontais em
Situações com Alta Demanda Estética
ʓʓCoordenação: Juan Arias e Victor Clavijo
ɍɍInício: 18 e 19 de Setembro

##Carga Horária: 40 horas

##Carga Horária: 29 horas

##Carga Horária: 40 horas

Endodontia Clínica: Ciência e Tecnologia
ʓʓCoordenação: Equipe EndoScience
ɍɍInício: 25 de Agosto

##Carga Horária: 60 horas

Resina Composta Posterior - Direta e Indireta
ʓʓCoordenação: Equipe Dentística
ɍɍInício: 28 a 30 de Agosto

##Carga Horária: 24 horas

##Carga Horária: 16 horas

##Carga Horária: 08 horas

##Carga Horária: 16 horas

Avançado de Laudos em Tomografia
Computadorizada aplicada às
especialidades odontológicas
ʓʓCoordenação: Tessa de Lucena Botelho
ɍɍInício: 05 de Outubro

##Carga Horária: 48 horas

Manipulação Tecidual Estética e Reconstrução
Óssea com uso de Plasma Rico em Fibrina
(L-PRF) e Capacitação em Venopunção
ʓʓCoordenação: Getulio Marães e João Geraldo
ɍɍInício: 05 de Outubro

##Carga Horária: 64 horas

Imersão: Estética com Resinas
Compostas Anterior
ʓʓCoordenação: Thiago Ottoboni / Equipe
Dentística

ɍɍInicio: 30 de Outubro

##Carga Horária: 16 horas

Imersão em Odontologia para
Cardiopatas e Diabéticos
ʓʓCoordenação: Camila de Freitas (CD) e
Alberto Las Casas Jr (médico)

ɍɍInício: 20 a 23 de Novembro

##Carga Horária: 33 horas

6 estética

congresso 7

Conexão Portugal-Brasil
no CIOGO 2017

Números apontam para o
melhor CIOGO da história

PAULO JORGE MONTEIRO FALA AOS PARTICIPANTES
DO EVENTO SOBRE CONCEITOS, TÉCNICAS, DICAS
E TRUQUES EM ODONTOLOGIA ESTÉTICA
A mesma língua, a mesma dedicação e paixão
pela Odontologia Estética. As semelhanças
entre boa parte dos participantes do CIOGO
2017 são compartilhadas com o renomado
Paulo Jorge Monteiro, pesquisador, conferencista e uma das grandes estrelas mundiais no assunto, que vem ao evento trocar
experiências e saberes na área. Será em 14
de setembro, no Centro de Convenções de
Goiânia, às 17 horas.
Pela segunda vez no Brasil, ele ministrará
o curso de “Restaurações com Resinas
Compostas nos Dentes Anteriores”, este de
caráter inédito no País. Com ele, o dentista
terá uma visão simples e previsível de
maximizar resultados estéticos das restaurações diretas em resinas compostas na sua
prática diária e será apresentado a técnicas
fáceis e previsíveis mas com alta estética sem
complicar a vida dos profissionais a partir de
poucas etapas e materiais.
Uma das fases principais focadas será a etapa
de acabamento e polimento das restaurações.
Segundo Paulo, ele vai abordar desde o planejamento das restaurações estéticas sobre
dentes anteriores, preparação de substrato
dentário, melhor forma de fazer o procedimento adesivo, técnicas de estratificação
imitando a cor do dente natural, polimento
e manutenção, além da execução de vários
exercícios para os participantes.
Ao final, ele garante que os congressistas
estarão preparados para aplicarem tudo o que
aprenderam. Os exercícios dentro do curso
possuem essa finalidade. “Estarão confiantes

para executar os procedimentos, truques e dicas que facilitarão o dia-a-dia clínico”, ressalta.

Apelo científico

Baseada em dados científicos e pesquisas
científicas na área, os conceitos e conselhos
têm evidências laboratorial e clínica. Assim,
os participantes estarão em contato com
o que há de mais recente na Odontologia
Estética. “O odontólogo tem que fazer
reatualização de conhecimento, técnicas e
aperfeiçoamento constantes para ajudá-lo no
trabalho e para dar ao paciente melhores resultados funcionais e estéticos”, afirma Paulo.

Mercado

Mais que profissionalismo, o palestrante frisa
que a atenção às inovações em ciência e
tecnologia se assentam ainda em um ponto
central para qualquer dentista. “É necessário
se diferenciar dos demais no mercado com
o melhor serviço e formação contínua, seja
o mais jovem ou o mais experiente para
conquistar melhores aptidões e oferecer o
melhor tratamento possível”, destaca.

Ansiedade

“As minhas expectativas são altas. Embora eu
viaje muito e faça de 70 a 80 conferências
por ano, agora é diferente. Estarei em um

O responsável português da Sociedade Europeia
de Odontologia Cosmética, Paulo Jorge Monteiro,
aborda restauração com resinas compostas nos
dentes anteriores pela primeira vez no Brasil

país-irmão onde se fala a mesma língua e
onde moram pessoas que prezo, como meu
amigo Rafael Decurcio, e a equipe Dentística
da ABO Goiás. Estou muito feliz por poder
partilhar os meus conhecimentos e amor pela
Odontologia Estética”, confidencia Paulo.

Bônus

O professor também ministrará um curso
laboratorial na sede da ABO Goiás com o
mesmo assunto porém com abordagem mais
ampla e maior tempo de duração. Será em
13 de setembro - data da abertura do CIOGO
2017 e um dia anterior à palestra no congresso - com a modalidade hands on (prática
demonstrativa) para apenas 24 pessoas que
terão a possibilidade de assimilar a genialidade de uma das referências mundiais em
Resina Composta na atualidade. Promovido
pela ABO Goiás, as inscrições podem ser
feitas à parte com a secretaria - (62) 3236-3116
ou cientifico@abogoias.org.br.

Acompanhe os cursos de Paulo Monteiro

Restauração com Resinas
Compostas nos dentes anteriores

Restaurações Estéticas
em Resina Composta

Programação do CIOGO
Grade principal – 14/09 - 17h

Curso na ABO Goiás
13/09 – Carga horária: 8h

RITMO DE INSCRIÇÕES 25% SUPERIOR, FEIRA
QUASE 100% COMERCIALIZADA E AMPLA GRADE
CIENTÍFICA NACIONAL E INTERNACIONAL TRAZEM
GRANDE EXPECTATIVA PARA O EVENTO

Comediante Fabio Rabin é atração confirmada no
tradicional espetáculo de abertura do CIOGO

Agora falta pouco para o CIOGO 2017. O evento
apresentará inovações em diversas áreas da
Odontologia por meio de palestrantes brasileiros e estrangeiros para milhares de visitantes
em quatro dias de atividade.

que há de mais novo, moderno e consolidado
cientificamente vai até 16 de setembro, data
do encerramento do evento mais admirado da
odontologia brasileira.

A abertura do Congresso terá um show de
humor especial. A estrela da noite será o
humorista Fabio Rabin, considerado um
dos melhores no gênero stand-up comedy
do país. O comediante já passou pela MTV,
integra o Pânico na TV e já participou do
Domingão do Faustão. Hoje, é sucesso nos
teatros brasileiros.

Durante o evento haverá oito Módulos de
Especialidade. A novidade é o de Saúde
Coletiva que enriquece as opções formadas também por Endodontia, Ortodontia,
Odontopediatria, Radiologia e Diagnóstico
Bucal, Odontologia Forense, Cirurgia Bucomaxilo-facial e o Encontro Militar.

Com mais de 9 mil participantes nas últimas
três edições, o CIOGO chega à 19ª edição
consolidado como um megaevento, sendo
o terceiro maior congresso de Odontologia
do Brasil, e se tornou referência entre
profissionais, empresas do segmento e até
mesmo empresas de outras áreas que sempre
alcançam excelentes resultados em parcerias
no congresso.

