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Editorial
Um novo ano se aproxima. Com ele, a necessidade de

2017 manteve o sucesso e superou a expectativa de

Em evidência, a Reforma Trabalhista é detalhada para

(re)avaliação das conquistas e de aperfeiçoamento. Em

público. Aproximadamente 10 mil pessoas assistiram a

esclarecer os associados sobre o impacto das alte-

2018, a ABO Goiás deseja aos associados e familiares

palestras, apresentaram trabalhos científicos, ganharam

rações para empregados e empregadores. Na mesma

progresso e perseverança, dois adjetivos que fizeram

prêmios, visitaram a Feira Comercial e ficaram por den-

reportagem, um advogado especialista alerta sobre

parte da rotina na instituição ao longo deste ano.

tro do que há de mais atualizado na ciência relacionada

os procedimentos adequados em caso de cobranças

à Odontologia.

indevidas por parte de sindicatos. Um assunto que
merece bastante atenção dos profissionais.

Os investimentos realizados fizeram a diferença para
o trabalho dos profissionais e no bem-estar dos

A internacionalização da Associação também é assunto

pacientes assistidos, como aquisição de um Tomógrafo

de destaque. A partir do início do próximo ano, a equipe

A editoria Lazer aproveita o gancho de fim de ano e

Computadorizado e modernização do Serviço de

da ABO Goiás receberá alunos estrangeiros que cursarão

apresenta diversas opções para a virada em Goiânia.

Radiologia, a ampliação da Clínica de Apoio, reforma

duas especializações com aulas em espanhol recém-lan-

Os locais atendem a famílias com ou sem crianças e

e melhorias na Central de Atendimento ao Paciente,

çadas: Especialidad en Estética Dental e Especialidad

contempla todos os gostos e bolsos. Seja em hotel, em

ampliação da Biblioteca e aquisição de novos livros

en Ortodoncia. A novidade atende a uma demanda de

eventos de grande porte ou restaurantes, nesta edição

para o acervo, adequações no Auditório e outros.

estrangeiros provenientes de Peru, Bolívia, Colômbia,

é possível escolher o melhor destino e programar o

Chile, Argentina e Paraguai, interessados em estudar no

Réveillon.

A realização de ações sociais também figuraram no

Brasil, especificamente na instituição. Uma oportunida-

cronograma institucional. O público alvo bastante

de e tanto de intercâmbio científico-cultural para eles e

Para fechar com chave de ouro a última revista deste

diversificado em termos de profissão e idade permitiu

para os integrantes da Associação.

ano, a Endodontista Daniela Facure De Vito estrela o
Hobby deste trimestre. O teatro é a atividade preferida

que os esclarecimentos e orientações transmitidos pela
equipe da ABO Goiás alcançassem maior número de

Ainda sobre upgrade científico, diversas Especializações

dela apesar de praticar outras três atividades físicas

pessoas. O apoio de parceiros, a exemplo do Conselho

nacionais estão com período de matrículas em aberto.

muito radicais. Ela explica o porquê da escolha,

Regional de Odontologia de Goiás (CRO-GO), viabilizou a

Prótese Dentária, Ortodontia, Odontopediatria e

compartilha as experiências e mudanças positivas

realização de uma atividade de grandes proporções em

Endodontia receberão estudantes para o começo das

pós-atuação.

Aparecida de Goiânia.

aulas a partir do primeiro semestre de 2018. Durante o
programa, eles terão acesso às atualizações científicas

Como não poderia deixar de ser, o grande evento do ano

e também à moderna infraestrutura da ABO Goiás sob o

é relembrado nesta edição da Revista Odonto. O Ciogo

comando de profissionais que são referência no Brasil.

Boa leitura e feliz 2018!
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A cada dia, uma nova oportunidade.
Para o abraço não dado. O beijo, o olho no olho, o bom dia.
Para acertar, errar, repensar, corrigir.
Segundas-feiras para começar,
Segunda chance para recomeçar.
Sábados de comemoração, domingos em renovação.
Semanas esperando uma viagem, um encontro, um reencontro.
Semanas vigiando a lua para pescar, podar as plantas.
E assim os dias parecem voar... E lá se vão...
Meses na espera por um filho, por um sonho.
Meses na espera pelas férias, pela chuva, pelas flores.
Pelas jabuticabas, pequis, pelas mangas de quintal.
Enfim, já é verão, é dezembro, é Natal!
E 2018 já chegou para renovar nossa fé,
trazendo esperança e novas oportunidades.
Abrace-o! Agarre-o! Não haverá outro!
Vamos juntos acreditar e fazer da Odontologia,
de nossas famílias e de nossa nação tudo aquilo que sonhamos.

Faça um tour virtual

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.

Por que não?

#PorQueNão?

"Mais vale morrer por um sonho, do que viver sem objetivo"
Autor desconhecido

Google Business View
Utilize um leitor QR Code
em seu smartphone para
conhecer as dependências
da ABO Goiás com visão 360º

A ABO Goiás deseja a todos
boas festas e um 2018
surpreendente!

Fotopolimerizadores
Compósitos

radii-cal
radii-cal

Fotopolimerizadores

Sumário

aura bulk fill

LEVE NO PESO, RADICALMENTE PODEROSO
Para rápidas restaurações posteriores onde
a camada de esmalte não é necessária.
Aura Bulk Fill permite incremento único
de até 5 mm.

Alta Intensidade
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internacional

O Radii-cal possui uma intensidade extremamente alta de 1200mw/cm. Polimerize suas
Alta Intensidade
restaurações
sabendo que terá o máximo de potência.
Quanto mais alta a intensidade, mais a luz penetra para curar restaurações subjacentes,
obtendo assim uma maior profundidade de cura.

Fotopolimerizar? Transiluminar?
O Radii Plus apresenta todas essas funções. A incrível transformação ocorre com a
simples
pontaAPENAS
do aparelho.UM
É único
e com design super moderno, apresenta
MAIStroca
DOdaQUE
FOTOPOLIMERIZADOR
LED
um potencial ilimitado fazendo com que este seja o melhor investimento já feito!

Depoimentos
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Fotopolimerizar?
- Ponteira 360º permitindo fácil
- 1.500mW/cmTransiluminar?
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Prof. Marco
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- Sem fio

Clareador

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

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
Encontre um tom
o dentista em seu dia-a-dia.

radiiradii
plus plus
+ +

MAIS DO QUE APENAS UM FOTOPOLIMERIZADOR LED
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Clareador

mais brilhante.

Viabilidade das
Restaurações Diretas
em Resina Composta
Transcirúrgicas

cursos

Programação Científica

Prof. Alexander Nishida e Carlos Francci
The Dental Advisor, Vol. 23,
Nº 3, Abril de 2006

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
branco
uma das resinas Bulk que nós mais utilizamos.

- 37,5% Peróxido de Hidrogênio
Pola
Office +
- Contém sensibilizante na fórmula

- Seringas de Auto mistura
2,8ml
+
SDIbranco
Brasilcom
Industria
e Comercio
Ltda
Encontre
um+tom
de
Seu Sorriso. Nossa
Visão.
3 OptraGate
3 Barreiras
Gengivais
+
Rua Dr. Virgilio de Carvalho Pinto, 612
mais
Pontasbrilhante.
Aplicadoras. São Paulo - SP - CEP 05415-020
www.sdi.com.au
ddg24
0800
770 1735
- Tempo de aplicação:
minutos
www.polawhite.com.au
-- 37,5%
Peróxido
de
Hidrogênio
brasil@sdi.com.au
Rende 18 aplicações.
- Contém sensibilizante na fórmula
- Seringas de Auto mistura com 2,8ml +
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The Dental Advisor, Vol. 23,
Nº 3, Abril de 2006

Pola Office +
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Oportunidade para
aprimorar conhecimentos

18 responsabilidade social
O cliente da SDI
sempre sai ganhando.
Acesse o site da SDI :
e confira as novidades!
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Sucesso: a marca do CIOGO

ABO Goiás se mobiliza
pela saúde bucal

14

ABO Goiás
lança cursos
internacionais
latu sensu

LEVE NO PESO, RADICALMENTE PODEROSO

Simples e fácil de usar para
Quanto mais alta a intensidade, mais a luz penetra para curar restaurações subjacentes,
obter um sorriso perfeito.
obtendo assim uma maior profundidade de cura.

