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13 a 16 de setembro

CIOGO 2017

contagem regressiva
para o congresso
mais querido da
odontologia
brasileira
especialidades

MÓDULOS
TRAZEM GRANDES
OPORTUNIDADES
DE CONHECIMENTO
NO CIOGO
RESINAS ANTERIORES

thiago ottoboni
fala sobre
excelência ESTÉTICA
e personalização
do tratamento

Editorial
Entusiasmo é a melhor definição dos integrantes da ABO

A atenção às especialidades odontológicas deve marcar

No Hobby, a Revista Odonto traz o odontólogo Marcus

Goiás. Prestes a iniciar o terceiro maior congresso da

esta edição do CIOGO. A atualização mais recente da

Vinicius Perillo. Ele evidencia a longa e duradoura

odontologia brasileira, o CIOGO 2017 provoca um misto

grade científica já traz as programações dos módulos

paixão que anda a duas rodas, de preferência, da

de ansiedade e satisfação pelo sucesso vislumbrado.

de Saúde Coletiva e de Cirurgia Buco-Maxilo-Facial. Da

marca Harley-Davidson. No entanto, o profissional

Tudo, claro, ao nível dele: em grandes proporções.

mesma forma, a Equipe Auxiliar também recebe atenção

não começou a prática por ela e nem a tem como

especial, com programação específica e bastante

exclusividade. Suas diferentes habilidades facilitam

diversificada.

o desenvolvimento de outras atividades relaxantes e

Milhares de pessoas em três dias de evento, completa

desafiadoras. Quer saber do que se trata? Para isso,

programação científica com os assuntos mais atuais e

você tem de folhear esta edição. Não perca!

relevantes aos congressistas, ministrados por pales-

Um espaço dedicado a um dos profissionais estratégicos

trantes renomados compõem parte do que o CIOGO 2017

no tratamento odontológico bem sucedido também será

deve apresentar em sua 19ª edição.

agregado ao CIOGO. Os protéticos são o público-alvo

Viajar e conhecer um pouco mais da história do local

dos organizadores do espaço "Dental Globo e Amigos"

visitado é um prazer para muitas pessoas. Quando se

Grande atração do Congresso, Nair Ramachandran

que pretendem contribuir com a atualização científico-

trata de um evento cultural que possibilita a união

compartilha a experiência, técnica e conhecimentos

-profissional da categoria, que contará com uma feira

de ambas as ações, o passeio se torna ainda mais

com o público que o prestigiará na abertura do módulo

especializada em produtos e equipamentos para a área.

atraente. Talvez por isso, as Cavalhadas de Corumbá

de Endodontia. Em 15 de setembro (sexta), alunos e

Cerca de 20 empresas se somam à ampla Feira Comercial

de Goiás sejam tão visitadas nos dias de festa em

profissionais terão a oportunidade de saber mais sobre

do CIOGO, que já está 100% preeenchida e contará com

setembro.

a produção científica e também novidades dentro da

as melhores marcas da odontologia.
Mais que belo aos olhos, o evento é uma tradição que

especialidade com ele, que é considerado um autor
Já no quesito ações sociais, a ABO Goiás sempre atuou

retrata a aclamação do Cristianismo como religião

de maneira incisiva. Uma das ações da instituição

e resgata o passado brasileiro e goiano ao abordar

Na grade principal, já no primeiro dia de atividades

ocorre através da Reface, ao oferecer apoio e viabilizar

a influência portuguesa no País. E o melhor: a festa

do Congresso, Thiago Ottoboni estrela uma palestra

o tratamento das fissuras labiopalatinas em pacientes

ocorre próximo a Goiânia e a Brasília. Confira todos os

sobre restaurações com resina composta em dentes

brasileiros e de diversos outros países.

detalhes!

propagando sua expertise. Seu know how o auxilia

Peru foi o recém escolhido para sediar uma expedição de

Aproveitem!

a divulgar a importância e o passo-a-passo de um

voluntários que prestaram assistência a adultos e crian-

planejamento personalizado em prol de resultado

ças em busca de melhoria estético-funcional. No mutirão,

estético e funcional. O assunto merece atenção pela

mais de 50 pessoas foram operadas em apenas 15 dias.

alta recomendação e pela relevância dentro dos

Além da recuperação física, a intervenção resgata vidas e

consultórios.

projeta futuro à trajetória dos pacientes. Emocionante!

clássico e cientista de destaque em todo o mundo.

anteriores. O profissional viaja por diversos países

Boa leitura!
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Consórcio Bancorbrás entra
para o rol de benefícios

hobby

Paixão de família em duas rodas
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Compósitos

aura bulk fill

LEVE NO PESO, RADICALMENTE PODEROSO
Alta Intensidade
Quanto mais alta a intensidade, mais a luz penetra para curar restaurações subjacentes,
obtendo assim uma maior profundidade de cura.

Para rápidas restaurações posteriores onde
a camada de esmalte não é necessária.
Aura Bulk Fill permite incremento único
de até 5 mm.

Simples e fácil de usar para
obter um sorriso perfeito.

O Radii-cal possui uma intensidade extremamente alta de 1200mw/cm. Polimerize suas
restaurações sabendo que terá o máximo de potência.

MAIS DO QUE APENAS UM FOTOPOLIMERIZADOR LED
Fotopolimerizar? Transiluminar?
O Radii Plus apresenta todas essas funções. A incrível transformação ocorre com a
simples troca da ponta do aparelho. É único e com design super moderno, apresenta
um potencial ilimitado fazendo com que este seja o melhor investimento já feito!
- 1.500mW/cm de potência
- 5 anos de garantia
- Modo ramp ou não ramp
- Sem fio

- Ponteira 360º permitindo fácil
acesso na região posterior
- Radiômetro Interno
- Permite 1200 fotopolimerizações de
10 segundos

radii plus +

radii-cal

Fotopolimerizadores

Depoimentos
dos Doutores

The Dental Advisor, Vol. 23,
Nº 3, Abril de 2006

Prof. Marco Aurélio Chaves
Clareador

Pola Office +
Encontre um tom de branco
mais brilhante.
- 37,5% Peróxido de Hidrogênio
- Contém sensibilizante na fórmula
- Seringas de Auto mistura com 2,8ml +
3 OptraGate + 3 Barreiras Gengivais +
Pontas Aplicadoras.
- Tempo de aplicação: 24 minutos
- Rende 18 aplicações.

A resina AURA veio solucionar um dos maiores problemas que os
dentistas encontram na confecção das restaurações, a escolha de cor.
Sua escala própria permite a correta seleção de cor da resina sem
dificuldades. A resina AURA veio como uma solução rápida, eficaz
e com excelentes propriedades estéticas e funcionais para auxiliar
o dentista em seu dia-a-dia.

Seu Sorriso. Nossa Visão.
www.sdi.com.au
www.polawhite.com.au

Prof. Alexander Nishida e Carlos Francci
As restaurações com resinas compostas diretas são um desafio
diário da nossa prática clínica. A agilidade e a diminuição da
sensibilidade da técnica das restaurações com resinas bulk nos
permite ganhar tempo e realizar várias restaurações altamente
satisfatórias em menos consultas. A aura bulk fill veio para
preencher uma lacuna do mercado e hoje se firma como
uma das resinas Bulk que nós mais utilizamos.

SDI Brasil Industria e Comercio Ltda
Rua Dr. Virgilio de Carvalho Pinto, 612
São Paulo - SP - CEP 05415-020
ddg 0800 770 1735
brasil@sdi.com.au

O cliente da SDI
sempre sai ganhando.
Acesse o site da SDI :
e confira as novidades!
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Programação Científica
Especialização em Radiologia
Odontológica e Imaginologia
ʓʓCoordenação: Tessa de Lucena Botelho
MMInscrições abertas para próxima turma

##Carga Horária: 648 horas

Especialização em Implantodontia
ʓʓCoordenação: Alexandre Leite Carvalho
MMSeleção: 23 de Setembro

##Carga Horária: 1105 horas

Especialização em Periodontia
ʓʓCoordenação: Alexandre Leite Carvalho
MMSeleção: 30 de Setembro

##Carga Horária: 920 horas

Especialização em Odontopediatria com
Habilitação em Sedação com Óxido Nitroso
ʓʓCoordenação: Anelise Daher Vaz Castro
MMSeleção: 25 de Novembro

##Carga Horária: 609 horas

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

##Carga Horária: 855 horas

Especialização em Endodontia
ʓʓCoordenação: Equipe EndoScience
MMSeleção: 17 de Fevereiro de 2018

##Carga Horária: 864 horas
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Toxina Botulínica e Preenchimento Facial
ʓʓCoordenação: Altamiro Flávio
ɍɍInício: 23 de Agosto

##Carga Horária: 40 horas

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

##Carga Horária: 60 horas

Especialização em Prótese Dentária
ʓʓCoordenação: Equipe Reabilitação Oral
MMSeleção: 13 de Janeiro de 2018

Resina Composta Posterior - Direta e Indireta
ʓʓCoordenação: Luís Gustavo Barrote
ɍɍInício: 28 a 30 de Agosto

