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Sua referência em
diagnóstico bucal

Instrumentação mecanizada do canal
radicular: um caminho sem volta

Agora a Odontologia conta
com um completo centro de
referência diagnóstica, composto
por uma equipe renomada e
experiente em Radiologia,
Patologia e Estomatologia para
garantir o diagnóstico seguro
das doenças na boca.

INSTRUMENTOS DE NÍQUEL-TITÂNIO GARANTEM MAIOR
FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À FADIGA CÍCLICA E TORSIONAL

Nesta edição da Revista Odonto, a ABO Goiás dá sequência à visibilidade de artigos publicados na Robrac (Revista Odontológica do BrasilCentral), também da instituição. Desta vez, o doutor Rodrigo Vivan
comenta com exclusividade um de seus inúmeros trabalhos na área de
Endodontia.
Professor e pesquisador do departamento de Dentística, Endodontia
e Materiais Odontológicos da Faculdade de Odontologia de Bauru, da
Universidade de São Paulo (FOB-USP), Rodrigo aborda em detalhes
um assunto de relevância para os endodontistas: a instrumentação
mecanizada no canal radicular.
Intitulado Análise de preparo de canais curvos simulados promovido
por sistemas reciprocantes: análise por microtomografia computadorizada, o estudo foi produzido em conjunto com os também pesquisadores da FOB-USP, Aline Santos, Marco Antônio Húngaro Duarte, Melissa
Rivera-Peña e Murilo Alcalde.
O ponto de partida do grupo foi analisar a qualidade do preparo
promovido pelos sistemas reciprocantes Unicone, Wave One e Reciproc
por meio de um microtomógrafo computadorizado.
Vivan explica que no estudo existe um sistema relativamente novo no
mercado, sem nenhuma pesquisa ainda nesse padrão - o Unicone. Por
isso, segundo ele, é importante que os pesquisadores elucidem ao
clínico qual o comportamento desses novos instrumentos antes do uso
em consultório.
“O uso de blocos simulados (foram utilizados 60 blocos de acrílico
com canal artificial com curvatura) que tiveram a alteração do volume,
centralização e tempo de preparo dos três sistemas medidos e comparados com os dados obtidos previamente padroniza toda a pesquisa”,
frisa Rodrigo.
De acordo com o pesquisador, o método faz com que todos os
instrumentos tenham as mesmas dificuldades de curvatura e de
resistência à fadiga. “Assim, garantimos um modelo único para todos

os instrumentos comparando com dois que são, praticamente, ‘padrão
ouro’ no mercado - o Wave One e o Reciproc”, diz.
Ele ressalta que os resultados do trabalho demonstram que a
instrumentação reciprocante independe do sistema estudado na
pesquisa (Wave One, Reciproc ou Unicone) e que foram melhores do
que a instrumentação manual, que utiliza aço inoxidável e tem menos
possibilidade de realizar as curvaturas dos canais radiculares.
”Isso deixa claro para o endodontista clínico a necessidade do uso de
instrumentos confeccionados com a liga de Níquel-titânio (Ni-ti) em
canais curvos devido à maior flexibilidade, resistência à fadiga cíclica e
maior resistência à fadiga torsional”, afirma.

Centros de Pesquisa

Além do grupo de pesquisadores de Bauru do qual faz parte, Rodrigo
destaca outras equipes no Brasil que se debruçam sobre o tema
usando a mesma tecnologia de microtomografia computadorizada para
demonstrar o comportamento dos instrumentos de diversas marcas
em canais simulados e em dentes extraídos de pacientes.
Entre eles estão o grupo do professor Emanuel Silva, da Universidade
Estadual do Rio de Janeiro, do professor Gustavo de Deus, também do
Rio de Janeiro, e do professor Giulio Gavini, da USP de São Paulo.
Já no exterior, o professor da FOB-USP lembra que há muitos trabalhos
na literatura evidenciando diversos instrumentos no mercado mundial
e qual o comportamento deles em canais curvos, como da equipe
do professor Yared e ainda do grupo do professor Ove A. Peters, da
Universidade do Pacífico em São Francisco nos Estados Unidos.
A ROBRAC é uma revista científica com Qualis
Capes editada pela ABO Goiás.
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Programação Científica
Atendimento Odontológico para Bebês com
Ênfase na Reabilitação Neuro Oclusal e Lasers
ʓʓCoordenação: Suzana Cardoso Moreira
ɍɍInício: 26 de março de 2018

##Carga Horária: 56 horas

Imersão em Instrumentação Periodontal
ʓʓCoordenação: Equipe Personnalité
ɍɍInício: 09 de Abril de 2018

##Carga Horária: 48 horas

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

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

##Carga Horária: 23 horas

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

##Carga Horária: 64 horas
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Insights em Ortodontia Lingual - Arco Reto Prieto
ʓʓCoordenação: Equipe OrthoEvidence
ɍɍInício: 24 de Maio de 2018

##Carga Horária: 20 horas

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

##Carga horária: 20 horas

##Carga Horária: 16 horas

Fotografia para Dentistas - Curso Completo
ʓʓCoordenação: Dudu Medeiros
ɍɍInício: 11 de Maio de 2018

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

Laudos em Tomografia Computadorizada
aplicada às especialidades odontológicas
ʓʓCoordenação: Dra. Tessa de Lucena Botelho
ɍɍInício: 19 de Abril de 2018

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

Clareamento Dental
ʓʓCoordenação: Equipe Dentística
ɍɍInício: 15 de Junho de 2018

##Carga Horária: 48 horas

##Carga Horária: 15 horas

##Carga Horária: 12 horas

##Carga Horária: 16 horas

##Carga Horária: 12 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: 23 horas

Resina Composta Posterior - Direta e Indireta
ʓʓCoordenação: Luis G. Barrotte / Equipe Dentística
ɍɍInício: 30 de Julho de 2018

##Carga Horária: 24 horas

Imersão em Cerâmicas Posteriores
ʓʓCoordenação: Equipe Dentística
ɍɍInício: 14 de Agosto de 2018

##Carga Horária: 40 horas

Imersão em Facetas Cerâmicas - Construindo
um Protocolo Previsível (laboratorial)
ʓʓCoordenação: Paula Cardoso
ɍɍInício: 27 de Agosto de 2018

##Carga Horária: 44 horas

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

ɍɍInício: 27 de Agosto de 2018

##Carga Horária: 24 horas

Avançado em Reconstrução Tecidual
Periodontal e Perimplantar
ʓʓCoordenação: Julio Cesar Joly - Implanteperio
ɍɍInício: 10 de Setembro de 2018

##Carga Horária: 56 horas

Hands On de Prótese sobre Implantes
ʓʓCoordenação: Equipe Reabilitação Oral
ɍɍInício: 15 de Outubro de 2018

##Carga Horária: 22 horas

Imersão em Prótese sobre Implantes
ʓʓCoordenação: Equipe Reabilitação Oral
ɍɍInício: 15 de Outubro de 2018

##Carga Horária: 60 horas

Restabelecimento de DVO - Conceitos
com Resultados Clínicos
ʓʓCoordenação: Equipe Dentística
ɍɍInício: 18 de Outubro de 2018

##Carga Horária: 108 horas

Restaurações Estéticas em Resina Composta
ʓʓCoordenação: Paulo Monteiro / Equipe Dentística
ɍɍInício: 10 de Novembro de 2018

##Carga Horária: 8 horas
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“Desde então, a ABO Goiás vem recebendo o público latino, aumentando sua exposição mundial e recebendo grande reconhecimento. Já
tivemos mais de 1,8 mil alunos que fizeram algum curso na área de
Dentística e centenas de pacientes assistidos. Essa notoriedade tem
ofertado a possibilidade de que as demais especialidades da instituição possam receber alunos latinos pela confiança gerada pela Equipe
Dentística no mundo científico de língua hispana”, afirma Paula.

