Goiânia
dezembro/2018
ano 09 · n° 38

ODONTOLOGIA goiana

ENCONTROS
ACADÊMICOS

eventos dA UFG e
UNIP reúnem alunos
em palestras e
trabalhos científicos
VESTIBULAR 2019

unifan e abo goiás
abrem inscriçÕES
para GRADUAÇÃO
EM odontologia
JOURNAL OF ENDODONTICS

PESQUISADORES
goianos INTEGRAM
EQUIPE CONSAGRADA
com artigo na
CAPA DO 'JOE'
ANUIDADE abo goiás

CONTRIBUIÇÃO TEM
DESCONTO POR
ANTECIPAÇÃO E
GARANTE BENEFÍCIOS
NO CIOGO 2019

Sumário

Editorial
Estamos chegando ao fim de mais um ano, que foi de grandes realizações para a

atualização técnica e, é claro, um congraçamento anual. O evento, realizado no mês de

ABO Goiás e seus associados. Neste ano de 2018, avançamos muito em difusão de

outubro, marcou as comemorações pela semana do Cirurgião-Dentista. A Jornada da

conhecimento, atualização profissional e aprimoramento estrutural, nos consolidando

Unip foi encerrada com uma premiação de trabalhos e até um show de talentos dos

como uma das instituições mais representativas do País em nossa categoria. Com certeza,

estudantes e cirurgiões-dentistas.
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O trabalho e o talento de pesquisadores ligados à ABO Goiás também foi muito
Nesta edição da Odonto, vamos abordar um pouco destas realizações e conquistas

ressaltado ao longo deste ano, inclusive com reconhecimentos à nível nacional e mundial.
Um trabalho de pesquisadores da ABO Goiás foi publicado no renomado Journal of

Faculdade Alfredo Nasser (Unifan), depois da parceria de cooperação técnico-científica

Endodontics, uma das mais importantes publicações sobre Odontologia do mundo. Com

firmada entre a instituição e a ABO Goiás. O convênio torna a Associação um campus

certeza, o software e-Vol DX vai revolucionar o processo de obtenção de imagens do inte-

avançado do novo curso de Odontologia da Unifan, trazendo a perspectiva de novos

rior dos dentes, obtidas por tomógrafos, em alta definição, resultando em diagnósticos

investimentos em infraestrutura para os alunos nas futuras atividades laboratoriais e

muito mais precisos.

clínicas. Com certeza, as duas instituições, juntas, proporcionarão uma formação ainda
Outro destaque desta edição é o relato clínico do tratamento de um cisto radicular de

mais completa aos profissionais da área.
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grande extensão em maxila, que foi publicado na Robrac (Revista Odontológica do Brasil
Neste segundo semestre de 2018, foram realizados diversos eventos que fortaleceram

Central), que exigiu uma nova abordagem de tratamento, além dos procedimentos mais

o aprendizado de estudantes de Odontologia e contribuíram para o aperfeiçoamento

conservadores, e a participação de profissionais de diversas especialidades. O relato do

técnico dos profissionais que já atuam em seus consultórios. Tivemos a realização do

caso, feito por pesquisadores da Faculdade de Odontologia da UFG, pode ajudar outros

Congresso de Odontologia Estética, que discutiu as últimas tendências em técnicas,

profissionais que se depararem com casos semelhantes em seus consultórios.

encontro acadêmico

A Odontologia
na era digital

materiais e equipamentos utilizados nos procedimentos de reabilitação estética, proporcionando resultados com ainda mais qualidade e longevidade aos pacientes.
Outro evento que contribuiu muito para a formação e atualização dos futuros e atuais

grande estilo. Vários clubes e salões de festas de Goiânia e interior estão oferecendo

profissionais da área foi a 11ª edição do Congresso Universitário Goiano de Odontologia

programações completas de réveillon para animar a contagem regressiva dos goianos.

