Goiânia
setembro/2018
ano 09 · n° 37

28 E 29 DE SETEMBRO

CONGRESSO
ESTÉTICA 2018

INTERDISCIPLINARIDADE E
ALTA PERFORMANCE COM
OS PRINCIPAIS NOMES DA
ODONTOLOGIA ESTÉTICA

foto: Guido Ferreira

RAFAEL CALIXTO

ESCALA DE CORES
PERSONALIZADA EM
RESINAS COMPOSTAS
ANTERIORES
ROBRAC

Oximetria de
pulso EM teste
de vitalidade
pulpar

!
u
o
g
e
Ch

Editorial
Setembro marca a realização de um dos melhores eventos da Odontologia Estética

autoras do estudo “A oximetria de pulso na avaliação da vitalidade pulpar: análise crí-

nacional. Cirurgiões-Dentistas de toda a América Latina chegam a Goiânia em busca

tica”, ela apresenta um panorama da aplicação da técnica na Odontologia, com base na

de informação, conhecimento e novidades da área no Estética Goiás 2018 – Congresso

literatura especializada, e ressalta seu potencial como solução não invasiva e indolor,

Internacional de Odontologia Estética, que será realizado nos dias 28 e 29 de setembro,

em oposição aos métodos tradicionais, como o de sensibilidade térmica e o elétrico.

no Centro de Convenções de Goiânia. A expectativa é de receber 600 congressistas e,
Com as eleições chegando, a ABO Goiás oportuniza a apresentação de um candidato a

para isso, mais de 300 pessoas estão envolvidas direta ou indiretamente na organização.

deputado estadual que se afirma comprometido com o empreendedorismo. Para além
disso, ele defende a valorização dos profissionais da Odontologia e ainda a atenção

Para antecipar alguns assuntos que serão abordados no evento, a Revista Odonto
deste trimestre entrevista o pesquisador e conferencista Fabiano Marson responsável

à saúde bucal. Rafael Lousa se lança na disputa a um cargo na Assembleia Legislativa

por tratar de “A fronteira entre Biologia, Estética e Oclusão”. Ele enfatiza a importância

de Goiás e acredita poder representar a população em geral, os profissionais liberais e

de equilibrar fatores funcionais e estéticos, sempre visando a saúde na reabilitação

fortalecer a saúde pública goiana.

oral e a escolha do método ideal como determinantes no resultado para o paciente.
Em Hobby, o destaque é o cirurgião-dentista José Afonso. Adepto aos esportes, ele
“The color concept: resinas compostas anteriores” é outro tópico integrante do Estética

compartilha o prazer do paraquedismo, modalidade praticada há algumas décadas.

Goiás 2018 no qual o conferencista internacional especializado em Dentística Rafael

Durante os finais de semana, ele e um grupo se reúnem em Goiânia ou em Anápolis

Calixto explica como controlar a espessura e translucidez das resinas, conhecer as pos-

para saltar em busca de prazer e diversão e, ao contrário do que se pode imaginar, o

sibilidades de estratificação em facetas e do opaquer base para restaurações amplas

profissional ressalta que os custos não são exorbitantes.
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são essenciais para os cirurgiões-dentista que executam o procedimento.
Também nesta edição, você, leitor, fica por dentro do Circuito Gastronômico Goiás
2018. Após percorrer algumas cidades do interior, o evento desembarca em Cavalcante

Com uma nova parceria, a partir de agosto, a ABO Goiás passa a ser Câmpus Avançado
do novo curso de Odontologia da Faculdade Alfredo Nasser (Unifan). O convênio

SEM FIO - CONEXÃO WI-FI e 3G

– destino destaque do Lazer da Revista Odonto. Lugar paradisíaco escolhido por via-

permitirá uma contribuição com a excelência na formação de novos profissionais e traz

jantes do Brasil e do exterior, o município localizado no nordeste goiano recebe uma

autonomia na certificação dos cursos de especialização e possibilitará também novos

megaestrutura no final de setembro para exaltar a culinária com ingredientes regionais

investimentos na infraestrutura da instituição.

e sediar o nascimento de deliciosos pratos ao aliar nomes consagrados da culinária
brasileira e internacional aos cozinheiros goianos.

Pesquisadora e professora da Universidade Federal de Goiás, Ana Helena Alencar é
a comentarista convidada deste trimestre da editoria Robrac em Destaque. Uma das
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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

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

##Carga Horária: 45 horas

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

ɍɍInício: 10 de Setembro de 2018

##Carga Horária: 24 horas

Implantodontia para Iniciantes:
Formação Cirúrgica e Protética
ʓʓCoordenação: Getulio de Marães / João Geraldo
ɍɍInício: 14 de Setembro de 2018

##Carga Horária: 176 horas

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

##Carga Horária: 40 horas

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

##Carga Horária: 22 horas

62

3236-3101 / 3102

ABOgoia s .or g.br/cur sos

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

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

Imersão em Instrumentação Rotatória
e Recíproca dos Canais Radiculares
ʓʓCoordenação: Dr. Iussif Mamede Neto
ɍɍInício: 29/Nov a 01/Dez

Cirurgia Plástica Periodontal e Princípios
de Microcirurgia - Personnalité
ʓʓCoordenação: Equipe Personnalité
ɍɍInício: 14 de Fevereiro de 2019

Clareamento Dental
ʓʓCoordenação: Rafael Decurcio e Pedro Lima
ɍɍInício: 29 de Março de 2019

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

Facetas Cerâmicas - Construindo um
Protocolo Previsível (clínico)
ʓʓCoordenação: Equipe Dentística / Paula Cardoso
ɍɍInício: 21 de Março de 2019

Morfologia dental em cera na
técnica de Tininha Gomes
ʓʓCoordenação: Francisca Pereira
ɍɍInício: 11 de Abril de 2019

##Carga Horária: 20 horas

##Carga Horária: 480 horas

##Carga Horária: 12 horas

##Carga Horária: 120 horas

##Carga Horária: 108 horas

##Carga Horária: 24 horas

##Carga Horária: 15 horas

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

##Carga Horária: 8 horas
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Oximetria de pulso
representa avanço no
teste de vitalidade pulpar
TÉCNICA EM ESTUDO OFERECE PRECISÃO NO DIAGNÓSTICO
ENDODÔNTICO COM EFEITO INDOLOR AO PACIENTE