Voo internacional
em primeira classe

Exemplo da atração de estrangeiros aos cursos da instituição é a
lotação completa das vagas disponibilizadas pela Equipe Dentística na
especialização destinada a latino-americanos, com aulas em idioma
espanhol. O também professor da Equipe Dentística, Lúcio Monteiro
salienta que a absorção de mais alunos seria possível se houvesse
espaço físico e datas disponíveis considerando o volume de inscrições
recebidas. “Estamos com 46 alunos brasileiros e 24 alunos latino-americanos somente nos cursos de Especialização em Dentística, perfazendo um total histórico de 70 alunos regularmente matriculados. Não
há precedentes na especialidade de Dentística em nenhum lugar no
mundo”, celebra.

ABO GOIÁS REFORÇA PROTAGONISMO DENTRO
E FORA DO PAÍS COM ATUAÇÃO DESTAQUE
DA EQUIPE DENTÍSTICA. SÃO MAIS DE 1,8 MIL
EX-ALUNOS EM SETE ANOS DE TRABALHO

A realização de diversos cursos internacionais e a recente abertura
da "Especialidad en Estética Dental" pavimentou o caminho para que
outras áreas também pudessem ofertar formação para esse público. A
equipe OrthoEvidence, que atua na área de Ortodontia, iniciou em março de 2018 sua primeira turma de "Especialidad en Ortodoncia", com
alunos advindos da Colombia, Equador e Peru. A equipe EndoScience
– atuante em Endodontia – também possui projeto para atender alunos
latinos em cursos internacionais.

Já está se tornando frequente ouvir diálogos em espanhol nos corredores da ABO Goiás. Professores e alguns funcionários vêm se dedicando
ao idioma para receber alunos principalmente da América Latina. A instituição ascende ano a ano internacionalmente em termos de produção
científica e de quantidade de alunos oriundos de outros países. Em
destaque, a Equipe Dentística possui grande reconhecimento mundial.
Os temas que envolvem a especialidade atraem muitas pessoas
interessadas em atualização científica profissional. Aliado a isso, o
desenvolvimento da ciência ao longo dos anos resultou em obras
como um best-seller dos últimos três anos: o livro Facetas - Lentes
de Contato e Fragmentos Cerâmicos, dos professores Paula Cardoso e
Rafael Decurcio, com protocolos clínicos estabelecidos e consagrados
na literatura sobre facetas cerâmicas e apontamentos sobre o planejamento e a execução de reabilitação estético-funcional.
Editado e publicado pela Editora Ponto em 2015, o trabalho está na
terceira edição. Após a publicação em português, o público latino
solicitou que a publicação fosse traduzida, o que ocorreu em 2016 com
o auxílio dos professores Oscar Arauco, da Bolívia, Marco Abanto, do
Peru, e Cintía Rodriguez, também do Peru. Decurcio lembra que o livro
é comercializado pelo site equipedentistica.com.br e por revendedores locais, com vendas já registradas na Espanha, México, República
Dominicana, Venezuela, Equador, Bolívia, Peru, Chile, Paraguai,
Argentina, Uruguai e Colômbia, além do Brasil.

Docentes

O currículo acadêmico do grupo também é bastante conceituado. Ao
todo, 11 professores dedicados diretamente aos cursos de especialização e cursos laboratoriais formam a equipe. Eles são frequentemente

Recepção das novas turmas nacionais e internacional ocorreu em evento
de encerramento das duas turmas 2016-2018 e contou com palestrantes
renomados e as emocionantes defesas das monografias

Pioneirismo

Best-seller da Editora Ponto, o livro "Facetas", dos professores Paula
Cardoso e Rafael Decurcio, ganhou sua versão em espanhol "Carillas"
para atender à demanda do público latino-americano

convidados a ministrar palestras pelo mundo. Paula Cardoso, Rafael
Decurcio, Lucio Monteiro, Marcus Perillo, Ana Paula Magalhães, Pedro
Lima e Terence Romano já viajaram ao Japão, Estados Unidos, México,
Portugal, Itália, Argentina, Paraguai, Peru, Equador, Bolívia e Colômbia
representando a Odontologia goiana e brasileira.
Para a professora da Equipe Dentística, Paula Cardoso, o destaque
internacional da Associação também veio indireta e inevitavelmente
pela projeção da Equipe Dentística, responsável pelos cursos de
especialização em Dentística e de aperfeiçoamento em reabilitação
estético-funcional e que, desde 2011, realiza o curso clínico internacional de facetas cerâmicas dedicado ao público latino-americano, que
está em sua 10ª edição.

A Equipe Dentística da ABO Goiás revolucionou a especialidade no
Brasil. Em 2010, a área estava com baixos índices de procura no país, os
profissionais estavam migrando principalmente para a Implantodontia
e Prótese Dentária. Com alterações pontuais, o cenário se transformou.
O grupo foi a primeiro no país a dar destaque à equipe e não a um
professor-protagonista, a desenvolver uma marca identificadora, a
estabelecer o jaleco preto como uniforme, a mudar o projeto pedagógico do curso de Dentística ampliando as áreas abordadas e a absorver
mais de 12 alunos nos cursos de especialização que, historicamente,
sempre se orientaram de acordo com o CFO e passaram a seguir as
orientações do Ministério da Educação.

Reunindo talentos diversificados, a competência e o alto astral da Equipe Dentística
tem atraído alunos de todo o Brasil e de diversos outros países do mundo

“Dentro da ABO Goiás, o impacto foi o estímulo às demais equipes a
fazerem o mesmo. Após a consolidação dessa experiência, outros
professores se sentiram seguros para tomar a mesma atitude, gerando
resultados muito positivos na própria Associação que catapultou a
quantidade de alunos regulares”, relembra o professor da Equipe
Dentística, Rafael Decurcio.

10 avanços científicos
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Plasma Rico em Fibrina
potencializa a enxertia

•
•
•
•
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•

MÉTODO REDUZ TEMPO, CUSTO E GARANTE MELHOR
REPARAÇÃO TECIDUAL EM DIVERSAS TÉCNICAS CIRÚRGICAS.
UTILIZAÇÃO DOS AGREGADOS PLAQUETÁRIOS AUTÓLOGOS
FOI REGULAMENTADO RECENTEMENTE, EM 2015

Há quase três anos, os dentistas dispõem de alternativas para os
atuais métodos cirúrgicos de enxerto em Implantodontia e em cirurgia
de tecidos moles. A Fibrina Rica em Plaquetas e Leucócitos (L-PRF)
tem merecido especial atenção pelas possibilidades que oferece em
diversos aspectos. Desde a Resolução CFO 158, em 8 de junho de 2015,
a utilização de Agregados Plaquetários Autólogos na prática odontológica (Plasma Rico em Plaquetas e Fibrina Rica em Plaquetas) vem
sendo largamente utilizada para melhor reparação tecidual.