(CUGO), realizado pelo Centro Acadêmico de Odontologia Horace Wells, da Faculdade de

A Odonto traz alguns deles para vocês, com os respectivos valores cobrados

Odontologia da UFG. O encontro deste ano ressaltou o papel da mulher odontóloga no

pelos convites.

desenvolvimento da profissão e apresentou os mais recentes avanços em equipamentos
e técnicas proporcionadas pela Odontologia na era digital, que já começam a revolucio-

Portanto, aproveite para se divertir bastante neste fim de ano, com a família e amigos,

nar a rotina dos consultórios odontológicos.

comemorando as inúmeras conquistas obtidas e se preparando para novos avanços que
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Contagem regressiva em
grande estilo

teremos no próximo ano que se inicia!
A Jornada Odontológica Universitária da Unip também reuniu centenas de estudantes
e profissionais em torno de uma programação de palestras gratuitas para formação e

Boa leitura!

Cisto radicular
muito extenso
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Para finalizar o ano com chave de ouro, também trazemos uma matéria com dicas para
quem não pretende sair do Estado para curtir a virada do ano e prefere comemorar em
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Especialização em Radiologia
Odontológica e Imaginologia
ʓʓCoordenação: Tessa de Lucena Botelho
ɍɍInício: Janeiro de 2019

Especialização em Ortodontia
ʓʓCoordenação: Regis Murilo / Acácio Fuziy
MMEntrevista: 23 de Fevereiro de 2019
ɍɍInício: Março de 2019

Odontologia para Pacientes com
Necessidades Especiais
ʓʓCoordenação: Francine do Couto Lima Moreira
ɍɍInício: 08 de Fevereiro de 2019

Especialização em Endodontia
ʓʓCoordenação: Equipe EndoScience
ɍɍInício: Fevereiro de 2019

Especialização em Prótese Dentária
ʓʓCoordenação: Equipe Reabilitação Oral
MMEntrevista: Junho de 2019
ɍɍInício: Agosto de 2019

Atualização e Capacitação em Cirurgia Bucal
ʓʓCoordenação: Equipe Symmetry
ɍɍInício: 09 de Fevereiro de 2019

##Carga Horária: 648 horas

##Carga Horária: 864 horas

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

##Carga Horária: 1605 horas

##Carga Horária: 855 horas

##Carga Horária: 500 horas

Formação de Auxiliar em Saúde Bucal - ASB
ʓʓCoordenação: Ana Cláudia da Rocha Bueno
ɍɍInício: Modular / Início imediato

Especialização em Odontopediatria
ʓʓCoordenação: Equipe PedOdonto
MMEntrevista: 16 de Fevereiro de 2019
ɍɍInício: Março de 2019

Odontologia Hospitalar e Sistêmica
ʓʓCoordenação: Camila de Freitas / Angela Beatriz
ɍɍInício: 28 de Janeiro de 2019

##Carga Horária: 750 horas

##Carga Horária: 300 horas

##Carga Horária: 480 horas

##Carga Horária: 80 horas

##Carga Horária: 100 horas

Resinas Diretas e Indiretas
ʓʓCoordenação: Altamiro Flávio R. Pacheco
ɍɍInício: 11 a 15 de Fevereiro

##Carga Horária: 40 horas

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

##Carga Horária: 120 horas

5o Congresso Internacional
da Revista Clínica
1 a 4 maio 2019
Costão do Santinho | Florianópolis | Brasil

SEGUNDO LOTE DE INSCRIÇÕES ATÉ O FINAL DE DEZEMBRO

www.congressoclinica.com.br
/CongressoClinica

Resinas Posteriores - Uma nova filosofia
para reabilitação direta e indireta
ʓʓCoordenação: Luís Gustavo Barrotte /
Equipe Dentística

