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Baixa concentração de PH e
aplicação sequencial trazem
benefícios ao clareamento dental

Super

Contrariando o fluxo de estudos, o grupo de pesquisa liderado pelo
doutor e professor da Unesp, Carlos Alberto de Souza Costa, decidiu,
há vários anos, abordar as técnicas de clareamento dental empregadas
no consultório, que utilizam géis com elevadas concentrações de peróxido de hidrogênio (PH) e, sabidamente, causam danos severos à polpa
dental e na grande maioria das vezes resulta em dor pós-tratamento.
Os resultados foram obtidos por ele em conjunto com alunos de graduação e de pós-graduação, pós-doutorandos e outros pesquisadores
vinculados à Unesp e à USP.
A dor pós-tratamento ocorre, em geral, nos dentes anteriores devido às
espessuras de esmalte e dentina mais finas em relação às dos dentes
posteriores. Em investigações anteriores, agora complementadas pelo
estudo “Análise da Citotoxicidade de um gel clareador com 10% de
Peróxido de Hidrogênio sobre células odontoblastóides de acordo
com a espessura do substrato dental”, publicado no último número da
Revista Odontológica do Brasil-Central (ROBRAC), o professor comprova que quatro sessões de aplicação de um gel clareador com baixa
concentração de PH (10%) resulta num clareamento dental semelhante
àquele observado quando da aplicação única do gel com elevada
concentração de PH (35%), comumente empregado nos consultórios.
“Neste estudo recente, estudamos a influência da frequência de
aplicação de um gel experimental com 10% de PH sobre dentes com
espessuras que simulavam dentes incisivos superiores e inferiores
(anteriores), bem como pré-molares (posteriores). Os resultados
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Poucos pesquisadores se dedicam ao estudo dos possíveis efeitos
citotóxicos e deletérios causados por materiais odontológicos e suas
técnicas de aplicação. A explicação para o desinteresse dos fabricantes
pelos resultados desses estudos é que as descobertas podem evidenciar as ações negativas e os possíveis resultados adversos dos produtos lançados no mercado. Consequentemente, os investimentos nesta
área de pesquisa dentro da Odontologia são relativamente escassos
e há poucos trabalhos executados no mundo referentes aos testes de
segurança de aplicação dos materiais odontológicos nos pacientes.
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obtidos são promissores; porém, nos indicam, mais uma vez, que o clareamento dental pode ser agressivo e dolorido, dependendo da técnica
empregada e do gel utilizado”, explica o doutor Carlos Alberto.
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Dentro deste contexto, eles concluíram que a aplicação sequencial de
géis clareadores com baixa concentração de PH pode determinar resultados menos danosos para os pacientes do que as técnicas atualmente
empregadas nos consultórios. Segundo ele, “independente da espessura
dental, a aplicação, pelo período de 5 a 45 minutos, de um gel clareador
com 10% de PH sobre o esmalte causa limitado efeito citotóxico sobre
células pulpares”. Além disso, a pesquisa reforça que o gel clareador com
35% de PH é altamente tóxico para as células da polpa dental.
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O Grupo de Pesquisa vem tentando desenvolver novos agentes
clareadores e propor técnicas de clareamento inovadoras. Por isso,
os cientistas estão desenvolvendo estudos nos dentes de pacientes
voluntários e, para acelerar a busca de conhecimentos e fazer com
que as técnicas de clareamento dental sejam seguras, estão firmando
parcerias com pesquisadores do Brasil e exterior.

Na última década, diversos estudos laboratoriais e clínicos avaliando
os efeitos estéticos, citotóxicos e também as possíveis causas da
sensibilidade dentária pós-tratamento clareador foram desenvolvidos
pelo Grupo. A maioria resultou artigos científicos e publicados em alguns dos mais relevantes periódicos internacionais da área, tais como
Journal of Endodontics, Clinical Oral Investigations, Journal of Dentistry,
Archives of Oral Biology, International Endodontic Journal, American
Journal of Dentistry e outros.
A ROBRAC é uma revista científica com Qualis
Capes editada pela ABO Goiás.
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Programação Científica
Especialização em Radiologia
Odontológica e Imaginologia
ʓʓCoordenação: Tessa de Lucena Botelho
MMSeleção: Novembro de 2018

##Carga Horária: 648 horas

Especialização em Odontologia Legal
ʓʓCoordenação: Rhonan Ferreira da Silva
ɍɍInício: Janeiro de 2019

##Carga Horária: 500 horas

Especialização em Endodontia
ʓʓCoordenação: Equipe EndoScience
MMSeleção: Dezembro de 2018

##Carga Horária: 864 horas

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

##Carga Horária: 40 horas

Implantodontia para Iniciantes:
Formação Cirúrgica e Protética
ʓʓCoordenação: Getulio de Marães / João Geraldo
ɍɍInício: 03 de Agosto de 2018

##Carga Horária: 176 horas

Habilitação em sedação inalatória
com óxido nitroso
ʓʓCoordenação: Equipe PedOdonto
ɍɍInício: 07 de Agosto de 2018

##Carga Horária: 96 horas

62
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Endodontia Clínica: Ciência e Tecnologia
ʓʓCoordenação: Equipe EndoScience
ɍɍInício: 17 de agosto

Classe IV: Selecionando Forma e Cor
ʓʓCoordenação: Equipe Dentística
ɍɍInício: 30 de Agosto de 2018

Toxina Botulínica e Preenchimento Facial
ʓʓCoordenação: Altamiro Flávio
ɍɍInício: 08 de Outubro de 2018

Fotografia para Dentistas - Curso Completo
ʓʓCoordenação: Dudu Medeiros
ɍɍInício: 19 de Outubro de 2018

Curso de Formação de Auxiliar
em Saúde Bucal - ASB
ʓʓCoordenação: Ana Cláudia da Rocha Bueno
ɍɍInício: 18 de Agosto de 2018

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

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

Diagnóstico bucal e laserterapia
em clínica odontopediátrica
ʓʓCoordenação: Equipe PedOdonto
ɍɍInício: 26 de Outubro de 2018

##Carga Horária: 60 horas

##Carga Horária: 300 horas

##Carga Horária: 16 horas

##Carga Horária: 45 horas

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

Placas Oclusais - Protegendo o Sistema
e Mantendo a Reabilitação
ʓʓCoordenação: Prof. Wellington Martins
ɍɍInício: 23 de Agosto de 2018

ɍɍInício: 10 de Setembro de 2018

Imersão - Gestão em Odontologia
ʓʓCoordenação: André Mallmann
ɍɍInício: 16 de Agosto de 2018

Habilitação em Lasers na Odontologia
ʓʓCoordenação: Francine do Couto Lima Moreira
ɍɍInício: 23 de Agosto de 2018