O diagnóstico preciso e não invasivo da condição pulpar é um dos
maiores desafios na clínica odontológica. Somente há algumas
décadas surgiu a possibilidade de determinar a vitalidade pulpar de
um dente em contraposição aos tradicionais métodos de sensibilidade
térmica ao frio e ao calor, e o elétrico. No caso de dentes que sofreram
traumatismos, por exemplo, é possível que eles tenham perdido temporariamente a função sensorial e não respondam aos testes, mesmo
com a vascularização preservada.
A oximetria de pulso é empregada na Odontologia para aproveitar os
benefícios desse equipamento de monitoramento utilizado largamente na Medicina para mensurar a saturação de oxigênio dos tecidos
durante a administração de anestesia intravenosa. Por ser potencial
e promissor, um grupo de pesquisadores da Universidade Federal de
Goiás (UFG) se interessou por realizar uma análise crítica da literatura
envolvendo estudos relacionados aos métodos de diagnóstico da
condição pulpar mais utilizados atualmente e pelas perspectivas para
aplicação dessa tecnologia inovadora na prática clínica.
O estudo “A oximetria de pulso na avaliação da vitalidade pulpar:
análise crítica” foi publicado na Robrac (Revista Odontológica do
Brasil-Central), da ABO Goiás, com o objetivo de divulgar os avanços
tecnológicos nos métodos de diagnóstico endodôntico, apresentar as
limitações e os resultados de estudos comparativos. Desde 2012, a utilização do equipamento na Odontologia é uma das linhas de pesquisa
adotada pela equipe de Endodontia da Faculdade de Odontologia (FO)
da UFG, coordenada pelo professor Carlos Estrela e composta pelos
professores Daniel Decurcio, Julio Almeida, Patrícia Siqueira e Ana
Helena Alencar, em parceria com a Universidade Luterana do Brasil
(ULBRA) com a colaboração do professor Fernando Franco Barletta.
Segundo a professora Ana Helena, as primeiras experiências que
relatam o uso da oximetria de pulso na Odontologia são datadas de
1991 e foram realizadas para determinar a vitalidade da polpa dentária
considerando a saturação de oxigênio do sangue presente na câmara
pulpar. “A partir daí, foi necessário superar desafios, como a comercialização de modelos portáteis, de custo mais acessível, passíveis de uso

na rotina clínica do consultório. A confecção de dispositivos adaptadores também é necessária, considerando que os sensores disponíveis
não são idealizados para a forma e o contorno anatômico dos dentes”,
explica.

Aplicabilidade diversificada

“No trabalho de revisão crítica da literatura, percebemos que a
oximetria de pulso tem se mostrado como um importante e promissor
recurso de diagnóstico da vitalidade pulpar, objetivo e reprodutível,
além de chamar a atenção da comunidade científica sobre prováveis
mudanças de paradigma nos testes pulpares”, afirma Ana.
De acordo com a pesquisadora, o emprego desse recurso ainda
possibilita ao cirurgião-dentista o monitoramento da vitalidade pulpar
durante procedimentos de clareamento dentário externo, quando sensibilidade dentinária exarcebada pode limitar a utilização dos testes
térmicos exigidos para o diagnóstico da condição da polpa, e ainda no
tratamento de pacientes especiais.
As pesquisas atuais, ela esclarece, se concentram em determinar as
taxas de saturação de oxigênio em cada grupo dentário e na distinção
entre os níveis de uma polpa saudável, inflamada e necrótica. Por
outro lado, o uso da tecnologia do oxímetro de pulso traz a perspectiva,
a curto prazo, de definição do estado pulpar em diferentes condições.

Divulgação

“Agradeço o convite para esta entrevista em nome de toda a equipe de
Endodontia da FO/UFG. O aceite para a publicação do artigo na Robrac
contemplou uma das principais metas do nosso grupo: a difusão das tecnologias pesquisadas para a sociedade”, destaca a professora Ana Helena.
A ROBRAC é uma revista científica com Qualis
Capes editada pela ABO Goiás.
São aceitas submissões de pesquisas científicas
originais e relatos de caso clínico.
Acesse robrac.org.br e inscreva-se gratuitamente.

Acesse o artigo
completo no site
da Robrac
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Saúde oral deve ser
prioridade na reabilitação
estético-funcional
INVERSÃO DE PRIORIDADES NO TRATAMENTO PODE
DESENCADEAR SÉRIAS CONSEQUÊNCIAS AOS PACIENTES, COMO
DANOS AO SUBSTRATO DENTAL, PERDA DE TEMPO E DINHEIRO
O foco do dentista deve ser sempre a saúde, em primeiro lugar, seguido da parte funcional e, na
sequência, a estética. Segundo o doutor em Dentística Fabiano Marson, não se deve passar a
estética à frente porque ela é consequência de uma boca saudável e de oclusão equilibrada.
Quando se trata de Estética, existem bizarrices publicadas nas mídias sociais. “Já vi casos de
anteriores (facetas) sem Guia Anterior ou Dimensão Vertical de Oclusão errada, por exemplo.
Parece que estamos sob a égide de um conto de fadas em que acredita-se que tudo dará certo e
será resolvido com 10 ou 20 laminados cerâmicos”, diz.
Para Marson, unir oclusão à estética e à saúde bucal é o ponto-chave para a técnica executada
em consultório. Pesquisador da Odontologia Estética, o conferencista é um dos convidados da
ABO Goiás para o Estética Goiás 2018, quando compartilhará seus conhecimentos na palestra
intitulada “A fronteira entre Biologia, Estética e Oclusão”. Serão apresentados erros que aconteceram no consultório dele próprio e nos cursos de pós-graduação, e também o reparo realizado.
“Nosso primeiro artigo sobre o tema foi em 2006 na Revista Clínica e temos uma grande casuística para falar a respeito”, frisa.
Com uma produção acadêmica vasta (154 artigos, 1 livro e 6 capítulos publicados), ele se concentra em materiais dentários, clareamento, prótese e dentística, além de atuar como coordenador
da Especialização em Prótese da Dental Press em Maringá, no Paraná, coordenador do curso de
Prótese e “Odontologia Estética” - CPO em Presidente Prudente e em João Pessoa, na Paraíba.