Especialização em Ortodontia
ʓʓCoordenação: Regis Murilo / Acácio Fuziy
MMSeleção: 27 de Janeiro de 2018

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

##Carga Horária: 855 horas

##Carga Horária: 1500 horas

##Carga Horária: 24 horas

##Carga Horária: 64 horas

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

##Carga Horária: 16 horas

Formação de Auxiliar em Saúde Bucal - ASB
ʓʓCoordenação: ABO Goiás
ɍɍInício: 02 de Setembro

##Carga Horária: 300 horas

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

##Carga Horária: 08 horas

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

##Carga Horária: 16 horas

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 em Bichectomia e Toxina Botulínica
ʓʓCoordenação: Equipe Symmetry
ɍɍInício: 20 de Outubro

##Carga Horária: 16 horas

Imersão: Estética com Resinas
Compostas Anterior
ʓʓCoordenação: Thiago Ottoboni
ɍɍInicio: 30 de Outubro

##Carga Horária: 16 horas

Imersão em Instrumentação Rotatória
e Recíproca dos Canais Radiculares
ʓʓCoordenação: Iussif Mamede Neto
ɍɍInício: 16 de Novembro

##Carga Horária: 20 horas

Imersão em Aumento de Coroa Clínica
ʓʓCoordenação: Amin Mamede
ɍɍInício: 16 de Novembro

##Carga Horária: 34 horas

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

ɍɍInício: 20 de Novembro

##Carga Horária: 33 horas

Fotografia para Dentistas - Curso Completo
ʓʓCoordenação: Dudu Medeiros
ɍɍInício: 24 de Novembro

##Carga Horária: 15 horas

Procedimentos restauradores estéticos
e hipersensibilidade dentinária
ʓʓCoordenação: Paulo Vinícius Soares
ɍɍInício: 06 de Dezembro

##Carga Horária: 10 horas

Clareamento Dental
ʓʓCoordenação: Rafael Decurcio e Pedro Lima
ɍɍInício: 15 de Dezembro

##Carga Horária: 12 horas
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O viés chama atenção de Fernando
Almas, que é especialista em Cirurgia e
Traumatologia Buco-maxilo-facial e atua em
Boston, nos Estados Unidos, como diretor cirúrgico da Global Smile Foundation - uma das
maiores fundações de amparo e tratamento
mundiais de fissuras labiopalatinas. Por isso,
a Reface está firmando parcerias com universidades norte-americanas para estabelecer
cooperação técnica e troca de experiências
entre os profissionais.

Expedição pela vida
ATUAÇÃO DA REFACE DENTRO E FORA DO BRASIL
É A CHANCE DE PACIENTES COM FISSURA
LABIOPALATINA TEREM VIDA NORMAL. NA
MAIS RECENTE FORÇA-TAREFA, 57 PERUANOS
FORAM OPERADOS EM APENAS 15 DIAS
Mais que prestação de serviço, com o apoio da ABO Goiás, a Associação
Reface resgata a esperança de milhares de pessoas que buscam correção de deformidades faciais. Formada por cerca de 35 voluntários em
diversas áreas de formação, a instituição oferece tratamento no Brasil
e em outros 12 países, como Equador, Peru, Líbano, Egito e Síria.
No mês de março, um grupo formado por 26 especialistas da Reface e
da Global Smile Foundation desembarcaram em Trujillo, no Peru. Os
mutirões têm bastante procura: em duas semanas foram realizadas
cerca de 4 operações por dia, totalizando 57 cirurgias. Embora as intervenções sejam indicadas independentemente da idade, o benefício é
maior ao paciente ainda bebê, diminuindo o impacto da fissura na vida
pessoal, social, econômica e psicológica da criança e da família.
A atuação da equipe multidisciplinar é de extrema importância para o
sucesso do tratamento dos pacientes com fissuras lábio palatinas, que
é extremamente longo e complexo. O maior objetivo do grupo é reinserir o paciente e sua família à sociedade de maneira digna e sustentável.
Assim, a mudança na vida dos pacientes começa com o empenho
dos profissionais da Associação que se dispõem a trabalhar por uma
recompensa que vale mais do que dinheiro: alegria e sorrisos.
De acordo com o presidente da Associação Reface, Fernando Almas, os
voluntários são a maior patrimônio da Associação. “Com muito amor
e dedicação da nossa família de voluntários conseguimos seguir em
frente com os atendimentos mudando o mundo com um sorriso de
cada vez”, afirma. Juntas, as pessoas e empresas parceiras engajadas na
causa também garantem qualidade de vida aos pacientes.

Sempre de braços abertos para acolher
pacientes e profissionais da área da saúde,
a Reface aglutina ambos os interesses. As
informações para profissionais interessados
em conhecer as universidade americanas e/
ou realizar algum curso através dos convênios
estão disponíveis pelo email associacaoreface@hotmail.com. Os pacientes em busca de
tratamento também podem contatar a Reface
pelo mesmo endereço eletrônico ou ainda
pelos telefones (62) 3212-2281 ou 99668-9682.

Contribuição da ABO-GO

Dentro da ABO Goiás, importantes equipes atuam em cada uma
de suas especialidades. Na lista constam a Endoscience, a Equipe
Dentística e a OrthoEvidence, por exemplo. Por meio delas, a ABO Goiás
contribui com a qualidade do trabalho desenvolvido pela Reface.

“Em parceria com a ABO Goiás, nossa estrutura é única e completa. Com
isso, não tenho dúvidas que nós nos destacamos mundialmente no tratamento das fissuras labiopalatinas”, avalia Fernando. Segundo ele, a
parceria com a ABO goiana é essencial para as atividades de excelência
em prol dos pacientes com essa deformidade facial.

Apelo científico

A atuação dos profissionais envolvidos com a Reface transcende o
assistencial. A produção científica é uma das preocupações do grupo. Por
isso, ao longo de seus cinco anos de existência foram publicados mais de
50 artigos na área de fissuras labiopalatinas, esteve presente em todos os
grandes congressos mundiais da área e participa da realização dos maiores workshops/hands on training de fissuras labiopalatinas no mundo.

Voluntários da Reface posam com grupo de pacientes que
receberam assistência gratuita em Trujillo, no Peru

O que é fissura labiopalatina?
É uma má formação congênita bastante
comum que acomete 1 a cada 600
nascimentos. A primeira cirurgia de lábio
chamada de queiloplastia é feita entre 3 e
6 meses e a de palato ocorre entre 12 e 18
meses. A época ideal depende, em geral, de
condições clínicas da criança, de aspectos
morfológicos e funcionais. Não há causas
específicas e pode ocorrer isoladamente
ou estar associada a síndromes.

Como a Reface ajuda os
pacientes nesta condição?

de oito missões cirúrgicas na América Latina, América Central, África e
Oriente Médio. Somando os cinco anos de fundação, a Reface contabiliza
mais de 2 mil cirurgias e mais e 5 mil atendimentos odontológicos.

“Todo o tratamento é gratuito e integral. Nosso financiamento é através
de doações de empresas com responsabilidade social e/ou doações
de pessoas físicas por dedução do imposto de renda. Graças à elas, as
nossas ações têm crescido a cada ano”, acrescenta o presidente.
Almas afirma que, com o amparo de parceiros e da ABO Goiás, são realizados mais de 300 atendimentos mensais em Goiás e mais de 400 cirurgias
corretivas anualmente em todo o mundo. Somente neste ano foram mais

Caminho até a Reface

Ainda na infância, intervenção para correção de
fissuras labiopalatinas tem melhores resultados

Expedição da Reface no Peru realizou
cirurgia em 57 pessoas

A Associação Reface realiza o atendimento
integral por meio de voluntários
de diversas áreas da saúde em 12
países, incluindo o Brasil. Pacientes e
profissionais interessados no trabalho
podem entrar em contato pelo email
associacaoreface@hotmail.com.
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Restaurações em foco

Hands On: aprofunde-se no tema
Em outubro, a ABO Goiás receberá novamente o professor
Thiago Ottoboni para o curso intensivo “Resina composta
em dentes anteriores - excelência estética e personalização
dos resultados”, com dois dias de duração, contando com
fundamentação teórica e treinamento prático no estilo hands
on, no qual Thiago Ottoboni executa em etapas e os alunos
reproduzem.