“As aplicações clínicas do PRF em Odontologia são bastante variadas,
como na elevação de seio maxilar em combinação com enxertos
ósseos; na estabilização de materiais de enxerto; na preservação do alvéolo após exodontia ou avulsão; na cobertura de raízes com recessão;
no tratamento de defeitos ósseos; no tratamento de lesão endodôntica
e periodontal; no tratamento de defeitos de furca; no aprimoramento
da cicatrização de feridas palatais após enxerto gengival livre etc”,
enumera Getúlio.

A vantagem é a utilização de material coletado do próprio paciente,
mas para isso é necessário capacitação para o emprego da técnica e
também para a realização de venopunção (abertura em veia periférica
ou central por meio de instrumento apropriado). Por isso, focada na valorização do cirurgião-dentista e atenta aos avanços científicos, a ABO
Goiás inicia em abril a segunda turma de Intensivo de Manipulação
Tecidual Estética e Reconstrução Óssea com uso de Plasma Rico em
Fibrina (L-PRF) e Capacitação em Venopunção voltada para periodontistas, implantodontistas, cirurgiões e clínicos com experiência em
implantes.

Para habilitar o profissional, o curso fornecerá todo o material necessário para a venopunção e os biomateriais utilizados nas cirurgias
reconstrutoras (ossos e membranas) enquanto nas cirurgias de
levantamento de seio maxilar serão instalados implantes simultaneamente à enxertia, o que diminui o tempo de espera para a confecção
da prótese.

Detalhes

Segundo Getúlio de Marães, que coordena o curso ao lado de João
Geraldo, a reabilitação estética e funcional do paciente com L-PRF
ocorre em menor espaço de tempo, a satisfação é garantida e ainda
minimiza o risco de infecção. “Para o profissional, o fato de poder
concluir o tratamento em um espaço de tempo menor, com um custo
operacional inferior ao convencional gera satisfação profissional,
pessoal e financeira mais efetiva”, afirma.

Ele explica que o Plasma Rico em Fibrina (PRF) é um subproduto obtido
do plasma rico em Plaquetas e foi desenvolvido para intensificar e
acelerar a reparação de tecidos ósseos e moles. A L-PRF, de acordo com
o coordenador, é um material rico em plaquetas autólogas e fatores de
crescimento, que apresentam um concentrado imunológico e plaquetário ideal para a osteocondução e também intensificam a resposta
regenerativa das células do próprio paciente.

Experiência marcante

A periodontista e implantodontista Luciana do Carmo Becker mora em
Porto Velho, em Rondônia, e se esforçou para atualizar os conhecimentos em L-PRF. De acordo com ela, que participou da primeira edição do
curso em outubro do ano passado, a capacitação acrescentou muito
à sua atuação profissional em seu consultório particular ao promover
maior eficácia do tratamento cirúrgico.

“Compensou muito no conhecimento adquirido. Aliás, escolhi a ABO
Goiás justamente pela confiança, qualidade, competência e profissionalismo dos professores. Fiquei muito satisfeita e fui bem recebida na
instituição, em especial pelos super professores e colegas Getúlio e
João”, destaca.

De olho no calendário

Desta vez, o curso será mensal, ministrado às sextas e sábados com
duração de 4 meses. A carga horária é de 64 horas. As aulas começam em 27 de Abril sendo o primeiro módulo teórico-laboratorial e
os demais somente cirúrgicos. Mais informações pelo telefone (62)
3236-3101.

Cimento auto adesivo
Auto condicionante
Radiopaco
Cura Dual
Seringa de auto mistura
Variação de cores
Validade de 24 meses

ESTUDO DE CASO

1. Aspecto inicial

2. Preenchimento com
resina composta (Aura)

3. Inserção do cimento
auto-adesivo (seT PP)

4. Fotoativação da peça 5. Aspecto final
com Radii Plus

Prof. Paulo Vinícius Soares
“O seT PP é um cimento resinoso do tipo auto-adesivo,
ou seja, não dependente do uso de sistemas adesivos
para a união com o preparo. As vantagens que vejo
além do tempo de trabalho reduzido são as opções
de cores e ótimo prazo de validade.”
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Carlos Estrela destaca o
método como indispensável,
sobretudo em pesquisas
com impacto na Saúde
NOVA EDIÇÃO DO LIVRO DO PROFESSOR E PESQUISADOR
REFERÊNCIA EM ENDODONTIA ABORDA NOVIDADES EM
METODOLOGIA CIENTÍFICA NA ODONTOLOGIA. OBRA
FOI RELANÇADA EM MARÇO NA CAPITAL GOIANA
Quase 20 anos após a primeira tiragem, a tradicional publicação na área
de metodologia científica da área da saúde é relançada no mercado editorial. De autoria do renomado professor e pesquisador goiano Carlos
Estrela, o livro Metodologia científica: ciência, ensino, pesquisa chega à
terceira versão com diversas atualizações.

profissionais, educadores e/ou pesquisadores dedicados e pertencentes às diferentes áreas do saber científico que contribuíram com
o desenvolvimento e a aplicação de protocolos de ensino e pesquisa modernos, capazes de auxiliar a busca de respostas a vários
problemas.

A nova publicação engloba temas clássicos da área e novidades para
estudantes de pós-graduação e pesquisadores em Odontologia e
demais áreas da saúde, como o processo de ensino e aprendizagem
considerando todas as suas especificidades. Além disso, inclui os novos
avanços nas metodologias, as etapas e os desafios durante o seu desenvolvimento, a redação e publicação dos resultados com ilustrações de
exemplos que aliam a teoria e prática.

Segundo o professor, considerando as particularidades da Odontologia
e as inúmeras possibilidades de estudo, muitos pesquisadores
contribuíram com conhecimentos específicos em cada área assentados
na premissa da lógica da aprendizagem e das inovações aplicáveis à
melhora da qualidade de vida.

“Esta edição procurou atualizar com novos parâmetros os métodos de
pesquisas decorridos 13 e 17 anos entre a primeira e segunda edições.
Nos 36 capítulos houve uma preocupação com vários direcionamentos
de investigações, tentando abranger uma plenitude da pesquisa odontológica”, destaca Estrela, que defende a metodologia científica não como
um bicho de sete cabeças, mas como necessidade.
“Tudo o que se faz deve ter critérios, principalmente quando envolve
pesquisa e se tem impacto na saúde. Esses parâmetros devem ser cuidadosamente discutidos para termos uma pesquisa cada vez mais relevante. O
entendimento da pesquisa e de seu produto, o conhecimento que é fonte
de soluções destinadas aos benefícios da humanidade, ou seja, a qualidade
de vida humana, precisa ser um valor agregado à mente de todos os seres
humanos. Esse juízo deveria acompanhar o homem por toda a vida”, afirma.

Contribuição

Repetindo a proposta de contemplar a inter e multidisciplinariedade
do conhecimento, Carlos Estrela reuniu a experiência de mais de 90

O trabalho integrado ocupa importante lugar na pesquisa e na
produção do conhecimento como um todo, na opinião de Carlos.
Especificamente em relação aos pesquisadores brasileiros da
Odontologia, ele afirma que o grupo tem grande volume de produção e
são bem citados uma vez que desenvolvem uma pesquisa de importância e aplicação clínica.