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

O teatro como terapia
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Confira nossa galeria
de imagens
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6 cursos

cursos 7

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

Meeting - Dentística Scienza
ʓʓCoordenação: Equipe Dentística
ɍɍInício: 16 de Janeiro de 2018

Especialização em Odontopediatria
ʓʓCoordenação: Anelise Daher e Geovanna Machado
MMSeleção: 27 de Janeiro de 2018

Treinamento acadêmico - Curso
Internacional de Facetas Cerâmicas
ʓʓCoordenação: Equipe Dentística
ɍɍInício: 20 de Janeiro de 2018

##Carga Horária: 855 horas

##Carga Horária: 609 horas

Especialização em Ortodontia
ʓʓCoordenação: Equipe OrthoEvidence
MMSeleção: 27 de Janeiro de 2018

##Carga Horária: 1500 horas

Especialização em Endodontia
ʓʓCoordenação: Equipe EndoScience
MMSeleção: 24 de Fevereiro de 2018

##Carga Horária: 864 horas

##Duração: 1 módulo

##Carga horária: 22 horas

Atualização e Capacitação em Cirurgia Bucal
ʓʓCoordenação: Equipe Symmetry
ɍɍInício: 03 de Fevereiro de 2018

##Carga Horária: 100 horas

Reabilitação Oral Funcional e Estética
ʓʓCoordenação: Equipe Personnalité
ɍɍInício: 05 de fevereiro de 2018

##Carga Horária: 144 horas

Hands On - Pinos de Fibra de Vidro
ʓʓCoordenação: Equipes Dentística e EndoScience
ɍɍInício: 22 e 23 de Março de 2018

Imersão em Recobrimento Radicular
ʓʓCoordenação: Amin de Macedo Mamede Sulaimen
ɍɍInício: 26 de Abril de 2018

Atendimento Odontológico para Bebês com
Ênfase na Reabilitação Neuro Oclusal e Lasers
ʓʓCoordenação: Suzana Cardoso Moreira
ɍɍInício: 26 de março de 2018

Intensivo de Manipulação Tecidual Estética
e Reconstrução Óssea com L-PRF
ʓʓCoordenação: Getúlio de Marães / João Geraldo
ɍɍInício: 27 de Abril de 2018

##Carga Horária: 40 horas

Imersão em Instrumentação Periodontal
ʓʓCoordenação: Equipe Personnalité
ɍɍInício: 10 de Abril de 2018

Atender Bem como Lazer
ʓʓCoordenação: Ana Bueno e Clarisse Lima
ɍɍInício: 11 de Maio de 2018

Facetas Cerâmicas - Construindo um
Protocolo Previsível (clínico)
ʓʓCoordenação: Equipe Dentística / Paula Cardoso
ɍɍInício: 08 de Março de 2018

Classe IV: selecionando forma e cor
ʓʓCoordenação: Equipe Dentística
ɍɍInício: 19 e 20 de Abril de 2018

Clareamento Dental
ʓʓCoordenação: Rafael Decurcio e Pedro Lima
ɍɍInício: 18 de Maio de 2018

Endodontia Clínica: Ciência e Tecnologia
ʓʓCoordenação: Equipe EndoScience
ɍɍInício: 16 de Março de 2018

Imersão em Cerâmicas Posteriores
ʓʓCoordenação: Equipe Dentística
ɍɍInício: 23 de Abril de 2018

Insights em Ortodontia Lingual - Arco Reto Prieto
ʓʓCoordenação: Equipe OrthoEvidence
ɍɍInício: 22 de Maio de 2018

62
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Cirurgia Plástica Periodontal e
Princípios de Microcirurgia
ʓʓCoordenação: Equipe Personnalité
ɍɍInício: 15 de Fevereiro de 2018

##Carga Horária: 120 horas

Toxina Botulínica e Preenchimento Facial
ʓʓCoordenação: Altamiro Flávio
ɍɍInício: 26 de Fevereiro de 2018

##Carga Horária: 108 horas

##Carga Horária: 60 horas

##Carga Horária: 16 horas

##Carga Horária: 56 horas

##Carga Horária: 48 horas

##Carga Horária: 16 horas

##Carga Horária: 40 horas

##Carga Horária: 29 horas

##Carga Horária: 64 horas

##Carga Horária: 16 horas

##Carga Horária: 12 horas

##Carga Horária: 20 horas

Imersão em Instrumentação Rotatória
e Recíproca dos Canais Radiculares
ʓʓCoordenação: Prof. Iussif Mamede Neto
ɍɍInício: 07 de Junho de 2018

##Carga horária: 20 horas

Imersão em Estética com Resinas
Compostas Anteriores
ʓʓCoordenação: Thiago Ottoboni / Equipe Dentística
ɍɍInício: 14 de Junho de 2018

##Carga Horária: 16 horas

Implantodontia para Iniciantes:
Formação Cirúrgica e Protética
ʓʓCoordenação: Getulio de Marães / João Geraldo
ɍɍInício: 22 de Junho de 2018

##Carga Horária: 160 horas

Imersão em Aumento de Coroa Clínica
ʓʓCoordenação: Amin de Macedo Mamede Sulaimen
ɍɍInício: 28 de Junho de 2018

##Carga Horária: 34 horas
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Segurança l Praticidade l Tranquilidade

Viabilidade das Restaurações
Diretas em Resina Composta
Transcirúrgicas

que você precisa e seus

pacientes valorizam.

PROJETO DE PESQUISA AVALIA RESULTADOS DESSE
PROCEDIMENTO HÁ MAIS DE 13 ANOS E CONCLUI SER
UMA SOLUÇÃO VIÁVEL PARA O SERVIÇO PÚBLICO
SEGURA

COMPLETA
Nesta edição da Revista Odonto, a ABO Goiás apresenta uma novidade. A partir deste número, autores de artigos publicados na Revista
Odontológica do Brasil-Central (Robrac), também da instituição,
comentarão seus trabalhos com exclusividade.
A estreia é com a professora doutora e pesquisadora da Faculdade de
Odontologia da Universidade Federal de Uberlândia, Priscilla Barbosa
Ferreira Soares. Ao lado de Lyvia Xavier, Andomar Vilela, Gabriella
Mesquita e Carlos Soares, ela estudou e redigiu o artigo Restaurações
Diretas em Resina Composta Transcirúrgicas em dentes traumatizados:
acompanhamento de série de casos na clínica de Traumatismo DentoAlveolar da FOUFU, publicado na revista volume 26, número 76, 2017.
Utilizadas quando a restauração de dentes é inacessível pelas técnicas
convencionais, as restaurações transcirúrgicas se tornam viáveis ao
permitir um acesso cirúrgico-periodontal à cavidade da parede cervical
para criar um isolamento de campo livre de saliva e contaminação,
permitindo a realização do procedimento. Na rede pública ela reduz
o número de sessões clínicas e consequentemente o tempo total do
tratamento, o que aumenta o conforto ao paciente.
Por isso, o grupo de pesquisa ao qual Priscilla é vinculada se utiliza das
restaurações transcirúrgicas e diretas em resina para ampliar o acesso
social aos tratamentos reabilitadores, uma vez que não há gastos com
serviços protéticos.
O trabalho e o atendimento é realizado pela equipe desde 2004, a
partir de quando conseguiram eliminar o tempo de espera para cicatrização no qual o paciente do município de Uberlândia e região teria que
ficar sem restabelecimento da estética nos dentes anteriores, que são
os mais acometidos pelo traumatismo.

Viés

O interesse pelo assunto surgiu da percepção de que na literatura
existem vários relatos de casos clínicos abordando as restaurações

transcirúrgicas, porém existem estudos apontando a preservação
desse tipo de trabalho reabilitador. “Ou seja, falta sim maior evidência
científica para suportar este tipo de procedimento. Isso acaba por
gerar falsas definições de que este procedimento não é eficaz”, frisa a
pesquisadora.

São aceitas submissões de pesquisas científicas
originais, relatos de caso e revisões de literatura.
Acesse robrac.org.br e inscreva-se gratuitamente.

Única linha de Autoclaves

desde a versão mais

com até 29 sistemas

simples.

de segurança.

PRÁTICA
Fácil de instalar e
prática para usar.