CIOGO 2017 TRAZ AVANÇOS SOBRE RESINA
COMPOSTA EM DENTES ANTERIORES COM
PALESTRA DE THIAGO OTTOBONI, QUE VOLTA EM
OUTUBRO PARA UM HANDS ON NA ABO GOIÁS

Ele virá de Santa Catarina diretamente para Goiânia a convite da ABO
Goiás. A excelência clínica e científica de Thiago Ottoboni explicam
sua volta como palestrante no CIOGO 2017. O especialista e mestre
em Dentística e autor de diversos artigos e livros na área falará
aos congressistas sobre um assunto recorrente: “Resina composta
em dentes anteriores - excelência estética e personalização dos
resultados”.
No consultório onde é proprietário junto com o irmão, em Blumenau,
ele atua como clínico e aplica o que considera sua filosofia de trabalho. “Para o paciente significa planejamento personalizado e melhor
resultado estético e funcional. No CIOGO mostrarei as possibilidades
de tratamento com restaurações estéticas em resina composta e como
esse material possibilita efeitos surpreendentes”, ressalta Ottoboni.
O curso é o mesmo que o palestrante leva para o Brasil e o mundo.
“Amo ministrá-lo porque tenho tempo para ensinar passo-a-passo
junto ao aluno. A atualização profissional é sempre muito importante
e acho que deveria ser obrigatória”, diz. Ele afirma ainda que estar na
ABO Goiás é um sonho, inclusive agradece à Associação nas pessoas
de Rafael Decurcio e Paula Cardoso pelo convite, carinho e amizade.
“Acompanho o trabalho da ABO e da Equipe Dentística há muitos
anos. Sempre tive o maior carinho e admiração por eles e poder estar
junto pela primeira vez com esse curso em Goiás é realmente muito
gratificante. Participei do CIOGO em 2015 e vi o quão grande, especial
e forte é o evento. Estou muito feliz por estar de volta ”, destaca.

Relevância

A demanda pela temática é grande. Por isso, houve lotação máxima
nas mais de 18 turmas do curso de Ottoboni. Durante o CIOGO 2017,
ele aborda planejamento, enceramento diagnóstico para resina composta, conceitos histoanatômicos, estratificação de resinas compostas,
acabamento, polimento e dicas clínicas. Na opinião do palestrante,
a procura é explicada pela percepção do clínico da importância de
planejar e realizar restaurações em Resina Composta, que recebe
muita indicação.

Etapas

Em 14 de setembro, primeiro dia do CIOGO 2017, os inscritos terão
a oportunidade de se aprofundar no assunto. A partir das 10 horas,
o Centro de Cultura e Convenções de Goiânia será o local onde os
congressistas saberão mais como atuar realizando restaurações em
diversas situações com resina composta - desde as mais simples até as
mais complexas -, aprenderão a indicar, planejar, executar e embasar a
necessidade de utilização do material.

“Resinas são mais fáceis de serem removidas sem desgastar o remanescente dental, ou seja, é indicada principalmente para pacientes jovens
já que a longo prazo deverão ser trocadas”, frisa ele. Portanto, a aula
no CIOGO estará fundamentada em conhecimento técnico e científico de qualidade e ainda inspiração para aplicação dos saberes na
realidade clínica diária. A motivação que Thiago pretende transpassar
é a mesma que recebe de dois mentores: os professores Valter Scalco e
Victor Clavijo.

“Assim, consigo dar atenção individualmente aos participantes
para que tenham melhor aproveitamento. Eles realizarão hands
on de classe IV, facetas, facetas em dentes escurecidos, dentes
conoides, fechamento de diastema, início de enceramento
diagnóstico, acabamento, texturização e polimento. Com certeza,
o aluno terá segurança para realizar as técnicas restauradoras e
treinar em busca da excelência”, detalha o professor.
O curso será no mês seguinte ao Congresso, dias 30 e 31 de
outubro. Na ocasião, a turma será de, no máximo, 16 alunos.
Parte dos diferenciais dessa nova oportunidade é a lista de
materiais que será reduzida, a apostila e a estrutura da ABO
Goiás. As inscrições podem ser feitas na secretaria pelo telefone
(62) 3236-3116 ou pelo site www.abogoias.org.br.

LANÇAMENTO
3ª EDIÇÃO

Expectativa

“Adoro a cidade , as pessoas e o CIOGO é fantástico. Minhas expectativas são as melhores. Estou preparando tudo com carinho e dedicação
para oferecer o melhor possível para os colegas. Sou um dentista
como muitos outros, que busca ser melhor hoje do que fui ontem e me
desdobrando para dar o melhor para os pacientes “, confidencia.

PAULA CARDOSO & RAFAEL DECURCIO

Revisado e atualizado para a terceira edição, este livro
tem por objetivo apresentar uma ﬁlosoﬁa de trabalho
baseada em protocolos clínicos estabelecidos e
consagrados na literatura sobre facetas cerâmicas, mas,
sobretudo, orienta como individualizar o planejamento e a
execução de uma reabilitação estético-funcional sem ferir
a indicação precisa, promovendo a conjunção do desejo
de transformação e da ética e decência proﬁssional.
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Presente

Em parceria com a DoctorShop e Dental
Premium, a Saevo realizará um super sorteio
na abertura do Congresso. O CirurgiãoDentista ou Acadêmico de Odontologia que
se inscrever até 18 de agosto em cursos ou
módulos do CIOGO 2017 concorrerá a um
consultório Saevo modelo S200 Next.

Inovação, ciência
e integração
FÓRMULA LEVA CIOGO 2017 A RECORDE DE
INSCRIÇÕES COM DENTISTAS E ACADÊMICOS
DE TODO O BRASIL E AMÉRICA DO SUL.
FEIRA COMERCIAL ESTÁ 100% VENDIDA

Após meses de grande expectativa, a ansiedade chega ao fim em
alguns dias, quando o Centro de Convenções de Goiânia sediará o
congresso mais admirado da Odontologia brasileira entre os dias 13 e
16 de setembro. A programação científica, trunfo da ABO Goiás - coordenadora do evento -, traz os mais renomados palestrantes nacionais e
internacionais.
Não faltarão oportunidades para experiências memoráveis no congresso. Após os momentos de atualização científico-profissional será a vez
do animado happy hour diário onde o congressista poderá encontrar
diversão, gastronomia alternativa com food trucks e ótimas companhias. Sorteios, premiação científica, lançamento de produtos, feira
comercial e uma programação social intensa fazem parte do evento.

Rei do Humor

Um dos humoristas mais requisitados do Brasil apresentará
um stand up comedy exclusivo
para os inscritos no CIOGO
2017. Fábio Rabin é a atração
da noite de 13 de setembro,
às 20 horas, no Teatro Rio
Vermelho cuja capacidade
de público é limitada a 2 mil
pessoas.
Rabin começou a carreira em
2001. Iniciou sua trajetória em
uma oficina de comédia na
Fundação Armando Alvares
Penteado (FAAP) e estimulado

pela irmã, que é atriz, decidiu seguir os passos dela ao cursar Artes
Cênicas. Ele estudou, se destacou em sua primeira atuação e não parou
mais.
Atualmente tem percorrido o país com suas apresentações e feito sucesso em seu canal no Youtube. Também é comentarista do programa
Só Risos, da Band. No currículo, o ex-integrante do programa Pânico
na Band e MTV, inclui a participação em dois filmes (Um Suburbano
Sortudo e Mandrake), no Domingão do Faustão e no programa Vai que
Cola, do Multishow.
A experiência de anos como comediante o ajudaram a elaborar o Tô
Viajando – focado no que o stand up comedy proporcionou na carreira
de Rabin em 10 anos de viagens dentro e fora do Brasil e nas observações cotidianas com uma pitada de bom humor e ironia.
Quando entrevistado por Jô Soares anos atrás, Fábio - um dos fundadores do grupo Comédia ao Vivo, considerado um dos melhores e mais
tradicionais shows de comédia do Brasil - bateu o recorde de audiência
do ano e em seguida foi convidado pelo apresentador a protagonizar o
espetáculo de sua direção, o Atreva-se, que ficou em cartaz em todo o
Brasil por quase dois anos.

Fábio Rabin é atração principal
na abertura do CIOGO 2017

Recentemente, o humorista natural de São Paulo lançou seu primeiro
DVD, o Sem Noção, e também Queimando o Filme, em breve disponibilizado pelo Netflix. Com tanto sucesso, é bom se apressar. Os ingressos
para assistir ao show de Rabin são gratuitos e estão disponíveis, devendo ser retirados pelos congressistas na Secretaria da ABO Goiás. Há
ainda a possibilidade de serem enviados pelos Correios com pagamento da taxa de conveniência para entrega em qualquer cidade do Brasil.
Mais informações no site www.ciogo.com.br.

Quanto mais inscrições, maiores as chances
porque cada curso inscrito dá direito a um
cupom e cada módulo de especialidade a
cinco cupons. O felizardo será conhecido já
na solenidade de abertura do evento, em
13 de setembro, no Teatro Rio Vermelho do
Centro de Convenções de Goiânia. No mesmo
dia haverá ainda uma apresentação de dança
flamenca e também entrega das medalhas
do Jubileu de Ouro do Conselho Regional de
Odontologia de Goiás (CRO-GO).

Movimentação

No dia seguinte à abertura do CIOGO 2017, a
partir das 9 horas, começa a programação
intensiva do CIOGO 2017 nos pavilhões verde
e azul com a feira comercial e às 10 horas
com a grade científica. A imersão no que
há de mais novo, moderno e consolidado
cientificamente vai até 16 de setembro, data
do encerramento do evento mais aguardado
dos últimos dois anos.