Reabilitação bucal na dentadura decídua
ʓʓCoordenação: Equipe PedOdonto
ɍɍInício: 10 de Setembro de 2018

##Carga Horária: 40 horas

##Carga Horária: 28 horas

##Carga Horária: 36 horas

##Carga Horária: 60 horas

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

##Carga Horária: 24 horas

##Carga Horária: 20 horas

##Carga Horária: 40 horas

##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: 132 horas

##Carga Horária: 15 horas

##Carga Horária: 80 horas

Restaurações Estéticas em Resina Composta
ʓʓCoordenação: Paulo Monteiro / Equipe Dentística
ɍɍInício: 09 de Novembro de 2018

##Carga Horária: 8 horas

Odontologia Hospitalar e Atendimento a
Pacientes Clinicamente Comprometidos
ʓʓCoordenação: Camila de Freitas / Angela Beatriz
ɍɍInício: 28 de Janeiro de 2019

##Carga Horária: 480 horas
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tipos de atendimentos além daqueles realizados em consultório, aí sim
é preciso banheiros feminino e masculino com ducha para funcionários. É uma exigência da legislação trabalhista e não da ANVISA.

O que você precisa saber antes de
alugar, construir ou reformar
ADEQUAÇÃO DE IMÓVEIS PARA CONSULTÓRIO E/OU CLÍNICAS É TEMA DE
ENTREVISTA COM ENGENHEIRO E PROFESSOR JOÃO BELÉM, QUE RESSALTA
IMPORTÂNCIA DAS ORIENTAÇÕES DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS
Os imóveis para prestação de serviços odontológicos devem seguir à
risca diferentes normas municipais, estaduais e nacionais, inclusive
na área infraestrutural. Um engenheiro ou arquiteto são profissionais
estratégicos para evitar problemas com a Vigilância Sanitária, órgão
fiscalizador extremamente rígido. Assim, nesta edição, a Revista
Odonto convidou o engenheiro e professor João Belém - o mais novo
parceiro da ABO Goiás no rol de conveniados que prestam assessoria e
consultoria especializadas com descontos exclusivos aos associados,
para dar dicas e sanar dúvidas sobre a adequação de imóveis para a
Odontologia. Confira:

Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (Crea) ou o Registro
de Responsabilidade Técnica (RRT) do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU); e outras documentações que podem ser solicitadas, a depender da complexidade e do porte da edificação. Conforme
o caso, tudo deverá ser encaminhado para a Vigilância Sanitária
estadual ou municipal. Se for consultório do interior goiano, com
exceção de Anápolis - onde os papéis são analisados na Secretaria
Municipal local -, os documentos devem passar pela SUVISA regional
ou estadual, em Goiânia. Para consultórios instalados na capital, a
avaliação está a cargo da SUVISA municipal.

Como definir o melhor local para
montar o consultório?

Como reduzir custos com reformas e
adaptações na implantação de consultórios?

Muitas vezes considera-se apenas o fluxo de pessoas, mas há uma
questão técnica relacionada à certidão de uso do solo. Por isso, é
necessário contratar um engenheiro ou um arquiteto para análise e
vistoria a fim de constatar se as dimensões mínimas do local a ser
instalado o consultório contemplam a RDC 51, a normativa da SUVISA
que trata desse aspecto. Caso algum fiscal da SUVISA identifique irregularidades nesse quesito, o consultório pode ser interditado.

Quais os passos para aprovar a Planta Baixa
do meu consultório junto à Superintendência
de Vigilância em Saúde (SUVISA)?

É imprescindível seguir a Resolução da Diretoria do Colegiado, a
RDC 51, de 2010, que trata dos procedimentos para aprovação da
Planta Baixa. São necessários documentos básicos como projeto
de arquitetura básico com todas as dimensões e características da
edificação seja ela a ser construída ou reformada por um engenheiro
ou arquiteto especialista para atuar em estabelecimentos de saúde;
certidão de uso do solo – emitida pela prefeitura para aprovar a
ocupação do terreno; memorial descritivo com caracterização do
estabelecimento; documento que comprove o profissional habilitado
em atuação seja a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do

Inicialmente é preciso entender que apenas o mestre de obras não
pode considerar todas as adaptações necessárias, afinal, não se trata
apenas de pintar paredes ou trocar revestimentos. Há aspectos ligados
a instalações sanitárias, CME, estufas, autoclaves etc. Portanto, é
importante contratar um profissional habilitado para realizar avaliação
e análise para compor um orçamento real, especialmente antes da
reforma ou locação do imóvel, por exemplo.

A CME é mesmo obrigatória
para meu consultório?

O que fazer se for notificado pela
fiscalização da Vigilância Sanitária?

Primeiramente, é buscar a identificação do fiscal, receber a notificação,
entrar em contato com o engenheiro ou arquiteto especialista para que ele
possa analisar a(s) infração(ões) tecnicamente sobre o que pode ser adequado ou mesmo sobre o que de fato tem fundamento. No que se refere à
área de saúde, o próprio odontólogo pode fazer a análise. A depender da
complexidade do caso, é possível ainda consultar um advogado.

Como realizar a proteção radiológica
da minha sala de Raio-X?

De acordo com a RDC 50, deve ser apresentada a lista de equipamentos
que serão utilizados na clínica ou consultório, assim como a relação de
exames a serem realizados e uma planilha de cálculo assinado por um
especialista em físico-diagnóstico e outras documentações complementares. Caso seja um consultório onde será realizado somente a
radiografia intraoral, a proteção radiológica é dispensada, basta um
memorial descritivo simples dessa proteção.

A rampa ou elevador é obrigatório para
consultórios no segundo pavimento?

Depende. Se for até dois pavimentos, de acordo com a RDC 50, poderá
ser feita por plataformas ou equipamentos portáteis. Acima desse
número de pavimentos ou em caso de fluxo maior de pessoas, é uma
exigência, embora cada caso deva ser analisado.

Como escolher os materiais de acabamento
corretos para meu consultório?

Um profissional especializado pode dar as orientações já que alguns
acabamentos, pisos, revestimentos e pinturas nas áreas críticas, como
um consultório odontológico, não são permitidos pela Vigilância
Sanitária na RDC 50 devido ao nível de porosidade, permeabilidade
que pode facilitar a formação de colônias de bactérias e dificultar a
limpeza.
Contato
João Belém Jr.
Engenheiro Civil
62 3313-6735
62 97400-7788 whatsapp

CLUBE DE BENEFÍCIOS - ASSOCIADO ABO GOIÁS

Condições especiais em
um dos melhores eventos
da Odontologia Estética

Desconto de 10%
em todos os
serviços

Desconto e atendimento
VIP na Rede de
Postos Xodó

40% de desconto em
ingressos do HotPark e até
35% em Hospedagens

Isenção das taxas de Adesão
e de Carência. Desconto no
atendimento fora do plano.