ɍɍInício: 18 a 20 de março de 2019

##Carga Horária: 24 horas

Facetas Cerâmicas - Construindo um
Protocolo Previsível (clínico)
ʓʓCoordenação: Paula Cardoso /
Equipe Dentística

ɍɍInício: 21 de Março de 2019

##Carga Horária: 108 horas

Habilitação em Lasers na Odontologia
ʓʓCoordenação: Francine do Couto Lima Moreira
ɍɍInício: 21 de Março de 2019

##Carga Horária: 60 horas

Endodontia Clínica: Ciência e Tecnologia
ʓʓCoordenação: Equipe EndoScience
ɍɍInício: 22 de Março de 2019

##Carga Horária: 60 horas

Hands On de Prótese sobre Implantes
ʓʓCoordenação: Equipe Reabilitação Oral
ɍɍInício: 28 de Março de 2019

##Carga Horária: 22 horas

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

##Carga Horária: 12 horas

Toxina Botulínica e Preenchimento Facial
ʓʓCoordenação: Altamiro Flávio
ɍɍInício: 01 de Abril de 2019

##Carga Horária: 48 horas

Imersão - Gestão em Odontologia
ʓʓCoordenação: André Mallmann
ɍɍInício: 11 de Abril de 2019

##Carga Horária: 56 horas

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

##Carga Horária: 24 horas

Imersão em Instrumentação Rotatória
e Recíproca dos Canais Radiculares
ʓʓCoordenação: Prof. Dr. Iussif Mamede Neto
ɍɍInício: 30 de Maio de 2019

##Carga Horária: 20 horas

Imersão em Estética com Resinas
Compostas Anteriores
ʓʓCoordenação: Thiago Ottoboni / Equipe Dentística
ɍɍInício: 13 e 14 de Junho de 2018

##Carga Horária: 16 horas

Implantodontia para Iniciantes:
Formação Cirúrgica e Protética
ʓʓCoordenação: Getulio Souza de Marães /
João Geraldo Vieira Júnior

ɍɍInício: 14 de Junho de 2019

##Carga Horária: 192 horas

Imersão em Prótese sobre Implantes
ʓʓCoordenação: Equipe Reabilitação Oral
ɍɍInício: 10 de Outubro de 2019

##Carga Horária: 60 horas
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Cisto radicular muito extenso

Qualidade australiana, resultados estéticos
excelentes!

CASO ESPECÍFICO CHAMOU ATENÇÃO PELA GRANDE
EXTENSÃO E COMPLEXIDADE, O QUE EXIGIU A INTERVENÇÃO
DE VÁRIOS ESPECIALISTAS E UMA NOVA ABORDAGEM
A equipe da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Goiás
(UFG) recebeu um paciente do sexo masculino, de 28 anos de idade, que
compareceu ao serviço de estomatologia queixando-se de uma “bolha
no dente”, lesão que tinha evoluído havia 15 dias, e contou que tinha se
submetido a um tratamento endodôntico prévio no dente 21. A radiografia panorâmica e a tomografia computadorizada odontológica mostraram uma imagem hipodensa expansiva unilocular, estendendo-se da
região do dente 16 até o dente 25, com limites parcialmente definidos e
rechaçamento do soalho do seio maxilar direito e da cavidade nasal.
O caso aparentemente comum em consultórios acabou chamando a
atenção pela grande extensão da lesão. Foi realizada uma biópsia incisional
e o resultado do exame anatomopatológico sugeriu um cisto radicular. Todo
processo de tratamento foi descrito no relato “Tratamento de cisto radicular
de grande extensão: relato de caso clínico”, publicado na Robrac (Revista
Odontológica do Brasil Central), da ABO Goiás, com o objetivo de orientar
estudantes e profissionais que se depararem com casos semelhantes.
O caso aparentemente simples acabou se revelando complexo e envolvendo várias especialidades da Odontologia devido à grande extensão.
Por isso, o trabalho contou com as participações dos cirurgiões buco
maxilo faciais Alexandre Bellotti Ferreira e Bruno Gomes da Silva, da patologista bucal e professora da Faculdade de Odontologia da UFG, Eneida
Franco Venâncio, do endodontista e também professor da instituição,
Daniel de Almeida Decurcio, do doutorando em Clínicas Odontológicas
Ricardo Natã Fonseca Silva, da mestranda Ana Carolina Serafim Vilela e da
professora adjunta Nádia Lago Costa, coordenadora do Programa de PósGraduação em Odontologia (PPGO) da Faculdade de Odontologia da UFG.
A professora Nádia Lago explica que, geralmente, casos clínicos publicados na Robrac ou são raros ou têm algum aspecto relevante do ponto
de vista de inovação de técnicas de conduta. Segundo ela, este caso
específico se mostrou bastante incomum, apesar de não ser raro. “Se
tratava de uma lesão relativamente frequente em nossa prática clínica
para estomatologistas e endodontistas, cujos colegas participaram do
caso, mas era incomum pela extensão”, explica.
A lesão cística englobou toda região de maxilo anterior e parte do maxilo posterior. “Não é muito comum a manifestação desse caso desta
forma. São mais comuns casos localizados e pequenos, de no máximo