Durante o Congresso haverá oito Módulos
de Especialidades: Endodontia, Ortodontia,
Odontopediatria, Radiologia e Diagnóstico
Bucal, Odontologia Forense, Cirurgia Bucomaxilo-facial, Saúde Coletiva e Encontro
Militar integram as opções de pacotes
específicos que os congressistas podem
escolher. A Grade Principal do evento
concentra os demais temas relacionados
à Periodontia, Implantodontia, Prótese
Dentária, Dentística, entre outros, e ainda
haverá programação específica para a Equipe
Auxiliar, contemplando ASBs, TSBs, secretárias e administradores.
Para fazer inscrição em qualquer curso é
obrigatória a adesão ao congresso. O cadastro deve ser feito pelo site www.ciogo.com.
br. Os cursos são sujeitos à disponibilidade

Concorra a um consultório

SAEVO S200 NEXT

*

*Consulte regulamento no site ciogo.com.br

Oferecimento

Consultório completo será sorteado na abertura do evento

das vagas de cada auditório, portanto é altamente recomendado a escolha imediata das
atividades desejadas, uma vez que alguns
temas já estão próximos da lotação.
O pagamento é online e pode ser feito em
até 6 vezes sem juros no cartão de crédito
ou à vista por boleto bancário. Valorizando
seus associados, a ABO Goiás concedeu
adesão gratuita no lançamento do evento e
mantém tabela diferenciada, com desconto para adesão e aquisição de cursos e
módulos.

Voucher de Adesão

Os expositores do CIOGO que aderiram à
inciativa oferecem um subsídio aos clientes
que acumulam R$ 500 em compras. Os congressistas consumidores no evento ganham um
vale-presente (voucher) que é convertido na
gratuidade da Adesão na ficha de inscrição, no
site do congresso (www.ciogo.com.br). Os expositores participantes são: Dental Adelar, Dental
Aragão, Dental Coimbra, Dental Lima, Dental
Premium, Dental Sorriso, Doctorshop, Goiânia
Ortho Center, Max Descarte e Única Dental.

Oportunidades

Preços e condições especiais para os
melhores produtos e marcas do mercado.

Os visitantes da Feira Comercial do CIOGO
2017, que é aberta ao público, terão chance
de fechar bons negócios. De 14 a 16 de
setembro, das 9h às 20h, profissionais estarão nos estandes para oferecer descontos
imperdíveis.
Outro incentivo oferecido pela ABO Goiás é
o sorteio de uma televisão ao final de cada
dia. Para concorrer, cada R$ 200 em compras
na Feira Comercial valem um cupom a ser
retirado no posto de troca que será montado no evento. Mas atenção: os bilhetes só
terão validade para o dia da compra. Depois,
é torcer e aguardar o nome do ganhador
no final do dia, na área de alimentação Rancho CIRO.

Trabalhos científicos

Nesta edição do Congresso, uma seleção
criteriosa deve marcar a classificação dos
trabalhos científicos. O objetivo é que o
público tenha acesso ao melhor da ciência
em relação a benefícios à sociedade e à comunidade odontológica. Em reconhecimento
e valorização, com o patrocínio do Crool
Centro Odontológico, ao final, os melhores
de cada modalidade de apresentação receberão prêmios em dinheiro, que totalizam
R$ 12.000.
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Descontração

A distração e (re)encontro com os colegas irão acontecer em diversos
espaços no CIOGO 2017. Food trucks na área de alimentação e o Espaço
Mulher prometem surpreender os inscritos no evento, uma vez que a
inovação faz parte do conceito de realização do terceiro maior congresso da odontologia brasileira: a mistura de ciência, comércio e lazer.

“Os profissionais que se dedicam à Odontologia hospitalar na ABO
Goiás e também à educação continuada dentro do CIOGO recebem
conteúdo científico não apenas para atendimento em ambiente hospitalar, mas também em consultório com visão sistêmica do paciente.
Por isso, o curso da ABO Goiás se chama Odontologia Hospitalar e
Atendimento a Pacientes Sistemicamente Comprometidos. Isso porque
diariamente o odontólogo recebe pessoas com diabetes, gestantes,
cardiopatas, coagulopatas e nefropatas, por exemplo, que peregrinam
pela rede em busca de atendimento adequado para sua condição
clínica “, detalha.

CIOGO - ADESÃO
Cirurgião-Dentista
Associado à Rede ABO

GRATUITO

Até
16/06

17/06
a 28/08

Após
28/08

GRATUITO

R$ 80

R$ 100

Cirurgião-Dentista
Não Associado

X

R$ 70

R$ 130

R$ 150

Cirurgião-Dentista
de Outros Estados

GRATUITO

GRATUITO

R$ 80

R$ 100

Acadêmico de Graduação

GRATUITO

GRATUITO

R$ 45

R$ 60

X

GRATUITO

R$ 60

R$ 80

TPD e Estudante TPD

Cirurgião-Dentista
Associado à
ABO Goiás

Cirurgião-Dentista
Não Associado à
ABO Goiás

Obstáculos

As graduações que contemplam Odontologia Hospitalar na grade têm
conteúdo ainda muito incipiente e o grupo dessa especialidade no
Conselho Federal de Odontologia (CFO) tem tentado mudar isso com
a instituição efetiva da área. Atualmente, na maioria das faculdades, o dentista não frequenta o ambiente hospitalar embora seja
um avanço a regulamentação do exercício desse profissional pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que determinou
o oferecimento de assistência odontológica à beira do leito para
pacientes em UTI.

Inovação
Congressistas terão diversos espaços para socialização

Pela segunda vez, Congresso
goiano recebe a UTI Cênica

Um espaço montado com uma UTI real dentro do CIOGO 2017 deve
atrair os inscritos no evento. Além de chamar atenção para a importância do cirurgião-dentista em um hospital, a proposta é que todos
participem da programação de palestras e demonstrações. A coordenadora da pós-graduação na ABO Goiás, Camila de Freitas, explica que
o local é de interesse de quem se dedica à Odontologia hospitalar e
também de integrantes de outras especialidades odontológicas como
clínica geral, periodontia e cirurgia bucomaxilofacial.

Para atender a necessidade do mercado, a ABO Goiás está na quinta
turma de pós-graduação em Odontologia Hospitalar. “Somos uma das
poucas ABOs que mantêm esse curso anualmente e ainda associamos
a ele a Habilitação em Laserterapia. Entendemos que esse conhecimento é uma condição sine qua non para o cirurgião-dentista trabalhar
em ambiente hospitalar por se tratar de uma excelente instrumento de
trabalho”, detalha Camila.

A UTI Cênica é uma parceria entre ABO Goiás e a Associação Brasileira
de Medicina Intensiva, representada em nosso estado pela Sociedade
de Terapia Intensiva do Estado de Goiás (Sotiego), e também com
o Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano (Idtech). A
primeira edição da iniciativa aconteceu dentro do CIOSP em 2015 e foi
repercutida no mesmo ano na última edição do CIOGO.
Na ocasião, foram três dias de cursos realizados de hora em hora com
equipe multidisciplinar. Camila ressalta que em 2017, a fórmula será
repetida com palestras das 9h às 17h incluindo atividades práticas no
ambiente montado com um leito e equipamentos. Os cursos serão
ministrados por médicos intensivistas, cardiologista, infectologista
e geriatra, dentistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e enfermeiros,
todos com uma visão multidisciplinar da área de saúde.

CIOGO 2017 reproduz UTI real com leito e equipamentos

Acadêmico
de Graduação

1 dia
2 dias

R$ 50
R$ 100

R$ 50
R$ 100

R$ 60
R$ 120

R$ 70
R$ 140

Cirurgião-Dentista
de Outros Estados

Adesão e Cursos já inclusos no valor do pacote

Técnicos em Prótese
e Estudantes TPD

Até 3 cursos:

R$ 135

R$ 195

R$ 240

R$ 300

Até 6 cursos:

R$ 240

R$ 330

R$ 390

R$ 480

Até 9 cursos:

R$ 315

R$ 450

R$ 495

R$ 585

Até 12 cursos:

R$ 390

R$ 510

R$ 570

R$ 690

Até 3 cursos:

X

R$ 240

R$ 300

R$ 360

Até 6 cursos:

X

R$ 390

R$ 480

R$ 570

Até 9 cursos:

X

R$ 540

R$ 585

R$ 675

Até 12 cursos:

X

R$ 600

R$ 690

R$ 840

Até 3 cursos:

R$ 90

R$ 120

R$ 150

R$ 180

Até 6 cursos:

R$ 150

R$ 210

R$ 270

R$ 330

Até 9 cursos:

R$ 180

R$ 270

R$ 360

R$ 405

Até 12 cursos:

R$ 210

R$ 330

R$ 420

R$ 480

Até 3 cursos:

R$ 135

R$ 195

R$ 240

R$ 300

Até 6 cursos:

R$ 240

R$ 330

R$ 390

R$ 480

Até 9 cursos:

R$ 315

R$ 450

R$ 495

R$ 585

Até 12 cursos:

R$ 390

R$ 510

R$ 570

R$ 690

Até 3 cursos:

X

R$ 150

R$ 180

R$ 210

Até 6 cursos:

X

R$ 270

R$ 330

R$ 390

Até 9 cursos:

X

R$ 360

R$ 450

R$ 495

Até 12 cursos:

X

R$ 420

R$ 510

R$ 570
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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. Segundo 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.