Instituição financeira onde
você é dono e participa
dos resultados

Desconto de 35%
para associados
e dependentes

Convênio com condições
diferenciadas em
diversas especialidades

Matrícula gratuita e
desconto nas mensalidades
a Associados e familiares

Desconto de 15% em serviços
para Associados e seus
familiares

Desconto de 20%
em projetos de clínicas e
consultórios odontológicos

Se o consultório for de até duas salas, a esterilização com todo o
processo que seria realizado em uma Central de Material e Esterilização
(CME) pode ser interna, com autoclave dentro do próprio consultório.
Acima dessa quantidade, o ideal é uma CME simplificada, que é a mesma recomendada pela RDC 51 e outras recomendações da ANVISA.

Sanitários para pacientes e funcionários são
obrigatórios para todos os consultórios?

Se houver consultórios isolados, individuais ou se não for uma clínica
exclusivamente odontológica, não é obrigatório banheiro para funcionários. Se for uma clínica com maior número de ambientes e outros

Desconto na loja virtual
Espaço Adotti, inclusive
sobre promoções

Desconto de 10% na
loja virtual para compra
de produtos da marca

Desconto de 15% em
todos os serviços
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Expectativa

Em minicurso sobre PSI,
casos cirúrgicos elucidam
protocolos e novidades
REFERÊNCIA NA ÁREA, VICTOR CLAVIJO APRESENTA TÉCNICAS
COM USO DOS SISTEMAS CAD/CAM QUE AUXILIARÃO
O DIA-A-DIA CLÍNICO DO IMPLANTODONTISTA
O ideal a ser alcançado na área da Odontologia engloba sempre funcionalidade e estética. Na
reabilitação oral envolvendo a implantodontia, especificamente a Prótese sobre Implantes
(PSI), a naturalidade do resultado depende do manuseio dos tecidos moles. Assim, a forma, o
contorno, o limite cervical, o perfil de emergência da coroa implantosuportada e a qualidade e
quantidade de mucosa peri-implantar precisam ser considerados na terapia.
Nesse contexto, a modelação do perfil crítico e subcrítico merecem atenção. Com ele, a transição
entre o tecido mole peri-implantar e a restauração pode ser suave. O assunto é uma das
especialidades de Victor Clavijo, professor visitante da Herman Ostrow School of Dentistry of
USC, Los Angeles, Califórnia, nos Estados Unidos, que tem mais de mais de 50 artigos e capítulos
de livros publicados em português, inglês e espanhol nas áreas de Implantodontia e Dentística
Restauradora.
Ele é uma das atrações do primeiro dia do Estética Goiás 2018. Ao lado de Leonardo Bocabella,
Clavijo ministrará o minicurso “Área crítica e sub-crítica em Prótese sobre Implantes”, com perfil
clínico-laboratorial. Nele será discutida a importância da fase cirúrgica restauradora e laboratorial para conseguir um adequado perfil de emergência em próteses sobre implantes. A aula terá
duração de 1h30 nas quais serão apresentados detalhes que farão diferença no dia-a-dia clínico.
As novidades, de acordo com Clavijo, serão explanadas através de casos cirúrgicos. “Para isso,
vamos comentar protocolos precisos e resolutivos para confecção desse perfil. As novas tecnologias também farão parte do nosso encontro com a utilização dos sistemas CAD/CAM para correta
posição do implante e, por consequência, o correto perfil de emergência”, afirma.

Precaução e demanda

O curso auxiliará o dentista a produzir o correto perfil de emergência, ou seja, o profissional
trará um dente mais natural e um correto contorno, evitando inflamação e outros problemas
ao paciente. “Essa atualização é importante porque o dentista fica mais seguro para oferecer o
tratamento e terá mais uma opção a ser disponibilizada em seu arsenal de serviços prestados”,
destaca Victor. Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 50% da
população brasileira adulta tem apenas 20 ou menos dentes funcionais, enquanto nos idosos
esse índice é ainda maior, chegando a 70%.

Pela terceira vez no Estética Goiás, o professor está animado. “É sempre um prazer integrar o evento. Além do mais, o clima da ABO goiana é
fantástico, a cidade é maravilhosa e me estimula a querer compartilhar
a experiência clínica de mais de 10 anos em prótese sobre implantes”,
confidencia Victor.

Evolução

Refletindo a internacionalização da ABO Goiás e do Congresso
Internacional de Odontologia de Goiás (CIOGO), o Estética Goiás
também tem recebido congressistas estrangeiros e este ano a participação deverá ser ainda maior, considerando a provável presença
de alunos e ex-alunos das 10 edições do curso clínico internacional
de Facetas Cerâmicas, da atual turma internacional de Especialização

em Dentística e da forte atuação de professores da casa em eventos
internacionais. Nesse contexto, o evento atualizou sua assinatura para
Estética Goiás - Congresso Internacional de Odontologia Estética, com
a expectativa de receber participantes de pelo menos 10 países.
Em 2018, o congresso será realizado em 28 e 29 de setembro, no Centro
de Convenções de Goiânia, com palestrantes renomados do Brasil
e um convidado da Itália, Vincenzo Musella, referência europeia e
autor do livro “Modern Aesthetic Dentistry Workflow A to Z” da Editora
Quintessence. Outra novidade será a presença do palestrante e cirurgião-dentista Celso Orth, autoridade em gestão de clínicas odontológicas, também entrevistado nesta edição da Revista Odonto (confira na
próxima página).

Área crítica e subcrítica em PSI
Victor Clavijo e Leonardo Bocabella
28/09 - 18h a 19:30h

28 e 29

setembro

centro de convenções de goiânia

www . esteticagoias . com . br

14 estética goiás 2018

“Tecnologia sozinha
não traz clientes”, diz
especialista em gestão de
clínicas odontológicas