Aprimoramento

“Não podemos ficar estagnados. Precisamos nos atualizar em diferentes áreas. Justamente por
isso, o curso é voltado aos clínicos gerais, porém com ênfase aos profissionais da área reabilitadora, tanto estética quanto estético-funcional.
O curso é teórico e tem duração de uma hora. Na ocasião, Marson apresentará aos congressistas
o passo a passo da parte reabilitadora, enfatizando o viés funcional e estético. “Na verdade
não é algo inovador, mas adaptação de uma técnica consagrada com o diferencial de mostrar
algumas formas de fazer a reabilitação direta, semi-direta e indireta”, afirma.
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Ele explica que, dependendo do paciente e do custo, o profissional
consegue optar pelo mais conveniente. Por isso a importância de conhecer a diferença, as formas de tratamento e escolher qual se adapta
melhor ao seu planejamento.

Modernidade

“Uma das novidades que serão compartilhadas durante o Estética Goiás
2018 é a demonstração de um material recém-chegado ao Brasil de
proteção pulpar, visando a saúde e a função do dente. A outra é exibir
o plano de tratamento reabilitador”, antecipa o pesquisador.
Fabiano destaca que as atuais tendências são o fluxo digital, mostrando
como fazer a reabilitação analógica versus a digital. “Todos temos a
ganhar com esse processo. Conseguimos redução de tempo, personalização e precisão. No entanto, é necessário analisar as vantagens e considerar se realmente encontra-se no contexto da sua clínica”, pondera.
Marson percorre o Brasil ministrando cursos. Conhecedor das melhores
escolas, ele frisa a qualidade do ensino oferecido pela ABO Goiás e
suas equipes. Segundo ele, Goiânia é celeiro de grandes profissionais e,
para se diferenciar, participar de cursos é fundamental.
“Os goianos contam com uma excelente instituição, a ABO Goiás, com
destaque para o grupo de Dentística liderado pelos meus amigos
Rafael Decurcio e Paula Cardoso”, observa.

Emoção

“Estou muito feliz por integrar o Estética Goiás. Será fantástico ministrar
uma aula nesse evento tão importante para a odontologia regional e
nacional. Será a minha primeira vez no evento”, relata.
As expectativas do pesquisador são as melhores possíveis.
“Certamente será um grupo seleto de pessoas que já atuam na parte
estética e reabilitadora e quero contribuir de alguma maneira. É uma
grande responsabilidade para mim”, declara Fabiano Marson.

Jóão Salgado

Hambúrguer de picanha
premium black aos 3 queijos
com molho ranch e ervas
INGREDIENTES

• 200g de carne (20% bacon + 80%
picanha black Angus) moídos
• Sal e pimenta
• Salsinha e cebolinha
• 1 colher de sopa de mostarda
• 1 colher de sopa de shoyu
• Tomate
• Pão brioche
• Queijo prato, grana
panado e parmesão
Para o molho Ranch

A fronteira entre Biologia,
Estética e Oclusão
Fabiano Marson
29/09 - 17h a 18h

•
•
•
•
•

2 ovos
300ml de óleo gelado
Sal e pimenta do reino
Caldo de 1/2 limão
Alho desidratado em ﬂocos

•
•
•
•
•

2 ovos
300ml de óleo gelado
Sal e pimenta do reino
Caldo de 1/2 limão
1/4 de maço de salsinha e cebolinha

Para o molho de ervas
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MODO DE PREPARO

Moa o bacon junto com a picanha 1
vez, acrescente sal, pimenta, salsinha
e cebolinha a gosto. Complete com
mostarda e shoyu, misture e molde
o hambúrguer, apertando bem
para tirar o ar dentre os pedaços
da carne. O preparo pode ser na
brasa ou frigideira, conforme
o ponto desejado. Na primeira
virada acrescente a fatia de queijo
prato, grana padano e parmesão
ralados sobre o lado já cozido.
Para os molhos, coloque todos os
ingredientes no liquidificador, exceto
o óleo. Bata na potência máxima
e acrescente o óleo aos poucos.
Os molhos têm validade de três
dias, se conservados em geladeira.
Monte o hambúrguer com uma
fatia fina de tomate, molho
de ervas sobre ela e molho
ranch sobre o hambúrguer.

#DIGITALNOW

A harmonia do conjunto
Obtenha um fluxo digital certificado
Benefícios de alugar o sistema CAD/CAM Straumann ® CARES ®
Atualização dos
softwares durante o
período de locação.

Help Desk
12 horas por dia.

Melhor plano de
custo-benefício do
mercado.

Straumann® CARES®
Fresadora M Series

Straumann® CARES® Soluções Digitais

Seja uma estrela em seu laboratório

O fluxo Digital Straumann® CARES® Laboratorial oferece a solidez
de um sistema totalmente integrado com fluxos de trabalho
completo desenvolvidos para disponibilizar toda a versatilidade
de que um laboratório de prótese necessita. A Straumann
oferece a seus clientes uma ótima opção para quem quer iniciar
na odontologia digital com um melhor custo beneficio sem alto
investimento inicial e com previsibilidade de parcelas até o fim do
contrato.

Straumann® CARES®
Scanner 7 Series

Straumann® CARES®
Forno Therm III

Straumann® CARES®
Visual Software

Conheça nossos planos de locação, entre em contato com nossa equipe comercial.
Televendas: 0800 707 2526
Help Desk: 0800 740 0 740
*eventuais reajustes pelo IGPM

www.straumann.com.br
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Interdisciplinaridade
marca congresso de
Odontologia Estética

09:00
11:00

O Estética Goiás 2018 - Congresso Internacional de Odontologia
Estética - ocorrerá nos dias 28 e 29 de setembro, no Espaço Cerrado do
Centro de Convenções de Goiânia, materializando o planejamento e o
trabalho que mobiliza a Comissão Organizadora há mais de um ano.
Com a expectativa de receber 600 congressistas de, pelo menos, dez
países, contando com a presença confirmada de alunos e ex-alunos
das dez edições do Curso Clínico Internacional de Facetas Cerâmicas,
da atual turma internacional de Especialidad en Estética Dental e da
forte atuação de professores da casa em eventos internacionais.
Atento às demandas clínicas e científicas, à evolução das técnicas,
materiais e equipamentos, o congresso acompanha as tendências e
sempre traz uma abordagem contemporânea das reabilitações estéticas em um contexto interdisciplinar envolvendo Dentística, Periodontia,
Prótese Dentária e Implantodontia, amparado sobretudo em evidências científicas.