No CIOGO, módulos de especialidade
concentram interesse

Expoentes

O currículo e contribuição dos palestrantes
no Módulo de Endodontia no CIOGO 2017

impressionam. Entre os palestrantes nesta
edição há diversos brasileiros renomados.
No rol de convidados estão o professor Giulio
Gavini, professor titular da USP de São Paulo;
o professor Carlos Estrela, pesquisador da
UFG com projeção dentro e fora do País; o
professor Marco Antonio Húngaro Duarte,
atual presidente da Sociedade Brasileira de
Endodontia e professor da USP de Bauru;
Maria Ilma, professora e uma das maiores
pesquisadoras em traumatismo, e também

Biologia e patologia das
periodontites apicais

Pesquisa, técnica e novidades são atrações do módulo. Abertura do Congresso será
com o expoente da especialidade, o indiano Nair Ramachandran

Dos livros para Goiânia. O renomado Nair
Ramachandran é destaque no módulo de
Endodontia do CIOGO 2017. Indiano residente na Suíça há muitos anos, ele figura
entre os maiores pesquisadores mundiais
na Endodontia e é um dos autores clássicos
para qualquer estudante e profissional da
especialidade. Reconhecido pela contribuição
na área, o cientista encerra o primeiro dia
das atividades do módulo no evento em 15 de
setembro (sexta-feira), das 14h às 18h.

disso, ele percorre o mundo para ministrar
palestras. Acostumado a reunir grandes
plateias (já são mais de 200 palestras em
23 países), Dr. Nair falará para cerca de 400
pessoas inscritas no módulo de endodontia
no congresso.

Biologia do periápice será o tema da palestra
de Ramachandran, que é imprescindível para
quem atua ou pretende atuar na área. Por
isso, “o cientista considerado um dos grandes
nomes do Congresso abordará o conhecimento sobre esse assunto e suas repercussões no
tratamento endodôntico”, afirma o coordenador do Módulo, Daniel Decurcio.

Natural de Kerala, na Índia, Ramachandran já
lecionou no Canadá, Estados Unidos, Reino
Unido e Índia. A projeção dele surgiu com diversas pesquisas realizadas que culminaram
em vários prêmios internacionais. Por meio
da técnica precisa de microscopia eletrônica
de transmissão, o pesquisador conseguiu
mostrar, em 1987, que todos os 31 dentes com
periodontite apical examinados abrigavam
microorganismos intrarradiculares na região
apical - localização estratégica dos microorganismos no complexo sistema de canais
radiculares.

O ex-professor de universidades americanas
e europeias e autor de mais de 100 publicações entre trabalhos de pesquisa originais
considerados clássicos na literatura endodôntica, atualmente está aposentado. Apesar

Essa descrição microscópica da microbiota
endodôntica é considerada como o primeiro registro de biofilmes endodônticos.
Posteriormente, com a colaboração do
professor Sundqvist, da Universidade de

(tradução simultânea)

Nair Ramachandran
Umeå, na Suécia, eles identificaram importantes agentes etiológicos do insucesso do
tratamento endodôntico. Dr. Nair é membro
de diversas sociedades científicas, membro
fundador da Sociedade Suíça de Endodontia,
da qual foi Presidente do Comitê de Pesquisa,
e atua como revisor científico de várias revistas clínicas de ciências e clínicas básicas.

Desinfecção do canal radicular
Giulio Gavini

Traumatismo dentário
Maria Ilma Cortes

Onde está a Ciência na Endodontia?
Carlos Estrela

Relação da endodontia com as
alterações sistêmicas
Luciano Tavares Angelo Cintra

Materiais obturadores em Endodontia:
estágio atual, perspectivas fututras
e otimização no emprego
Marco Antonio Húngaro Duarte

Restaurações de dentes tratados
endodonticamente - pinos
de fibra de vidro
Carlos José Soares

Contexto projeta Cirurgia buco-maxilo-facial

Especialidade no CIOGO inclui questões técnicas e conjunturais para atualizar
profissionais que atendem demanda elevada de pacientes acidentados

As atividades relacionadas à Endodontia são
sinônimo de lotação máxima, logo as 400
vagas disponíveis devem ser ocupadas. Para
Decurcio, as expectativas são as melhores
porque haverá a presença de pesquisadores
que discutem a ciência aplicada à clínica
diária.

Saúde, estética e funcionalidade correspondem à tríade da Cirurgia e Traumatologia
Buco-maxilo-facial (CTBMF). A especialidade
exige atualização constante e requalificação
dos conceitos relacionados à área. Nesta
edição, o CIOGO apresenta técnica e realidade
aos assuntos do gênero dentro do Módulo
de Cirurgia Bucomaxilofacial, que abriga o
V Encontro de Cirurgia Bucomaxilofacial de
Goiás - evento oficial do Colégio Brasileiro de
CTBMF, ambos no dia 16 de setembro (sábado).

“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 clínico do endodontista”,
descreve.

A atenção às inovações se justifica pelo constante
surgimento de novos equipamentos e técnicas
que beneficiam os pacientes. “Juntos, eles podem
diminuir possíveis complicações cirúrgicas e minimizar abordagens invasivas e traumáticas. Por
isso discutimos temas atuais com professores de
renome nacional da área”, afirma o coordenador
do Módulo, Guilherme Romano Scartezini.

Seletividade

“Para fecharmos o módulo, contaremos com
o professor da UFU na área de Dentística e
ainda coordenador da área de Odontologia
na Capes, Carlos José Soares. Ele fará uma
interface entre essa especialidades e a
Endodontia considerando o que se pesquisa
no seu laboratório”, sintetiza. O módulo da
especialidade segue até 16 de setembro, das
10h até as 19h.

Confira a programação do Módulo de Endodontia

ATIVIDADES COM PROGRAMAS ESPECÍFICOS ATRAEM PÚBLICO
FORMADO POR PROFISSIONAIS E ESTUDANTES

Endodontia brilha com estrela da área

Luciano Cintra, docente integrante da Unesp
de Araçatuba.

“Nossos objetivos com o módulo são a
atualização e reciclagem dos conhecimentos
na área de CTBMF e também mobilizar os
profissionais a praticar e divulgar programas
de prevenção do trauma facial e das suas
possíveis sequelas nas suas unidades de
atuação”, ressalta.
Para o coordenador do V Encontro de Cirurgia
Buco-maxilo-facial de Goiás, Alan Panarello,
o evento terá conteúdo fundamentado na
inovação e na vanguarda tecnológica, sem
esquecer da importância na melhoria dos
cuidados dos pacientes. “Trata-se de um
ambiente propício ao ensino, discussão e
dispersão do conhecimento”, sintetiza.

Contexto

Goiânia e Aparecida de Goiânia contam, atualmente, com a maior frota de motocicletas em

relação a números de habitantes do Brasil, de
acordo com Scartezini. Consequentemente, há
grande número de acidentados com trauma
na região facial e enorme prejuízo à economia local. “A maior parte das vítimas são
pacientes jovens em idade produtiva (20 a 30
anos) do gênero masculino que se envolvem
tanto em acidentes de trânsito quanto em
agressões físicas”, diz.

Ineditismo

O V Encontro de Cirurgia buco-maxilo-facial
no CIOGO 2017 foi uma conquista para a
especialidade, na opinião de Scartezini,
devido ao apoio do Colégio Brasileiro de
CTBMF, a segunda maior entidade representativa da especialidade no mundo. O
primeiro evento do gênero realizado em
parceria com o Congresso também é positivo,
avalia Panarello. “Acreditamos que será
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fundamental no desenvolvimento e estreitamento desta parceria entre essas duas
instituições nacionais, o que nos enche de
orgulho”, frisa Alan.

Multidisciplinaridade

O público é composto por residentes da
especialidade, recém formados e alunos de

graduação. “Queremos unir o maior número
de participantes para fortalecimento da
CTBMF. Procedimentos complexos como
reconstrução da ATM com próteses customizadas, artroscopia da ATM e reconstruções
faciais pós-trauma vêm aumentando, o que
exige treinamento específico para sua execução”, avalia Scartezini.

A atuação conjunta de diversas especialidades, inclusive, determinou a abordagem e
apresentação dos tópicos dentro do evento.
“Consideramos os cirurgiões e também os
colegas especialistas em áreas conexas que
atuam multidisciplinarmente com a CTBMF”,
lembra Panarello.