Focado em debates produtivos, os integrantes do encontro ficarão a par da Promoção
em Saúde Bucal, Cobertura e Vigilância
da Fluoretação da Água de Abastecimento
Público no Brasil, Políticas de Saúde e
Prevenção da cárie dentária com quatro
grandes nomes da Odontologia no País, no
dia 14 de setembro.

Movimentando a economia do comércio especializado, o turismo de eventos, com destaque
para a hotelaria e gastronomia regionais, e
a demanda de inúmeros serviços diretos e
indiretos, o Congresso tem ainda esse grande
papel no desenvolvimento socio-econômico
regional, valorizando e fomentando pequenas
e grandes empresas.

Em cada módulo, o CIOGO apresenta uma
programação científica ampla e de notória
excelência para trazer aos congressistas o melhor da Odontologia atual. A Grade Principal
do evento concentra os demais temas relacionados à Periodontia, Implantodontia, Prótese
Dentária, Dentística, entre outros, além da
programação específica para a Equipe Auxiliar

Feira

Na apresentação, que ocorrerá no Teatro Rio
Vermelho do Centro de Cultura e Convenções
de Goiânia em 13 de setembro, às 20 horas,
Rabin contará piadas a partir de experiências,
acontecimentos inusitados e engraçados da
própria vida, além de explorar o universo
cultural do público. Os fatos atuais e situações comuns do cotidiano também servem de
ponto de partida para análises divertidas e
sacadas que fazem do humorista um dos mais
seguidos nas mídias sociais.
A partir do dia seguinte começa a programação intensiva do CIOGO 2017 a partir das 9
horas com a feira comercial e, logo mais, às
10 horas com a grade científica. A imersão no

Acréscimo

que contempla ASBs, TSBs, Secretárias e
Administradores.

Panorama

Um dos pilares do CIOGO, a feira comercial
será realizada diariamente, entre 9h e 20h,
quando os congressistas terão a chance de
fechar negócios com descontos e condições
diferenciadas pelas melhores marcas de
produtos e serviços odontológicos, além de
outros segmentos afins.

8 congresso

A negociação da Feira Comercial de 2017 está sendo um sucesso
absoluto com quase todos os espaços já comercializados e as melhores
marcas confirmadas, confira na página à direita.

Promoção - Adesão gratuita

Os expositores do CIOGO poderão participar de uma promoção especial. Os que aderirem, oferecerão um subsídio aos clientes que acumularem R$ 500 em compras e concederão um vale-presente (voucher)
que é convertido na gratuidade da Adesão no site do congresso (www.
ciogo.com.br). Portanto, acompanhe as divulgações da ABO Goiás para
conhecer os participantes.

EXPOSITORES
Até
16/06

CIOGO - ADESÃO
Cirurgião-Dentista
Associado à Rede ABO
Cirurgião-Dentista
Não Associado

17/06
a 28/08

Após
28/08

GRATUITO

GRATUITO

R$ 80

R$ 100

X

R$ 70

R$ 130

R$ 150

Acadêmico de Graduação
Associado à Rede ABO

GRATUITO

GRATUITO

R$ 45

R$ 60

Acadêmico de Graduação
Não Associado

X

R$ 50

R$ 75

R$ 90

TPD - Técnico em
Prótese Dentária

X

GRATUITO

Aluno de
Curso de TPD

X

GRATUITO

FEIRA COMERCIAL

R$ 45

R$ 60

14, 15 e 16/09
das 9 às 20h.

DENTAL LIMA TDV
DENTAL

94
9,0m²

WATER
95
CLEAN

R$ 195
R$ 330
R$ 450
R$ 510

R$ 240
R$ 390
R$ 495
R$ 570

R$ 300
R$ 480
R$ 585
R$ 690

Cirurgião-Dentista
Não Associado à
ABO Goiás

Até 3 cursos:
Até 6 cursos:
Até 9 cursos:
Até 12 cursos:

X
X
X
X

R$ 240
R$ 390
R$ 540
R$ 600

R$ 300
R$ 480
R$ 585
R$ 690

R$ 360
R$ 570
R$ 675
R$ 840

Acadêmico
de Graduação

Até 3 cursos:
Até 6 cursos:
Até 9 cursos:
Até 12 cursos:

R$ 90
R$ 150
R$ 180
R$ 210

R$ 120
R$ 210
R$ 270
R$ 330

R$ 150
R$ 270
R$ 360
R$ 420

R$ 180
R$ 330
R$ 405
R$ 480

Cirurgião-Dentista
de Outros Estados

Até 3 cursos:
Até 6 cursos:
Até 9 cursos:
Até 12 cursos:

R$ 135
R$ 240
R$ 315
R$ 390

R$ 195
R$ 330
R$ 450
R$ 510

R$ 240
R$ 390
R$ 495
R$ 570

R$ 300
R$ 480
R$ 585
R$ 690

Técnicos em Prótese
e Estudantes TPD

Até 3 cursos:
Até 6 cursos:
Até 9 cursos:
Até 12 cursos:

X
X
X
X

R$ 150
R$ 270
R$ 360
R$ 420

R$ 180
R$ 330
R$ 450
R$ 510

R$ 210
R$ 390
R$ 495
R$ 570

1 dia
2 dias

R$ 50
R$ 100

R$ 50
R$ 100

R$ 60
R$ 120

R$ 70
R$ 140

EDITORA
NAPOLEÃO

VOCO

93

ROIC

BIOTRON

DESCARTE

QUIMIDROL

JHS

SIGNO
VINCES

DENTAL
DVDENT
ARAGÃO
DENTAL
COIMBRA

INNOVA
PHARMA

THIMON
UNIFAN

OLSEN

SDI

BOULEVARD
INSTRUMENTAR

ORTHO
CENTER

DRA.
CHERIE

CÊNICA APCD EMPÓRIO
CRAFT

ICE

ODONTOMAR

MÁXIMUS

lIVRARIA
TOTA

EXAM
VISION

ABOR
GOIÁS

CRO-GO

CIOGO

DENTAL
SORRISO
MAX

LABORDENTAL

UTI

3D

CLÁSSICO

92

OR

R$ 135
R$ 240
R$ 315
R$ 390

REVISTA

DMC ISTO É

IGESTÃO
ODONTO

DENTAL
SMILE

Inscrições

Valorizando seus associados, a ABO Goiás os presenteou com a adesão
gratuita ao evento e oferece ainda uma tabela diferenciada para aquisição de cursos e módulos. Os valores para todas as categorias podem
ser conferidos na tabela ao lado.

ESSENCE

R$ 100

Até 3 cursos:
Até 6 cursos:
Até 9 cursos:
Até 12 cursos:

VIPI
LABORATÓRIO

R$ 80

Graças a esse reposicionamento e ao trabalho de décadas, o CIOGO
se tornou conceituado entre os congressistas, indústria, comércio
e serviços. Atualmente, o Congresso é tido como o melhor evento da Odontologia brasileira para participação no contexto geral.
Quantitativamente, o Congresso goiano está entre os três maiores do
gênero no País, ficando atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro.

Todas as inscrições são concentradas no site do evento (www.ciogo.
com.br) assim como o pagamento, que também é online, e pode ser
realizado em até 6x sem juros no cartão de crédito ou à vista por
boleto bancário.

CALTINI

FORMADENT

AB

A alteração envolveu, principalmente, o conceito de realização de
Congressos no Brasil ao mesclar ciência, comércio e lazer. A nova
proposta foi possível com a criação de um canal de comunicação e
sugestões que pudessem gerar benefícios e maximizar resultados para
a comissão organizadora e a classe comercial e industrial presente no
evento.