28 e 29

setembro

centro de convenções de goiânia

inscreva - se em
www . esteticagoias . com . br

ATENDIMENTO E RELACIONAMENTO FAZEM
TANTA OU MAIS DIFERENÇA DO QUE O SIMPLES
INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS
Aquela máxima de encantar clientes pode parecer infundada, mas traz resultados. Diversas
pesquisas apontam a estreita relação entre fidelização do paciente e lucro, considerando a
qualidade e atendimento diferenciados como principais critérios utilizados pelos consumidores.
O processo, no entanto, demanda tempo, esmero e perspicácia do profissional.
Na Odontologia, assim como em muitas outras áreas da saúde, a tecnologia ganhou tanto
destaque que parece ter suplantado o único alvo dos cirurgiões-dentistas: o paciente. De acordo
com o palestrante internacional na área de gestão e também cirurgião-dentista Celso Orth, não
existe tecnologia sem humanização e nem o contrário.
“Pessoas articuladas, hábeis em tratar e acolher as pessoas não estão a pronta entrega no
mercado. A tecnologia sozinha não traz clientes, afinal, o que fideliza são as pessoas que
atendem e fazem de cada atendimento uma experiência especial, única. Porém, os cursos
de graduação não costumam desenvolver conteúdos que preparem os alunos para esses
aspectos ou para montar um negócio. De qualquer forma, considero que as pessoas precisam buscar esses conhecimentos complementares e de extrema utilidade no dia-a-dia de
trabalho”, afirma.
Informação e atualização sobre o assunto, portanto, são essenciais. Com o tema “Tecnologia é
inevitável, mas humanizar é vital - Administrando o dia-a-dia de uma clínica”, Orth abordará o
comportamento do mercado atual, marcado por mudanças constantes, em sua palestra que será
ministrada no Estética Goiás 2018 em 29 de setembro, no segundo e último dia do evento.
Embora inserido em um evento de Odontologia Estética, o assunto é voltado a todas as especialidades odontológicas. O convite para tratar de Gestão e Humanização em um evento do gênero
chamou atenção do palestrante pela grande aposta e reconhecimento do valor do tema.

Estratégia

Em uma hora e meia, o especialista apontará tendências e compartilhará dicas de como aprimorar as atividades e o desempenho em boa parte das necessidades decorrentes do trabalho
em consultório. Ele antecipa que não há perspectivas senão adentrar no mundo digital, ou seja,

Celso frisa a utilização da tecnologia sem deixar de lado o quanto
humanizar é vital. Então, nesse contexto, como administrar uma clínica?
“Para estarmos atualizados e alinhados com o mundo digital precisamos ser organizados. Uma clínica organizada torna-se compatível
com qualquer inovação. Para gerenciar essas tecnologias precisamos
de pessoas, que precisam estar preparadas e, o mais importante:
engajadas, comprometidas. Logo, elas necessitam ser reconhecidas em
seu ambiente de trabalho na mesma proporção ou até mais do que
valorizamos a tecnologia”, salienta.
O especialista acrescenta que é fácil ‘adquirir’ tecnologia e muito difícil
contar com ótimos profissionais. “Não existe fórmula mágica, assim
provocarei reflexões e questionamentos a fim de inspirar mudanças e
instigar os congressistas a enxergarem a relevância da equipe nesse
mundo digital”, destaca.
Para Orth, o odontólogo deve se atentar aos cenários econômico,
político e social. “Entender o momento atual do País, é essencial para
planejar, criar e flexibilizar os modelos de negócio já instalados e muitas vezes duros e engessados, sem espaço para mudar com agilidade
ou burocráticos a ponto de travar uma visão contemporânea de uma
nova realidade”, acredita.

Virginia Ferro

Nhoque de banana da terra
INGREDIENTES

• 8 bananas da terra maduras
• 1 colher de sopa de manteiga
• 150g de polvilho doce ou azedo
• Farinha de trigo para ajudar a
enrolar QB (quanto baste)
• Noz-moscada QB
• Sal a gosto

Para o molho

• 200g de shitaki
• 100g bacon picadinho
• Azeite
• Manteiga de leite
• Alho picadinho
• Pimenta calabresa
• Gengibre ralado
• Sal a gosto
• Açúcar mascavo
• Sálvia fresca

Tecnologia é inevitável, mas
humanizar é vital - Administrando
o dia a dia de uma clínica
Celso Orth
29/09 - 10h a 11:30h

• Raspas de limão siciliano

MODO DE PREPARO
Coloque as bananas com a casca em
uma assadeira e leve ao forno a 200º
por aproximadamente 30 minutos
ou até que estejam pretas. Retire a
casca e processe as bananas até que
virem um purê. Reserve até esfriar.
Em um bowl grande junte o purê de
banana com o restante dos ingredientes
e misture bem com as mãos até que
a massa fique bem homogênea (se
necessário acrescente polvilho até dar
o ponto desejado). Separe em pedaços
e enrole cada um formando “cobrinhas”
e em seguida corte os nhoques.
Aqueça uma panela com bastante
água e cozinhe os nhoques; quando
subirem à superfície estão prontos.
Para o molho, coloque o azeite em
uma frigideira e frite o bacon, depois
retire o excesso de óleo. Acrescente
um pouco de manteiga de leite, frite o
alho. Coloque os demais ingredientes e
adicione o shitaki, depois o nhoque e
por último a sálvia e as raspas de limão.

Conheça o blog da Virginia, onde ela compartilha um pouco das suas experiências
com viagens, peças teatrais e, claro, culinária. Acesse www.glorifyourself.com.
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28·SET | SEXTA-FEIRA
09:00-11:00

ESTÉTICA: programação
reúne grandes mestres
do Brasil e do exterior

Odontologia Estética Moderna - Workflow de A a Z
Vincenzo Musella (ITA)
Diastemas: fundamentos e técnicas com Resina Composta e Cerâmica
Ana Paula Magalhães e Marcus Vinícius Perillo

11:30-12:30

CONVIDADO INTERNACIONAL, O PROFESSOR ITALIANO VINCENZO MUSELLA TRAZ NA
BAGAGEM GRANDE EXPERIÊNCIA COMO AUTOR, PROFESSOR, PESQUISADOR E CLÍNICO

13:30-14:30

Preparos dentários em restaurações cerâmicas indiretas: Critérios para execução em diferentes espessuras
André Kimura

15:00-16:00

Cerâmicas sobre Dentes e Implantes
Estevam Bonfante

16:30-17:30

As Resinas Compostas na era das Cerâmicas
Fabio Sene
Área crítica e sub-crítica em PSI
Leonardo Bocabella e Victor Clavijo