Nomes referência

Com o objetivo de proporcionar atualização clínica e científica, aperfeiçoamento profissional voltado para a evolução das técnicas, materiais
e equipamentos, e apresentação de tendências assentados em uma
abordagem das reabilitações estéticas em um contexto interdisciplinar
amparado nas evidências científicas, 15 palestrantes especialistas
ministrarão tópicos destaque em cada uma da área de atuação deles.

Entre eles está o italiano Vincenzo Musella, que abordará a
“Odontologia Estética Moderna - Workflow de A a Z”. Na lista de palestrantes figuram ainda Ana Paula Magalhães, Marcus Vinícius Perillo,

P AT R O C Í N I O :

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 V. Perillo

11:30
12:30

DENTÍSTICA, PERIODONTIA, PRÓTESE DENTÁRIA E IMPLANTODONTIA SE COMPLEMENTAM
NA FORMAÇÃO DE CONCEITOS E TÉCNICAS QUE ALIAM ESTÉTICA E FUNÇÃO

André Kimura, Estevam Bonfante, Fabio Sene, Leonardo Bocabella,
Victor Clavijo, Julio Cesar Joly, Celso Orth, Luis Gustavo Barrotte, Rafael
Calixto, André Callegari, Fabiano Marson e Dudu Medeiros.

Imersão

Com uma característica imersiva, o organização buscou oferecer
diversas comodidades para que os participantes mantenham o foco
e possam aproveitar ao máximo toda a programação. Para isso, serão
disponibilizados aos congressistas diversos coffee-breaks e brunch no
horário do almoço, permitindo a otimização do tempo entre palestras,
compras na Feira Comercial e networking com os colegas e parceiros
comerciais.

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

18:00
19:30

O Estética Goiás é um dos grandes eventos que a ABO Goiás realiza em
Goiânia. Em anos alternados com o CIOGO - Congresso Internacional de
Odontologia de Goiás, a instituição proporciona a atualização técnico-científica dos profissionais e a integração social da Odontologia.
Inscrições online e mais informações:

www.EsteticaGoias.com.br

Área crítica e sub-crítica em PSI
Leonardo Bocabella e Victor Clavijo

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

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

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

Um ambiente pensado para garantir a mais completa imersão
Conforto e comodidade para você aproveitar o evento ao máximo

Feira Comercial

Mais de 20 marcas farão exposição de lançamentos e comercialização
de produtos e serviços em condições especiais na Feira Comercial
do congresso. Já confirmaram presença: ABOR, CIRO Radiologia,
Curaprox, Dental Bueno, Dental Sorriso, DMG, DVDent, Editora Ponto,
Fernandes Livraria, FGM, Fun Mask, Instituto Renovar, Ivoclar Vivadent,
KG Sorensen, Labordental, Oral-B, Pretty do Brasil, Replug Mídia
Inteligente, SDI, Straumann, TDV, Ultradent e Unifan.
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Lanche nos intervalos
das palestras

Brunch no evento, no
intervalo do almoço

Estacionamento coberto
e seguro (privado)

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

TPD - Técnico em Prótese Dentária

X

R$750,00

R$850,00

R$950,00

Inscrição internacional

–

R$890,00

R$990,00

R$1.120,00

Modalidade

Até 31/05

Acadêmico Associado Rede ABO

Acesse ESTETICAGOIAS.COM.BR e inscreva-se
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Parceria com Unifan marca
expansão da ABO Goiás
APÓS NEGOCIAÇÕES INICIADAS HÁ UM ANO,
CONVÊNIO TORNA A ENTIDADE CÂMPUS AVANÇADO
DA UNIVERSIDADE. A PARCERIA INÉDITA SE
DESDOBRARÁ EM MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA

É oficial: a ABO Goiás é a primeira seccional a constituir parceria com
uma universidade para graduação em Odontologia. A colaboração
entre a instituição e a Faculdade Alfredo Nasser (Unifan) torna a
Associação o Câmpus Avançado do novo curso de Odontologia da
universidade, instalado em agosto deste ano. O convênio sela a
expansão da instituição e traz uma perspectiva de novos investimentos
em infraestrutura para acomodar os alunos nas futuras atividades laboratoriais e clínicas, aprimorando ainda mais a estrutura já existente
para atendimento às turmas de pós-graduação.
De acordo com o presidente da ABO Goiás, o professor mestre e
também coordenador do curso da Unifan, Alessandro Freire, trata-se
de uma parceria de cooperação técnico-científica. Ele explica que a
instituição há muito tempo promove cursos de pós-graduação com a
chancela de universidades, agora, os cursos de especialização terão
maior autonomia e independência com a certificação própria.
“Agora, teremos uma redução no custo operacional, permitindo novos
investimentos na própria ABO Goiás, como a construção de clínicas,
laboratórios e melhoria da estrutura, que já é muito boa. Inclusive,
estamos planejando novas instalações para acolher os novatos que
devem ser 120, ao longo do primeiro ano do curso. No entanto, a
estrutura da ABO Goiás será utilizada somente a médio e longo prazo,
porque nos primeiros 18 meses o espaço utilizado será somente o da
Unifan, que é de excelência e atualmente atende aos alunos do curso
de Medicina”, destaca o presidente.
Transformar a ABO Goiás em um Câmpus Avançado foi uma ideia
madura. A proposta surgiu após a Unifan decidir instalar a graduação
em Odontologia para agregar ao Instituto de Ciências da Saúde da
universidade, que tem diversos cursos na área. Como professor da
faculdade de Medicina na Unifan, o presidente da ABO Goiás colaborou
no processo de criação do curso e enxergou a oportunidade de firmar a
parceria. “Afinal, é uma instituição séria, em busca da excelência, assim
como a Associação. Dessa forma, prestaremos apoio técnico-científico

por meio dos professores e da expertise de mais de 70 anos na
Odontologia goiana”, frisa Alessandro.
Ele lembra que, atualmente, a ABO Goiás se destaca como a maior
seccional do Brasil em número de alunos de especialização, aperfeiçoamento e atualização profissional. A instituição cresceu em ritmo
acelerado na última década, investiu bastante na excelência científica e em infraestrutura, como a aquisição de um tomógrafo, novos
laboratórios, consultórios, microscópio clínico, reformas entre outros
investimentos. "A parceria com a Unifan vem como uma oportunidade
para melhorar ainda mais essa estrutura e permitir novos avanços”,
acredita Alessandro.