Contém:

1 ou 1,5 centímetro. Segundo Nádia, é um exemplo que pode ajudar,
didaticamente, o dia a dia de estudantes e consultórios de profissionais que podem encontrar casos parecidos.
Inicialmente, o tratamento seguiu uma abordagem mais conservadora.
A professora Nádia lembra que em casos de cistos extensos já não são
indicados procedimentos muito invasivos, como cirurgia para remoção
de todo cisto. “Optamos, inicialmente, por fazer a maxibilização ou
abertura de um pedaço, expondo essa cavidade para o meio oral e
mantendo um dispositivo para tentar diminuir o tamanho do cisto,
antes de fazer o procedimento cirúrgico”, explica.
Porém, o tratamento não deu certo porque o paciente não colaborou,
não fazendo os retornos periódicos para manutenção do dispositivo e
outros cuidados. Nádia lembra que, depois de seis meses de tratamento de todos os dentes da forma conservadora, ficou claro que o
cisto não iria regredir. Então, o paciente foi encaminhado para cirurgia
de remoção num ambiente hospitalar, com intervenção de cirurgiões
buco-maxilares, pois o procedimento não poderia ser realizado nos
consultórios da Faculdade de Odontologia, devido à extensão e
complexidade do caso. Outro aspecto importante foi a necessidade de
procedimentos especiais, pelo fato da região estar próxima de estruturas que demandam um certo cuidado, como cavidade nasal e seios.
Segundo a professora, foi necessário um longo tempo de acompanhamento
com a participação de diferentes áreas da Odontologia para tratar este paciente, que é acompanhado até hoje, três anos depois. Após a cirurgia, novos
exames radiográficos demonstraram o processo de neoformação óssea no
local da lesão, mas o paciente ainda não teve alta. “Essas lesões, se não tratadas, geralmente ficam localizadas. Os cistos podem permanecer por anos,
porque não costumam ser agressivos. Mas, neste caso, o paciente já sentia
muito desconforto, como gosto ruim na boca, e o cisto já estava próximo à
cavidade nasal, afetando até seu olfato e seios maxilares”, justifica.
A ROBRAC é uma revista científica com Qualis
Capes editada pela ABO Goiás.
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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

São aceitas submissões de pesquisas científicas
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Acesse o artigo
completo no site
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Com o advento dessas novas tecnologias, hoje não é mais preciso, por
exemplo, fazer molde da arcada dentária do paciente, que já pode ter toda
boca mapeada digitalmente por um scanner. Uma tomografia computadorizada mostra todo esqueleto da face do paciente e as imagens dimensionais são unidas através de um software. O resultado, explica Érica, é um
enorme ganho no planejamento e qualidade do diagnóstico.
Na parte de execução do tratamento, há um ganho de previsibilidade,
graças à possibilidade de simulação de resultados finais. “Hoje, um novo
sorriso já é tecnicamente previsível, garantindo a total satisfação do paciente”, destaca a professora. Ela lembra que as tecnologias proporcionadas por equipamentos como o Cad Cam vieram com tudo no CUGO porque
é neste sentido que a Odontologia mais avança. “É um caminho sem volta
por onde a Odontologia está seguindo”, ressalta.