18:00-19:30

Começou a contagem regressiva para o 9º Estética Goiás - Congresso
Internacional de Odontologia Estética, programado para os dias 28 e 29
de setembro em Goiânia, no Centro de Convenções, que é repaginado
a cada edição para garantir uma experiência única em odontologia
estética integrada com grandes mestres. Promovido pela Associação
Brasileira de Odontologia em Goiás (ABO Goiás), o evento tem a coordenação geral de Rafael Decurcio.
Para oferecer conteúdo diversificado e de alta qualidade, foram convidados professores renomados, nacionais e internacional, que atuam
nas diversas áreas da Odontologia Estética. O palestrante internacional
é o italiano Vincenzo Musella, profissional experiente, criador dos sistemas de estimativa estética e camadas inversas e ainda fundador da
Aesthetic Dental Full HD. Ele foi convidado pela vasta atuação científica
que irá contribuir na ampliação dos conhecimentos dos participantes
com o tema “Odontologia Estética Moderna - Workflow de A a Z”.
Os fundamentos e técnicas com Resina Composta e Cerâmica para tratar os diastemas são o foco de Ana Paula Magalhães e Marcus Vinícius
Perillo. Eles que são especialistas em Dentística, professores e co-autores do livro “Facetas: Lentes de Contato e Fragmentos Cerâmicos” da
Editora Ponto, compartilharão com os congressistas o que há de mais
recente no assunto.
André Kimura será o professor doutor responsável por abordar os
“Preparos dentários em restaurações cerâmicas indiretas: critérios para
execução em diferentes espessuras”. Na ocasião, ele sinalizará quando
indicar um preparo, qual a necessidade dele e como realizá-los já que,
em alguns casos, eles são imprescindíveis previamente à confecção de
restaurações indiretas em cerâmica.
Professor Assistente do Departamento de Prótese e Periodontia da
Universidade de São Paulo na Faculdade de Odontologia de Bauru,

Estevam Bonfante tratará das “Cerâmicas sobre Dentes e Implantes”. Fabio
Sene, pesquisador associado da Universidade de Kansas nos Estados
Unidos, no Departamento de Biomateriais, ministra cursos em todo o
Brasil e virá a Goiânia ministrar a palestra “As Resinas Compostas na era
das Cerâmicas”. Também no evento, Leonardo Bocabella e Victor Clavijo
falarão o tema “Área crítica e sub-crítica em Prótese Sobre Implantes”.

29·SET | SÁBADO
09:00-10:00

Manejo cirúrgico e protético de casos sequelados por reabilitações implantossuportadas em áreas estéticas
Julio Cesar Joly

10:00-11:30

Tecnologia é inevitável, mas humanizar é vital - Administrando o dia a dia de uma clínica
Celso Orth

No curso de Julio Cesar Joly, autor dos livros “Reconstrução Tecidual
Estética” e “Perio-Implantodontia Estética”, será apresentado o
“Manejo cirúrgico e protético de casos sequelados por reabilitações
implantossuportadas em áreas estéticas”. Já com uma visão holística
da Gestão, o palestrante internacional na área Celso Orth debaterá o
quanto a “Tecnologia é inevitável, mas humanizar é vital - administrando o dia a dia de uma clínica”.

12:00-13:00

Otimizando o tempo clínico com restaurações indiretas parciais: Resina ou Cerâmica
Luis Gustavo Barrotte

14:00 - 15:00

“The color concept”: resinas compostas anteriores
Rafael Calixto

15:30-16:30

Laminados Cerâmicos: como eu faço!
André Callegari

Luis Gustavo Barrotte tem experiência nacional e internacional como
palestrante e membro da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética
e da Sociedade Brasileira de Pesquisa em Odontologia. Entre os assuntos que trabalha nos eventos em que participa está o “Otimizando o
tempo clínico com restaurações indiretas parciais: Resina ou Cerâmica”,
assunto destacado por ele no Estética Goiás 2018. “The color concept:
resinas compostas anteriores” é pauta para o conferencista internacional Rafael Calixto que detalhará o controle da espessura e translucidez
das resinas, as possibilidades de estratificação em facetas e Opaquer
base para restaurações amplas.

17:00-18:00

A fronteira entre Biologia, Estética e Oclusão
Fabiano Marson

18:00-19:30

Escolha do Estúdio Ideal: Metragem X Resultados - Eleja o seu
Dudu Medeiros

Já sob a temática “Laminados Cerâmicos: como eu faço!”, André
Callegari promove uma experiência única oferecendo ferramentas
para o aprimoramento da prática clínica do dia a dia na odontologia
estética. O doutor Fabiano Marson falará sobre “A fronteira entre
Biologia, Estética e Oclusão” enquanto o fotógrafo consagrado Dudu
Medeiros auxiliará os congressistas na “Escolha do Estúdio Ideal:
Metragem×Resultados - eleja o seu”.

Pré-venda exclusiva

Até 08/08

Até 09/09

Após 09/09

CD Associado Rede ABO

R$550,00

R$750,00

R$850,00

R$950,00

Ex-aluno da ABO Goiás

-

R$820,00

R$920,00

R$1.035,00

CD Não Associado Rede ABO

–

R$890,00

R$990,00

R$1.120,00

R$395,00

R$395,00

R$445,00

R$495,00

Acadêmico Não Associado Rede ABO

–

R$445,00

R$525,00

R$595,00

Inscrição internacional

–

R$890,00

R$990,00

R$1.120,00

Modalidade

Acadêmico Associado Rede ABO

Até 31/05
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No Bem-Estar Global, Tenda da Saúde Bucal
registra mais de 1,2 mil atendimentos
EVENTO CONTOU COM EQUIPES DA ESPECIALIZAÇÃO EM ODONTOPEDIATRIA
E DE DIAGNÓSTICO E RADIOLOGIA DA ABO GOIÁS, ALÉM DE ENTIDADES
PARCEIRAS, PARA ATENDIMENTOS E ORIENTAÇÕES À POPULAÇÃO
Em maio, a ABO Goiás superou expectativas de atendimentos no BemEstar Global, promovido pela Rede Globo, na Praça Cívica, em Goiânia.
O convite para colaborar com o evento faz parte ainda do projeto Um
Sorriso do Tamanho do Brasil, da ABO Nacional, no qual a seccional
está engajada.
A atuação da instituição ocorreu em sete frentes com apoio da
Uniodonto Goiânia, Conselho Regional de Odontologia de Goiás,
Associação Brasileira de Odontopediatria-Regional Goiás (ABO
Odontopediatria), Associação Brasileira de Ortodontia e Ortopedia
Facial-Seccional Goiás (Abor-Goiás), Associação Brasileira de Halitose
(Abha) e da Colgate, que doou kits para higiene bucal.
No total, em quatro horas de evento, 1.212 atendimentos foram
realizados na Tenda da Saúde Bucal onde foram montados os espaços
de Orientações de Higiene e Saúde Oral para Crianças e Adultos (193
atendimentos), Odontologia Infantil (147), Atendimento de bebês
e gestantes (47), Uso de aparelhos ortodônticos (156), Prevenção e
Diagnóstico do Câncer Bucal (124), Mau hálito - Causas e Tratamento
(184) e Orientações e Alertas sobre falsos profissionais (361).
A Gerente Administrativa da ABO Goiás, Tereza Mendes, explica que todas
as pessoas que procuraram o estande receberam uma senha e foram
triadas para o atendimento específico. “Muitos passaram por mais de
um atendimento. No caso de pacientes que precisavam prosseguir com a
assistência odontológica, orientamos que procurassem a ABO Goiás, as
Faculdades de Odontologia da UFG e UNIP e os postos de saúde municipais. Foi uma oportunidade de dar visibilidade à importância da saúde
bucal, principalmente junto à parcela mais carente da população”, diz.