“Esta é, na minha visão, uma função precípua da pesquisa e da pós-graduação na universidade pública brasileira: gerar evidência para que os
clínicos possam se beneficiar deste conhecimento. O acesso cirúrgico
viabilizando um campo adequado para a restauração concomitante,
reduz tempo clínico, menor número de sessões, maior aceitabilidade
pelo paciente, pois ele terá a solução estética e funcional em menor
tempo e consequentemente com menor custo”, destaca Priscilla.

A ROBRAC é uma revista científica com Qualis
Capes editada pela ABO Goiás.

Tecnologia de ponta

Expertise de quem
é especialista em
equipamentos
hospitalares.

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

PERTO
DE VOCÊ

LÍDER

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

TECNOLOGIA

BONITA

Autoclaves assinadas

Suporte técnico em

pela STERIS, marca líder

todo o país.

global em esterilização.

Opcionais que facilitam sua vida:

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

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

www.sercon.ind.br
Acesse o artigo
completo no site
da Robrac

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

Segundo ela, o grupo tem em andamento o acompanhamento de
muitos outros procedimentos com ou sem intervenção transcirúrgica.
“Tenho a segurança em afirmar que, se bem executado, as restaurações
diretas em resina em dentes traumatizados são procedimentos seguros
e eficazes”, ressalta.

Para a professora, o acompanhamento dos pacientes reabilitados é
extremamente importante para a manutenção da saúde periodontal
e consequente longevidade do trabalho restaurador. “Mesmo não
conseguindo avaliar maior número de pacientes atendidos, muito
pela dificuldade de retorno dos mesmos, o resultado foi satisfatório.
Mostra-se que as restaurações diretas transcirúrgicas apresentam
alternativa viável nos casos de lesões dentárias com envolvimento
subsulcular de maneira rápida, eficiente e de baixo custo”, frisa.

ECONÔMICA

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

Brasília:
Dental Melhor | Tel.: (61) 3224-0705
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Sucesso: a marca do CIOGO
A 19ª EDIÇÃO DO EVENTO CONFIRMA AS PREVISÕES DE
RECORDE DE PÚBLICO DE PROFISSIONAIS E ESTUDANTES,
ALÉM DE SE MANTER COMO UM DOS MAIORES CONGRESSOS DA ÁREA NO BRASIL
Confira todas as fotos
do evento em nossa
página no Facebook

Diversas especialidades da Odontologia ganharam holofotes no CIOGO
2017, um dos maiores Congressos da área no País. Entre 13 e 16 de
setembro, os profissionais se reuniram no Centro de Convenções de
Goiânia para trocar experiências, participar de oficinas e cursos sobre
novidades na ciência e suas aplicações na prática clínica diária.
O Congresso totalizou mais de 10 mil participantes nos quatro dias
de evento. Além de apresentar produtos e oferecer oportunidades de
negócios, a Feira Comercial teve movimento intenso onde reuniu mais
de 100 das maiores e melhores empresas do segmento odontológico
para os visitantes que ainda participaram de promoções e sorteios.
A grande atração cultural desta edição, o humorista Fábio Rabin, levou
os espectadores a gargalhadas no show de abertura do CIOGO em 13 de
setembro. O auditório do Teatro Rio Vermelho com capacidade para 2
mil pessoas ficou lotado para receber o stand up comedy do ex-integrante do programa Pânico na TV.
Na programação científica, o CIOGO é mestre em tornar Goiânia a mais
cosmopolita das cidades. O Congresso trouxe ao evento palestrantes
renomados do Brasil e do exterior. O principal nome dessa vez foi o
indiano radicado na Suíça, Nair Ramachandran, considerado um dos
maiores pesquisadores mundiais na Endodontia e um dos autores
clássicos para qualquer estudante e profissional da especialidade. Na
ocasião, ele falou para cerca de 400 congressistas sobre biologia do
periápice.

Módulos e Cursos

A organização do Congresso dividiu módulos por especialidade:
Ortodontia, Endodontia, Odontopediatria, Cirurgia Buco-Maxilo-Facial,
Radiologia e Diagnóstico, Odontologia Legal, Saúde Coletiva, Equipe

Auxiliar e Militares. As demais especialidades foram contempladas na
grade principal e o CIOGO 2017 ainda contou com conferências sobre
diversos temas na área da Saúde.
Ao todo, o evento recebeu 148 palestrantes nacionais e estrangeiros.
Foram 14 convidados vindos de outros países: Nicolas Claviglia, Pablo
Santoro e Ricardo Schafer, da Argentina; Oscar Arauco, Amilkar Javier
Rocha Aguilar e Ivan Ronald Huanca, da Bolívia; Marco Abanto, do Peru;
Juan Arias, da Espanha; Paulo Jorge Vaz Cardoso Monteiro, de Portugal;
Sharon Brooks, dos Estados Unidos; Nair Ramachandran, da Índia;
Adalsa Hernandez, da Venezuela; Juan Carlos Zárate Rodriguez, do
Paraguai, e Adan Yañez, do México.

Reconhecimento

Com R$ 12 mil em prêmios, o CROOL Centro Odontológico premiou os
melhores trabalhos científicos apresentados no CIOGO. Separados nas
categorias Fórum Clínico, Fórum Científico, Fórum Acadêmico, Pôster
Científico e Pôster Clínico, os profissionais, pesquisadores e acadêmicos apresentaram e discutiram estudos e pesquisas em Odontologia.
Os trabalhos classificados nas três primeiras posições de cada
categoria (Fóruns Clínico, Científico e Acadêmico, e Pôsteres Clínico e
Científico) receberam uma premiação em dinheiro, sendo R$ 1,2 mil
para o 1º colocado de cada categoria; R$ 700 para o 2º colocado de
cada categoria; e R$ 500 para o 3º colocado de cada categoria.
Os trabalhos premiados foram advindos de seis instituições de ensino,
dos estados de Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais e São Paulo. O
Congresso recebeu 359 submissões de pesquisadores de 59 instituições distintas, presentes em 14 estados – o que confirma a expressão
nacional do CIOGO diante da comunidade acadêmica.

Trabalhos científicos
premiados

Oferecimento

FÓRUM CIENTÍFICO

2º lugar - PB-65 - Morganna Borges de Almeida Souza

Instituição: UFG

3º lugar - PB-48 - Larissa Ribeiro Silva

1º lugar - FCI-05 - Karolline Alves Viana

Instituição: UNESP

2º lugar - FCI-01 - Érica Miranda Torres

Instituição: UNB

Instituição: UFG

3º lugar - FCI-10 - Lorena Ferreira de Lima
Instituição: UFG

PÔSTER CLÍNICO

1º lugar - PA-10 - Juliana Borges da Silva Ferreira
Instituição: UFG

FÓRUM ACADÊMICO

1º lugar - FAC-05 - Felipe Graça Andrade

Instituição: Universidade Federal de Uberlândia

2º lugar - FAC-06 - Maykely Naara Morais Rodrigues
Instituição: UNIP Goiânia

3º lugar - FAC-13 - Victor Hugo Fernandes Vasconcelos
Instituição: UFG

FÓRUM CLÍNICO

2º lugar - PA-14 - Thuane de Almeida Araújo

Instituição: UFG

3º lugar - PA-61 - Érika Santos Souza

1º lugar - PB-50 - Isabel Cristina
Cabral de Assis Salama

FÓRUM CIENTÍFICO

2º lugar - PB-65 - Morganna
Borges de Almeida Souza

1º lugar - FCL-04 - Érica Miranda Torres

Instituição: UFG

2º lugar - FCL-03 - José Ricardo Claudino Ribeiro

Instituição: ABO Goiás

Instituição: UNIP Goiânia

3º lugar - FCL-09 - Eduardo Fernandes de Castro
Instituição: UFG

1º lugar - FCI-05 - Karolline Alves Viana
Instituição: UFG

FÓRUM ACADÊMICO

2º lugar - FCI-01 - Érica Miranda Torres

Instituição: Universidade Federal de Uberlândia

3º lugar - FCI-10 - Lorena Ferreira de Lima

1º lugar - FAC-05 - Felipe Graça Andrade

Instituição: UFG

2º lugar - FAC-06 - Maykely Naara Morais Rodrigues

Instituição: UFG

Instituição: UNIP Goiânia

3º lugar - FAC-13 - Victor Hugo Fernandes Vasconcelos
Instituição: UFG

FÓRUM CLÍNICO

1º lugar - FCL-04 - Érica Miranda Torres
Instituição: UFG

PÔSTER CIENTÍFICO

2º lugar - FCL-03 - José Ricardo Claudino Ribeiro

Instituição: UNESP

3º lugar - FCL-09 - Eduardo Fernandes de Castro

1º lugar - PB-50 - Isabel Cristina Cabral de Assis Salama

Instituição: UNIP Goiânia
Instituição: UFG

PÔSTER CIENTÍFICO
Instituição: UNESP

Instituição: UNESP

3º lugar - PB-48 - Larissa Ribeiro Silva
Instituição: UNB

PÔSTER CLÍNICO

1º lugar - PA-10 - Juliana Borges da Silva Ferreira
Instituição: UFG

2º lugar - PA-14 - Thuane de Almeida Araújo
Instituição: UFG

3º lugar - PA-61 - Érika Santos Souza
Instituição: ABO Goiás
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Oportunidade para
aprimorar conhecimentos
ESPECIALIZAÇÕES RECEBEM INSCRIÇÕES PARA CURSOS
MINISTRADOS POR PROFESSORES RENOMADOS