Lançamento e Gabarito

CORRETORA
DE SEGUROS
UNIMED
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Embora já esteja sendo comercializado, Metodologia científica: ciência,
ensino, pesquisa teve a versão mais recente lançada oficialmente
em 22 de março, às 19 horas, na Livraria Leitura, no Goiânia Shopping,
localizado na capital goiana.
O livro é um dos 11 publicados ou organizados por Carlos Estrela
cujo currículo inclui atividades e diplomas como professor titular de
Endodontia da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de
Goiás (FO/UFG), especialista em Endodontia, mestre em Endodontia
pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel), doutor e Livre-Docente
pela Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (FOUSP)
e Pesquisador do CNPq.

Unimed Corretora

Deixe a segurança

Av. T-9, nº 276, Setor Marista.

do que você preza com

Fone: (62) 3216-8700

quem você conhece.
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Espanto

Muitos profissionais inscritos nos cursos se surpreendem com as possibilidades apresentadas por Luis Gustavo. Segundo o palestrante, a
grande maioria faz restaurações utilizando técnica assimilada à época
da graduação e intrínseca à prática odontológica diária. Justamente por
isso ele concebeu a nova proposta em algo mais simples, com menos
passos e extremamente didática de forma a confrontar os resultados
obtidos em apenas três dias de capacitação - aproximadamente 100%
de melhora - com aqueles provenientes de outras técnicas empregadas
por profissionais durante anos.

Disciplina,
talento e ousadia
RESPONSÁVEL PELO DESENVOLVIMENTO DE
TÉCNICAS RESTAURADORAS INOVADORAS, LUIS
GUSTAVO BARROTTE SUPERA OS ESTEREÓTIPOS
DE PROFESSOR, PESQUISADOR, PALESTRANTE
E PROFISSIONAL DA ODONTOLOGIA
Sala de aula lotada. Alunos ansiosos para sanarem as dúvidas mesmo
em meio ao cansaço após horas de estudo. Ainda faltava muito para
o fim da segunda jornada de três períodos quando o professor Luis
Gustavo Barrotte propõe intervalo para um cafezinho. Descanso?
Não. Em segundos, uma aglomeração em volta dele. Aos poucos, um
a um é atendido e recebe os devidos esclarecimentos sobre Resinas
Posteriores, parte do programa da Especialização em Dentística no mês
de março na ABO Goiás, onde esteve por quatro dias.
A admiração pelo conteúdo, didática e jeitinho de Barrotte surge em
meio a quase um espanto. A aparência jovem e as tatuagens contrariam o estereótipo tradicional do cirurgião-dentista moldado pela
roupa e imagem formais. Aos poucos, o sorriso constante no rosto, a
informalidade na linguagem e no vestuário somados à paixão com que
trata a Odontologia, a expertise e o currículo conquistam a todos e
provam que superação de velhos conceitos é a sua marca registrada.
Além da graduação em Odontologia pela
Universidade Cruzeiro do Sul (2001), da
Especialização em Dentística Restauradora,
Mestrado em Odontologia com área de concentração em Dentística pela Universidade
Guarulhos (2009), Doutorado em andamento
na Universidade Federal de Pelotas em
conjunto com a Universidade Federal de
Uberlândia, atuação como professor convidado, revisor científico, palestrante, membro da
Sociedade Brasileira de Odontologia Estética
e da Sociedade Brasileira de Pesquisa em
Odontologia, Luis Gustavo busca agora na
pesquisa a confirmação de evidências clínicas.
Experiência clínica amparada por pesquisa científica –
é assim que Luis Gustavo contribui com a Odontologia

O brilhantismo vem atraindo profissionais de todo o País interessados
em saber mais a respeito de seus métodos inovadores. Residente em
São Paulo, ele viaja o Brasil divulgando os mais recentes e atuais métodos empregados na Dentística em nível nacional e mundial sendo dois
desenvolvidos por ele mesmo. De acordo com o professor e pesquisador, trata-se de duas técnicas restauradoras publicadas na Odontologia.
“Trabalhamos com técnicas facilitadoras para o clínico: menos passos, maior efetividade de resultados e facilidade de reprodução.
Consideramos algo que valha a pena aprender e mude conceitos.
A técnica de restauração de dentes posteriores é a mais difundida nas
palestras ministradas por mim no Brasil e no exterior. De fato, ela é
divisora”, afirma Barrotte em rápida entrevista antes de prosseguir com
o curso na sede da ABO Goiás.
Ele explica que a sequência, se acompanhada atentamente, resulta
em bons frutos. “Nela desenvolvemos um passo-a-passo como se
estivéssemos fazendo um desenho de ligar pontos e, ao final, todos
conseguem a morfologia desejada para cada agrupamento dental.
Inacreditável, mas boa parte dessas ideias surgiram quando menos esperávamos e assim fomos, aos poucos, construindo um curso conceito.
Estamos trabalhando nelas há mais ou menos cinco anos”, diz.
Aliás, o trabalho amparado na ciência é, na opinião do professor,
uma relação mútua na qual a teoria não se sustenta sem a prática e
vice-versa. Ele acredita que a prática é a resposta absoluta do que
realmente funciona na teoria científica. “Muitas coisas são produzidas,
cientificamente, e grande parte dessa produção tem uma relevância
laboratorial, mas, às vezes, isso não se replica na clínica. Por outro
lado, não podemos sair fazendo o que bem entendemos sem um
respaldo científico. Logo, essa relação mútua é fundamental para o
avanço da Odontologia”, frisa o admirador dos também professores
e pesquisadores Luiz Narciso Baratieri, Paulo Kano, Marcelo Calamita,
Didier Dietschi, Sidney Kina, Oswaldo Scopin e Iñaki Gamborena.

“Funciona de forma descomplicada. Em uma cavidade Classe I utilizo
apenas dois incrementos, em uma cavidade Classe II composta apenas
três incrementos e, por fim, em uma cavidade Classe II complexa, quatro incrementos. É sempre um incremento para a cavidade interna. Esse
incremento de dentina é universal e o último incremento de esmalte é
na cor do substrato do paciente. A partir do último incremento iniciamos um processo sistemático gradual até chegarmos na morfologia a
ser construída. Os resultados são mais naturais, mais previsíveis e com
manutenção da morfologia final”, detalha. Outras técnicas de Barrotte
visam tanto os dentes anteriores quanto posteriores. São as chamadas Matriz BRB - desenvolvida em conjunto com Gustavo Bertholdo e
Weber Ricci - e a Técnica de Substituição Natural de Esmalte e Dentina,
respectivamente.
“Quando, pela primeira vez, falamos dessa técnica de posteriores,
inúmeras pessoas começaram a me perguntar sobre os problemas
inerentes do material. Obviamente que não tínhamos as respostas laboratoriais, porém tínhamos as respostas clínicas de que a técnica era
realmente efetiva e isso era o mais importante. Posteriormente, resolvi
parar de me cobrar tanto a respeito e decidi cursar o doutorado para
fazer todas as pesquisas laboratoriais que dessem créditos à nossa
técnica. Hoje dedico uma parte desse tempo entre duas das mais respeitadas universidades de pesquisa do mundo no quesito longevidade
de biomateriais. O mais interessante é que ambos os coordenadores
ficaram super empolgados com a técnica”, relembra com alegria.