VRC

OL

Na maioridade do CIOGO, o evento celebra o reconhecimento nacional.
O 19º Congresso é resultado do empenho de várias pessoas e de uma
série de acertos que culminaram na aprovação quase unânime dos
participantes. Mudança de perfil e aproximação com os colaboradores
foram cruciais para o atual posicionamento.

WILCOS

TH
OR

Respeito

SMARTDENT

DENTAL
PRESS

Cirurgião-Dentista
Associado à
ABO Goiás

KOTA
PABLIO
CAETANO

EDG

ODONTOFIX

Trabalhos científicos

Nesta edição, os trabalhos científicos serão ainda mais valorizados por
uma seleção criteriosa para que o público tenha acesso ao melhor da
ciência em relação a benefícios à sociedade e à comunidade odontológica. “Os melhores trabalhos de cada modalidade de apresentação
serão destacados após uma avaliação colegiada realizada por profissionais de notória de formação acadêmica e científica”, frisa Alessandro
Freire, presidente da ABO Goiás.
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10 ciogo radiologia

Radiologia e Diagnóstico
compõem módulo no CIOGO
PROPOSTA RESSALTA IMPORTÂNCIA DA INTERPRETAÇÃO
RADIOGRÁFICA NA TOMADA DE DECISÃO CLÍNICA

Com a inserção dos métodos digitais de
imagem na rotina clínica da Odontologia
somados ao crescimento das mais diversas
especialidades, muitas dificuldades têm sido
enfrentadas por cirurgiões-dentistas na interpretação radiográfica de métodos avançados
de imagem. Para enfrentar esse desafio, o
CIOGO 2017 dedicará programação exclusiva à
Radiologia e Diagnóstico Bucal.
A tomografia computadorizada e a ressonância magnética costumam ser os maiores
quebra-cabeças dos profissionais. “Eles têm
encontrado dificuldades em fazer com que os
exames de imagem contribuam efetivamente
para a tomada de decisão em virtude da evolução dos procedimentos clínicos”, destaca a
coordenadora da programação no Congresso,
professora doutora Tessa Botelho.
De acordo com ela, os avanços tecnológicos
potencializaram o papel da imagem radiográfica no plano de tratamento odontológico.
“Sendo assim é fundamental a constante
atualização científica para permitir melhor
integração entre as especialidades clínicas
e especialidades da área de diagnóstico da
Odontologia para que os novos recursos de
imagem sejam realmente utilizados adequadamente”, frisa.

Programação

Segundo Tessa, os objetivos do Módulo no
CIOGO 2017 são apresentar ao congressista a
importância da interpretação radiográfica na
tomada de decisão clínica por meio dos diversos métodos de imagem, sendo a Tomografia
Computadorizada o método de maior enfoque,
e ainda auxiliar os profissionais da área de

diagnóstico - incluindo a radiologia, patologia,
estomatologia e especialidades afins, como
a cirurgia bucomaxilofacial - a superar os
desafios na interpretação.
“Para debatermos o assunto teremos a participação de diversas autoridades científicas
de renome internacional, em especial da
professora Sharon Brooks, da Universidade
de Michigan, e a professora, radiologista e cirurgiã bucomaxilofacial da Venezuela, Adalsa
Hernandes”, enumera Tessa.
Por isso, a superação de desafios no
diagnóstico radiográfico será tema do
Módulo em Radiologia e Diagnóstico Bucal
em 14 de setembro, enquanto o papel da
imagem no plano de tratamento cirúrgico
em Odontologia receberá os holofotes no
dia seguinte. “Esperamos conseguir reunir
alunos e ex-alunos de graduação e pós-graduação em Radiologia e Patologia Bucal, especialistas e profissionais com interesse em
áreas afins como a cirurgia bucomaxilofacial

e a estomatologia nesses dois dias de
imersão”, diz.

Demanda

Atual, a relação entre imagem e Odontologia
pede atualização profissional constante.
Tessa afirma que a ABO Goiás já teve sete
turmas de especialização concluídas e mais
de dez turmas de cursos intensivos do gênero
sendo o de interpretação radiográfica o mais
recente. Na percepção da doutora, Goiânia e
outras cidades do Centro-Oeste têm público
regional suficiente para ser sede de um evento do nível CIOGO, que valoriza as especialidades de Radiologia e Diagnóstico Bucal.
Não por acaso, esta será a terceira edição em
que o Congresso recebe uma programação
exclusiva dessas especialidades. “Sempre
com lotação máxima de 400 inscritos.
Nosso evento ganhou papel de destaque na
programação científica nacional na área, com
inscritos das diversas partes do País”, ressalta
a professora.

Confira a programação do Módulo de Radiologia e Diagnóstico Bucal
Casos interessantes de radiologia
oral e maxilofacial juntamente com a
discussão de princípios diagnósticos
Sharon Brooks

Avaliação radiográfica das lesões
intra-ósseas maxilomandibulares
e a tomada de decisão cirúrgica
Elio Shinohara

Simpósio - Desafios no
diagnóstico radiográfico
Ana Lúcia Capelloza · Cláudio Costa
Felipe Costa · Helder Pontes
Marcondes Sena Filho
Moderadora: Tessa de Lucena Botelho

Planejamento tridimensional:
o que o radiologista, o cirurgião
e o ortodontista precisam
saber em comum e suas
perspectivas futuras
Marcos Gribel

Uso da TC e da RM na avaliação
da ATM: indicações e limitações
na análise pré-cirúrgica
Adalsa Hernandez

Análise radiográfica dos seios
maxilares e cavidade nasal
Claudio Fróes de Freitas

12 ciogo odontologia legal

Segurança l Praticidade l Tranquilidade

Odontologia Legal aplicada à
Implantodontia e Periodontia

que você precisa e seus

pacientes valorizam.

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS E JURÍDICAS RESGUARDAM PROFISSIONAIS
CONTRA AÇÕES ÉTICAS E JUDICIAIS IMPETRADAS POR PACIENTES

Uma simples pesquisa na internet resulta em centenas de links de
pacientes pleiteando indenizações contra dentistas ou clínicas odontológicas por falhas no tratamento. Acidentes, complicações, risco natural
ou erro odontológico por negligência, imperícia ou imprudência?
Independente do motivo, o profissional deve estar preparado para lidar
com a situação e se prevenir contra processos judiciais que podem
custar a reputação e os ganhos financeiros.
Com esse viés, o Módulo de Odontologia Forense no CIOGO 2017
traz especialistas nas áreas pertinentes ao assunto. O coordenador,
professor doutor Rhonan Silva, destaca o currículo dos convidados que
apresentarão aos congressistas o que fazer, quais providências e como
evitar demandas judiciais relacionadas à Implantodontia e Periodontia.
“Temos destaques brasileiros de fora de Goiás e um internacional
sendo, respectivamente, Bruno Cesar Gurgel (doutor em Periodontia
pela UFRN), Ademir Franco (professor da UFPR) e o professor doutor
Juan Carlos Zárate, do Paraguai. Além disso, advogados, especialistas
em Odontologia Legal e o juiz Claudio Henrique Araujo também falarão
aos participantes”, diz.
A interface entre Periodontia e Implantodontia com Odontologia
Legal tem fundamento sólido. Essas especialidades são alvo de casos
judiciais nas esferas administrativa, criminal e cível. “Nosso objetivo é
identificar fatores de risco que podem comprometer o tratamento nessas duas áreas sejam eles inerentes ao profissional ou aos pacientes.
Assim, evitaremos insucessos e judicialização”, afirma Rhonan, que é
professor de Odontologia Legal na UFG.