Marco oficial

O convênio foi assinado na sede da ABO Goiás em uma reunião com
o gestor da Universidade e diretor acadêmico, o professor pós-doutor
Carlos Vicchiatti, em julho de 2017. O contrato que ratifica a parceria foi avaliado e avalizado pela assessoria jurídica de ambas as
instituições e, posteriormente, assinado com a presença da diretoria
também das duas entidades. As atividades conjuntas começaram
antes mesmo da instalação da graduação. A elaboração do Projeto
Pedagógico de Curso (PPC) apresentado ao Ministério da Educação
(MEC) foi realizada já em parceria. Em seguida, avaliadores visitaram a
Unifan e a ABO Goiás.

No núcleo docente estruturante do curso de Odontologia, todos os
professores dentro do projeto são da ABO Goiás. Ou seja, a equipe
possui uma excelente formação, com doutores, mestres e especialistas,
muitos com experiência na graduação em outras faculdades. “Isso
atribui à Unifan um curso com o conceito 4 no MEC em uma escala
que vai até 5. Os profissionais envolvidos foram escolhidos a dedo
para concretizar esse projeto de primeira qualidade e altíssimo nível.
Queremos ser o melhor curso de Odontologia do Centro-Oeste. Para a
ABO Goiás, o novo cenário significa o engrandecimento local e nacional da Associação e da Odontologia goiana”, conclui Alessandro.

Planejamento Estratégico
norteia os rumos da ABO Goiás
APÓS INTENSAS REUNIÕES COM GESTORES DA
INSTITUIÇÃO, NOVAS AÇÕES DEFINEM PRIORIDADES
E MEDIDAS PARA ALCANÇAR METAS
A diretoria da ABO Goiás identificou a necessidade de investir na melhoria do atendimento
oferecido aos pacientes da instituição. Para
nortear esse trabalho foi contratada a Explain
Consultoria, que começou o diagnóstico por
meio de pesquisas de satisfação e entrevista
com colaboradores.
Com um bom resultado preliminar, foi
identificada a necessidade e recomendada
a ampliação do trabalho para o contexto
geral da instituição, com a elaboração de um
Planejamento Estratégico completo.
Gestores dos diversos departamentos,
juntamente com a diretoria da instituição,
se dedicaram com afinco para a redefinição
da Missão, Visão e Valores; para o levantamento de Pontos Fortes, Pontos Fracos,
Oportunidades e Ameças; definição mais
clara de públicos envolvidos e dos produtos

e serviços oferecidos; e ainda dos objetivos e
metas futuras da instituição.
A partir disso, funções foram delegadas para
o detalhamento das ações que deverão ser
tomadas para que as metas sejam alcançadas.
O resultado deste trabalho poderá ser percebido no médio prazo, mas algumas medidas
já começaram a aparecer, como o Programa
Sorrir (pág. 27).

Construindo Sorrisos com Saúde
MISSÃO

Promover a Odontologia com
ênfase na Ciência, no Ensino
e nas Pessoas
VISÃO

Ser reconhecida pela excelência
e humanização na Odontologia
VALORES

ÉTICA – Trabalhar com a verdade,
honestidade e idoneidade
RESPEITO – Atender com cuidado,
empatia e humanização
EXCELÊNCIA – Superar as
expectativas de nossos clientes em
todas as ações da entidade
RESPONSABILIDADE - Comprometerse com suas atitudes perante a
sociedade e o meio ambiente

Colaboradores e a consultora Magda de Paula em
uma das reuniões do Planejamento Estratégico

Fotos: Goiás Turismo
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Circuito Gastronômico goiano
EVENTO EM CAVALCANTE REÚNE CHEFS PARA (RE)CRIAR
O PALADAR GOIANO E AGUÇAM OS SENTIDOS DOS TURISTAS PELAS
RECEITAS E PELA VISÃO DAS BELEZAS NATURAIS DA REGIÃO
Uma viagem precisa de itens básicos para
ser inesquecível: companhias agradáveis,
atrações turísticas e boa comida. O pacote
completo pode custar pouco e estar bem
perto. Em Goiás, as oportunidades para desfrutar de cenários incríveis regados a pratos
surpreendentes são inúmeras.

ou cristalizados e os cocos e castanhas do
Cerrado, são o ápice do passeio pela região
que compreende a Chapada dos Veadeiros.
A ocasião é perfeita também para degustação
de bebidas, entre as opções está a cerveja de
baru, da cervejaria Aracê.

O segundo semestre tem diversas opções de
locais paradisíacos integrantes do Circuito
Gastronômico Goiás 2018, como a cidade de
Cavalcante, nos quais é possível conhecer
mais o estado e comer diversas iguarias. Tida
como o berço dos povos da Chapada dos
Veadeiros, o lugar está distante 510 quilômetros de Goiânia e 308 quilômetros de Brasília.

Em Cavalcante, mais especificamente, reina
a simplicidade e a riqueza das comunidades
locais. O município abriga quase 70% da área
total do Parque Nacional da Chapada dos
Veadeiros, onde se concentram grandes quantidades de cachoeiras, rios, serras e cânions
próprios para atividades ao ar livre.

Palco de pontos turísticos que hipnotizam
brasileiros e estrangeiros, o município
recebe chefs culinários durante três dias para
garantir uma experiência diferenciada aos
visitantes, valorizar os ingredientes regionais
e sediar o nascimento de deliciosos pratos ao
aliar nomes consagrados da culinária brasileira e internacional aos cozinheiros goianos.
Marcado para os dias 27, 28 e 29 de setembro,
a festa terá uma Vila Gastronômica, onde
ocorrerão as oficinas; a Cozinha Show, na qual
os chefs fazem a demonstração dos pratos; e o
palco que abrigará atrações musicais que dão
um toque animado aos festivais. Além de agregar aos aspectos culturais, sociais e econômicos de cada localidade, as pessoas descobrem
no evento o que há de mais genuíno em cada
região e o melhor: de forma sustentável.
Os pratos com estrelas goianas como o pequi,
a guariroba e o frango, feitos no fogão a
lenha, somados aos doces de frutas em calda

Riquezas Naturais

São mais de 100 cachoeiras próximas à cidade,
sendo duas destaque. A Cachoeira Santa Bárbara
é um dos cartões postais de Cavalcante sendo
uma espécie de oásis no Cerrado com águas
claras de cor azul refletida pelo fundo de areias
finas e brancas. Por outro lado, a Cachoeira São
Félix tem mais fácil acesso e é muito procurada
por famílias com crianças, interessadas em
aproveitar a paisagem e se refrescarem.
O município sedia ainda o Sítio Histórico e
Patrimônio Cultural Kalunga, a maior comunidade quilombola do País, e diversas festas
tradicionais com características únicas, entre
elas, o Império de Nossa Senhora D’Abadia na
comunidade Kalunga.