Câncer de Boca

Responsável pelo serviço de exame preventivo de câncer de boca no
evento, a professora doutora Tessa Botelho afirma que foram avaliados

inúmeros pacientes, porém nenhum caso suspeito específico de câncer
bucal foi detectado. Ela e a equipe composta pelos cirurgiões dentistas
Geisa Badauy, Maria Caldas, Leonardo Andrade, Bruna Daher e Caroline
Machado, identificaram 10 pacientes com lesões de boca que, apesar
de não apresentarem suspeita clínica de câncer, por apresentarem
aparência clínica de lesões benignas, necessitavam de biópsia para o
diagnóstico e/ou tratamento da doença.
“Nesse caso, os pacientes foram encaminhados para a disciplina de
Estomatologia do Curso de Odontologia da UNIP”, detalha. O atendimento foi voluntário para os interessados em passar pela avaliação,
sem necessidade de seleção ou triagem prévia. “Disponibilizamos
material informativo na forma de banners e folders sobre o câncer
bucal ressaltando a importância do autoexame na detecção precoce da
doença e do diagnóstico precoce na sobrevida”, destaca.

Ortodontia

A coordenação do espaço “Uso de aparelhos ortodônticos” no evento
ficou a cargo da ortodontista e presidente da Abor Goiás, Luciana
Gonzaga, que contou com a colaboração de cinco especialistas orientando a população. “Algumas crianças apresentavam mordida cruzada
ou mordida aberta e os pais receberam orientações sobre a necessidade de cuidados precoces. Os adultos sabiam que tinham problemas,
como dentes tortos, desalinhados ou queixas de dor na ATM. A dúvida
era onde buscar tratamento”, diz.

De acordo com ela, a orientação correta é de extrema importância
porque “muitas vezes as pessoas captam informações de mídias
sociais, por exemplo, que não estão corretas, e indicar um tratamento correto tem grande valor. Por isso essa parceria foi excelente.
A atuação da ABO Goiás abrangeu várias especialidades por um
motivo nobre, inclusive com demonstrações e não só orientação”,
salienta Luciana.

Fotos: PRODOCLIN e Wikimedia Commons
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Outro olhar sobre o Araguaia
ENTRE JULHO E AGOSTO, O PASSEIO PELO RIO ARAGUAIA
PODE GARANTIR MAIS QUE DIVERSÃO. EM ARUANÃ, O
VISITANTE PODE CONHECER MAIS SOBRE OS ÍNDIOS KARAJÁ
E REDESCOBRIR PARTE DA HISTÓRIA LOCAL E NACIONAL
É oficial: a temporada do Araguaia começou
em Goiás. Mesmo com as temperaturas baixas
características do inverno na região CentroOeste à noite, é nesse período que as águas
do rio Araguaia baixam e surgem as praias
de água doce que atraem visitantes. Durante
o dia, eles aproveitam os acampamentos,
nadam, se divertem com jet skis, lanchas,
barcos e o clássico banana boat. No entanto,
em Aruanã, uma das cidades banhadas pelo
rio, localizada a 315 km de Goiânia, há uma
atração à parte.
Viajar pode ser uma experiência incrível para
além do lazer voltado à diversão, especialmente quando é possível mergulhar na cultura e história locais. Isso é o que a visita aos
índios Karajá, da Aldeia Buridina (uma das 21
existentes no Brasil), proporciona aos turistas
ao apresentar um pouco de sua língua, artesanato, comida e ritos por meio do turismo
étnico, uma verdadeira imersão cultural.
Mais que passear pela memória e identidade
indígenas, a oportunidade de conhecer um
pouco mais desses antigos habitantes do País
e de Goiás elucida um pouco da história do
próprio homem branco, que tanto assimilou
do contato com eles. Por exemplo, você sabia
que o nome Araguaia significa arara vermelha ou que Aruanã é o nome de uma dança
sagrada dos Karajá?
Dessa forma, os tradicionais objetos e costumes do povo são expostos aos turistas na
aldeia. As bonecas de cerâmica, as pescarias
familiares, os rituais como a Festa de Aruanã
e da Casa Grande (Hetohoky), os enfeites plumários, a cestaria e artesanato em madeira,

pola office+
Qualidade australiana, resultados estéticos
excelentes!

Contém:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bijuterias feitas com sementes, penas de
diferentes pássaros, plantas do Cerrado, e
as pinturas corporais, com os característicos
dois círculos na face, fazem parte do roteiro
de visita.

37,5% Peróxido de Hidrogênio (kit 3 pacientes)
Contém sensibilizante na fórmula
Alto Teor de água
Seringas de Auto mistura com 2,8ml
3 OptraGate
3 Barreiras Gengivais
Pontas Aplicadoras
3 aplicações de 8 minutos
Rende 18 aplicações

RELATO DE CASO

Redescobrimento

O processo de revitalização e valorização
dos Karajá é estratégico. Nos anos 1980, a
comunidade quase foi extinta já que a tribo
tinha apenas 30 integrantes. Atualmente,
constata-se um aumento populacional desse
grupo. Segundo dados da Fundação Nacional
de Saúde (FUNASA), de 2006, o total de Karajá
é de 2.532 pessoas.
Justamente por causa dos traços marcantes
e também identitários desse grupo, um dos
símbolos da cultura Karajá, as bonecas de
cerâmica, têm espaço na decoração, por
exemplo. Feitas de barro e pintadas com as
cores preta e vermelha, elas são Patrimônio
Cultural do Brasil desde 2012, quando foram
reconhecidas pelo Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

1º Caso inicial

Cerimônia do ritual Hetohoky, marca a passagem
de menino uladu para menino jyrè, que os habilita
a participar das atividades dos homens na tribo

5º Tomada de cor
6º Tomada de cor
final incisivo central final canino

3º Aplicação de
barreira gengival

4º Pola Office+
aplicado

7º Aspecto final

A linha pola da SDI é uma das linhas de produtos clareadores mais consagradas do
mercado. A chegada do Pola Office+ veio coroar essa história de sucesso
apresentando pela primeira vez ao mercado brasileiro uma seringa de auto
mistura que permite não só o proporcionamento adequado como evita o
desperdício de material ao ter uma ponta aplicadora na própria seringa. Isso
permite uma aplicação mais segura e precisa para aquele que é chamado de o
clareador mais rápido do mundo (indicação de 3 aplicaões de 8 minutos). Além
disso a presença de nitrato de potássio em sua formulação oferece uma menor
sensibilidade e maior conforto ao paciente. A linha Pola oferece a você dentista
uma tranquilidade sobre resultados e ao paciente o conforto para concluir o
tratamento.