Profundidade

A oportunidade para conhecer e se capacitar com a técnica do professor
Luis Gustavo Barrotte em “Resina Composta Posterior - Direta e Indireta”
será em breve. Mais especificamente entre 30 de julho e 04 de agosto,
quando o pesquisador retorna a Goiânia para ensinar sobre preparos
de inlay, onlay, overlay, crown veneers, coroas entre outros tópicos. Nos
seis dias de curso, “o início será sempre às 8h30, mas não terá horário
para término. Nosso compromisso é fazer com que todos os alunos
saiam aptos a realizarem os procedimentos nos pacientes”, destaca.
No programa, os alunos aprenderão sobre a importância do setor posterior para a longevidade das restaurações anteriores, conhecimento e
reprodução do Sistema Estomatognático, fundamentos para aplicação de
resinas no setor posterior, indicação de restaurações Diretas e Indiretas
através de análises biomecânicas, acesso à nova técnica restauradora em
dentes posteriores, relevância da morfologia e da oclusão na proteção
mútua das estruturas dentais e os rumos científicos no processo restaurador e longevo, seguido de demonstrações de restaurações. A imersão
de segunda a sábado terá fundamentação teórica, atividades laboratoriais e finalização com demonstração da cimentação. Todo o material
será fornecido pelo curso, que está com inscrições abertas pelo site www.
abogoias.org.br ou pelo telefone 62 3236-3116.

Evento

Meses depois, Luis Gustavo desembarca novamente em Goiânia. Dessa
vez, ele fala aos profissionais a respeito das Restaurações Indiretas no
Processo Reabilitador durante o Estética Goiás, agendado para os dias
28 e 29 de setembro no Centro de Convenções de Goiânia.

“Na ocasião, abordarei a técnica restauradora - um dos procedimentos
mais realizados pelos clínicos -, as tendências no processo de indicação
e o que a ciência vem nos mostrando, como a troca de conceitos restauradores e materiais mais resilientes. É um assunto extremamente relevante no processo reabilitador, afinal, estamos falando do setor mais
importante do sistema Estomatognático e como devemos restaurá-lo. A
Odontologia é muito mais que lentes de contato dental”, afirma Barrotte.

Prepare-se para
uma experiência única em
odontológia estética integrada

André Callegari

Celso Orth

Fabio Sene

Save the date

28 e 29
setembro

Julio Joly

Luis G. Barrotte

Thiago Ottoboni

Victor Clavijo
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O Diabetes
já atinge

Cardiopatas
e diabéticos
exigem atenção
no consultório
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O atendimento a pacientes sistemicamente comprometidos ainda não se
encontra contemplado de forma satisfatória na maioria das grades curriculares atuais de graduação. Independente disso, a primeira conduta de
segurança de qualquer odontólogo ao receber o paciente é montar um
prontuário com informações adicionais àquelas restritas à Odontologia.
Nela devem constar a identificação e periodicidade de medicamentos que o paciente faz uso para eliminar as chances de interações
indesejáveis com anestésicos locais ou fármacos de uso comum na
prática odontológica ou mesmo a morte súbita. Esse aspecto é crucial
no caso de assistência aos diabéticos e cardiopatas. A avaliação do
estado geral de saúde e a adoção de medidas preventivas aumentam a
segurança clínica no atendimento de pacientes que requerem cuidados
especiais e obriga o profissional a adotar precauções antes de iniciar o
tratamento clínico.
“É fundamental que o profissional saiba solicitar e avaliar exames laboratoriais específicos, considerar as medicações utilizadas e aferir sinais
vitais. Isso depende de uma completa anamnese e a cada retorno do
paciente deve ser reavaliado, conferido seu índice glicêmico, novas
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20.402.062

interações medicamentosas, frequência cardíaca, temperatura, pressão
arterial e saturação”, alerta a coordenadora dos cursos de Odontologia
para Pacientes Cardiopatas e Diabéticos da ABO Goiás e do curso de
Odontologia Hospitalar e Pacientes Sistemicamente Comprometidos,
Camila de Freitas.
Ela lembra que os pacientes portadores de disfunções metabólicas
podem apresentar processos infecciosos que evoluem para sepse
(doença de alta letalidade com 65% de óbito no Brasil). “Paralelamente,
a constante mudança de parâmetros básicos e de medicações específicas para esse grupo deve ser parte de uma educação continuada para
os profissionais de Odontologia”, afirma.

Prevenir é sempre o melhor

Medicina e Odontologia são ramos da área da saúde que caminham
juntas. Os pacientes com cardiopatia ou com diabetes têm maior
predisposição a problemas dentários não necessariamente por falta
de cuidados, mas porque glicose mais alta aumenta possibilidade de
infecções e lesões. Os riscos de atender um paciente descompensado
são vários, de acordo com o cardiologista e responsável pelo contexto médico do curso de Odontologia para Pacientes Cardiopatas e
Diabéticos, Alberto Las Casas Junior.

“Os cardiopatas podem evoluir para arritmia grave, infarto, desmaio e
morte súbita, em casos extremos, na cadeira do dentista. Já nos diabéticos é possível ocorrer desmaio, hipoglicemia e se a glicose estiver
alta há risco de complicações a longo prazo, como infecção no local
da cirurgia, no corte que demora a cicatrizar e não fecha”, enumera
Las Casas Junior. Por outro lado, além de prevenir contratempos, um
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mulheres possuem a doença

PACIENTES COM ESSE PERFIL DEMANDAM ATENÇÃO NA
ABORDAGEM, PLANEJAMENTO E TRATAMENTO ODONTOLÓGICO.
ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EVITA EMERGÊNCIA MÉDICA E MORTE DO PACIENTE
O paciente chega, você o recebe com um sorriso no rosto e o questiona sobre o motivo da consulta. Atento, encaminha a pessoa para a
cadeira odontológica e inicia a avaliação física e clínica. Tudo perfeito
até o paciente informar na anamnese ser cardiopata ou diabético.
Indispensável, ela expõe a história médica e odontológica que pode
excluir ou minimizar diversos problemas, especialmente na assistência
odontológica voltada ao grupo de pessoas com esse perfil. A questão é:
o que fazer com esse paciente?

+36 de brasileiros
milhões

A Hipertensão
acomete quase
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62

da população
tem hipertensão

milhões

de brasileiros
Doenças cardíacas
foram responsáveis
por

34%

das mortes em 2016

16.074.352
homens possuem a doença

*Números referentes a 2016. Fonte: Ministério da Saúde, Sociedade Brasileira de Cardiologia e Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística

profissional preparado pode até detectar
essas doenças ou condições sistêmicas.
De acordo com Camila, “se o cirurgião-dentista se preocupa em avaliar o paciente
sistemicamente, ele pode diagnosticar precocemente o início de Diabetes Mellitus, sepse e
cardiopatias que não requeiram exames específicos para uma hipótese diagnóstica e assim
encaminhá-lo ao serviço de saúde apropriado.
Ele poderá buscar a qualidade periodontal
e erradicar infecções no paciente auxiliando
na manutenção do padrão glicêmico e na
prevenção do surgimento de endocardite
infecciosa de foco bucal”.
Segundo Alberto, cicatrizações demoradas
podem sugerir diabetes descompensado,
assim como falta de ar quando o paciente
se deita na cadeira do dentista e o fôlego se
torna mais curto e ofegante enquanto o pulso
acelerado, a falta de ar e coração disparado
sugerem problemas cardíacos.
Nessas situações, o dentista deve orientar
o paciente a procurar um especialista em
Cardiologia ou Endocrinologia para fazer
um diagnóstico adequado. “O contato com
cardiologista ou endocrinologista do paciente
é relevante em caso de dúvidas. Um relatório
médico detalhado, especialmente em relação
à suspensão de medicações, por exemplo, faz
toda diferença no tratamento odontológico”,
ressalta o coordenador.