Confira a programação do Módulo de Cirurgia Buco-maxilo-facial
Reconstrução Tridimensional
no Trauma Facial Complexo
Sylvio Luiz Costa de Moraes

Reconstrução facial
Sylvio Luiz Costa de Moraes

Cirurgia Aberta da ATM
Eduardo Hochuli

Tratamento das sequelas
do trauma facial
Eduardo Hochuli

Cirurgia ortognática com e
sem abordagem das ATMs
Gabriel Pires Pastore

Controvérsia no tratamento dos
desarranjos das ATMs
Gabriel Pires Pastore

Formato inovador marca módulo em Saúde Coletiva

Reunião de profissionais da área visa ampliar entendimento e aprimorar a prática de cuidados em saúde bucal para a população

A atualização científica tem um papel
importante na formação do profissional que
atua em Saúde Coletiva, assim como daquele
que atua em qualquer outra especialidade.
A área tem como foco promover a saúde e a
qualidade de vida da população e, para isso,
as estratégias e condutas dos profissionais
devem ser baseadas em evidências científicas
de qualidade.
“Como muitos dos cirurgiões-dentistas e
auxiliares que estarão no congresso atuam
em serviços públicos, a realização do módulo
é muito importante”, afirma a colaboradora
do evento, professora titular da Faculdade de
Odontologia da UFG, Maria do Carmo Freire.
A proposta é oferecer uma oportunidade
de aprimoramento científico e discussão de
alto nível acerca de temas relevantes para o

campo da Saúde Bucal Coletiva. Não é a primeira vez que eventos como este acontecem
no CIOGO, mas é a primeira vez que acontece
no formato de módulo, por isso a relevância
do evento.

Aproximação

Segundo Maria do Carmo, muitas vezes, há
uma distância entre o conhecimento produzido nas universidades e centros de pesquisa e
as práticas de saúde. Ela enfatiza, no entanto,
que a situação ocorre no serviço público e
também no privado. “Pesquisas nesta área
têm buscado explicações para o processo
saúde-doença na população que vão além
dos fatores biológicos. O domínio das técnicas odontológicas clínicas para o tratamento
das doenças e outros agravos bucais não é
suficiente para uma prática odontológica
socialmente apropriada”, afirma a professora.

As desigualdades em saúde também devem
ser consideradas, na avaliação dela. Maria
afirma que, apesar da melhora nos índices
de morbi e mortalidade em populações de
países socioeconomicamente menos desenvolvidos, as diferenças - que são injustas e
evitáveis -, persistem.
Nos últimos anos, outros aspectos que
podem influenciar a saúde das populações
têm chamado a atenção dos pesquisadores:
os fatores psicossociais, dentre eles o capital
social, o estresse, o Senso de Coerência e a
religiosidade/espiritualidade. “Estes fatores
podem influenciar os processos biológicos.
Todos estes aspectos devem ser considerados
pelos profissionais, buscando um melhor
entendimento e uma prática mais adequada
de cuidados em saúde bucal”, explica Maria
do Carmo.

Confira a programação do Módulo de Saúde Coletiva
Prevenção da
cárie dentária
Soraya Coelho Leal

Políticas de Saúde
Márcio Florentino
Pereira

Cobertura e Vigilância
da Fluoretação da Água
de Abastecimento
Público no Brasil
Paulo Frazão

Promoção em
Saúde Bucal
Simone Tetu Moysés

Radiologia e Diagnóstico Bucal
priorizam interpretação radiográfica
módulo se dedica à relevância dos métodos
de imagem para as decisões clínicas

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.
“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
do Módulo em Radiologia e Diagnóstico Bucal, professora doutora
Tessa Botelho. De acordo com ela, os avanços tecnológicos potencializaram o papel da imagem radiográfica no plano de tratamento
odontológico.

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 e ainda
auxiliar os profissionais da área de diagnóstico. “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.
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
Simpósio - Desafios
no diagnóstico
radiográfico
Moderadora: Tessa de
Lucena Botelho
Uso da TC e da RM
na avaliação da
ATM: indicações e
limitações na análise
pré-cirúrgica
Adalsa Hernandez

Fabiano Campos
Espaguete de pupunha com
molho de cogumelos
INGREDIENTES
• 400g de espaguete de pupunha

Avaliação radiográfica
das lesões intra-ósseas
maxilomandibulares
e a tomada de
decisão cirúrgica
Elio Shinohara
Planejamento
tridimensional: o
que o radiologista,
o cirurgião e o
ortodontista
precisam saber
em comum e suas
perspectivas futuras
Marcos Gribel
Análise radiográfica
dos seios maxilares
e cavidade nasal
Claudio Fróes de Freitas

• 200g de shimeji
• 200g de shitake fatiado
• 1 colher de sopa de manteiga
clarificada ou ghee
• 1 colher de sopa de
azeite extra virgem
• 4 folhas de manjericão
• 2 nozes trituradas grosseiramente
• 1 cebola cortada em cubos
• Sal rosa do Himalaia ou
marinho a gosto
• Cheiro verde a gosto

MODO DE PREPARO

Bata 1 colher de sopa de azeite com
as folhas de manjericão e reserve.
Numa panela, coloque a manteiga
e refogue a cebola. Em seguida,
adicione os cogumelos e mexa
bem. Adicione o manjericão
batido e as nozes.
Em outra panela, ferva 1 litro de
água e adicione o pupunha por
5 minutos – retire e escorra.
Misture o molho no espaguete
de pupunha e pronto!
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Módulo no Congresso prioriza segurança jurídica

Odontologia Legal aplicada à Implantodontia e Periodontia auxilia profissionais a evitar processos ético-judicias

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 que
os convidados apresentarão aos congressistas o que fazer, quais providências e como
evitar demandas judiciais relacionadas à
Implantodontia e Periodontia. A interface entre
ambas com Odontologia Legal tem fundamento sólido por serem alvo de casos judiciais nas
esferas administrativa, criminal e cível.

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.

Conheça os palestrantes do Módulo de Odontologia Legal
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

Especialistas em Ortodontia apresentam novidades

Congressistas do módulo conhecerão mais sobre técnicas contemporâneas por grandes nomes na área

Imersão na Ortodontia. No CIOGO 2017, os
participantes terão a oportunidade de aprender novidades com palestrantes de projeção
internacional. Com formato inovador, pela
primeira vez o CIOGO conta com um módulo
específico de Ortodontia, o que deve atrair
ainda mais profissionais da especialidade e
dentistas e acadêmicos afins.

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 2 e ancoragem esquelética para tratamento precoce da Classe 3 e
também da Classe 2”, destaca o coordenador
do Módulo, Regis Murilo.

“Será um novo modelo com palestras mais curtas variando entre 1 hora 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 Regis.

Confira a programação do Módulo de Ortodontia
Tratamento precoce da má
oclusão da Classe III: entre
o clássico e o moderno
Régis Murilo
Como otimizar a distalização de
molares superiores no tratamento
da má oclusão de Classe II?
Acácio Fuziy

A real integração entre Ortodontia
e a Reabilitação Oral
Ertty Silva
A ciência por trás da
sequência de fios
Renato Parsekian

A Ortodontia como respaldo em
preparos complexos e conservadores
Juliana Romanelli
Tratamento ortodôntico da Classe II:
da Ortopedia até Cirurgia
Ortognática
Ronald de Freitas Paixão

Palestrantes renomados exaltam módulo
de Odontopediatria no CIOGO 2017

Programação ampliada aborda diversas áreas relacionadas
e contribui para atuação dos especialistas
Conhecimento em diferentes especialidades da 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.
A coordenadora do Módulo de Odontopediatria no Congresso, a professora
doutora Lílian Guedes Amorim, lembra que as Ciências da Saúde têm evoluído com muita velocidade. Pesquisas, segundo ela, apontam para o uso
do laser, por exemplo, no campo cirúrgico das frenectomias por diminuir o
tempo operatório, ter ação anti-inflamatória e dispensar a realização de
suturas simplificando a intervenção na criança. Além desse, assuntos como
reabilitação neuro oclusal (RNO) e cárie dentária também serão debatidos.

“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 Lílian.

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 célulastronco: 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
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A vez dos protéticos
NO ESPAÇO DENTAL GLOBO E AMIGOS,
DENTRO DO CIOGO 2017, TÉCNICOS CONHECERÃO
NOVIDADES DE 25 EMPRESAS PARCEIRAS
VOLTADAS EXCLUSIVAMENTE PARA A ÁREA
Sucesso da última edição do Dental Globo e Amigos no
ano passado deve se repetir no CIOGO 2017

Estratégico na Odontologia, o protético - nome dado ao Técnico em
Prótese Dentária (TPD) - é o profissional responsável pela confecção
desse recurso em laboratório. A parceria entre ele e o cirurgiãodentista garante satisfação do paciente e, claro, a reabilitação oral
funcional e estética.
No CIOGO 2017, os protéticos terão um espaço especial com a
realização integrada do "Dental Globo e Amigos" - um evento específico promovido pela empresa goiana especializada em materiais
e equipamentos odontológicos com mais de 12 anos de mercado.
De acordo com o diretor comercial, Vinicius Oliveira, a proposta é a
interação entre protéticos e dentistas para aproximar a comunicação
técnico- laboratorial.
A intenção é endossar a importância da atualização científica dos profissionais da área. Para isso, os organizadores apresentarão, por meio
dos expositores, a linguagem técnica de forma prática e desmistificarão
alguns tabus, além de mostrarem a necessidade dos profissionais de
Odontologia e Prótese trabalharem juntos.
“Queremos que o público experimente um pouco da Prótese
Laboratorial, conheça as novidades e tendências mundiais. Nossas
atrações são variadas com nomes reconhecidos que ministrarão palestras, workshops e bate-papo gratuitos para quaisquer profissionais da
Odontologia interessados em esclarecer dúvidas, mitos, demonstrações etc”, afirma ele.
Assim, a Dental Globo, por meio de sua diretoria, convida todos os
protéticos, dentistas, estudantes de prótese, Odontologia e auxiliares a
participar do evento e desfrutar da experiência, tirar dúvidas, conhecer
e testar novos produtos e equipamentos.
Cerca de 20 estandes dedicados trazem lançamentos, produtos e
serviços para a área, complementando a ampla Feira Comercial do
Congresso. Entre as participações confirmadas estão: Bego, Caltini,
Clássico, Click Dudu, Dental Globo, EDG, Editora Napoleão, Essence,
Formaden, Kota, Laboratório 3D, New Lab Próteses Dentárias, Renfert,
SmartDent, Uniarte, VIPI, VRC e Yeti.