Roteiro

Antes de passar por Cavalcante, o Circuito
Gastronômico Goiás 2018 passa por Jaraguá,
Corumbá de Goiás, Pirenópolis, cidade de
Goiás e Alto Paraíso. As próximas paradas do
evento serão em São Jorge, Caldas Novas, São
Miguel do Araguaia e Goiânia.

O Circuito movimenta a cidade com a presença de
nomes da gastronomia nacional e leva o público
a um destino repleto de natureza exuberante

Acompanhe o roteiro do Circuito
Gastronômico Goiás 2018
5 a 9 de setembro - Cidade de Goiás
20 a 22 de setembro - Alto Paraíso
27 a 29 de setembro - Cavalcante
28 e 29 de setembro - São Jorge
11 a 13 de outubro - Caldas Novas
14 a 16 de novembro - São Miguel do Araguaia
4 a 7 de dezembro - Goiânia
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Escala de cores personalizada
é destaque em curso
do Estética Goiás
NOVIDADE APLICADA ÀS RESINAS COMPOSTAS
ANTERIORES TRAZ DIVERSOS BENEFÍCIOS PARA
CIRURGIÕES-DENTISTAS E PACIENTES
Perfeição é o objetivo de maior parte dos pacientes que buscam consultórios visando resultados
estéticos. Esse é o caminho percorrido por milhares de pessoas que alavancaram os resultados
positivos do mercado da Odontologia Estética no Brasil. Conforme mostram dados da Sociedade
Brasileira de Odontologia Estética, a área apresentou um crescimento superior a 300% nos
últimos três anos.
A demanda exige dos profissionais atenção e detalhismo acima da média. A cor ideal para cada
paciente é uma das maiores dificuldades encontradas pelos profissionais na intervenção e,
quando se trata de resinas, a questão envolve ainda a subjetividade do procedimento já que a
tonalidade é desencadeada mais pela luz que é captada pelos olhos do que pelo material em si.
Controlar a espessura e translucidez das resinas, conhecer as possibilidades de estratificação
em facetas e do opaquer base para restaurações amplas são essenciais para os cirurgiões-dentistas que executam o procedimento. Assim, a ABO Goiás convidou o conferencista internacional
Rafael Calixto, que tem larga experiência em Dentística após anos de estudo – ele é especialista,
mestre e doutor na área – e de prática clínica em seu consultório localizado em Ribeirão Preto,
em São Paulo, para ministrar um curso durante o Estética Goiás.
Em “The color concept: resinas compostas anteriores”, Calixto abordará técnicas de restaurações
diretas com resinas compostas no setor anterior, enfatizando as fases de escolha de cor e estratificação das camadas. A novidade, segundo o pesquisador, é uma escala de cores personalizada
para simplificar o passo operatório de escolha de cor e reduzir o número de erros nessa fase.
“É uma maneira diferente de pensar em cor, uma forma lógica e eficiente de entender o comportamento óptico dos diferentes tecidos dentais (esmalte e dentina) e estabelecer um método para
diagnóstico de cor e seleção correta da resina composta que irá ‘imitar’ cada tecido dental” afirma.

Uso diversificado

“Na última década, as resinas compostas tiveram relevantes melhorias na qualidade de suas partículas, característica óptica e consistência de trabalho, desencadeando otimização dos resultados estéticos das restaurações e aumentando a sua longevidade clínica”, afirma. O professor
frisa o impacto direto dos conhecimentos assimilados durante o encontro não somente para os
profisisonais da clínica geral e estética, mas também daqueles voltados à prótese e ortodontia.
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“Afinal, os procedimentos com resina são muito comuns para complementação de tratamentos de outras especialidades”, detalha.
Para diminuir erros, conseguir mais produtividade no consultório e
garantir qualidade ao procedimento clínico, Rafael dá algumas orientações. De acordo com ele, “é de extrema importância que o profissional
esteja atualizado sobre a evolução das resinas compostas, que saiba
escolher e conheça as especificidades de cada material.”

Agenda

O curso está marcado para 29 de setembro (sábado), no segundo e
último dia do Estética Goiás - Congresso Internacional de Odontologia

Estética, a partir das 14 horas, no Centro de Convenções de Goiânia.
Durante uma hora, o conferencista compartilhará a nova técnica e
capacitará o profissional para aplicá-la no dia-a-dia clínico. Outro
assunto repercutido por Rafael Calixto em sua palestra está ligado à
ética profissional.
“Nesse contexto estético que vivemos hoje, a procura dos pacientes
pelo sorriso “branco” tem levado a uma série de sobretratamentos,
muitos deles com desgastes dentais absolutamente desnecessários. Se
queremos evoluir e aplicar um conceito conservador para os nossos
tratamentos, devemos pensar sempre na manutenção da estrutura
dental hígida em primeiro lugar”, defende.

“The color concept”: resinas compostas anteriores
Rafael Calixto
29/09 - 14h a 15h

28 e 29

setembro

centro de convenções de goiânia

www . esteticagoias . com . br
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pola office+
Qualidade australiana, resultados estéticos
excelentes!

Lousa pode ser aposta
da Odontologia goiana
VOLTADO AO EMPREENDEDORISMO, RAFAEL LOUSA
SE LANÇA A DEPUTADO ESTADUAL E INCLUI DEFESA
DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA E AINDA ATENÇÃO
À SAÚDE BUCAL COMO PROPOSTAS ELEITORAIS

Estreante na corrida eleitoral, ele promete ser a diferença na
Assembleia Legislativa de Goiás. A longa história de Rafael Lousa
dentro de instituições voltadas ao empreendedorismo e o empenho na
atuação profissional são, na opinião dele, credenciais para representar a população e, especificamente, os profissionais liberais da
Odontologia. Lousa acredita que interligar a valorização dos cirurgiõesdentistas e fomentar um programa de saúde bucal estadual representa
o melhor caminho para beneficiar ambas as partes.
“É neste sentido que tenho trabalhado. Esse é o jeito de fazer política que
acredito: com práticas que me permitam estar sempre sintonizado com
as pessoas,” diz ele. Aos 40 anos, ele é casado e pai de dois filhos. Nascido
em Goiânia, é sociólogo, advogado, cientista político e empresário. Foi
presidente da Junta Comercial do Estado de Goiás (Juceg), secretário
estadual de Indústria e Comércio, presidiu algumas entidades e foi diretor
executivo do Movimento Goiás Competitivo. Conheça um pouco mais sobre
o candidato em uma entrevista exclusiva concedida para a Revista Odonto.