Na opinião dele, uma conjuntura favoreceu o aumento de processos
na Odontologia. Entre eles, a perda da qualidade da relação profissional-paciente, atendimentos em série, exposição indiscriminada de
pacientes e de casos clínicos em redes sociais, divulgação de pedidos
de indenizações vultosas na imprensa e também a ampliação dos
direitos dos pacientes e expansão dos deveres aos profissionais.

SEGURA

COMPLETA

ECONÔMICA

Tecnologia de ponta

Única linha de Autoclaves

desde a versão mais

com até 29 sistemas

simples.

de segurança.

Temas

* De acordo com estudo realizado nos
equipamentos de 21 litros com
reservatório de água.

Rhonan explica que os encontros no CIOGO 2017 serão em 14 e 15
de setembro com a junção da teoria relacionada à parte clínica de
tratamento somada a orientações éticas e legais para evitar processos.
“O tema é complexo e, justamente por isso, a programação atende
acadêmicos e profissionais interessados nas áreas de Periodontia,
Implantodontia e Odontologia Legal.

PRÁTICA
Fácil de instalar e
prática para usar.

Com programação diferenciada, o CIOGO sempre atrai clínicos das
duas áreas. Logo, é interessante que eles saibam as limitações dos
tratamentos odontológicos e da necessidade de que elas sejam previstas, planejadas e evitadas para não repercutirem no âmbito jurídico”,
lembra o coordenador do Módulo.

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

Ademir Franco

Fabiane Gioia Arrastes

Pedro Henrique Moreira Paulo Tolentino

Alexandre Leite Carvalho

João Antonio Chaves de Souza

Renerson Gomes dos Santos

Amin de Macedo Mamede Sulaimen

Juan Carlos Zárate Rodriguez

Rhonan Ferreira Silva

Bruno Cesar de Vasconcelos Gurgel

Leandro Brambilla Martorell

Robson Rodrigues Garcia

Claudio Henrique Araujo de Castro

Mauro Machado do Prado

Rubens Jorge Silveira

TECNOLOGIA

BONITA

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

“É preciso estar atento à proteção, especialmente em relação ao
estabelecimento de um correto diagnóstico, planejamento, execução e
acompanhamento dos casos clínicos, com a devida atenção à anexação
de documentos no prontuário do paciente, à assinatura do paciente
confirmando ciência das informações repassadas, às normas de biossegurança e divulgação cautelosa e ética dos serviços odontológicos
nas redes sociais”, complementa o coordenador.

Conheça os palestrantes do Módulo de Odontologia Legal

Baixo consumo de
energia elétrica e
economia de até 50%
de água destilada*.

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

14 ciogo odontopediatria

Odontopediatria no CIOGO:
do bebê ao adolescente
DIVERSIDADE DE TEMAS AUXILIAM PROFISSIONAIS NA BUSCA POR
CONHECIMENTOS NOS DIVERSOS SEGMENTOS DA ESPECIALIDADE

Conhecimento em diferentes especialidades
de Odontologia sem deixar de lado aquele
próprio da Odontopediatria. Esse é o perfil do
profissional que atua na área e precisa estar
em constante atualização científica, o que
faz do CIOGO 2017 uma grande oportunidade
para se inteirar sobre prevenção, estética,
ortodontia, endodontia, periodontia e cirurgia
direcionadas às crianças e adolescentes.
Para a coordenadora do Módulo de
Odontopediatria no Congresso, a professora
doutora Lílian Guedes Amorim, as Ciências da
Saúde têm evoluído com muita velocidade nos
tempos atuais. Ela acredita que somente com a
busca da atualização profissional o tratamento
do paciente será de excelência. Pesquisas,
segundo ela, apontam para o uso do laser, por
exemplo. “Esse será um dos temas debatidos
no CIOGO. No campo cirúrgico, ele tem sido
muito utilizado em frenectomias por diminuir
o tempo operatório, ter ação anti-inflamatória
e dispensar a realização de suturas e simplificando a intervenção na criança”, explica.
A reabilitação neuro oclusal (RNO), acrescenta a
coordenadora, também será discutida. “Hoje já
existe uma tendência científica demonstrando
que as alterações oclusais na criança devem
ser corrigidas logo que diagnosticadas para
assegurar as funções de mastigação, deglutição
e respiração adequadas e assim permitir crescimento e desenvolvimento corretos da face”, diz.
Nesses casos, Lílian alerta para a importância
da atuação conjunta do odontopediatra e do
ortodontista dentro dos princípios da RNO.
Apesar de tantas novidades, a cárie dentária
também será assunto discutido entre os

congressistas porque continua com alta
prevalência na população infantil mesmo
com todo conhecimento e esforços de
combate. “Dentro da nossa programação
será discutida a técnica de remoção seletiva
para favorecer o tratamento dessa lesão e
impedir sua extensão com maior agravo à
saúde”, detalha Lilian.

Grade

O módulo de Odontopediatria será realizado em 15 e 16 de setembro, a partir das
9h30, com apoio da Associação Brasileira de
Odontopediatria - Goiás. Segundo a coordenadora, as expectativas são altas por causa
da abrangência e excelência do Congresso.

“Tivemos um cuidado especial em montar uma
grade científica que contemplasse desde o
primeiro atendimento ao bebê até os tratamentos estéticos na adolescência. Além da
capacitação ministrada por profissionais com
experiência nas áreas de pesquisa e também
com prática odontológica, esse será também
um momento único de rever colegas e trocar
experiências“, destaca.
De acordo com professora, a Odontopediatria
é uma especialidade que tem crescido muito
dentro da Odontologia por sua importância
na manutenção da saúde bucal. A programação do módulo, justifica a doutora, visa
fomentar o conhecimento e o aprimoramento
necessários para que os odontopediatras
promovam a saúde dos pacientes. Para isso,
ela ressalta que os cuidados educativos e
preventivos devem começar na gestante e no
bebê por meio da implementação de hábitos
saudáveis que vão impactar a vida adulta.

Confira a programação do
Módulo de Odontopediatria
Como conquistar os pais com a
primeira consulta ideal ao bebê?
Gabriel Politano
Odontologia de mínima intervenção:
o quanto de tecido cariado
precisamos remover?
Soraya Leal
O uso dos lasers de baixa e alta
potência em Odontopediatria
Luciane Hiramatsu Azevedo
Hipomineralização Molar
Incisivos (hmi): experiência clínica
versus evidência científica
Lourdes Santos-Pinto
Aplicação da RNO na
primeira dentição
Peter / Isaura Buelau
Dentes decíduos e permanentes
como fontes de células-tronco:
possibilidades e perspectivas
José Ricardo Muniz Ferreira
Avanços da odontologia estética
em permanentes jovens
Paula Cardoso
Estágio atual da utilização
de Selantes
José Carlos Pettorossi Imparato
Terapia Endodôntica em
Dentes Decíduos
Anelise Daher Vaz
Estética em dentes decíduos
seguindo protocolo da
mínima intervenção
Fernando Borba de Araujo

16 entrevista

entrevista 17

Multifacetada
como toda mulher
HELEN GERVÁSIO É A PRESIDENTE DE
HONRA DO 19º CIOGO, TÍTULO CONFERIDO
APÓS ANOS DE CONTRIBUIÇÃO
À ABO GOIÁS EM COMPROMISSO
INSTITUCIONAL QUE FOI AGREGADO ÀS
FUNÇÕES DE MÃE E PROFISSIONAL

Presidente de honra é um título honorífico dado a membros destacados e antigos de determinadas pessoas jurídicas que lutaram por sua
existência ou de alguma forma marcaram sua trajetória. Nada mais
justo que o posto seja ocupado por alguém que mereça o reconhecimento pelas contribuições para a ABO Goiás. Nesta edição, o CIOGO
2017 confere o posto à competente Helen de Melo Gervásio.