Lançamentos

As principais novidades que serão apresentadas no espaço Dental
Globo e Amigos são os sistemas CAD-CAM, que oferecem diversas possibilidades para soluções protéticas. A maior demanda dos protéticos,
segundo Vinícius, é relacionada à estética dos artefatos e também às
facetas e lentes de contato por causa da grande procura nos consultórios, por serem solução rápida para substituir a função original dos
dentes ou corrigir com estética perfeita.

Estreia

Pela primeira vez no terceiro maior congresso de Odontologia do Brasil,
eles chegam para agregar como referência em materiais protéticos para
técnicos em prótese dentária e cirurgiões dentistas da área. “Nossa empresa já participa dos principais eventos de prótese nacional e internacional e também possuímos nosso próprio evento, o Dental Globo e Amigos,
que acontece sempre nos anos pares. Este ano recebemos o convite da
ABO Goiás e aceitamos prontamente. As expectativas são gigantes porque
esperamos ajudar a promover o maior e melhor CIOGO”, afirma Vinícius.

EXPO-PRÓTESE

DENTAL GLOBO E AMIGOS
BEGO
CALTINI
CLÁSSICO
CLICK DUDU
DENTAL GLOBO
EDG
EDITORA NAPOLEÃO
ESSENCE
FORMADEN

KOTA
LABORATÓRIO 3D
NEW LAB PRÓT. DENT.
RENFERT
SMARTDENT
UNIARTE
VIPI
VRC
YETI
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Assistência a várias mãos
MÓDULO DE EQUIPE AUXILIAR FOCA EM
ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA E VALORIZAÇÃO
DOS ASSISTENTES EM SAÚDE BUCAL
As atividades em um consultório odontológico seriam caóticas sem eles. Antes, durante e
após o atendimento aos pacientes, o Auxiliar
de Saúde Bucal (ASB) tem papel estratégico
e ainda presta assistência extra na clínica. A
rotina do ambiente de trabalho, no entanto,
não deve colocar o profissional à margem das
inovações ou mesmo atualizações na área.
Para estimulá-los a integrar o circuito de ciência e técnica dentro da Odontologia, a ABO
Goiás promove o 4º Encontro de Odontologia
Integrada para Equipe Auxiliar no CIOGO 2017,
coordenado pela professora da Associação,
Ana Bueno. A grande atração estrangeira
desta edição é o mexicano Adán Yáñez Larios
que abordará o Marketing digital como base
para o êxito profissional.
O evento é muito importante para a valorização dos ASB, avalia a professora do curso
de Auxiliar em Saúde Bucal da ABO Goiás,
Roberta Rocha Nery, devido à integração,
troca de saberes, valorização desses profissionais e, claro, aprendizado e atualização
profissional. “Embora o CIOGO seja focado
no cirurgião-dentista, nós da ABO Goiás
consideramos que o sucesso profissional do
odontólogo está intimamente relacionado
ao desempenho de sua equipe”,
destaca Roberta

Confira a programação do Módulo de Equipe Auxiliar
AUTOCUIDADO- Porque
você vale muito...
Sandra Aragão de
Almeida Sasamoto
O que se consegue eliminar
com a limpeza e desinfecção?
Roberta Rocha Nery
Ajude na Gestão das Clínicas Custo, Compras e Armazenamento
Wilson Nascimento
Gestão de Carreira
Danúsia Arantes Ferreira
Marketing dental base
del éxito profesional
Adan Yañez

Workshop – Gestão de carreira
Danúsia Arantes Ferreira

Do Bem Estar ao Bem Atender
Ana Bueno e Clarisse Lima

Responsabilidade Ética da
Auxiliar em Saúde Bucal
Fabiane Gioia Arrastes

Seja a poderosa das selfies e fotos
odontológicas com o DUDUAPP!
Dudu Medeiros

Mestre da fotografia odontológica
Notadamente um dos maiores nomes na fotografia
odontológica, Dudu Medeiros traz aos participantes
do Módulo de Equipe Auxiliar uma perspectiva sobre o
uso de smartphone aplicado à prática profissional.
Reconhecido por seu trabalho autoral de extrema
força visual, Dudu garante uma experiência única,
trazendo informações que irão mudar o entendimento
dos participantes a respeito da capacidade desses
dispositivos tão presentes em seu dia-a-dia.
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História, fé e tradição
CAVALHADAS DE CORUMBÁ DE GOIÁS ENCENAM A FÉ CRISTÃ E
ATRAEM MILHARES DE TURISTAS DURANTE TRÊS DIAS DE FESTA

Quando pensamos em folclore goiano, uma das coisas que vêm à mente
são as tradicionais Cavalhadas. O espetáculo é lindo e também muito
significativo para a história do estado porque marca a colonização
portuguesa. Nos dias 07, 08 e 09 de setembro, Corumbá de Goiás recebe
visitantes para encenar a tradicional batalha entre mouro e cristãos.
O passeio incrível com direito a um mergulho histórico deve atrair
milhares curiosos que aproveitarão o feriado nacional prolongado
da Independência do Brasil interessados em participar do evento e
também desfrutar das belezas naturais da cidade.
Para encantar os turistas, os próprios moradores se organizam para
teatralizar a expulsão de muçulmanos da Mauritânia (conhecidos como
mouros) por cristãos do sul da Península Ibérica no fim do século XV.
Eles conseguem isso misturando técnicas equinas ao folclore para
encantarem o público.
A festividade, em sua essência, é a aclamação do cristianismo. Ela foi
recriada no Brasil pelos jesuítas com o objetivo de catequizar os gentios e escravos africanos e evidenciar o poder da fé. Em Goiás, o ritual
começou no século XVIII.

Cavalhadas de Corumbá é tradição europeia
perpetuada pelos goianos há cerca de três séculos
Foto: Prefeitura de Corumbá

passa ao som da música da Corporação 13 de Maio, o que se repete há
113 anos, e entoa todas as 15 batalhas totais.

Incentivo estatal

Desde o ano passado, a festa recebe um estímulo a mais. O governo
estadual incluiu Corumbá de Goiás no chamado Circuito Cavalhadas
Goiás em apoio ao maior evento cultural histórico de estado. Até 2015,
a festa que custa R$ 250 mil era custeada somente pela prefeitura e
por empresários.

Tour

Anualmente as Cavalhadas são representadas em outras cidades goianas. De maio a outubro, elas ocorrem também em Jaraguá, Posse, Santa
Cruz de Goiás, Pirenópolis, Palmeiras de Goiás e São Francisco de Goiás,
além de Corumbá de Goiás.

Atrativos locais

Durante a festa, o visitante pode fazer compras nas barraquinhas
de comida e de roupas que são montadas na cidade. Ao final dela, o
visitante pode desfrutar das águas relaxantes e do cenário paradisíaco
de Salto de Corumbá.

Na cidade de Corumbá, um grande campo de batalha reúne do lado do
poente 12 cavaleiros cristãos vestidos de azul - a cor do cristianismo - e
na posição do sol nascente, 12 cavaleiros mouros vestidos de vermelho.
No local onde se enfrentam, o grupo representa - em cada um dos três
dias - uma parte da história.

O parque tem três cachoeiras e permite que as pessoas façam camping,
possui piscinas e tobogã. No local, as pessoas encontram estrutura
adequada (restaurante, lanchonete, banheiros). Se não gosta da ideia
de acampar, uma sugestão é a Cachoeira Monjolinho. É possível alugar
chalés e descansar na tranquilidade do local.

No primeiro dia, ocorre a luta entre os dois povos. A luta final que
culmina na vitória dos cristãos, conversão e batismo dos mouros é a
encenação do segundo dia. Em celebração à amizade entre eles no
último dia ocorre uma corrida no campo de batalha. Toda o ritual se

Outra opção é aproveitar o rio que dá nome à cidade. Para encontrar
todas essas atrações é muito fácil. Saindo de Goiânia, Corumbá fica a
cerca de 115 quilômetros de distância. De Brasília é mais perto: aproximadamente 100 quilômetros.
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Consórcio Bancorbrás
entra para o rol
de benefícios

Já tem sua carteirinha
de associado digital?
Emita a sua no site e
aproveite os benefícios

A ABO Goiás firmou convêncio com uma das mais tradicionais
administradora de consórcios do mercado, a Bancorbrás. Com isso, os
associados terão como benefício um desconto de 1% sobre o valor da
taxa de administração das cotas de consórcios dos grupos de imóveis e
automóveis.