Além das bonecas, as esculturas incluem
outras expressões da vida indígena com o
rio, com a flora e com a fauna, a exemplo das
representações de tartarugas e onças que
vivem à margem do Araguaia.

Turismo étnico

A vivência do chamado turismo étnico não é
algo tão desconhecido. Ele já é desenvolvido
no Sul brasileiro entre populações descendentes de imigrantes que exibem a cultura
relacionada à origens europeias e promovem
festivais, como a Oktober Fest.

2º Tomada de cor

Prof. Dr. Alexander Nishida
Departamento de Dentistica - FOUSP
Cerâmica tradicional Karajá: representação
de elementos típicos de sua cultura

24 aconteceu

I Jornada do Colégio Brasileiro de CTBMF/GO
realizada com o apoio da ABO Goiás

Confraternização temática de festa junina com a "Turma A"
de Especialização sob coordenação da Equipe Dentística
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Turma internacional de Especialidad en Estetica
Dental coordenada pela Equipe Dentística

Jantar de confraternização com a "Turma B" de
Especialização sob coordenação da Equipe Dentística

Turma de Laudos em Tomografia Aplicados às Especialidades,
sob coordenação da Profª Drª Tessa Botelho

Professor Cláudio Freitas (USP) convidado da
Especialização em Radiologia e Imaginologia, sob
coordenação da Profª Drª Tessa Botelho

Utilização de placa oclusal
promove longevidade
às reabilitações
estético-funcionais
VISANDO O APERFEIÇOAMENTO DA TÉCNICA, A
ABO GOIÁS REALIZA CURSO DE NATUREZA
LABORATORIAL, ESTILO “HANDS ON”
Apesar de não ser um assunto novo, a confecção de placas oclusais deve
ser um recurso de domínio de todo cirurgião-dentista reabilitador e
também dos clínicos gerais por ser uma ferramenta de baixo custo operacional com alto valor agregado. Logo, demanda atualização profissional.

As turmas de Especialização em Endodontia receberam o
professor Wellington Pereira em aula especial no Auditório
da ABO Goiás, sob coordenação da Equipe EndoScience

Turma de Especialização em Periodontia, sob
coordenação da Equipe Personnalité

Turma de Especialização em Prótese Dentária, sob
coordenação da Equipe Reabilitação Oral (2018-2020)

Turma de Especialização em Implantodontia,
sob coordenação da Equipe Personnalité

Turma de Imersão em Instrumentação Periodontal,
sob coordenação da Equipe Personnalité

Turma de Imersão em Estética com Resinas
Compostas Anteriores com o professor Thiago
Ottoboni, sob coordenação da Equipe Dentística

Visando o aperfeiçoamento da técnica, a ABO Goiás realiza o curso
“Placas Oclusais - Protegendo o Sistema e Mantendo a Reabilitação”.
Com natureza laboratorial - tipo “Hands On” - a partir de casos clínicos
reais, o aluno realizará todo o processo de confecção da placa que será
demonstrado em todos os passos clínicos e laboratoriais.
“Estamos seguros, até pela própria experiência clínica da Equipe Dentística,
que o aluno terá uma nova ferramenta de trabalho de fácil execução e com
grandes resultados. O objetivo do curso é preparar o cirurgião-dentista a
executar a técnica de confecção de placas oclusais desde a etapa laboratorial aos ajustes finais pós-instalação clínica; haja vista a importância da
técnica na manutenção das reabilitações assim como o controle das patologias parafuncionais”, frisa o coordenador do curso, Wellington Martins.
Segundo ele, os participantes receberão o conteúdo teórico e terão
oportunidade de realizar etapas laboratoriais e participar ativamente
das demonstrações clínicas, para melhor entendimento da técnica
trabalhada.

Alessandro M. Freire, professor e presidente da ABO Goiás,
recebe familiares e amigos em festa surpresa no dia de seu
aniversário, durante módulo da Especialização em Endodontia

Professora e psicóloga Amabda Maria convidada para
ministrar aula à nova turma de Especialização em
Odontopediatria coordenada pela Equipe PedOdonto

Turma de Reabilitação Oral Funcional e Estética
coordenada pela equipe Personnalité

Para Wellington, o grande diferencial é o estabelecimento de um
método de diagnóstico e confecção de placa oclusal por intermédio de
técnicas simples, aplicáveis no dia-a-dia, com embasamento científico e preconizadas pela Equipe Dentística e aplicadas nos cursos de
Especialização, Aperfeiçoamento e na prática privada dos consultórios.

Impacto
Turma de Clareamento Dental com os professores Rafael
Decurcio e Pedro Lima, sob coordenação da Equipe Dentística

Turma de Especialização em Prótese Dentária, sob
coordenação da Equipe Reabilitação Oral (2016-2018)

Professor Marcos Prieto ministrou a palestra "Ortodontia
Estética" seguida pelo coquetel de lançamento
de seu livro "Insights em Ortodontia Lingual"

O coordenador enfatiza que os profissionais da área de reabilitação
podem se beneficiar com o curso, sejam especialistas ou clínicos gerais,
uma vez que grande parte da população apresenta parafunção oral.

Dessa forma, gera impacto positivo a todos os personagens envolvidos em tratamentos reabilitadores complexos gerando lucratividade
e longevidade aos tratamentos realizados assim como conforto
aos pacientes mantendo estável os procedimentos restauradores
executados. “Para isso, contaremos com a experiência dos professores Rafael Decurcio e Lúcio Monteiro, que também lecionarão no
curso”, diz.
Apesar de o assunto ser importantíssimo, há poucos cursos específicos
no Brasil sobre o tema. Inserindo a abordagem clínica, o curso da
ABO Goiás é protagonista, talvez o único. Martins lembra que o tema
é comumente abordado em cursos voltados para técnicos em prótese
dentária, não possuindo aplicação clínica, o que é essencial.
“Teremos um curso voltado ao cirurgião-dentista clínico, que será
capacitado a utilizar essa nova ferramenta, inclusive com conhecimentos sobre o sistema CAD-CAM, processo tecnológico que pode agilizar a
confecção da placa”, ressalta.

Detalhes

O curso terá duração de três dias, entre 23 e 25 de agosto. A programação compreenderá aulas teóricas de princípios básicos de oclusão,
técnicas CAS de reabilitação oral preconizada pelo professor Anibal
Alonso (ARG), DVO, relação cêntrica, articulador semi-ajustável e placa
oclusal.
Serão ensinadas ainda duas técnicas de confecção, sendo uma com a
necessidade de uso de articulador e outra sem esta necessidade, e o
dentista poderá executar no dia a dia a que melhor se encaixa na sua
logística de atendimento do consultório.