Grandioso, o Congresso se projetou juntamente com a ABO Goiás,
segundo a presidente de honra. Vanguardista, a instituição antecipa os
avanços técnicos e científicos na nobre e efetiva missão do aprimoramento científico da classe odontológica. Helen afirma que, “desta
forma, os grandes avanços que tivemos muito se devem à atuação de
diretorias comprometidas com a Ciência e o Ensino.”

História na ABO Goiás

“Meu primeiro contato com a ABO Goiás foi no último ano da faculdade
quando entrei para compor a diretoria acadêmica. Foi amor à primeira vista! Desde então participo de todas as diretorias e de todos os
CIOGO”, relata. Por isso, Helen diz ser enorme a alegria de estar entre
amigos e profissionais dos quais tem muito orgulho para receber essa
homenagem e agradece à atual diretoria pelo convite.
“Estamos falando de um evento de extremo aporte à odontologia, o
terceiro maior congresso de odontologia do Brasil. É uma extrema felicidade ter contribuído com o rico processo de congregação promovido
pela ABO ao longo de seus 70 anos de atuação e promoção da atualização científica e também do CIOGO, que integra referência tecnológica
e social que contribuíram de forma profunda ao meu desenvolvimento
profissional”, frisa Helen.

Mensagem pelo aniversário de 70 anos

A presidente de honra do CIOGO não se esqueceu do aniversário da instituição. O vínculo com a ABO Goiás faz com que a passagem do tempo e o
fortalecimento da Associação tenham mais sentido para ela. Assim, ela deseja muito sucesso e cada dia mais e maiores motivos para celebrarmos.
“Parabenizo os 70 anos de sucesso de nossa respeitada Associação,
que atualmente é presidida pelo colega Alessandro Moreira Freire, que
com muita dedicação tem perpetuado a respeitabilidade da Entidade
junto aos seus associados e ao mercado”, espera.

Perfil

Helen de Melo Gervásio é filha de Levy Gervásio e Ormezinda de Melo
Gervásio. Mãe de três filhos - João Victor de Melo Gervásio M. G. Perillo,
Cláudio de Melo Gervásio M. Perillo e Rodrigo de Melo Gervásio M.
Perillo -, ela conciliou a carreira com a dedicação aos garotos.
Formada em odontologia pelo UFG, especialista em odontopediatria
pela UNESP de Araraquara, mestranda em ciências da saúde pela
Faculdade de Medicina da UFG, a presidente do CIOGO 2017 é oficial
de saúde na Polícia Militar do Estado de Goiás hoje no posto tenente
coronel, respondendo pela chefia do serviço odontológico.

Ela já coordenou vários departamentos e ocupou diversos cargos na
Associação. No CIOGO, especificamente, a presidente de honra do
evento sempre esteve à frente da Comissão Social, sendo responsável
pela abertura, área de alimentação, jantares e shows.
A colaboração irrestrita dos pais foi fundamental para o crescimento
pessoal e profissional de Helen. Segundo ela, foi graças a eles que
conseguiu aliar trabalho, a profissão, a ABO Goiás e o CIOGO que, nas
palavras dela, era um bebê e agora está tão crescido.

Primeiro contato de Helen com a ABO Goiás foi durante a faculdade.
Após a conclusão do curso, iniciou as atividades na instituição

Optar pelo trabalho em apenas um período foi uma escolha de Helen
para conciliar a atenção aos filhos quando eram pequenos. Foi aí que
decidiu abandonar o consultório particular onde atuou por 15 anos.
“Atualmente, 18 anos após o ingresso na odontologia militar, eu me
sinto realizada por todas as conquistas e realizações”, ressalta.
A iminência da 19ª edição do CIOGO reforça em Helen a expectativa por
um evento que consolidou no estado a tradição de muita qualidade
técnica, trocas de experiências entre os profissionais da odontologia,
previsão de 10 mil inscritos e projeção de crescimento no número de
participantes - 15% superior ao de 2015. “Tudo isso reafirma a garantia
do sucesso do CIOGO e o testemunha como um dos três maiores eventos de maior expressividade nacional”, ela destaca.

Família é a base de tudo para a presidente de honra do 19º CIOGO. É por eles
que Helen se esforça diariamente desde o nascimento dos três filhos

O tiro prático é o esporte preferido de nossa homenageada. Inclusive já
participou de várias competições internacionais na modalidade

“Atualmente, 18 anos após o ingresso na odontologia militar, eu me sinto
realizada por todas as conquistas e realizações”, afirma Helen Gervásio

18 ciogo ortodontia

Técnicas da Ortodontia
contemporânea no CIOGO
MÓDULO TERÁ PALESTRAS COM ATUAIS ÍCONES DA ESPECIALIDADE
Imersão na Ortodontia. No CIOGO 2017, os
participantes terão a oportunidade de aprender
novidades com especialistas nacionais e
internacionais. No penúltimo dia do cronograma de atividades do evento, seis palestrantes
abordarão temas diferenciados da área em um
formato inovador, dedicado à especialidade.
“Será um novo modelo com palestras mais
curtas variando entre 1 h e 1h30. Acredito que é
mais interessante para apresentar novas tecnologias, procedimentos de interceptação e correção de problemas ortodônticos, além de outros
temas na programação científica que englobam
assuntos de relevância na Ortodontia”, sintetiza
o coordenador do Módulo, Regis Murilo.
Ele lembra que no CIOGO nunca houve um
módulo de Ortodontia exclusivo, o que torna
a mudança inédita e garante o status de
participação efetiva. “O enfoque agora”, o
especialista diz, “é separar os tópicos por
especialidades para projetar todas elas”.

Novidades

“Traremos o que está em voga na Ortodontia
contemporânea. Abordaremos miniplacas,
ciência da tecnologia de fios, inter-relação
de Ortodontia com Estética, tratamento da
má-oclusão de Classe II e ancoragem esquelética para tratamento precoce da Classe III e
também da Classe II”, destaca Regis.

Ele será um dos nomes que falarão aos congressistas, assim como no CIOGO 2015, sendo
Acácio Fuziy, de São Paulo, outro destaque
no período matutino da programação. Regis
entra em cena às 10 h seguido de Fuziy às 11h.
À tarde, um quarteto de convidados de alto
nível: ícone na odontologia, Ertty Silva; o
expoente da Ortodontia integrante do grupo
de dois ou três brasileiros no congresso americano, Renato Parsekian; Juliana Romanelli,
que retorna ao evento, e o professor Ronald
Paixão, da Bahia.
Ertty destrichará a real integração entre
Ortodontia e a Reabilitação Oral, a partir das
13h, enquanto Parsekian entra às 14h30 para
apresentar a ciência por trás da sequência de
fios. Em seguida, Romanelli palestra das 16h

às 17h30. Para fechar a grade, Ronald explica
da Ortopedia até Cirurgia Ortognática no
tratamento ortodôntico da Classe II.
“O CIOGO é uma oportunidade única, seja
para estudantes, recém-formados e profissionais da área. É a chance de participar
de um evento com professores de todo o
mundo em um só lugar e também compartilhar ideias e experiências”, acredita o
coordenador.

Panorama

O Brasil tem, atualmente, mais de 250 mil
dentistas na ativa - equivalente a cerca de
11% dos profissionais do mundo. Com a concorrência acirrada e clientes mais exigentes,
as novidades chamam atenção do público e
facilitam a vida do profissional.