Conhecimento

Em agosto , a ABO Goiás realizará a segunda
edição de “Imersão em Odontologia para
Cardiopatas e Diabéticos“ após sucesso
de público na estreia que contou com
alunos de outros estados. O curso possui
corpo docente formado por profissionais ligados à Sociedade Brasileira de
Cardiologia, Sociedade de Infectologia e
Associação de Medicina Intensiva, médicos e
cirurgiões-dentistas.
As especificidades e o aumento desse grupo
de pacientes ensejam a procura pela atualização científica. “O curso auxilia não apenas
o profissional a atender de forma satisfatória
e segura o paciente ao minimizar riscos
para ambos, mas também visa auxiliar o
profissional a absorver esse público gerando

fidelização, visto que é um nicho de mercado. Ou seja, existe um público de pacientes
cada vez maior necessitando de tratamento
especializado”, diz Camila.
No programa, os alunos receberão orientações sobre as principais cardiopatias, os
níveis ideais de pressão arterial, conforme
sugerem as sociedades europeia e americana
de Cardiologia, as drogas prescritas para
esse público, as repercussões que as pessoas
com esse perfil têm na cavidade bucal, as
interações medicamentosas com risco de
morte súbita em consultório, como solicitar
e como interpretar os exames laboratoriais e
de imagem, as emergências médicas em consultório odontológico, como realizar primeiros
socorros, o uso da antibioticoterapia nesses
pacientes e seleção de anestésicos.

Alunos da última edição do curso de Odontologia para Cardiopatas e Diabéticos, realizada em novembro de 2017
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Consumidores valorizam
bom atendimento mais
do que preço ou qualidade
PESQUISA REVELA IMPORTÂNCIA DE SATISFAZER O CLIENTE
DESDE O CONTATO INICIAL. ATENÇÃO A DIVERSOS ASPECTOS
PODE FIDELIZAR CLIENTE E GERAR RETORNO FINANCEIRO
Profissional liberal, o cirurgião-dentista exerce diversas funções na
atividade laboral. A principal delas, que é o bom atendimento costuma
ser relegada, embora seja fundamental. A relevância desse aspecto
é tão grande que uma pesquisa realizada pela Revista Pequenas
Empresas, Grandes Negócios apontou que 61% dos consumidores
afirmam ser mais importante o bom atendimento em vez de preço ou
qualidade dos produtos.
A perda de um cliente é a perda de uma oportunidade. Segundo um
dos principais nomes do Marketing, Philip Kotler, conquistar um novo
cliente custa entre 5 e 7 vezes mais do que para mantê-lo. Assim, é
necessário empoderar as pessoas envolvidas no processo de atendimento para gerarem encantamento e fidelização.
As empresárias e sócias fundadoras da empresa ABCLtransforma, Ana
Bueno e Clarisse Lima, acreditam que bom atendimento é atender a
expectativa do cliente. Segundo elas, o ideal é levá-lo ao encantamento para conquistar engajamento e fidelidade ao profissional. “É a
construção realizada junto com nosso cliente, empresa, produto e/ou
serviço. Para isso desenvolvemos um ciclo de atendimento de qualidade, estamos atentos aos detalhes, demonstramos entusiasmo, ouvimos
o cliente, somos contagiantes, compreendemos a importância de todos
que estão à sua volta e o mais importante: demonstramos verdade e
paixão em tudo que dizemos e fazemos”, dizem.
Segundo Ana, que também é cirurgiã-dentista, há uma carência de
profissionais e instituições prestadores de bom atendimento. “Um

cliente tem muita facilidade em perceber se está sendo atendido por
uma pessoa despreparada. A falta de clareza em passar as informações,
a dificuldade de dar respostas adequadas e rápidas e a falta de paciência são indicadores que afetam o nível de qualidade no atendimento.
Ser bem atendido é percebido como um luxo e pode ser um belo
diferencial do seu negócio”, afirma.
Concretizar esse conceito depende de qualificação da equipe. “Ela deve
ser o mais profissional possível. Um outro ponto primordial é perceber
se há satisfação da sua equipe em trabalhar naquele ambiente profissional, porque é imprescindível estar bem para atender bem”, frisa. Nesse
contexto, a capacitação contribui na inserção e promoção do profissional
de saúde e também na atualização sobre as demandas do mercado de
trabalho, cada vez mais concorrido. O resultado é o impacto positivo
na lucratividade com a potencialização do engajamento do cliente em
relação à sua manutenção e indicação dos serviços prestados por uma
clínica ou consultórios específicos.

Capacitação

Consciente da relevância do tema, a ABO Goiás oferece o curso
Atender Bem como Lazer, ministrado pela dupla. A proposta é capacitar,
desenvolver e aprimorar serviços através da qualificação da equipe
auxiliar, com foco na excelência de atendimento ao cliente. Além disso,
elas sugerem a reestruturação de atividades harmonizada com as
habilidades/talentos da equipe para que atuem com mais sentimento
de pertencimento e entusiasmo, consequentemente aumentando a
produtividade e lucratividade dos consultórios e clínicas odontológicas.

“Os conhecimentos serão adquiridos por meio
da experiência conjunta, estimulando a criatividade e a troca de informações entre participantes e facilitadores, trazendo conceitos e teorias
importantes sobre excelência de atendimento
baseadas nas lições da Disney. Também utilizamos de técnicas e ferramentas de Coaching que
contribuirão para o autoconhecimento, foco, aumento do potencial produtivo, estruturação de
objetivos e empoderamento”, explica Clarisse.
Dividido em teoria e em prática, o curso está
baseado na realização de ferramentas comportamentais de auto conhecimento, coaching
e suas potenciais transformações na atuação
do indivíduo com o cliente, além de dinâmicas,
conceitos de atendimento x realidade do consultório com foco na aplicação deste conhecimento em atividades práticas. A capacitação em
Atender Bem como Lazer tem vagas limitadas e
está agendada para os dias 11 e 12 de maio, com
carga horária total de 16h a serem realizadas
na sexta, das 14h às 20h, e no sábado, das 9h às
19h. Detalhes pelo telefone (62) 3236-3102.

Anote na agenda

Atender Bem como Lazer
Professoras Ana Bueno e Clarisse Lima
11 e 12 de Maio de 2018
Carga horária: 16 horas

Professora e cirurgiãdentista Ana Bueno
em palestra destinada
à equipe auxiliar no
CIOGO 2017, na qual
abordou o tema a
ser explorado com
profundidade no curso
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Fazenda Babilônia. Foto: Divulgação

Turismo rural
sim, senhor!

Santa Branca Ecoturismo. Foto: Divulgação

PERCORRER FAZENDAS EM BUSCA DE COMIDA
TÍPICA E ESTILO DE VIDA SIMPLES É MODALIDADE
QUE VEM GANHANDO ESPAÇO NO ESTADO

Fazenda e Vinícula Jaboticabal. Foto: Divulgação

Goiás é um estado tradicionalmente agrário. Apesar disso, conhecer
fazendas com relevância histórica para (re)viver o bucolismo do local é
um tanto recente. A junção entre demanda e procura - aliada à necessidade de acrescentar uma opção ao ecoturismo e às viagens rumo ao
litoral brasileiro - originou o chamado turismo rural ou agroturismo.
Nesse segmento, a quantidade de empreendimentos que oferecem
experiências marcantes são inúmeros.