O que o motiva (ou) a concorrer a
um cargo na Assembleia Legislativa?
Concorre por qual partido?

Não estou disputando as eleições para ser apenas mais um na política.
Quero fazer a diferença na vida das pessoas. Para isso, me preparei. Como
deputado estadual, tenho certeza que posso contribuir com o desenvolvimento do Estado nas mais diversas áreas. Entre as minhas principais
bandeiras, estão o empreendedorismo – que impulsiona a economia de
qualquer sociedade -, a ampliação da rede de proteção social e o protagonismo da juventude na política como forma de renovação das práticas.
Mesmo sabendo que os partidos políticos perderam importância, como
cientista político analisei muito e me pautei pelos ideais da social democracia para escolher o PSDB. A prática política é feita pelas pessoas e não
pelos partidos, estes são influenciados por quem age dentro deles e o
meu interesse é transformar também as práticas políticas no partido.

Contém:

Candidato a deputado estadual pela primeira
vez, Lousa acredita que a atuação dele pode
contribuir para odontólogos e pacientes

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

É a primeira vez em que o senhor se
candidata a deputado estadual?

Como candidato, é minha primeira vez. Mas minha militância política
não começou agora. Liderei muitos movimentos da juventude e participei ativamente das gestões do Tempo Novo. Também tive a honra de
ser escolhido por unanimidade para presidir o PSDB de Goiânia, onde
trabalhei na mobilização de lideranças, discuti projetos e articulei na
estruturação das zonais. São ações que deram voz a todos os segmentos da sociedade.

1º Caso inicial

2º Tomada de cor

3º Aplicação de
barreira gengival

4º Pola Office+
aplicado

Quais as suas propostas voltadas para a
categoria de cirurgiões-dentistas goianos?

Uma das minhas propostas neste sentido é incentivar a implantação
de um programa permanente de treinamento e aperfeiçoamento de
saúde bucal no Estado. Penso que é importante também articular, junto ao Governo de Goiás, parcerias com os cirurgiões-dentistas goianos
para oferecer suporte para o atendimento de referência em municípios
com menor acesso a esse tipo de serviço. São medidas que contribuem
com a categoria profissional e levam auxílio a quem mais precisa.
Conheço e acompanho a ABO Goiás há muitos anos pelo excelente
trabalho realizado no atendimento e promoção do conhecimento com
cursos e eventos que são referência nacional e internacionalmente,
como o Ciogo.

Qual é a relevância para o senhor de representar
os profissionais da Odontologia na Alego?
É uma grande responsabilidade. Os profissionais da odontologia são
fundamentais no fortalecimento da saúde pública goiana. Tenho conversado com muitos profissionais da área para ouvir suas demandas e
sugestões. Estou à disposição para representá-los. Acredito que posso
contribuir por meio de projetos que contemplem ações de valorização
profissional e atendimento de qualidade ao cidadão. Vou estar sempre
atento à essas demandas e pronto para ajudar.

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

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.
Prof. Dr. Alexander Nishida
Departamento de Dentistica - FOUSP
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“Acredito que não devemos em nada aos atletas estrangeiros, mas há
um medo por achar que é um esporte de altíssimo risco. Na verdade
existe e pode ser minimizado com precaução e atenção. Os paraquedistas têm um jargão muito interessante sobre isso: quanto mais alto,
mais seguro. Isso porque, quanto maior a altitude, conseguimos mais
tempo para sanar as panes”, afirma.

Se joga!
PARAQUEDISMO É A ESCOLHA DO CIRURGIÃO-DENTISTA JOSÉ AFONSO PARA
RELAXAR E SE DIVERTIR. APRESENTADO AO ESPORTE NO RIO DE JANEIRO QUANDO
MILITAR DO EXÉRCITO, ATUALMENTE ELE O PRATICA EM GOIÂNIA E ANÁPOLIS

Para ele, o maior êxito nesse hobby foi ser um dos poucos a concluir
o curso no Exército, no início da trajetória dentro do paraquedismo,
além da conquista pessoal nos quesitos físico, mental, psicológico.
“Por mais que se confie no equipamento, precisamos de coragem para
saltarmos no ‘vazio’ e nos atentar à uma aterrissagem segura”, frisa.

Na mitologia grega, Dédalo e Ícaro já haviam desafiado as leis da
natureza ao conseguirem voar com estruturas semelhantes a asas
confeccionadas com penas de pássaros e cera. Historicamente, os primeiros registros confiáveis datam do século 14 com saltos de acrobatas
chineses a partir de muralhas e torres com uma espécie de paraquedas
amador para amortecer a chegada ao solo.
Foram muitos anos de desenvolvimento de técnicas e artefatos específicos para dar forma ao que conhecemos hoje como paraquedismo.
O estímulo para voar no contexto grego era fugir de um labirinto e na
China seria uma forma de entretenimento para animar as festas imperiais, mas a necessidade de buscar e alcançar o prazer de se deslocar
como as aves no ar fizeram com que o esporte ganhasse adeptos e
admiradores.
A liberdade é, para quem se aventura, consenso. A descrição da experiência é semelhante a do cirurgião-dentista José Afonso da Silva. Há
décadas, ele vivencia todas as sensações que um salto de paraquedas
consegue proporcionar.
Atualmente, a prática do esporte visa o lazer, se tornou um hobby e
consiste na paixão pela altura e pelo vento no rosto, como o próprio
cirurgião-dentista descreve. O futebol e a bicicleta já faziam parte da
infância de José Afonso. Somente anos mais tarde, quase por acaso, ele
iniciou a “trajetória aérea”.
Quando tenente-dentista do Exército Brasileiro, o esportista começou um curso de paraquedismo militar na Brigada de Infantaria
Paraquedista, no Rio de Janeiro. Inicialmente eram 48 alunos. Desse
total, apenas 18 se formaram devido ao rigor técnico-operacional
e José Afonso foi um deles. O feito surpreendeu ele mesmo por um
motivo inusitado para um, até então, aspirante a paraquedista.