Confira a programação do Módulo de Ortodontia
Tratamento precoce da má
oclusão da Classe III: entre
o clássico e o moderno
Régis Murilo

A ciência por trás da
sequência de fios
Renato Parsekian

Como otimizar a distalização de
molares superiores no tratamento
da má oclusão de Classe II?
Acácio Fuziy

A Ortodontia como respaldo em
preparos complexos e conservadores
Juliana Romanelli

A real integração entre Ortodontia
e a Reabilitação Oral
Ertty Silva

Tratamento ortodôntico da Classe II:
da Ortopedia até Cirurgia
Ortognática
Ronald de Freitas Paixão
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Clínica e ciência juntas
pela Endodontia
PESQUISADORES COM RECONHECIMENTO INTERNACIONAL PARTICIPAM
DO CIOGO E APRESENTAM INOVAÇÕES ALIANDO TEORIA E PRÁTICA

Dois dias de programação intensa. O Módulo
em Endodontia do CIOGO 2017 apresentará
aos congressistas o tradicional do evento:
novidades, imersão e convidados de renome
nacional e internacional.
As atividades relacionadas à Endodontia são
sinônimo de lotação máxima, logo as 400
vagas disponíveis devem ser ocupadas. Para
o coordenador científico do CIOGO, Daniel
Decurcio, as expectativas são as melhores porque haverá a presença de pesquisadores que
discutem a ciência aplicada à clínica diária.
“Nos preocupamos não apenas em trazer
novidades do mercado, mas o embasamento
científico sobre esses assuntos. Os nossos
convidados são oriundos de centros de
pesquisa importantes no Brasil e no exterior
e compartilharão o que há de mais moderno
dentro do contexto de clínica do endodontista”, descreve Decurcio.
Esse viés se baseia no fato de que um dos
desafios dos cirurgiões-dentista no consultório e na vida clínica, independente da
especialidade, é estar atualizado com o que
há de mais novo. Para Daniel, a questão vai
além do saber aplicar, mas inclui ter ciência
das implicações, das necessidades, das considerações científicas e do papel das novidades
na ciência que envolve a endodontia.

Expoentes

O currículo e contribuição dos palestrantes
no Módulo de Endodontia no CIOGO 2017
impressionam. Entre os palestrantes nessa
edição há brasileiros e um asiático com formação acadêmica europeia como destaques.

Com eles, assuntos de maior repercussão
dentro da especialidade.
Nair Ramachandran é o principal nome do
módulo. O indiano residente na Suíça há
muitos anos figura entre os maiores pesquisadores mundiais na Endodontia. “O assunto
biologia do periápice, tema da palestra dele, é
imprescindível para os profissionais da área”
afirma Daniel.
Haverá ainda outros convidados renomados
como o professor Giulio Gavini, que é professor da USP; o professor e autor Carlos Estrela,
pesquisador da UFG com projeção dentro e
fora do País, e também o professor Marco
Antonio Húngaro Duarte, atual presidente
da Sociedade Brasileira de Endodontia e
professor da USP Bauru. Além de Maria Ilma,
professora e uma das maiores pesquisadoras
em traumatismo, e Luciano Cintra, docente
integrante da Unesp de Araçatuba.

“Para fecharmos o CIOGO, contaremos com o professor da UFU na área de Dentística e coordenador
de Odontologia da Capes, Carlos José Soares. Ele
fará uma interface entre essas especialidades e a
Endodontia considerando o que se pesquisa no
seu laboratório”, sintetiza.

Programação

O módulo em Endodontia ocorrerá em 15 e 16
de setembro, das 10h às 19h. Os temas das
palestras no primeiro dia será Desinfecção
do canal radicular, Erros comuns no tratamento endodôntico, Biologia e Patologia das
Periodontites Apicais.
No dia seguinte, os assuntos serão
Traumatismo dentário; Materiais obturadores
em Endodontia: estágio atual, perspectivas
futuras e otimização no emprego; Relação da
Endodontia com as Alterações Sistêmicas e
Restaurações de dentes tratados endodonticamente - Pinos de Fibra de Vidro.

Confira a programação do Módulo de Endodontia
Desinfecção do canal radicular
Giulio Gavini

Onde está a Ciência na Endodontia?
Carlos Estrela
Biologia e patologia das
periodontites apicais

Materiais obturadores em
Endodontia: estágio atual,
perspectivas fututras e
otimização no emprego
Marco Antonio Húngaro Duarte
Relação da endodontia com as
alterações sistêmicas
Luciano Tavares Angelo Cintra

(tradução simultânea)

Nair Ramachandran
Traumatismo dentário
Maria Ilma Cortes

Restaurações de dentes tratados
endodonticamente - pinos
de fibra de vidro
Carlos José Soares
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Confira todas as fotos
do evento em nossa
página no Facebook

Requinte nos 70 anos da ABO Goiás
Cardápio, decoração, requinte. Todos os ingredientes necessários
fizeram parte da festa em celebração aos 70º aniversário da ABO Goiás.
O detalhe mais importante, no entanto, foi a sua presença, associado. É
ela que justifica esse momento de confraternização, comemoração das
conquistas e projeção dos anseios para o futuro institucional.
O evento, um jantar dançante com atrações musicais no Castro's Park
Hotel, no Setor Oeste, ocorreu em 13 de maio de 2017. Os ingressos
foram limitados e restritos a associados e familiares. Autoridades de
instituições estratégicas e correlatas da Odontologia regional e nacional também prestigiaram a ocasião.
Na lista, os ex-presidentes da ABO Goiás, João Nunes e Humberto
Pereira Rocha; o presidente do CRO-GO, Renerson dos Santos; o
secretário científico e de divulgação do SOEGO, Sidney Santos Silva; o
presidente da Uniodonto Goiânia, Fábio Araújo; o conselheiro da Sicoob
Unicentro brasileira, Luciano Leão; a presidente do 19º CIOGO, tenente
coronel Helen Gervásio; a presidente da Abor-GO, Luciana Gonzaga; e a
presidente da ABOdontopediatria-GO, Suzana Moreira.

Parceria

Décadas de atuação em prol da
atualização científica profissional
e da integração social da categoria
mereciam um evento sofisticado.
Ações como essa, no entanto, se
tornaram possíveis porque a ABO
Goiás conta com parceiros leais
e, por isso, os agradecemos.

novo convênio

CIRO Radiologia e Tomografia
CROOL Centro Odontológico
D&M Produções
Dental Sorriso
Oral-B – Procter & Gamble
Tecniprom Eventos
Uniodonto Goiânia

Seguro de responsabilidade
civil com condições
exclusivas aos Associados
da Rede ABO
contato

Célia Oliveira
62 99689-6606 / 3877-2678

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

LUIZ NARCISO BARATIERI

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

Garanta seu acesso a
benefícios exclusivos
Associe-se à ABO Goiás

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.

www.editoraponto.com.br
0800 704 4018

www.facebook.com/EditoraPonto | @EditoraPonto

O associado pode fazer sua compra na ABO/GO

Contato: [62] 3236 3129 - Tereza

VENDA SOB PRESCRIÇÃO
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powerbleaching

Exposições agropecuárias
marcam chegada do
frio em Goiás
PRINCIPAL ATRAÇÃO DOS EVENTOS, SHOWS MUSICAIS
AGITAM O PÚBLICO COM NOMES DE SUCESSO

Clareador Dental à Base de Peróxido de Carbamida

Clareamento

com Gostinho
de quero mais

Festas de Pecuária são repaginadas e atraem
público com grandes shows. A maior delas, em
Goiânia, recebeu cerca de 350 mil pessoas este ano
AÇAI