Fazenda e Vinícola Jabuticabal

Para garantir a mistura de natureza, agricultura e as tradições locais, os
hotéis-fazenda e pousadas costumam oferecer hospedagem, alimentação, visitação guiada na propriedade, recreação e entretenimento e
atividades pedagógicas vinculadas ao contexto rural. Em tempos em
que as crianças têm cada vez menos oportunidades de visualizar o
modo de vida campestre e o cultivo de animais e alimentos, o turismo
rural pode ser uma boa pedida para apresentar esse mundo aos
pequenos e também para os pais relembrarem a infância no interior ou
mesmo apenas relaxar. Confira as opções selecionadas especialmente
pela equipe da Revista Odonto:

Já na Vinícola Jabuticabal é onde se produz os vinhos e outros produtos
e também conta com muitas jabuticabeiras para se deliciar à vontade,
além de ter um rio de água cristalina que passa dentro da propriedade
onde é possível tomar banho e também pescar, um mirante e um restaurante com vista panorâmica para as jabuticabeiras. Mais informações pelo site www.vinicolajabuticabal.com.br

Fazenda Babilônia

Localizada a cerca de 100 km de Goiânia e 180 km de Brasília, a
Fazenda Babilônia fica em Pirenópolis. Considerada uma das referências no turismo rural em Goiás, a propriedade disponibiliza aos visitantes toda a estrutura que remete à época de sua fundação, datada do
fim do século XVIII.
Os turistas têm a chance de conhecer o enorme casarão colonial sustentado por robustas vigas de madeira e paredes de taipa e rodeado
por muros de pedras construídos por escravos. Além disso, o local oferece ainda um tradicional Café Sertanejo com mais de 40 itens feitos
com produtos da própria fazenda regado a suco de frutas da época e típicas da região, caldo de cana, leite e café. Devido à sua importância, a
Fazenda foi tombada pelo IPHAN como Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional. Informações pelo site www.fazendababilonia.com.br

Criada em 1947 por Antônio Batista da Silva, o local recebeu os
primeiros pés de jabuticaba nesse mesmo ano. Desde então, a Fazenda
Jabuticabal, sediada no Distrito de Nova Fátima, em Hidrolândia,
recebe milhares de turistas que desfrutam de aproximadamente 42 mil
jabuticabeiras espalhadas por 100 hectares. A Fazenda Jabuticabal abre
as portas sempre nos meses de setembro e outubro.

Ecoturismo Santa Branca

Um complexo ecoturístico com lago para banho, bicas, cachoeiras,
piscina, praia artificial, brinquedoteca e áreas esportivas rodeado por
área verde. O Santa Branca Ecoturismo e Pousada disponibiliza pacotes
de hospedagem com café da manhã, almoço e jantar e ainda bilhetes
para passar o dia. No local, o visitante tem à disposição várias outras
atrações. Entre elas, estão o passeio a cavalo, as trilhas na mata, o pesque-e-pague e o pesque-e-solte. O complexo fica a 27 km de Goiânia e
180 km de Brasília, em Terezópolis de Goiás.

Estância Park Hotel

O contato com a natureza e a rusticidade são marcas do Estância Park
Hotel. Este pedacinho do campo está bem perto da cidade grande, em
Anápolis, mais precisamente a 60 km de Goiânia e 140 km de Brasília. No
espaço há apartamentos e chalés e ainda várias atividades de lazer para
toda a família além de variedade em comidas regionais com sabor caseiro.
O Estância oferece atividades como arvorismo adulto e infantil, tirolesa,
jardins, orquidários, museu rural, parque de compostagem, pomar e horta
orgânica. Detalhes no site www.estanciaparkhotel.com.br
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ABO Goiás passa por
reformas e melhorias
CLÍNICA DE APOIO
REFORMADA E COM NOVOS
EQUIPOS, RECEPÇÃO
AOS PACIENTES RECEBE
AR CONDICIONADO E
NOVO MOBILIÁRIO
Reflexo do crescimento e da força da odontologia goiana, a ABO Goiás está em constante
evolução. Além dos avanços já apresentados
anteriormente na Revista Odonto, a instituição concluiu a reforma da Central de
Atendimento ao Paciente e da Clínica de
Apoio, que agora passa a ser chamada de
Clínica 3 e contará com 5 consultórios.
Para atender o grande número de alunos
nas diversas atividades de Especialização
e Aperfeiçoamento, a associação finalizou

Os adesivos de identificação da Rede Xodó foram
encartados nesta edição da Revista Odonto
para os Associados da região metropolitana

também a implantação de um novo e moderno laboratório "Hands On". Agora são dois
laboratórios com capacidade para atender 24
alunos, cada.
Todos esses investimentos fazem da ABO
Goiás a escola de Odontologia mais bem equipada do Brasil. A estrutura oferece 3 clínicas
com total de 29 consultórios; 2 laboratórios
"hands on"; serviço de radiologia e diagnóstico completo com tomógrafo; central de
esterilização; microscópio clínico; 4 salas para
aulas teóricas; auditório; biblioteca especializada; vídeo-clínica; amplo estacionamento
para mais de 60 veículos e completa estrutura
administrativa.
Toda essa infraestrutura é primordial para
oferecer serviços de excelência, seja no
ensino ou no atendimento à comunidade. No
entanto, a instituição acredita que as pessoas
que operacionalizam toda essa estrutura são
ainda mais importantes. Por isso, a equipe

administrativa é completa e recebe uma
remuneração acima da média, se comparada a
outras instituições pelo Brasil.
O corpo docente também está entre os melhores do país, contando com grande número
de doutores e mestres reconhecidos no Brasil
e no mundo, professores pesquisadores que
publicam em revistas científicas brasileiras e
internacionais.
Todo esse desenvolvimento se tornou possível também pela confiança que os cirurgiões-dentistas goianos depositam na ABO Goiás,
seja como associados, alunos ou parceiros.
Além de oferecer toda essa infraestrutura
voltada ao desenvolvimento científico, a associação ainda busca expandir os benefícios
aos seus Associados, através de convênios
que podem ser conferidos no quadro abaixo.
Para se associar basta preencher o cadastro
online em www.abogoias.org.br/associe-se ou
ligar no telefone 62 3236-3101.
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Desde então nunca mais parei com o esporte
de luta e a corrida ficou em segundo plano.
Além disso, a corrida ocupava muito o tempo
de lazer com a família e costumava interferir
nos finais de semana porque sempre tinha
que dormir cedo para poder correr de
manhã, para competir ou treinar”,
afirma o esportista.