Uma das melhores proporções mundiais de cirurgião-dentista por
habitantes está no Brasil. O diferencial das habilidades do profissional é fator determinante no desempenho da carreira. A especialização surge como uma excelente forma de aprimorar e alcançar
conhecimentos específicos, fazer networking e ampliar as possibilidades de atuação. Tradicional dentro e fora do estado, a ABO Goiás
está com inscrições abertas para especializações em quatro áreas.

Prótese Dentária

A qualidade do tratamento oferecido aliado a métodos rápidos, menos invasivos e com resultados satisfatórios impactam diretamente
na escolha dos pacientes. A odontologia digital, que veio para dinamizar os tratamentos de reabilitação oral, é enfatizada no curso de
Especialização em Prótese Dentária, incluindo desde o planejamento
digital do sorriso até o emprego das revolucionárias ferramentas
CAD/CAM, extensivamente aplicada na confecção de pilares personalizados estéticos para próteses sobre implantes e restaurações
totalmente cerâmicas.
Na ABO, a equipe competente e experiente possibilita dar ao curso
uma visão ampla necessária aos casos de maior complexidade de
reabilitação oral atendendo às demandas estéticas e funcionais do
paciente. O aluno participa ativamente do diagnóstico, planejamento

e execução de casos com diferentes graus de complexidade envolvendo cirurgias periodontais estéticas e de implantes, restabelecimento
de DVO, facetas e lentes de contato cerâmicas, facetas de resina composta e opções protéticas implantossuportadas, graças à formação
multidisciplinar da equipe Reabilitação Oral, formada por periodontistas, implantodontistas e protesistas.
A especialização é destinada a clínicos gerais e especialistas que
buscam resultados diferenciados nos tratamentos reabilitadores e
desejam se atualizar nas inovações na área. A especialização tem
duração de 25 meses com encontros mensais de terça a sexta-feira, a
partir de fevereiro de 2018.

Odontopediatria

O público infanto-juvenil é estratégico para mudar os dados alarmantes em relação à saúde bucal no País. Consciente de sua importância
desde a infância, muito pais já perceberam a necessidade de levar as
crianças ao dentista logo cedo, inclusive para diagnóstico de patologias orais, tratamento de sequelas de trauma e reabilitação oral estética e funcional dos pequenos. Seguindo a ousadia e inovação da equipe
de Odontopediatria da ABO Goiás, a instituição trouxe para Goiânia um
novo formato para o curso de Especialização na área há 8 anos.

Ao final, os alunos saem com competências diferenciadas para
o cuidado pediátrico, sabendo lidar com diferentes formas e
tecnologias de gerenciamento de comportamento, e com uma visão
holística de atendimento integral à saúde da criança, semelhante
à formação dada ao médico durante sua residência na pediatria.
Coordenadora do curso ao lado de Geovanna Machado, Anelise
Daher afirma que estarão incluídas na próxima turma abordagens
psicológicas e farmacológicas de atendimento infantil em um
currículo à parte, extendido, vivência em sedação e anestesia geral,
clínica de atendimento inter/multidisciplinar em todos os módulos
com presença de ortodontista, psicólogo e fonoaudiólogo, habilitação em laserterapia inserida em disciplina de diagnóstico bucal de
Odontopediatria e sedação inalatória com óxido nitroso.
“Na sexta turma da Especialização, a experiência dessa equipe
lidará com o desafio de oferecer conteúdo programático além do
exigido pelo CFO, visando uma formação mais completa e aprofundada para atender a criança, usufruindo além das estruturas física
e logística excelentes da ABO Goiás, parcerias que nos permitam
dar um passo além de tudo que já vivenciamos até hoje”, frisa
Anelise. Com um incentivo a mais, o curso oferece bolsa com
desconto para o aluno que se destacar na seleção e para o que
obtiver melhor desempenho durante o curso. A Especialização em
Odontopediatria terá duração de 24 meses e começará em março
de 2018. O processo seletivo será em 25 de janeiro de 2018.

Endodontia

Comumente associada à “dor de dente”, a Endodontia representa uma
das principais demandas de atendimento nos consultórios odontológicos. A especialidade visa a manutenção dos elementos dentários e
da boa saúde bucal, dentro de princípios biológicos e científicos, com
atuação no diagnóstico e tratamento dos fenômenos fisiopatológicos
que acometem o complexo dentino-pulpo-periapical.
O avanço constante dos métodos diagnósticos (como a tomografia
computadorizada e oximetria de pulso) e de recursos terapêuticos (instrumentação mecanizada em movimentos rotatórios e reciprocantes,

ultrassom, microscopia clínica, entre outros) tem possibilitado a
realização de tratamentos com maior previsibilidade. Neste contexto,
a Endodontia representa uma excelente escolha dentre as demais
especialidades odontológicas.
A turma de Especialização em Endodontia de 2018 da ABO Goiás,
coordenada pela equipe EndoScience, terá seleção em 24 de fevereiro.
O curso, que possui duração de 24 meses e terá início em abril, será
conduzido sob total embasamento científico aliado à intensa atividade
clínica e aplicação das mais recentes tecnologias.

Ortodontia

Com seleção em 27 de jandeiro, a novo turma da ABO Goiás terá
início em março de 2018. O curso busca a formação do profissional
na prática Ortodôntica visando a prevenção, interceptação e correção das más oclusões por meio do diagnóstico, do prognóstico, tratamento e controle pós-tratamento. Os estudantes desenvolverão
as habilidades em encontros mensais, de segunda a quarta-feira.
Segundo o coordenador da Especialização, Regis Murilo, que
comanda o curso ao lado de Acácio Fuziy, toda discussão será conduzida sem dogmas, aberta ao debate científico. Uma construção
de pensamento apoiado na biologia e formado por pesquisas bem
conduzidas. A programação é alicerçada em conhecimentos básicos
essenciais aos entendimentos de todos os fenômenos fisiopatológicos relacionados ao sistema estomatognático e suas implicações. Além do mais, é acrescido do planejamento, estruturação
do diagnóstico, tratamento e aplicação de técnicas de tratamento
ortopédico-ortodôntico.
Regis salienta que a Associação inclui módulos de Imersão com
professores convidados, ampla disponibilidade de pacientes,
materiais para a prática clínica e prestação de consultoria a casos
particulares. “Temos laboratórios modernos, exclusivo serviço de
Radiologia com Tomografia Computadorizada, laboratório CAD/CAM,
clínicas modernas e completamente equipadas. Sem dúvidas, isso
contribui com o sucesso do aluno da ABO Goiás”, destaca.
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Reforma trabalhista: o que
todo dentista deve saber
NOVA LEI FLEXIBILIZA E DÁ MAIS SEGURANÇA
JURÍDICA ÀS RELAÇÕES DE TRABALHO