Skill Idiomas

Assim, dependendo do valor do bem, o benefício pode ser bastante expressivo. A partir da vigência do convênio, iniciado em julho, representantes do consórcio podem fazer contato com os cirurgiões-dentistas
oferecendo seus produtos com vantagens exclusivas.

Serviço contábil criado para pequenas empresas. Possui plataforma
online e simplificada, o que facilita o cotidiano de dentistas prestadores de serviço no Simples Nacional, Microempreendedores individuais
(MEIs) ou profissional liberal. Associados à ABO têm 10% de desconto
nos planos.

Cirurgiões-dentistas interessados também podem entrar em contato
pelo telefone (62) 4009-6000, se identificando como Associado à
ABO Goiás.

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

Associados e seus dependentes agora contam com mais uma opção de
escola de idiomas conveniada. A rede Skill oferece 30% de desconto
nas mensalidades.

Contabfácil

Para saber mais sobre estes e os demais benefícios, acesse
www.abogoias.org.br/clube-de-beneficios.
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Paixão de família em duas rodas
MOTOCICLISMO E HARLEY-DAVIDSON SÃO UMA COMBINAÇÃO E TANTO
PARA MARCUS VINÍCIUS PERILLO, QUE APRENDEU A AMAR ESSE HOBBY
COM O PAI HÁ MAIS DE 20 ANOS
Milhares de quilômetros rodados e vontade
de acumular outros milhares fazem parte da
vida de Marcus Vinícius Perillo. O motociclismo é o hobby dele, mas não é o único e nem
foi o primeiro. Junto com as duas rodas, o
odontólogo divide o coração com a HarleyDavidson, empresa norte-americana fundada
em 1903 reconhecida mundialmente pela
fabricação de motociclos.
Com uma moto da marca, ele consegue exacerbar todas as sensações proporcionadas ao
dirigir sobre duas rodas. A Harley-Davidson
confere estilo e glamour inigualáveis almejado por (quase) todos os motociclistas. Para
Vinícius, o que atrai é o barulho inconfundível,
a sensação de liberdade, a suavidade no
rodar mesclada com a força bruta para rodar
quilômetros e mais quilômetros.
”Quando se está em um viagem de moto,
rodando por estradas fora da cidade, fechado
em um capacete, você tem tempo para refletir
sobre sua vida, fazer planos, esfriar a cabeça,
ouvir música ou mesmo decidir não pensar
em nada apenas curtindo a paisagem”, explica
Marcus.
O prazer em percorrer ruas, estradas e rodovias é compartilhado com a esposa, muitas
vezes a única companhia, embora tenham um
filho. A
 s viagens ocorrem em todos os finais
de semana. De vez em quando, seguem com
um grupo de amigos que tem o mesmo hobby.
O destino costuma ser próximo a Goiânia,
como Brasília, P
 irenópolis ou um pouco mais
distantes como Uberlândia e Ribeirão Preto.

O odontólogo afirma que opta por não dirigir
a moto d
 urante a semana por causa do trânsito caótico e da correria diária. Por isso, não
abre mão de praticar aos sábados e domingos,
o que não compromete a rotina de trabalho.

“Fiz fotografia profissional nas horas vagas.
Na infância joguei basquete por um tempo,
mas a bicicleta sempre me chamou atenção.
Inclusive, creio que está indiretamente ligada
à “queda” que tenho pela motocicleta. Acho
que foi o início de tudo”, relembra.

Hereditariedade

“A influência veio do meu pai, que também é
um apaixonado por motocicletas, em específico Harley-Davidson, e que me estimulou a
começar a praticar esse hobby. Tanto é que
ganhei minha primeira moto aos 13 anos e de
lá para cáa paixão só aumenta. Hoje estou
com minha 9ª motocicleta, sendo a 3ª Harley. 
Todos adoram e vivem essa paixão na família.
Apesar disso, ficam apreensivos quando parto
para uma viagem longa, mas acredito que a
preocupação seja natural”, afirma.
A referência ou influência são, exclusivamente,
do pai que sempre que possível, o carregava
na garupa. Assim, não houve chances para
nenhum ídolo esportista no motociclismo.
“Deve ser também pelo estilo de moto que me
agrada, as custom, marcadas pelo conforto
e estilo, não velocidade. Além disso, não há
mais competições do mesmo estilo”, acredita.
“Não há um objetivo final com esse meu
hobby. No fundo, o objetivo é o agora e o
durante. Sigo a máxima de que a felicidade
é uma viagem e não um destino porque ela
cabe exatamente no objetivo deste meu
passatempo”, confidencia.
Segundo ele, esse é mais um dos motivos de
nunca ter participado de competições. “Uma

Com a esposa, Marcus viaja por Goiás e
outros estados aos finais de semana

Harley não é para isso. O foco é passear, viajar
e curtir sem hora para chegar e nem destino
fixo. O negócio é rodar!”, brinca. Aos 36 anos,
ele contabiliza 23 deles em uma relação de
amor com as motos e quer rodar o máximo de
tempo possível.
“Minha próxima meta é rodar 6,5 mil quilômetros até a Argentina ainda em setembro deste
ano. Até então, a minha maior conquista foi
em 2014, quando dirigi 6 mil quilômetros
pelo sul do Brasil em oito dias acompanhado
por minha esposa. Nesse meio tempo, houve
viagens menores de 3 ou 4 mil quilômetros e
também os passeios de até mil quilômetros
que nem calculo”, diz.

Se não bastassem tantas habilidades, ele
ainda inclui a música na lista de preferências
e tenta conciliar todas as atividades fora do
consultório. Marcus Vinícius acredita que “a
Música sacode a alma e traz lá de dentro o
que as pessoas têm de melhor, a sua essência.
“Isso nos faz sentir vivos. É poético. Talvez
cafona, mas é o que sinto”.

Amor maior

Embora com tantas paixões, a principal
delas é a Odontologia.Perillo vem de uma
família de dentistase sempre desejou seguir

a tradição. Em 2004, iniciou a carreira para
depois, em 2010, ingressar na especialização
em Dentística Restauradora, pela Equipe
Dentística da ABO Goiás, coordenada à época
pelo renomado professor Baratieri. Após a
conclusão em 2012, foi convidado a seguir
como docente na instituição, onde permanece
até hoje.
“Sou um apaixonado pela minha profissão,
inegavelmente. Amo o que faço e com quem
faço. A Odontologia me presenteou com
grandes e fiéis amigose a moto entra como
um filtro para tudo que gira ao redor de mim
e da minha vida. Creio que devemos fazer as
coisas que gostamos, estar perto de quem
amamos, e viver intensamente sem esperar
o momento certo para tudo isso. O momento
é e sempre será agora. Afinal, a vida é um
sopro”, compartilha Perillo.

Extra

No histórico pessoal do especialista em
Dentística com atuação como professor na
ABO Goiás e também profissional na clínica
da família na capital, estão outros hobbies.

Há mais de 20 anos, a moto é a
paixão da vida de Perillo

Marcus Perillo em visita à tradicional loja
da Harley-Davidson em Nova Iorque
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1ª Jornada Odontológica da Faculdade
União de Goyazes de Trindade, realizada
no Auditório da ABO Goiás

Professor Renato Parsekian no curso de Excelência em
Biomecânica, coordenado pela Equipe OrthoEvidence

pacientes valorizam.

Curso Clínico de Facetas Cerâmicas, sob coordenação
da professora Dra. Paula Cardoso, da Equipe Dentística
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Curso de Imersão em Cerâmicas Posteriores,
com as professoras Dra. Paula Cardoso
e Ana Paula, da Equipe Dentística

Curso Avançado em Reconstrução Tecidual
Periodontal e Perimplantar, sob coordenação
da Implanteperio e Equipe Dentística

Reunião da equipe ABO Goiás em
preparação para o CIOGO 2017
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Curso Implantodontia para Iniciantes: Formação
Cirúrgica e Protética do professor Getulio de Marães
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economia de até 50%
de água destilada*.
* De acordo com estudo realizado nos
equipamentos de 21 litros com
reservatório de água.
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Tatiana, aluna da Especialização em Radiologia
Odontológica e Imaginologia que sempre traz de Brasília
um participante especial, Rafael, mascote da ABO Goiás
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Professor Márcio Almeida, convidado da Especialização
em Ortodontia e Excelência em Biomecânica,
sob coordenação da Equipe OrthoEvidence
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Opcionais que facilitam sua vida:

Turma de Interpretação Radiográfica, coordenada
pela professora Dra. Tessa Botelho

Carlos Estrela, Mike Bueno e professores da
equipe EndoScience no evento pré-CIOGO sobre
Tomografia Cone Beam na Odontologia

Turma de Imersão em Recobrimento Radicular,
sob coordenação do professor Amin Mamede
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