Venda sob prescrição
Imagens meramente ilustrativas

O frio chegou e com ele, as botas e casaco de couro saem do armário.
Qualquer goiano sabe que a chegada do inverno é sinônimo das festas
de pecuária no estado. A maior, mais conhecida e tradicional já ocorreu
em Goiânia, mas ainda há diversas opções no interior do Estado.
Entre os atrativos dos eventos estão shows de artistas com músicas de
sucesso, festa, rodeios, exposição de animais e, claro, negócios que movimentam milhões no estado. Marcada no calendário, as Pecuárias agitam
as cidades nos parques que recebem a visita de crianças, jovens e adultos.
Os meses de junho e julho, no período do inverno, concentram as
exposições. O pontapé inicial na temporada é com a Pecuária na capital
em maio. A partir disso, dezenas de eventos começam sendo os principais em Itaberaí, Jataí, Catalão, Itumbiara e Rio Verde.
Para alegria do público e dos casais apaixonados, grandes nomes
do sertanejo desembarcam no estado nesse período e espantam o
frio. Em Catalão, a festa terá a dupla sertaneja do momento Maiara
& Maraisa, Zé Henrique e Gabriel, Zé Neto & Cristiano, Kleo Dibah &
Rafael e Kleber & Fábio.
Jataí receberá na Exposição as lendas da música caipira, Milionário e
Marciano, Fernando e Sorocaba, Thaeme e Thiago e também Cleber
e Cauan. Já em Rio Verde, a animação ficará por conta de Leonardo e
Eduardo Costa, João Bosco e Vinícius, Edson e Hudson e ainda Victor
e Leo. A organização dos eventos em Itumbiara e Itaberaí ainda não
disponibilizaram a agenda de shows.

Capital

A Exposição Agropecuária de Goiânia contou com apresentações de
Marília Mendonça, Gusttavo Lima, Zé Neto e Cristiano, Kleo Dibah e
Rafael, Maiara e Maraisa, Henrique e Juliano.
Nesta edição, 350 mil pessoas passaram pelo Parque de Nova Vila e
os negócios movimentaram cerca de R$ 8 milhões, sendo R$ 1 milhão
apenas com bovinos. Atualmente, Goiás é o quarto produtor de carne
no Brasil e ocupa o primeiro lugar na produção de sorgo e tomate com
29% do Produto Interno Bruto (PIB) goiano originário do agronegócio.

Fotos: Divulgação SGPA

Confira a programação das principais festas agropecuárias do estado
18º Rodeio Show e Festa de Peão

Itaberaí

12 a 18 de junho

45ª Exposição Agropecuária de Jataí

Jataí

14 a 18 de junho

39ª Exposição Agropecuária de Catalão

Catalão

24 a 30 de julho

46ª Exposição Agropecuária de Itumbiara

Itumbiara

06 a 10 de setembro

59ª Expo de Rio Verde

Rio Verde

06 a 16 de setembro

Fonte: Secretaria de Desenvolvimento de Goiás

APRESENTAÇÕES

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

APRESENTAÇÃO

HORTELÃ

LARANJA

Embalagem c/ 5 seringas de 3g cada
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A lógica do processo associado a um bom aparelho é simples, conforme detalha o palestrante. “Se eu farei uma faceta, tenho que me atentar à qualidade de meu equipamento porque a luz que vai atravessar a
faceta para alcançar o cimento que irá fixá-la é criada no fotoativador.
Logo, precisa de uma intensidade luminosa adequada, da potência
certa e toda essa emissão de luz deve partir de um equipamento de
alta qualidade”, enumera.

O X da questão
HIPERSENSIBILIDADE DENTINÁRIA, COMUM
NOS PACIENTES, É O TEMA NO CIOGO
2017 COM PAULO VINÍCIUS SOARES QUE
A RELACIONA COM PROCEDIMENTOS
RESTAURADORES ADESIVOS
Paulo VinÍcius Soares e Bruno Reis ministram
palestra no CIOGO 2017 sobre um assunto
recorrente nos consultórios. A partir de observação e estudos, eles farão “Análise crítica
dos procedimentos restauradores estéticos e
hipersensibilidade dentinária” em 14 de setembro no Centro de Convenções de Goiânia,
a partir das 17 horas.
“Vamos analisar o que a literatura científica e
a clínica tem nos permitido fazer de qualidade
com resinas compostas, facetas, restaurações
estéticas em dentes anteriores e posteriores, facetas de resina, laminados, lentes de
contato e ainda o efeito de cada etapa e de
um bom material e da técnica na qualidade
do procedimento restaurador”, afirma Paulo
Vinícius, que é pós-doutor em Dentística pela
Universidade de Illinois, em Chicago.
Além disso, outras questões estarão envolvidas na apresentação. Entre elas, como o
dentista deve enxergar cada etapa clínica e
porque deve se atentar para tópicos importantes durante uma restauração sendo todas
relacionadas com um dos grandes problemas
atuais: a hipersensibilidade dentinária.
Segundo Paulo, hoje, 7 em cada 10 pessoas já
possuem ou vão desenvolvê-la, associada à recessão gengival ou lesão cervical não cariosa.
“Por isso, abordaremos desde o preparo como uma broca, o LED e o calor emitido
por ele podem influenciar na sensibilidade
-, como a sensibilidade pós clareamento, a
hipersensibilidade dentinária e o sistema
adesivo podem estar associados com a

Porém, ele alerta que, muitas vezes, o dentista pretende economizar
na escolha do fotoativador, ainda que os de alta performance custem
entre R$3 e R$5 mil. “Caso não esteja em condições adequadas, o
equipamento pode manchar, descolar e/ou infiltrar as facetas, além de
polimento não ser efetivo e também impactar muito na qualidade da
restauração", diz.

Descuidada pelos dentistas, a fotoativação depende de cuidados por
parte do profissional. “É necessário cuidado com o direcionamento da
luz apenas na boca do paciente e não fora da cavidade”, aponta Paulo.
Ele cita ainda a importância da posição e qualidade do equipamento,
mensuração da potência da intensidade do equipamento, a alimentação do sistema de bateria, que deve ser de alta qualidade e estar
sempre perto da carga máxima.

“No CIOGO levaremos novidades nas técnicas
de preparo, de fotoativação, técnicas de
restauração, mas principalmente tentar ajudar
dentista com dados atuais de adesão, de preparo de resinas compostas. Após a palestra ele
vai ter uma nova visão sobre os procedimentos restauradores adesivos direto e indiretos e
de restaurações de resina e de cerâmica”, frisa.

Embora seja a terceira participação no CIOGO,
Paulo Vinícius está ansioso. “É um honra e um
prazer enormes. É uma responsabilidade falar
em um dos maiores congressos da odontologia
brasileira e da América Latina, sendo referência
nacional e internacional de congresso de estética pela equipe da ABO Goiás, e com plateia
formada por profissionais extremamente capacitados”, confessa. Ele aproveita a oportunidade
também para parabenizar a ABO goiana onde,
segundo ele, tem grandes amigos e nomes de
referência profissionais como professores.

Fotopolimerização

No CIOGO 2017, Paulo e Bruno destacam
a importância da fotopolimerização das
restaurações adesivas. De acordo com Paulo,
ela é uma das etapas mais negligenciadas na
odontologia atual porque o dentista acredita
ser simples o bastante para ser executada por
qualquer um, seja ele próprio ou o auxiliar.

Análise crítica dos procedimentos
restauradores estéticos e
hipersensibilidade dentinária
Paulo Vinícius Soares e
Bruno Rodrigues Reis

Grade principal – 14/09 - 17h

Aprofunde-se no tema

Atenção

sensibilidade pós-operatória, que é confundida com hipersensibilidade dentinária”, afirma
o palestrante que dividirá o palco com Bruno
Reis, primeiro orientando de mestrado de
Paulo Vinícius e atual professor da UFU.