Após meses de negociações e debates, o Congresso votou a Reforma
Trabalhista. O texto entrou em vigor em 11 de novembro e, com ele,
mudanças significativas para trabalhadores e empregadores. Entre
eles, o fim da obrigatoriedade da contribuição sindical, alterações na
contratação e jornada laboral e terceirização ampla. Ainda envolta em
dúvidas, a Revista Odonto traz nesta edição como a atual legislação
impacta os profissionais da Odontologia.
Pontos sensíveis como ambiente de trabalho e remuneração não foram
alterados e não podem ser excluídos ou sofrer alterações mesmo em
convenção coletiva. Dessa forma, permanecem inalteradas as normas
de saúde, segurança e higiene do trabalho, os pagamentos de FGTS, 13º
salário, seguro-desemprego, salário-família, adicional por hora extra,
licença maternidade de 120 dias e aviso prévio proporcional ao tempo
de serviço.
A lista de novas regras é relativamente extensa. A contribuição sindical,
por exemplo, tinha natureza tributária e, portanto, era recolhida compulsoriamente pelos empregadores e pelos trabalhadores anualmente no
valor equivalente a um dia de trabalho no ano. A Consolidação das Leis
Trabalhistas (CLT) determinava o recolhimento por todos os integrantes
de determinadas categorias econômica ou profissional ou de uma
profissão liberal, independentemente de associação a um sindicato.
Segundo o advogado Écio Almeida, mesmo com o teor compulsório na
CLT, o pagamento sempre foi questionado e considerado indevido em
muitas sentenças judiciais no País. “Com as mudanças legais, a contribuição sindical passa a ser opcional, condicionada à autorização prévia
e expressa do trabalhador empregado ou autônomo”, diz.
Apesar disso, há menos de dois meses em vigor, as novas regras já
são alvo de ações no Supremo Tribunal Federal. Desde a sanção do
texto, entidades sindicais ingressaram com questionamentos acerca da
legalidade de a contribuição sindical ter se tornado facultativa e outra
entidade representativa discorda do trabalho intermitente.

“Além disso, o texto legaliza a jornada 12x36. Já o horário de almoço
que variava entre 1 e 2 horas agora pode ser combinado. No entanto,
ele deve ser de no mínimo 30 minutos para quem trabalha mais de
6 horas diárias e a possível redução deve refletir no fim da jornada”,
detalha o advogado.
Em relação às horas extras, o banco de horas deve ser alvo de acordo
individual, porém elas devem ser gozadas em até seis meses. Caso
contrário, serão pagas em espécie como horas extra com acréscimo de
50% do valor.

Trabalho intermitente

A questão envolve não apenas representatividade junto a categorias profissionais, mas também vultosos montantes de dinheiro e a própria existência
dessas instituições associativas. No Brasil, existem cerca de 17 mil sindicatos,
de acordo com dados do Ministério do Trabalho que, juntos, arrecadaram
aproximadamente R$ 3,5 bilhões dos trabalhadores somente em 2016.
Para tentar solucionar o déficit orçamentário, sindicatos de nível nacional articulam com o Executivo Federal a regulamentação da cobrança
da taxa assistencial - ou contribuição assistencial - para todos os
trabalhadores e não apenas os filiados. Essa seria a saída para o fim da
contribuição sindical obrigatória e também para ampliar os valores arrecadados considerando que apenas 20% dos trabalhadores brasileiros
são sindicalizados, segundo o IBGE.
Écio destaca que a única contribuição ou imposto obrigatório continua
sendo aquele referente ao registro em Conselho de Classe - no caso
dos goianos, o Conselho Regional de Odontologia de Goiás (CRO-GO).
“A anuidade é compulsória por se tratar de um tributo devido a uma
autarquia que fiscaliza a habilitação profissional e rege o exercício legal
dessa profissão no Brasil”, explica.

Jornada de Trabalho

A flexibilidade pode ser considerada a principal característica da
Reforma Trabalhista. Agora, em vez da rigidez do previsto em lei,
prevalece o acordado. A jornada de trabalho somada às horas extras
possíveis não pode ultrapassar 48 horas semanais. “As horas normais
de trabalho não devem ultrapassar 44 semanais. Isto dado às flexibilidades possíveis da nova lei que ainda precisam ser regulamentadas.
Já o deslocamento também deixa de integrar a jornada mesmo que em
transporte cedido pela empresa”, acrescenta o advogado.
Surge ainda a possibilidade da chamada jornada parcial que substitui
a carga horária de 25 horas semanais com vedação de hora extra. As
opções são 30 horas semanais sem hora extra ou 26 horas semanais
com 6 horas extra, no máximo.

Desde novembro, a CLT permite a contratação de funcionário sem
horários fixos de trabalho recebendo pelo tempo de serviço prestado.
No entanto, Écio frisa que a modalidade não vale para profissões com
legislações específicas, como os dentistas, que devem receber o chamado salário profissional que nunca pode ser estabelecido com base
inferior ao mínimo legal.

Férias

Trinta dias corridos de férias podem ser coisa do passado. Isso se
patrões e trabalhadores concordarem em dividí-las em até três períodos. A nova regra estabelece que um deles deve ser mais de 14 dias e
nenhum pode ser menor de 5 dias corridos.

Terceirização

A prática de demitir um funcionário para recontratá-los como terceirizados foi alvo das alterações trabalhistas. Para vedar essa possibilidade,
o texto determina que o mesmo empregado somente pode retornar a
trabalhar no mesmo local 18 meses após o fim do vínculo empregatício.

Atenção a cobranças de taxas sindicais indevidas
Em São Paulo, o envio de boleto
de cobrança pelo Sindicato dos
Odontologistas do Estado de
São Paulo (SOESP) referente à
contribuição sindical para todos
os Cirurgiões-Dentistas do Estado
desencadeou processos judiciais
que receberam sentença contra o
débito. Esse problema também é
enfrentado por dentistas goianos
que recebem cobrança indevida do
Sindicato dos Odontologistas no
Estado de Goiás (SOEGO).
A fim de ajudar a promover
a resolução de problemas
relacionados à categoria, a ABO
Goiás prestará orientação jurídica
aos associados. No caso de
pendências financeiras alegadas
pelo sindicato, a orientação é
manter contato para negociação
e buscar auxílio dos advogados
da ABO Goiás que alertam para

o fato de o sindicato não ter a
prerrogativa de cassar o registro
de cirurgião-dentista e não poder
exigir o pagamento de contribuição
sindical indevida.
Alvo de contestação por diversas
categorias profissionais, todos
os trabalhadores com regime CLT
deveriam pagar a contribuição
sindical independente da
associação ao sindicato, o que se
tornou facultativa com a reforma
trabalhista. “O questionamento
dessa previsão legal foi alvo de
inúmeras ações judiciais em todo o
Brasil e maioria das decisões foram
favoráveis ao não pagamento,
especialmente por parte dos
autônomos. A cobrança irregular
ensejava cobranças indevidas que
poderiam culminar na cobrança
em via judicial”, afirma o advogado
Écio Almeida.

De que forma as novas regras
trabalhistas afetam os dentistas?
Como era?

Como fica?

Tempo à disposição do patrão aguardando ou executando
ordens compunha o chamado serviço efetivo

Atividades como descanso, alimentação, estudo, higiene pessoal
e troca de uniforme deixam de integrar a jornada de trabalho

Contribuição sindical era obrigatória
independente de filiação a sindicato

Facultativa a partir de 2018. Pode ser voluntária mediante autorização
prévia e expressa do trabalhador empregado ou autônomo

O trabalho intermitente não era previsto
na legislação trabalhista

Contrato de trabalho estabelece prestação de serviço
descontinuada com períodos de trabalho e inatividade

Conforme a jornada de trabalho, o intervalo
de almoço seria de 1 hora ou 2 horas

Agora, o trabalhador tem direito ao menos a 30
minutos de intervalo para repouso ou alimentação. A
possível redução deve refletir no fim da jornada

A legislação anterior estabelecia férias entre
30 e 12 dias ininterruptos, de acordo com a
quantidade de faltas do trabalhador

Poderão ser divididas em até três períodos. Nenhum
deles pode ser menor do que cinco dias corridos, e um
período deve ser maior do que 14 dias corridos.
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Ortodoncia

ABO Goiás lança cursos
internacionais latu sensu
ESPECIALIZAÇÕES EXCLUSIVAMENTE EM ESPANHOL
MARCAM NOVA FASE DA INSTITUIÇÃO AO ASCENDER
NO MERCADO LATINO-AMERICANO COMO UM
DOS CENTROS DE ODONTOLOGIA NO BRASIL

O início de 2018 terá grande empreitada da ABO Goiás rumo à internacionalização. A instituição receberá estudantes latino-americanos para
especializações diferenciadas: todas as aulas serão em espanhol para
atender a especificidade das turmas. Excelência do ensino, flexibilidade, custo de vida mais baixo em Goiânia quando comparado a outros
centros de ensino e facilidades de voo até a capital goiana fazem da
Associação o destino ideal para os latinos interessados em estudar
Odontologia no Brasil.