A Odontologia na era digital
A 11ª EDIÇÃO DO CUGO, REALIZADO PELOS ACADÊMICOS
EM ODONTOLOGIA DA UFG, HOMENAGEOU A IMPORTÂNCIA
DA MULHER NESTE MERCADO E TEVE COMO DESTAQUE
OS AVANÇOS DA ODONTOLOGIA DIGITAL

Os recursos tecnológicos proporcionados pela era digital estão
invadindo os consultórios odontológicos, facilitando o trabalho dos
profissionais e trazendo mais conforto e melhores resultados aos
pacientes. Os mais recentes procedimentos e equipamentos lançados
no mercado da Odontologia Digital foram apresentados durante a
11ª edição do Congresso Universitário Goiano de Odontologia (CUGO),
realizado entre os dias 18 e 20 de outubro, em Goiânia, e que, este ano,
ressaltou a participação da mulher odontóloga.
Promovido a cada dois anos pelo Centro Acadêmico de Odontologia
Horace Wells, da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal
de Goiás (UFG), o evento visa a formação e o aperfeiçoamento de estudantes e profissionais em diversas áreas. Apesar de ter os acadêmicos
como principal público alvo, o CUGO também atrai muitos profissionais
que desejam conhecer os mais recentes trabalhos científicos que estão
inovando os procedimentos odontológicos.
A cada edição, um docente de destaque é convidado para ser o
presidente de honra do evento, geralmente um homem. Mas, este ano,
como todo contexto do CUGO fez uma homenagem às profissionais
mulheres, a escolhida para presidente de honra foi a cirurgiã dentista
Érica Miranda de Torres, professora associada da UFG e consultora
científica do Grupo Personnalité - Ensino Odontológico Integrado junto
à Associação Brasileira de Odontologia de Goiás (ABO Goiás).
Segundo ela, o 11º CUGO contou com o número recorde de cerca de 500
inscritos, um crescimento acentuado em relação à última edição, que
já havia sido a maior da história, com 260 inscrições. “Somando com
os membros da organização, palestrantes, examinadores e expositores,

Mulheres

Comissão organizadora do CUGO comemora
edição histórica do evento

foram mais de 700 pessoas envolvidas”, lembra a professora. O mesmo
crescimento foi observado no número de trabalhos científicos inscritos.
Este ano, foram 244 trabalhos inscritos, contra 154 na última edição
do congresso, que ocorreu em 2016. Além disso, outras universidades
também foram convidadas para serem parceiras no evento e foi
criada uma comissão interinstitucional formada por alunos de outras
universidades de Goiás. “Atribuo grande parte do sucesso do evento
a estes parceiros. O CUGO transcendeu sua dimensão local e foi
transformado num evento regional”, destaca a professora. O congresso também contou com a participação de alunos do Distrito Federal,
Tocantins e do Pará.
Foram apresentadas 40 atividades científicas durante esta última
edição do CUGO, sendo 50% delas ministradas por mulheres, o que não
é comum em congressos de Odontologia. De acordo com a professora
Érica Miranda, o evento abrangeu diversas áreas de formação, com
apresentações de trabalhos científicos acadêmicos feitos por alunos
em oito modalidades, o que também foi uma novidade. “Estudantes de
pós-graduação e profissionais apresentaram seus trabalhos em uma
categoria, enquanto os acadêmicos em outra”, explica. Foram trabalhos
clínicos e científicos, divididos nas categorias Pôster e Fórum.