A regra é competitividade
SEJA EM LUTAS OU EM CORRIDA, A SUPERAÇÃO
PESSOAL É A MARCA DE JORIVÊ CASTRO. O AMOR
AOS ESPORTES ESTIMULA O ORTODONTISTA
A RESISTIR LESÕES E DESGASTE FÍSICO

Para ele, todos devem fazer o que gosta mesmo com dificuldades e adversidades inclusive
superando o próprio corpo, porque se a
alegria é o alvo, tudo deve ser feito da melhor
forma possível. O estilo de vida do ortodontista Jorivê Castro prova que ele realmente se
norteia pelo que aconselha.
A rotina não é nada fácil. Consultório, esporte,
família… Muitas atividades conciliadas ainda
com as atribuições junto à ABO Goiás. No entanto, o hábito o tornou mestre em gerenciar
o tempo sem deixar a excelência de lado.
Os treinos de thaiboxing ou muay thai ocorrem no final da tarde a partir das 18 horas. O
compromisso só é possível porque ele começa
a trabalhar às 7h30 da manhã no consultório
particular e tem, no máximo, uma hora de
intervalo no almoço, prosseguindo com sua
agenda de trabalho.

modalidades de combate, o sparing é um
tipo de treino em que a luta ocorre entre
dois atletas para melhorar o desempenho
durante um combate. Neste tipo de treinamento, o ortodontista já teve a oportunidade
de estar ao lado de grandes nomes como
Acelino Popó de Freitas, ex-campeão mundial
de boxe, e Anderson Braddock, lutador do
Glory que já foi campeão em vários eventos
de thaiboxing.

Diversidade

O percurso até chegar ao thaiboxing, no entanto, foi longo embora sempre tenha gostado
de artes marciais. Quando criança, ele foi
iniciado ao Kung Fu. “Sempre gostei desse
tipo de esporte. Assistia filmes do Bruce Lee,
Jean Claude Van Damme, Sylvester Stallone
como Rocky Balboa e queria lutar igual a
eles“, confidencia.

Depois, passou a treinar uma arte japonesa
dos samurais, mas não deu continuidade.
Posteriormente, Jorivê começou a treinar
jiu-jitsu, porém um acidente automobilístico o
impediu de continuar devido a complicações
na coluna vertebral.
Nesse período ele estreou na corrida de
rua, na qual ficou conhecido - resultado da
dedicação e participação em quase todas
as competições da época. Entretanto, com o
passar do tempo surgiu uma lesão no joelho
que o levou ao centro cirúrgico.
“Fui operado e meu ortopedista pediu para
que eu parasse com a corrida e fizesse
musculação para o fortalecimento das pernas.
Nesta academia também tinha aulas de lutas,
como boxe e muay thai. Foi inevitável: acabei
contrariando a orientação médica e fui lutar.

Crescente, o interesse dele o incentivou a
buscar aprimoramento. “Procurei treinamentos melhores e encontrei em Goiânia um grande treinador que tinha retornado da Holanda
e já havia treinado vários atletas importantes
a exemplo de José Aldo, Renan Barão, Pedro
Rizzo, Anderson Braddock e outros. Comecei a
treinar com ele e estou até hoje. Trata-se de
Alex Chadud”, relembra.
Chadud, aliás, é atualmente a referência do
ortodontista no thaiboxing. “Devido a toda
experiência que ele tem no esporte, o que ele
me orientar tentarei seguir, pois acredito que
dará certo”, relata. O gosto pelas artes marciais faz com que Jorivê não apenas descarte
qualquer chance de se afastar do tatame,
mas considere praticar outros tipos de lutas,
o que com a carga atual de trabalho ainda é
impossível.

“Gosto muito de estar envolvido com isso.
Acho até difícil de explicar. É um negócio que
dá muito trabalho e aparecem problemas de
todo o tipo. Na época do evento não consigo
trabalhar no consultório, treinar na academia
e, às vezes, nem ir em casa direito, mas a
união com os colegas e amigos da profissão
em prol de um bem maior é algo que me
deixa muito satisfeito e realizado. No trabalho
ou no esporte, eu me divirto bastante com o
que faço além de ter ótimos amigos”, diz.

Planos

Aos 44 anos, casado e pai de dois filhos, o
odontólogo especialista em Ortodontia e
Ortopedia Facial tem uma família com o esporte no sangue. Eles jogam tênis e competem
juntos. A curiosidade está no fato de Jorivê
não saber quase nada das regras e mal saber
pegar na raquete, de acordo com ele. “Esse
é um dos projetos para o futuro: aprender
a jogar tênis. Afinal, preciso acompanhar a
família”, diz. A esposa, os filhos, a mãe e o
irmão são a paixão de Jorivê, segundo o qual
foi através deles que vieram as suas maiores
conquistas na vida.

Comprometimento

Jorivê, que foi presidente da ABO Goiás e
atual diretor científico, é também vice-presidente da ABOR Goiás (Associação Brasileira
de Ortodontia e Ortopedia Facial) onde tem
atuação relevante na organização de eventos
e congressos.

Dia de aplicar o que aprendeu: treino de sparing com
Acelino Popó de Freitas, o ex-campeão mundial de boxe

“Pratico a luta e atividades voltadas para ela
cinco vezes por semana. De segunda a sexta,
treino à noite em torno de 1h30 a 2 horas.
Nos finais de semana vario entre 2 a 3 horas
de treinamento no sábado pela manhã e atividades ao ar livre no domingo. Os descansos
ocorrem na terça ou quinta-feira”, detalha.
O aprimoramento físico e a saúde são os
objetivos dele. A competição amadora é
uma consequência do treinamento diário e o desenvolvimento no esporte. Nas

O head coach Alex Chadud é o treinador do
ortodontista e atleta amador de thaiboxing que
já treinou sparing com nome importantes do
esporte, como José Aldo e Anderson Braddock

Jorivê recebeu várias premiações na época
em que praticava corrida de rua

Na família, todos são atletas.
O tênis é o preferido da esposa e dos filhos

Treino de sparing com o lutador
do Glory, Anderson Braddock
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Tomógrafo em
todas as unidades.
Turma de Atualização e Capacitação em Cirurgia
Bucal coordenada pela equipe Symmetry

Evento Dentística Scienza reuniu cerca de 150 cirurgiões-dentistas no Auditório da ABO Goiás, entre eles
as duas turmas formandas, novas turmas nacionais e internacional de Especialização em Dentística, e
inscrições avulsas. Palestrantes presentes: Julio C. Joly, Murilo Calgaro, André Mallmann e Thiago Ottoboni

Turma de Cirurgia Plástica Periodontal e Princípios de
Microcirurgia, sob coordenação da equipe Personnalité

Formatura da turma de Especialização em
Odontopediatria 2016-2018, sobre coordenação das
professoras Drª Anelise Daher e Drª Geovanna Machado

Ao centro, Profª Drª Ana Paula Hermont, convidada para
palestra sobre "Desgaste erosivo em dente decíduo"
nas atividades de encerramento da Odontopediatria

Fórum "Desafios éticos e legais na prática clínica
da Odontopediatria" com a presença de Mauro
Machado e Luciane Sucasas (UFG), Renerson G. Santos
(presidente do CROGO) e Rafael Reginaldo (PUC-GO)

Turma de Especialização em Prótese Dentária,
sob coordenação da equipe Reabilitação Oral

Turma de Reabilitação Oral Funcional e Estética
coordenada pela equipe Personnalité

Novas turmas de Especialização em
Ortodontia, nacional e internacional,
coordenadas pela equipe OrthoEvidence

Nova turma de Endodontia Clínica: Ciência e
Tecnologia, coordenada pela equipe EndoScience

Nova turma de Especialização em
Radiologia e Imaginologia, sob coordenação
da Profª Drª Tessa Botelho

Palestra sobre Gestão e Marketing na
Saúde com o professor Plínio Tomaz

Selecione o melhor para cada caso.