Agora ao lado da professora e também coordenadora Paula Cardoso,
eles formam a dupla que reforçará a tradicional qualidade, inovação e
dedicação da Equipe Dentística seja nos projetos nacionais ou internacionais a que se propõe executar. “Em 2010, nossa Equipe começou
a participar efetivamente da mudança desse conceito centralizador e
passou a ofertar uma filosofia de trabalho técnico e científico bastante
distinto ao pragmático das escolas paulistas por meio de um novo
conceito de ensino e trabalho”, afirma.

Desde 2013, esse público solicita um curso do gênero por intermédio
de contatos feitos em mídias sociais, aplicativos de mensagens e
telefonemas – o que se concretizou agora. Para facilitar a logística e
contribuir para uma estadia satisfatória, a ABO Goiás firmou convênios
na área de hotelaria já que deslocamento e hospedagem estão entre
as principais necessidades do aluno latino-americano.

O esforço dos alunos no período da Especialização na ABO Goiás, certamente, apresentará resultados. “A capacidade de produção clínica e o
aproveitamento técnico e científico que os espera no curso auxilia para
que tenham uma percepção de valor agregado insuperável”, acredita
o coordenador. É o caso do peruano Roberto Tello. Ele está inscrito na
Especialidad en Estética Dental e ansioso para o início do curso.

Dentística

A Especialidad en Estética Dental será o primeiro curso de longa duração,
com programa completo para a formação em pós-graduação latu sensu
do público estrangeiro. A demanda foi tamanha que as vagas para a
primeira turma foram esgotadas dois meses antes do início das aulas,
previstas para 15 de janeiro. De acordo com um dos coordenadores da
Especialização, Rafael Decurcio, os latino-americanos são ávidos por
conhecimento e pela reciclagem profissional que sempre buscaram,
sobretudo, em São Paulo, cursos de formação latu sensu e strictu sensu.
Para ele, a novidade é sem precedente na história da Odontologia Goiana.

“Será um marco histórico, pois a Odontologia Goiana ocupa o protagonismo na Odontologia há tempos.Para a ABO Goiás, não será
diferente já que se trata do primeiro curso internacional latu sensu da
Instituição, explicitando claramente ao mercado latino-americano que
Bauru e São Paulo não figuram sozinhos como centros da Odontologia
brasileira”, diz Rafael.

“É a primeira vez que estou participando de um programa de especialização no Brasil, que é líder mundial em odontologia estética e marca
as tendências estéticas dentárias. Um dos grupos que permitem a
divulgação dessas técnicas para estrangeiros é o grupo da Dentística”,
afirma. Tello diz ter participado de cursos em São Paulo e Curitiba, mas
tiveram curta duração. “Esta especialização - a segunda em meu currículo - é ideal para pessoas que vivem no exterior. As referências são
muito boas. O mundo está vivendo o boom em odontologia estética e o
Peru não ficou atrás. O tratamento pede resultados altamente estéticos
e exige modernas técnicas e novos materiais que permitem alcançar
esses resultados”, destaca o peruano.
Embora voltado para estrangeiros, o programa será o mesmo exigido
pelos órgãos competentes para a especialização nacional, mudando
apenas a periodicidade, sendo módulos bimestrais de uma semana. A
duração de 24 meses e a natureza teórico-clínico-laboratorial permanecem inalteradas.

Outra novidade da ABO Goiás para 2018 é o curso Especialidad en
Ortodoncia, totalmente em espanhol, que se inicia junto com o curso
nacional, a partir de 19 de março. Embora tenham a mesma duração (36
meses), o programa voltado para estrangeiros tem maior carga horária.
A explicação, segundo Regis Murilo - que é o coordenador da Equipe
OrthoEvidence - está fundamentada na situação diferenciada dos
estudantes. “Eles virão ao Brasil bimensalmente e os encontros serão
durante uma semana para viabilizar a frequência e a carga horária.
Por outro lado, a periodicidade na modalidade nacional é mensal, de
segunda a quinta-feira feira, afirma.
A Equipe OrthoEvidence coordena duas turmas nacionais, tem amplo
know-how e vem se preparando para receber os alunos estrangeiros.
Nos módulos de imersão eles terão acesso a conhecimentos relacionados à ortodontia lingual, biomecânica moderna e tomografia aplicada

De onde vem
a maior parte
dos alunos
estrangeiros
da ABO Goiás?

Argentina

Bolívia

em ortodontia. A turma contará também com a tradicional infraestrutura clínico-laboratorial para aulas teóricas e práticas. De maneira
geral, os países de origem da maioria dos alunos estrangeiros são Peru,
Bolívia, Colômbia, Chile, Argentina e Paraguai. Por isso, a experiência
do corpo docente na língua espanhola é consolidada.
Regis destaca que a trajetória da instituição com alunos do exterior é
fundamental para se projetar em outros quesitos no cenário regional e
brasileiro. “Existem alguns cursos em São Paulo para estrangeiros mas
na nossa região é inédito, assim como no nordeste e norte. Não por
acaso, a demanda é grande”, afirma. Para evitar problemas em relação
à validação do diploma ao fim da Especialização, a equipe da Secretaria
da ABO Goiás se atentou aos detalhes. Uma extensa pesquisa em cada
um dos países da América do Sul foi realizada para verificar as leis
específicas que regem o exercício da profissão de dentista e impactam
diretamente no certificado que atesta as competências pós-curso.

Chile

Colombia

Paraguai

Peru
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ABO Goiás se mobiliza
pela saúde bucal
ATIVIDADES DE ORIENTAÇÃO E PREVENÇÃO A
DOENÇAS DA BOCA SOMARAM MAIS DE 2 MIL
PARTICIPANTES DE TODAS AS FAIXAS ETÁRIAS

A maior parte dos brasileiros não cuida da boca como deveria e busca
auxílio de um dentista apenas quando sente dor. Essa realidade
de 55,6% da população que não vai a consultas anuais, conforme a
Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) de 2013, demanda engajamento de
instituições como a ABO Goiás para ajudar a mudar esse cenário.
Na Semana do Dentista, a instituição aproveitou o simbolismo da data
- 25 de outubro - em homenagem a esse profissional. Por iniciativa
própria e com a colaboração de parceiros, a ABO realizou quatro ações
sociais: palestra para estudantes de uma escola da rede pública da
capital, dois eventos voltados para militares e uma campanha em
conjunto com o Conselho Regional de Odontologia de Goiás (CRO-GO) e
outras instituições parceiras.

Ela afirma que o feedback é sempre positivo, motivo de as instituições
beneficiadas frequentemente solicitarem o retorno das atividades. “É
importante para a Associação, já que cooperar para o desenvolvimento
e difusão da Odontologia e, ainda, promover a Odontologia Coletiva de
forma a contribuir com programas que visem a saúde pública são parte
de sua finalidade estatutária”, afirma.

Para a gerente Administrativa da ABO Goiás, Tereza Mendes, os eventos
objetivam não apenas cumprir a responsabilidade social mas também
atender aos preceitos da entidade.

Tereza destaca que na avaliação interna da ABO, esse tipo de iniciativa
é sempre muito positiva e as parcerias fortalecem a possibilidade de
realizarem ações com cunho social na área da Odontologia. “Inclusive
uma nova grande ação está prevista para abril de 2018, por ocasião do
dia Mundial da Saúde”, antecipa.

Crianças da rede municipal de ensino participaram de palestra
na ABO Goiás e receberam kits de escovação

Policiais militares da ROTAM receberam orientações sobre saúde bucal
em encontro organizado pelo Serviço Odontológico da Polícia Militar

Retorno

Já o Batalhão da ROTAM/PMGO recebeu cirurgiões-dentistas militares
de várias especialidades para tratar do mesmo assunto em 26 de outubro. Na ocasião, 100 policiais da ROTAM/GOIÁS souberam um pouco
mais sobre quais são e como evitar essas enfermidades, como cárie,
doenças da gengiva e lesões bucais.