Inscrições:
www.abogoias.org.br/cursos
62 3236-3116 ou 98116-9175 (whatsapp)
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A especialista considera que a receita é simples e infalível: praticar
uma atividade física com a qual se identifique e ter uma alimentação
saudável. “Seus objetivos virão com o tempo, por isso tornei o esporte
um hábito na minha vida”, afirma.
O crossfit também faz parte da rotina da odontóloga para preparar o
corpo para qualquer atividade. Ela começou a praticar há 1 ano e 5
meses, se apaixonou na primeira semana e não pretende parar mais.
Nas palavras de Camilla, é intenso e desafiador. “Você supera seus
limites diariamente. Só quem experimenta conhece essa sensação”, diz.
Outro cuidado essencial para um bom desempenho é a alimentação
controlada durante todo o dia.

Paixão das antigas
CORRIDA É O INGREDIENTE PRINCIPAL DA ESPECIALISTA
CAMILLA GONZAGA PARA MANTER A SAÚDE FÍSICA E
MENTAL. ASSOCIADA AO CROSSFIT, A ATIVIDADE GARANTE
À ELA BEM-ESTAR E DISPOSIÇÃO AO LONGO DO DIA

Camilla Gonzaga Gouveia começou a correr ainda na época da escola.
Mais tarde, a brincadeira foi ganhando cada vez mais espaço na vida da
jovem especialista. Aos 28 anos, ela consegue equilibrar saúde, família,
hobby e agenda de trabalho em meio à dedicação pela Odontologia.
Graduada pela UniEvangélica de Anápolis, especialista em Dentística
Restauradora pela ABO Goiás em 2014 (Equipe Dentística), agora seu
foco está na conclusão da especialização em Reabilitação Oral também
pela instituição (Equipe Reabilitação Oral). As especializações ocorreram após participações nos cursos Avançado Clínico em Reconstrução
Tecidual Periodontal e Peri-implantar e no Business & Dental - Gestão
de clínicas e consultórios, ambos pela Associação.
“Trabalhei em três consultórios particulares como clínica geral antes de
finalmente conseguir construir o meu. Atualmente, atendo no meu consultório desenvolvendo a área de estética e protética e em mais outros
dois consultórios de colegas, somente na especialidade de dentística”,
afirma. Por isso, Camilla é bem metódica para conseguir cumprir todas
as tarefas diárias.
A profissional é amante de corrida. Inicialmente, a modalidade se
tornou uma paixão por influência dos pais, apesar de sempre ter
sido ligada a atividades físicas, mas amadureceu e se tornou um
amor sem medida. O biotipo característico de um praticante desse
esporte - magra e pequena - a colocava como destaque nas provas
de atletismo do colégio. Nos jogos internos fazia parte da escala e
ganhava todas as competições que participava. Já adulta, preferiu
frequentar academia, praticou muay thai, pilates e correu por conta
própria. No entanto, a corrida voltaria a fazer parte da vida de
Camilla.

“Quando me desliguei da
musculação há pouco mais
de dois anos, eu corria quase
todos os dias no parque só
pra não ficar parada. Durante
esse período tratei uma lesão
no meu joelho, logo não podia
exagerar nos treinos. Meu pai
e minha irmã - minha base
de vida - já participavam de
corridas de rua quando me
interessei. Desde então, há
1 ano e meio, a corrida de
rua entrou definitivamente
na minha vida”, diz. Segundo
ela, os treinos são bem cedo.
Por volta das 5h15 às 6h15, a
depender da agenda, Camilla
está de pé.

Vício
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Ela não tem planos de se tornar uma atleta na corrida, mas deseja se
desafiar cada vez mais ao melhorar o tempo em provas e aumentar
a quilometragem gradativamente. “A minha maior conquista com o
esporte é minha saúde, me sentir bem fisicamente e mentalmente,
ter disposição para aguentar a rotina do consultório e vencer meus
próprios obstáculos”, frisa. Ainda assim, participou de três eventos
da área: a corrida da Unimed (2016), a corrida New Balance Goiânia
15K (2017) na qual conquistou a quarta colocação na categoria de 5
quilômetros (de 25 a 29 anos) e o Desafio dos Romeiros (junho de 2018)
em que conseguiu o terceiro lugar na categoria de 25 a 29 anos.

Na prova mais recente, o Desafio dos
Romeiros, em junho deste ano, Camilla ficou
em terceiro lugar na categoria de 25 a 29 anos

“Sou movida à endorfina. Meu humor e disposição dependem
diretamente da minha prática de atividade física, que dura, em
média, uma hora. Sempre que tem alguma prova de rua, intensifico
os treinos no Crossfit e intercalo com corrida no parque. Minha
irmã sempre me acompanha em todas elas. Correr sempre foi um
exercício agradável pra mim. A sensação de liberdade que a corrida
proporciona juntamente com a percepção do que seu corpo é capaz
de fazer, da velocidade que você pode alcançar, são indescritíveis”,
destaca.

A atuação profissional da odontóloga inclui
o consultório próprio e o de dois colegas,
nas áreas de estética e prótese

Apesar disso, ela tem a triatleta, Fernanda Keller como esportista
profissional referência. “Me impressionei com o treinamento físico dela.
É muito intenso! A trajetória de Keller no esporte é maravilhosa, de
muita superação e quebra de recordes. É aquele tipo de atleta para se
espelhar”, confidencia.

Adesão maciça

Sobre o aumento das competições de rua no País e em relação ao
nível dos atletas brasileiros, Camilla é taxativa: falta investimento
para os profissionais e a preocupação é o que move as pessoas que
participam desse tipo de evento. “Estamos em uma geração na qual
as pessoas estão cuidando mais da saúde, por isso estão praticando
mais atividade física. Além de conferir os benefícios para o corpo e
a sensação de bem-estar, esse esporte proporciona a socialização e
integração das pessoas. Espero que esse aumento seja uma constância”, acredita.
Na opinião dela, ainda temos muito o que aprimorar na corrida profissional. “Comparando com anos anteriores podemos notar um aumento
das provas de corrida de rua e, consecutivamente, um aumento de
interesse das empresas esportivas nos eventos, mas ainda tem muito a
crescer. Acredito que temos muitos competidores no mesmo nível dos
estrangeiros, porém, infelizmente, ainda falta o apoio necessário para
os profissionais”.

Superação: na segunda vez em que participou de
uma competição, a esportista amadora ocupou a
quarta colocação na categoria de 5 quilômetros
da Corrida New Balance de 15 K, em 2017

“Minhas maiores paixões são, com certeza, minha
família e meus cachorros. Eles são a minha
base”, afirma a especialista em Dentística