O profissional defende que, geralmente, os acidentes envolvendo os
atletas são causados por falha humana e não por problemas nos equipamentos. “Meus familiares me acham louco e, embora não concordem,
me apoiam. É uma atividade que gosto, por isso me respeitam. Assim, a
minha vontade é divulgar esse esporte”, detalha.

Diversidade
José Afonso participa de um dos exercícios em que aprimora a concentração
para salto de paraquedas. Aqui, o vento sobe, sustenta o corpo e permite voar

O tradicional também tem espaço garantido na lista de preferências do
cirurgião-dentista. Ele gosta de futebol, ciclismo e pesca. “Me conectam
à natureza e ao trabalho físico e mental, o que me ajuda a descarregar o

desgaste acarretado pelo exercício da Odontologia ao longo da semana”,
explica José Afonso, que tem um rotina cheia de afazeres.
Aos 53 anos, ele é casado, tem dois filhos (Hector, de 8 anos, e Sofia, de 9
anos), se especializou em Radiologia, Ortodontia e Implantodontia; atua
na prefeitura de Hidrolândia há quase 25 anos e ainda tem consultórios
particulares em Goiânia e em Hidrolândia. Ele é cirurgião-dentista
desde 1994, quando concluiu a graduação na Universidade de Anápolis.

Experimentar e gostar

A mensagem de José Afonso aos leitores é muito simples: o
paraquedismo é possível. “O salto militar - salto de combate -, o salto
livre ou salto enganchado (aquele em que se salta com o paraquedas
já aberto) e qualquer atividade ligada ao paraquedismo são lúdicas
e desenvolvem a autoestima. Estamos falando de um salto bem estudado, bem planejado, bem conduzido e estou disponível para sanar
quaisquer dúvidas”.

Ele lembra que, de fato, o esporte não permite falhas, requer concentração e muita dedicação com esforço físico relativamente pequeno.
“Coragem também é essencial assim como seguir à risca as normas, os
critérios e as técnicas específicas. A sensação de liberdade com o salto
é indescritível”, argumenta ele.

“O meu primeiro salto foi também a minha primeira vez em um avião.
Foi muita novidade ao mesmo tempo e somente na oitava vez é que
soube o que era aterrissar com a aeronave porque antes disso, normalmente, eu já havia saltado. Foram experiências muito legais. Mais tarde,
eu me tornei mestre de salto - o profissional responsável por fazer o
lançamento do paraquedista -, o que é uma responsabilidade grande já
que saltamos e ainda lançamos os colegas”, relata.

Cenário goiano

Há algum tempo, o cirurgião-dentista pratica a modalidade em Goiânia
e Anápolis onde existem alguns clubes de paraquedismo. Segundo ele,
não é um esporte caro nem barato, se comparado a outros. “É mediano,
digamos assim, porém necessita de paraquedas, altímetro, capacete,
óculos e macacões adequados para o salto. Ainda assim, eu pratico
mais aos finais de semana em uma ou duas vezes ao mês tanto pela
disponibilidade quanto pelo custo”, diz.

José Afonso orienta os interessados em começar no paraquedismo a
procurar a Federação Goiana de Paraquedismo para iniciar as primeiras
aulas e praticar os primeiros saltos. De acordo com o profissional, o
paraquedismo no Brasil e em Goiás tem boa infraestrutura.

“Meus familiares me acham louco e, embora não concordem, me
apoiam. É uma atividade que gosto, por isso me respeitam”, diz o
cirurgião-dentista que é casado e pai de Hector e Sofia

O treinamento é essencial para evitar falhas nos saltos. De acordo
com o profissional, os acidentes envolvendo os atletas geralmente são
causados por falha humana e não por problemas nos equipamentos

26 aconteceu
O Programa Sorrir foi uma das ações originadas no Planejamento Estratégico em curso na ABO Goiás,
sob coordenação da Explain Consultoria. Criado para o reconhecimento e valorização das
boas atitudes no relacionamento entre colaboradores, dentistas e pacientes.
Mensalmente os colaboradores escolhem as pessoas que mais se destacaram pelo bom
atendimento e pelo sorriso sempre presente. Em agosto, as escolhidas foram:

Turma do curso de Imersão em Gestão na Odontologia,
sob coordenação do professor André Mallmann

Turma de Placas Oclusais, sob coordenação do
professor Wellington Martins - Equipe Dentística

1º Lugar: Denilza Torres

Nota de Pesar: Guido Cirilo Ferreira, incrível como pessoa
e brilhante como profissional recebe nossa homenagem
com um de seus belos trabalhos ilustrando a capa desta
edição da Revista Odonto. Descanse em paz, amigo!

Turma de Habilitação em Lasers na Odontologia,
sob coordenação das professoras Francine
Moreira e Suzana Moreira - Equipe IOE

Turma de Formação de Auxiliar em Saúde Bucal, sob
coordenação da professora Ana Cláudia Bueno

Descontração marca lançamento do Programa Sorrir

Turma de Endodontia Clínica, sob
coordenação da Equipe EndoScience

Módulo de Especialização em Dentística com a
professora convidada Francisca Pereira

Aulão com as turmas de Especialização em Radiologia,
sob coordenação da Profª Drª Tessa Botelho

Jornada Odontológica da Faculdade União de Goyazes
realizada no Auditório da ABO Goiás nos dias 31/08 e 01/09

Rafael Lousa, 2º da esquerda para a direita, candidato
a Deputado Estadual, em visita à ABO Goiás para
apresentar propostas para a Odontologia

Turma de Habilitação em Sedação Inalatória com Óxido
Nitroso, sob coordenação da Equipe PedOdonto

Curso de Imersão em Instrumentação Rotatória e Recíproca,
sob coordenação do professor Iussif Mamede Neto

Turma de Imersão em Cerâmicas Posteriores,
sob coordenação da Equipe Dentística

Turma de Classe IV, sob coordenação da professora
Maria Geovânia - Equipe Dentística

2º Lugar: Cleide Bastos

3º Lugar: Luana Oliveira