Vertentes

Ampliando o viés para “Ações de Prevenção em Saúde Bucal – saúde
do bebê, técnicas de escovação, exames preventivos de doenças da
boca”, a ABO Goiás juntamente com o CRO-GO realizou evento para 1,5
mil pessoas em Aparecida de Goiânia em uma praça pública na cidade
durante toda a manhã de 29 de outubro.

O ciclo de palestras começou em 20 de outubro quando acadêmicos de
Odontologia da UNIP/Goiânia e FUG/Trindade esclareceram alunos do
ensino fundamental da Escola Municipal Eva Vieira, na capital, sobre
“Prevenção em saúde bucal – como escovar corretamente os dentes”
no auditório da ABO. Ao todo, 400 crianças participaram nos períodos
matutino e vespertino.
No dia seguinte foi a vez de 200 policiais militares e familiares receberem informações sobre “Prevenção em Saúde Bucal – Doenças da
Boca”. O assunto foi ministrado por cirurgiões-dentistas da ABO Goiás
especialistas em Odontopediatria e Periodontia no Batalhão da Polícia
Militar do Estado de Goiás.

No local foi montada uma estrutura especial para receber especialistas em Odontopediatria, Periodontia e Radiologia Odontológica
que alertaram e orientaram os participantes. A atividade, planejada
com o CRO-GO, teve a parceria e participação dos representantes da
Uniodonto Goiânia, Associação Brasileira de Odontopediatria Regional
Goiás, UNIP/Goiânia e Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida de
Goiânia.

Equipe da ABO Goiás e presidente do CRO-GO comemoram
receptividade em uma das atividades realizadas em outubro
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Réveillon em Goiás:
muita festa e animação
A tradicional virada se aproxima e você ainda está em dúvida sobre
onde reunir família e amigos? Goiás tem diversas cidades turísticas
que acolhem visitantes ao longo do ano e, principalmente no réveillon.
Na programação de 2017, a maioria delas - incluindo a capital - oferece
eventos gratuitos e também requintados com muita música e atrações
diferenciadas. Confira a seleção especial desta edição da Revista Odonto:

Réveillon Piquiras – Para a virada de ano na unidade Flamboyant do
restaurante, o Piquiras organiza evento, às 22 horas, com a presença
dos DJs Rafatom e Geison Look para animar a festa em que serão servidos chopp, refrigerante, água, bufê com cardápio especial e a cortesia
de um espumante para cada duas pessoas. A mesa para quatro pessoas
custa R$ 250 por pessoa.

Goiânia

Réveillon 2018, do Bolshoi Pub – A banda Liga Joe é a aposta para
abrilhantar a chegada de 2018. O local oferecerá open bar até as 4
horas (uísque, vodca, cervejas, refrigerantes, sucos, coquetel de frutas
sem álcool e água), open food com entradas. A casa abrirá às 22 horas.
Os ingressos individuais custam R$240 e há a possibilidade de reservar
mesas.

Quem vai passar o réveillon na capital goiana pode optar por festas em
restaurantes, boates, hotéis, clubes e o já conhecido evento gratuito
organizado pelo Governo do Estado, que ainda não teve as informações
divulgadas.
Réveillon Volta ao Mundo, Gold Stage da Santafé Hall – A dupla Bruno
& Marrone é atração que será realizada no CEL da OAB, a partir das 22
horas. No valor do ingresso (R$ 350 masculino e R$ 290 feminino) estão
incluídos open bar (whisky 12 anos, energético, vinho, gim, champagne,
vodka, água de coco, suco, cerveja, água mineral, refrigerante) e open
food de comida japonesa.
Réveillon Uma Noite em Buenos Aires, do Castro’s Park Hotel – No
evento às 22 horas, além de bufê à vontade; open bar (whisky, vinho
argentino, espumante, refrigerante, água e coquetel de frutas), os
participantes terão à disposição uma cabine de fotos, decoração
temática, shows de tango e com o DJ Renato Jayme e uma super
contagem regressiva. Ingresso a partir de R$ 430. Na brinquedoteca do
hotel, uma programação voltada para crianças até 10 anos. O espaço
terá equipe de recreação com programação especial e buffet infantil
das 21h às 2h. De 0 a 5 anos o evento é cortesia do hotel, entre 06 e 10
anos custa R$150.
Réveillon Jaó 2018: 50 anos de tradição – Nesta edição, o clube tem
como atração a Banda Young. Os valores diferenciados de mesas para
associados (a partir de R$ 558) e não associados (R$ 598) inclui bufê
completo com bebidas, frios, ilha teen, jantar, mesa de frutas e bufê
de saída e ainda um espumante de cortesia para o brinde. O evento
ocorrerá entre 21h e 4h no Salão Social.

Interior goiano

Até o fechamento desta edição, as Prefeituras das cidades de
Caldas Novas, São Simão, Goiás e Pirenópolis não haviam fechado a
programação.
Na cidade de Rio Quente, próximo a Caldas Novas as atrações são:
Rio Quente Resorts – Se você busca um lugar para começar o novo ano
em alto estilo, fugindo dos tradicionais destinos mas com a possibilidade de desfrutar de festa, diversão e sossego, o Rio Quente Resorts é
uma boa opção. O local oferece aos hóspedes festivais, shows e festas
em meio a natureza e paisagens exuberantes que agradam toda a
família. O complexo disponibiliza pacotes completos com hospedagem
e acesso às festas no site da empresa.
Hot Park – Considerado como umas das maiores e melhores festas
do Centro-Oeste do Brasil, o réveillon no Hot Park apresenta atrações
especiais em 2017. Para os mais baladeiros, o parque tem programação
próximo às piscinas, onde são montadas tendas e palcos onde a festa
começará às 21 horas e segue até o dia amanhecer. A programação
também inclui frios e petiscos no bar Tô na Praia do Cerrado entre 22h
e 02h, além de uma garrafa e uma taça de espumante. Os ingressos
estão disponíveis no site do parque.
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Odontologia goiana:
orgulho nacional
ABO GOIÁS OFERECE ATÉ
26% DE DESCONTO EM SUA
CONTRIBUIÇÃO ANUAL POR
UMA ODONTOLOGIA DE PONTA

Neste contexto, a instituição também
promove grandes eventos, como o CIOGO e
o Estética Goiás, que se tornaram referência
nacional e internacional na atualização científica da comunidade odontológica e também
em uma grande vitrine de lançamentos e
comercialização dos melhores equipamentos,
materiais e serviços para a Odontologia.

A ABO Goiás progrediu de modo muito expressivo na última década e, junto com ela, a
odontologia goiana vem sendo enaltecida ao
revelar grandes pesquisadores, autores, professores e clínicos. Dentistas que viajam pelo
Brasil comumente ouvem menções de colegas
sobre o notório protagonismo alcançado nos
últimos anos.

Para subsidiar todo esse avanço, a instituição tem feito importantes investimentos
estruturais que podem ser conferidos no
quadro ao lado. Tudo isso tem sido possível
pelo respaldo e confiança da classe odontológica depositados na instituição, aos quais
a equipe da ABO Goiás deseja honrar com
grande responsabilidade.

A instituição tem buscado promover a
Odontologia de vanguarda, com total
fundamentação científica, através do ensino
e estímulo à pesquisa em seus programas de
pós-graduação, concomitantemente oferecendo à comunidade tratamento odontológico
de alta qualidade em todas as especialidades
com custo reduzido, cumprindo assim ainda
seu importante papel social.

A contribuição anual dos profissionais
compõe uma receita muito imporante para
investimento e manutenção de todos esses
progressos. Assim, a ABO oferece condições
especiais para pagamento antecipado e aos
acadêmicos e recém-formados oferta gratuidade promocional (consulte regulamento).
Para mais informações, ligue no telefone (62)
3236-3101 ou se associe pelo site ao lado.