Digital

A Odontologia Digital foi a temática mais central do 11º CUGO, que abordou
o uso da tecnologia nas diferentes áreas de atuação dos cirurgiões-dentistas, como reabilitação oral, estética, cirurgia buco-maxilo-facial
e endodontia. “Hoje, a Odontologia vive uma nova fase e 2018 é um ano
marco”, afirma a professora.

Toda ambientalização do evento girou em torno da presença da mulher na
Odontologia. Érica Miranda lembra que todo marketing desta edição foi focado na tônica da participação da mulher neste mercado. Por isso, o evento
teve toda uma característica feminina e até um espaço com vários serviços
voltados à mulher, como maquiagem, esmaltaria de unhas e massagem.
Érica ressalta que a grade científica também contou com uma participação maciça de mulheres, o que não é muito comum em congressos de

Estande da ABO Goiás no CUGO fez cadastramento de novos
associados acadêmicos com sorteio de brindes

Odontologia, apesar delas serem 70% dos cirurgiões-dentistas do País.
Para a professora, uma das explicações para isso é o fato da maioria das
mulheres ainda não conseguir focar tanto na carreira quanto os homens, já
que elas precisam dividir seu tempo com os cuidados com a casa, marido e
filhos. “Mas isso ocorre em qualquer atividade, e não é uma situação vivenciada apenas pelas profissionais da Odontologia”, destaca a professora.
Durante o CUGO, também foi realizada uma feira comercial com a
participação de expositores de vários segmentos de interesse para a
Odontologia. A ABO Goiás participou apresentando seu portfólio de
cursos, cadastramento de associados acadêmicos e sorteio de prêmios.
Houveram também serviços de tratamentos de saúde e qualidade de
vida e exposição de produtos e equipamentos odontológicos em geral.

10 institucional

Agenda dos associados
ABO Goiás recebe
patrocínio do Sicoob
FAÇA PARTE! CONVERGÊNCIA DE
PROPOSTAS E PARCERIA EM PROJETOS
CONSOLIDA RELACIONAMENTO
Perfis associativos e cooperativistas têm suas
semelhanças que fortalecem ainda mais bons
relacionamentos, como a parceria ABO Goiás
e Sicoob Unicentro Brasileira. A cooperativa
de crédito apoia os projetos da ABO Goiás
e, em contrapartida, a Associação concentra
sua movimentação e operações financeiras
na cooperativa e recomenda o Sicoob a seus
associados. E o melhor, todos participam dos
resultados da cooperativa.
Com participação nos lucros, taxas reduzidas,
ampla rede, completo portifólio de serviços
financeiros, segurança, liquidez e conveniência, o Sicoob já está entre as 10 maiores
instituições financeiras do Brasil. Associado
ABO, se você ainda não é cooperado, está na

hora de conhecer de perto todas as vantagens. Contato: 62 3221-2000 ou
www.unisicoob.com.br/unicentrobrasileira

ANUIDADE 2019 COM DESCONTO
VENCIMENTOS

ASSOCIADO
EFETIVO

ASSOCIADO
ASPIRANTE

Anuidade ABO Goiás

ATÉ 15/12/18

R$ 350

R$ 105

ATÉ 25/01/19

R$ 390

R$ 117

ATÉ 28/02/19

R$ 430

R$ 129

APÓS 28/02/19

R$ 470

R$ 141

Para garantir benefícios como a agenda anual,
vantagens exclusivas no CIOGO 2019, plano
nacional Unimed, descontos em cursos de especialização e aperfeiçoamento, na rede Raia
Drogasil, postos Xodó, academia Flex e muitos
outros convênios, que podem ser conferidos
no quadro abaixo, o associado pode antecipar
sua anuidade 2019 com um excelente desconto (tabela à direita). Os boletos já foram
enviados pelos correios. Novos associados
podem se cadastrar em abogoias.org.br/
associe-se ou ligar no telefone 62 3236-3101.
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NOVOS ASSOCIADOS