Frio na barriga

Confira este tema no CIOGO

Procedimentos restauradores estéticos
e hipersensibilidade dentinária
Paulo Vinícius Soares
Curso na ABO Goiás
06 de dezembro

Mais do que apenas
Fotopolimerizadores LED
Paulo Vinícius Soares é pós-doutor em Dentística
pela Universidade de Illinois, em Chicago

“O dentista não dedica muita atenção
mesmo esse processo sendo tão importante.
É um processo crítico que deve ser mais
valorizado e iremos discutir muito na palestra dentro do Congresso. O equipamento
fotoativador é fundamental para o sucesso
dos procedimentos restauradores estéticos
adesivos”, afirma Paulo.
Recentemente, a ABO Goiás adquiriu 20
unidades do fotopolimerizador radii plus
da SDI. “É o melhor do mercado e é consagrado pela altíssima qualidade. Ele permite
ao profissional sucesso na restauração. Na
categoria daqueles com alta performance,
ele garante qualidade na fotopolimerização,
o que permite restauração com longevidade
independente se é resina, cerâmica, cimentada ou de cimento resinoso”, explica Paulo.
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Preparar, apontar, atirar!
TIRO ESPORTIVO É O ESPORTE PREFERIDO DO ORTODONTISTA JAIRO CURADO,
UM DOS GRANDES NOMES DA ODONTOLOGIA GOIANA. CONHEÇA UM POUCO
MAIS SOBRE A TRAJETÓRIA DELE COM ESSE HOBBY INCOMUM
Ele tem 62 anos, é casado e pai de Lucas e
Lara. Jairo Curado tem uma história marcante
dentro da Odontologia em Goiás com atuação
em diversas instituições classistas e acadêmicas. Anos de experiência e trabalho sugerem
que ele poderia optar por atividades esportivas amenas, mas ele surpreende. O hobby
dele tem nome e sobrenome: tiro esportivo.
A rotina com o esporte ganhou seriedade há
cerca de 20 anos, embora tenha sido apresentado ao tiro esportivo muito tempo antes.
“Na minha juventude realizei muitas caçadas
com meu pai e irmãos. Com a proibição dessa
prática, eu procurei uma alternativa no Tiro ao
Vôo (tiro ao prato), que proporciona emoção
e desafio constantes. Aí, encontrei a oportunidade no Country Clube de Goiás, de onde sou
sócio desde criança e pratico aos finais de
semana”, relembra.
Participar de esportes desde a infância só
foi possível com o incentivo e apoio da
família. Por isso, além do atirador Sérgio
da Cunha Bastos - campeão brasileiro por
três vezes - que o estimulou a persistir e o
orientou, - o irmão, Silvio Antônio, e o pai,
Jales, de 92 anos, são as referências de Jairo.
“Eles são grandes atiradores e praticam o
esporte regularmente, tornando a prática
agradável e motivo de encontro familiar muito esperado durante a semana”, confidencia
o odontólogo.
Esportista por natureza, ele já competiu e
praticou outras modalidades. “Sempre fui
apaixonado por esportes. No tiro pratiquei

e defendi o Country Clube de Goiás assim
como em vários torneios de Peteca pelo Brasil
afora no período entre 1984 e 2004, quando
uma ‘artrose no quadril’ - o mesmo mal que
acometeu o nosso Guga do tênis - me tirou
das quadras definitivamente”, afirma.

Ouro no sangue

A parceria em família é indiscutível. Ele e o
irmão, Silvio, formam uma dupla duradoura e
atuante. Foram campeões goianos e vice-campeões brasileiros de Peteca por três vezes e
também vice-campeões em uma copa Itaú
junto com o atleta Sizenando Borges sendo
todos disputados em Minas Gerais, que é
a capital desse esporte. Venceram ainda
vários torneios pequenos em Goiânia. Com o
Tiro ao Prato participou apenas de torneios
internos do Clube onde coleciona vitórias,
troféus e medalhas, mas também derrotas e
aprendizado.
Segundo Jairo, o esporte fica muito mais agradável quando tem a participação de membros
da família. A filha também o acompanha,
junto com o avô e o tio na prática do Tiro ao
Prato que ocorre todos os domingos, sem
falta. Há também um sobrinho que pratica a
modalidade e a esposa, Wilma Ariane, que
também é dentista, foi grande parceira na
época da Peteca.

Preconceito

Na opinião de Jairo, um dos motivos pelos
quais o tiro esportivo ainda é tímido no País
é claro. “O tiro sofreu e ainda sofre muita
incompreensão e preconceito enormes por

Grande nome na Odontologia em Goiás, Jairo
concilia as atividades clínicas ao tiro esportivo

ter armas de fogo na prática, mas eu nunca
conheci um ato de violência por parte de um
atirador que envolvesse a sua ferramenta de
esporte. Quem é bandido não anda rigidamente documentado e regulamentado, como
no caso dos esportistas”, frisa.

Quando pode, ele
divide a atenção com a
pescaria para relaxar
e apreciar o meio
ambiente. “Costumo
dizer que a água
que passa pelo casco do
barco também lava minha alma. Gosto
muito da natureza como ela é. Não gosto de
sofisticação e barulho quando vou ficar em
contato com a natureza. Pegar peixe ou não,
não importa”, analisa ele ao aconselhar que
as pessoas devem ser menos ansiosas, felizes
com o que têm e crentes de que coisas vêm e
acontecem no tempo certo.

Alvos

O desejo de estar sempre ativo como atirador
esportivo não está atrelado ao uso de uma
arma. O objetivo maior de Jairo é a saúde
física e mental, autocontrole, o prazer de
superação, convivência pacífica com as
derrotas e principalmente o convívio saudável
com os amantes do mesmo esporte. Ganhar
também poderia ser colocado na lista. “Quero
trabalhar e praticar o esporte, a exemplo de
meu pai, até que minha passagem chegue“,
espera Jairo.

Família que vence unida permanece unida. Jairo,
o pai, de 92 anos, e o irmão começaram com
caçadas e hoje se dedicam ao tiro esportivo

Quando sobra um tempinho, a pescaria é o
refúgio de Jairo para aproveitar a natureza
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Nova turma de Especialização em Odontologia
Legal, sob coordenação do professor Rhonan Silva

Parte da equipe da ABO Goiás estreando
o uniforme do CIOGO 2017

18ª edição do curso de Instrumentação Rotatória e
Recíproca, sob coordenação do professor Iussif Mamede

Turma de Odontopediatria em treinamento no Laboratório de
Simulação Realística da UFG, com Paulo Sucasas e Joji Sado

Curso de Atualização em Cirurgia Bucal,
sob coordenação da Equipe Symmetry

Curso de Alinhadores Estéticos com o professor
Wilson Murata, convidado da Equipe OrthoEvidence

Curso de Imersão em Bichectomia, sob
coordenação da Equipe Symmetry

Curso de Imersão em Aumento de Coroa Clínica,
sob coordenação do professor Amin Mamede

Curso de Clareamento Dental, sob coordenação
do professor Rafael Decurcio

Diagnóstico, sob coordenação da
professora Tessa Botelho

Formatura da turma de especialização em
Endodontia coordenada pela Equipe EndoScience

Curso de Imersão em Prótese sobre Implantes,
coordenado pela Equipe Reabilitação Oral

Curso de Excelência em Biomecânica,
coordenado pela Equipe OrthoEvidence

Curso hands on de Pinos de Fibra de Vidro,
coordenado pelas equipes EndoScience e Dentística

Turma de iniciação em Frenectomia a Laser, sob
coordenação de Suzana Moreira e Francine Moreira

Turma de restaurações Classe IV,
sob coordenação da Equipe Dentística

Curso de excelência em Oclusão com
o professor Anibal Alonso

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