Investimentos recentes
na ABO Goiás
- Aquisição de um Tomógrafo Computadorizado
e modernização do Serviço de Radiologia
- Aquisição de um Microscópio Clínico
- Aquisição de 20 fotopolimerizadores SDI
- Reforma e instalação do 2º Laboratório
Hands On (em andamento)
- Reforma e melhorias na Central de Atendimento ao
Paciente (ar condicionado, longarinas e mobiliário)
e Ampliação da Clínica de Apoio (em andamento)
- Instalação de um elevador e outras
adequações de acessibilidade
- Aquisição de novo Autoclave de
grande porte para esterilização
- Ampliação da Biblioteca e aquisição
de novos livros para o acervo
- Adequações no Auditório
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O teatro como terapia
ENDODONTISTA DANIELA FACURE APOSTA NA ATUAÇÃO
PARA ROMPER BARREIRAS E CONQUISTAR A FELICIDADE QUE
REPERCUTE INCLUSIVE NA VIDA PROFISSIONAL
Devido à possibilidade de desenvolver várias
habilidades, o teatro é bastante procurado por
quem busca perder a timidez ou mesmo por
candidatos a vagas de emprego interessados
em provar ou aprimorar a comunicação em
grupo. Ao contrário da maioria das pessoas, a
fuga - no sentido mais figurado da palavra -, é o
que aproximou a endodontista Daniela Facure
dessa arte milenar.
Complexo, o trabalho em consultório particular e em clínicas de Goiânia desde 2002
culminou em um redemoinho pessoal com
pitadas de ansiedade e inquietude. Isso tudo
por causa das demandas complementares ao
exercício como dentista.
“O consultório exige de nós paciência,
estudo, dedicação, tempo e psicologia. É algo
minucioso e que mexe com a autoestima dos
pacientes de forma intensa. Muitos casos de
depressão, pânico, agressão familiar e câncer,
por exemplo, são diagnosticados durante o
tratamento odontológico. O cirurgião-dentista
é receptor de cargas expressivas deixadas pelos pacientes sem que eles percebam“, relata.
Nesse contexto, o teatro entrou na vida dela
como brincadeira há cerca de cinco anos. As
amigas se reuniram e decidiram fazer da
Vivace Escola de Teatro o divã que nunca
tiveram. A endodontista, que é casada e mãe
de um rapaz de 24 anos, destaca o início da
trajetória na dramaturgia.

Segundo ela, as sextas-feiras à noite eram
preciosas para o grupo. “Nelas, iniciava a gostosa brincadeira de jogar para o ar as agruras
dos cinco dias da semana vivenciados entre
quatro paredes. Ali deixávamos os medos, as
angústias e criávamos um ambiente descontraído com amor e amizade”.
A curiosidade e amor pela atuação foram
crescendo juntamente com os sonhos. Um
novo ato, dessa vez um dos mais marcantes
de sua história, estava por vir. A vontade de
mergulhar neste mundo incrível do teatro
(amador) ganhou proporções inimagináveis
que se concretizaram somente agora, aos
42 anos de idade, quando surgiu uma doce
realidade: atuar no Teatro Sesi, em Goiânia.
“Foi, novamente, uma espécie de brincadeira
de criança grande. Fui convidada por um grupo de adolescentes a
atuar como Mentora
Islena, personagem
de uma peça baseada no livro Projeto
Dois Corações, de
Mércia Aguiar, e
No Projeto Dois
Corações, encenado
em novembro deste
ano, a endodontista
e atriz Daniela Facure
estrelou ao lado de seu
marido e arrebanharam
350 espectadores

durante todo o ano de 2017 frequentei ensaios
semanais onde fiz amizades eternas. Aceitei
e quando percebi 350 pessoas nos aplaudiam
de pé. É e foi mágica pura!”, relembra.

Transformações

Mudanças em diversas nuances após o
ingresso no teatro começaram a ser notadas
por Daniela e pelas pessoas que a rodeiam.
Quando começou as aulas, ela afirma que
todos riram dizendo se tratar de mais uma de
suas loucuras não realizadas na infância.

“Aí me questionei: por que não? Afinal, o teatro
apareceu em minha vida como forma de terapia. Sempre gostei de mudanças. Gosto do
que me desafia e não me deixa ficar parada.
Atualmente, depois de tantos anos brincando
de atuar, se me encontram triste perguntam
se parei com o teatro”, confidencia Facure.

A explicação curiosa para o resgate
de pessoas com conflitos por meio do
teatro é explicada pela presidente da
ISMA (International Stress Management
Association) no Brasil, Ana Maria Rossi.
Segundo ela, o teatro permite que a pessoa
se caracterize e possa dramatizar situações
de uma forma que ela dificilmente poderia
fazer no dia a dia. “Em vez de dramatizar a
vida real, ela dramatiza o papel que está
interpretando”, diz.
Por tantos benefícios, o marido é o maior
incentivador da atividade, inclusive atuou
como um dos principais personagens da
peça que protagonizaram em novembro.
Na avaliação da endodontista, atividades
complementares e despretensiosas são uma
válvula de escape não apenas importantes,
mas necessárias. “Os hobbies deveriam ser
obrigatórios“, brinca.

Protagonistas

Mais madura, hoje ela possui diversas referências profissionais. Na lista estão a Vivace,
as companheiras de teatro, os professores
Valéria Braga e Rodrigo Cunha, ambos da
Vivace Escola de Teatro, e o Solar da Mímica,
um centro de pesquisa e difusão do teatro
ativo localizado em Juquitiba (SP).

“Uma peça marcante para mim é Espécie, com
direção de Valéria Braga e atuação de Rodrigo
Cunha. É um monólogo intimista e bastante
reflexivo sobre o significado da vida e da
morte que tem a luz como fio condutor do
enredo. Tamanha a qualidade da peça que foi
reconhecida pelo Prêmio Funarte - Myriam
Muniz de Teatro”, observa.

Variedade

O hobby de Daniela Facure não se restringe
ao teatro. Ela pratica outras atividades mesmo sem regularidade. Preparado para muita
radicalidade? Acredite, ela faz mergulho com
cilindro, mountain bike e trilha - especificamente na Chapada dos Veadeiros. A ideia é
ter contato direto com a natureza, modificar o
ciclo pessoal e fazer amizades.

“Tanto no teatro quanto nas demais atividades,
busco reconhecimento pessoal porque me
fazem bem. A maior e única conquista que
obtenho com todas elas chama-se Felicidade.
Assim, a minha pretensão é continuar a fazer
como faço: sem cobrança e com amor. Sugiro
aos colegas leitores que tenham ao menos um
hobby. O consultório e sua atividade preferida
devem ser alternados, alterados e não algemados. Agende você em sua vida e dê preferência
para a felicidade”, aconselha Facure.

O teatro promoveu a ascensão pessoal e garantiu à Daniela a
renovação e conquista de novas amizades dentro e fora dos palcos

Uma das vertentes da atuação de Facure
(à dir.) é o atendimento a pessoas com
necessidades especiais em ambiente
hospitalar. Na foto, ela com a irmã e
odontopediatra, Ana Cássia De Vito
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9ª Turma de Facetas Cerâmicas Internacional com
alunos de diversos países da América Latina

Curso de imersão em Odontologia para Cardiopatas
e Diabéticos coordenado pela dentista Camila
de Freitas e o médico Alberto Las Casas Jr

Turma de Especialização em Radiologia e
Imaginologia em comemoração ao Dia do Dentista

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

Curso de Manipulação Tecidual e Reconstrução Óssea
com L-PRF, com os professores Getúlio de Marães, João
Geraldo, Elton Pichotano, Juliana Magro e Luís de Paula

Nova turma de Especialização em Implantodontia
sob coordenação da Equipe Personnalité

Andreia Marsiglio, ex-aluna de especialização,
representando a equipe de Odontologia para Pacientes
Especiais da ABO Goiás no 5º Congresso ALOP

Alunas e professoras do curso de Odontologia
Hospitalar em participação no Congresso
Mundial de Terapia Intensiva

O Dia das Crianças na ABO Goiás teve uma
programação especial com brinquedos, doces e
presentes para os filhos dos colaboradores

5ª edição do Encontro Personnalité de Odontologia
Integrada: Periodontia, Prótese e Implantodontia

Ilustre professor Marcos Gribel convidado
da Especialização em Odontopediatria para
ministrar sobre Ortodontia Infantil

Professor Paulo V. Soares no encerramento do curso de
imersão em Controle da Hipersensibilidade Dentinária

Turma de imersão em Instrumentação Rotatória
e Recíproca dos Canais Radiculares coordenada
pelo professor Iussif Mamede Neto

Turma de Especialização em Odontologia Legal
coordenada pelo professor Rhonan Silva

Professor Luiz Gandini Júnior no encerramento
do curso de Excelência em Biomecânica,
coordenado pela equipe OrthoEvidence