Valor acima + Taxa de Inscrição (R$ 50)
CADASTRO

ONLINE:

ABOgoias.org.br/Associe-se
para novos Associados (CD ou Acadêmico)
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12 encontro acadêmico

Jornada de atualização
e confraternização

CONGRESSO
INTERNACIONAL
DE ODONTOLOGIA
DE GOIÁS

COM UMA PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA VARIADA, A 10ª
JORNADA ODONTOLÓGICA UNIVERSITÁRIA DA UNIP-GO
(X JOUGO) FOI UMA OPORTUNIDADE PARA FORTALECER O
APRENDIZADO DOS GRADUANDOS E AJUDAR NA ATUALIZAÇÃO
DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA, ALÉM DE PROMOVER O
CONGRAÇAMENTO ENTRE ATUAIS E EX-ALUNOS

Este ano, o X JOUGO contou com a participação efetiva de aproximadamente 550 estudantes e 120 cirurgiões-dentistas. O evento proporcionou diversas palestras técnicas gratuitas, ministradas por palestrantes
de várias partes do País aos estudantes e cirurgiões-dentistas da
região, que conheceram as mais recentes técnicas e tendências
da Odontologia.
A abertura do evento aconteceu no Dia do Cirurgião-Dentista e
contou com as presenças dos presidentes do Conselho Regional de
Odontologia de Goiás (CRO-GO), Renerson Gomes, e da ABO Goiás,
Alessandro Moreira, além do presidente de honra do evento, o professor Rogerio Vieira Reges, do coordenador científico, professor Luciano
Elias da Cruz Peres, e da coordenadora do Curso de Odontologia Campus Goiânia, a professora Tessa de Lucena Botelho.

Palestras

Alessandro Moreira falou aos participantes sobre ‘Sucesso e gestão
profissional na Odontologia’, um tema importante para o desenvolvimento de suas carreiras. O evento também contou com palestras
técnicas que contribuíram para a formação dos estudantes e atualização dos profissionais. No primeiro dia, os participantes ouviram
Ana Lúcia Caetano falar sobre ‘O fluxo da prática da reabilitação
oral’, enquanto Vinícius Ribeiro proferiu palestra com o tema ‘Novas

MARCAS
CONFIRMADAS

12 a 14/Set/19

CENTRO DE
CONVENÇÕES
DE GOIÂNIA

tecnologias no tratamento ortocirúrgico’.

ACESSO ÀS
ATIVIDADES
CIENTÍFICAS
(1º ANDAR)

O evento também
abordou outros
temas de grande interesse da
Odontologia atual.
Daniel Kherlakian falou sobre ‘O estágio atual da Endodontia: do preparo ao selamento’, Roberta Bianka ministrou palestra com tema ‘Mau
hálito: um problema de saúde pública’ e Camila de Freitas discorreu
sobre Odontologia Hospitalar. O X JOUGO foi encerrado com a palestra
‘Lentes de contato x facetas cerâmicas – limites definidos pelo preparo
dental’, ministrada por Paula Cardoso e Rafael Decurcio.

RANCHO

UTI
CÊNICA

HAPPY HOUR
ÁREA DE CONVIVÊNCIA

PUB
BARBEARIA

Com uma programação científica variada e palestrantes de renome
nacional a 10ª Jornada Odontológica Universitária da UNIP (X JOUGO)
reuniu centenas de alunos, ex-alunos e profissionais cirurgiões-dentistas no Teatro da UNIP, localizado no Campus Flamboyant. O evento,
realizado nos dias 25 e 26 de outubro, fez parte das comemorações
do Dia do Cirurgião-Dentista e buscou o congraçamento e atualização
profissional dos estudantes de Odontologia e cirurgiões-dentistas
da região, além de promover o encontro de ex-alunos do curso de
Odontologia da UNIP.

FEIRA COMERCIAL

LEGENDA:
Espaços
disponíveis

BOULEVARD
(CONVIVÊNCIA E CAFÉ)

Espaços
vendidos/bloqueados

Premiações

Durante o encerramento, aconteceu a premiação de vários trabalhos
científicos de alunos da UNIP, que abordaram os mais variados temas
relacionados ao cotidiano da Odontologia. Entre os casos clínicos e
revisão de literatura, os trabalhos abordaram: Orientações para pais
sobre o uso de dentifrício em crianças; Relato de caso de regressão
não cirúrgica de cisto radicular; Armazenamento e descontaminação
de escovas de dentes; e Conhecimento dos dentistas de Goiânia sobre
endodontia regenerativa. Também foram premiadas as seguintes
pesquisas científicas: ‘Conhecimento dos dentistas de Goiânia sobre
endodontia regenerativa’ e ‘Acessibilidade em consultórios odontológicos para pessoas com deficiência física’.
A X JOUGO também abrigou uma feira destinada a fabricantes e representantes de produtos odontológicos, que demonstraram seus lançamentos e esclareceram dúvidas de cirurgiões-dentistas e seus futuros
clientes. “Este ano tivemos a participação de mais de 20 expositores”,
lembra a professora Tessa Botelho.

11 a 14 • • 2019 • •
SETEMBRO

Organização e
Pontos de interesse
Área de Prótese
NUM
GOSTU
DI DOCE

01 – PRETTY
17-18 – BIOTRON
26 – EFF DENTAL
29-32 – DENTAL SORRISO
36-39 - DABI ATLANTE
40/43 - DENTAL ÚNICA
42 - GC DENTAL
44-47 - SAEVO
50-51 – ODONTO GOIÁS
54 - DENTAL ARAGÃO
56 – LABORDENTAL
59-60 - DOCTOR SHOP
66 – SIGNO VINCES
70 – APP SISTEMAS AVANÇADOS
71 - CURAPROX
73 - VATECH
74 – THIMON
75-76 – OLSEN
77 - ODONTOMAR
78 – IVOCLAR
80 – FERNANDES LIVROS
81 – DMC/DVDENTUS
82 – DVDENT
83 - ORALJET
84 – VOCO
85 – 3M ESPE
86 – SDI
87 – SMILE
88 - ULTRADENT
89 - FGM
90-91 – CDT
92 - RUTH FALCO
93 - DURR DENTAL DO BRASIL
95 - GOIÂNIA ORTHO CENTER
96 – ORAL B

VENDAS:

$
INVESTIMENTO

ATÉ 31/12/18

R$

ATÉ

450/m²

LIVRE / SEM MONTAGEM

R$

28/02/19

495/m²

LIVRE / SEM MONTAGEM

APÓS 28/02/19

R$

595/m²

LIVRE / SEM MONTAGEM

Taxa de Energia: R$ 70/m². Taxa de limpeza da área comum: R$ 30/m² de locação.

Tereza Mendes
(62) 98116-0064
expositor@ciogo.com.br

14 graduação em odontologia

Vestibular agendado
da Unifan já está aberto
APESAR DA SELEÇÃO CONVENCIONAL PARA TODOS OS CURSOS TER SIDO
REALIZADA NO ÚLTIMO DIA 2 DE DEZEMBRO, OS ESTUDANTES AINDA TÊM ATÉ
20 DE JANEIRO PARA SE INSCREVEREM PARA O VESTIBULAR AGENDADO DA
INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR QUE TEM PARCERIA COM A ABO GOIÁS

Ao firmar parceria com uma das mais importantes instituições de ensino
do Estado, a Faculdade Alfredo Nasser (Unifan), a ABO Goiás deu um importante passo para o aperfeiçoamento de sua infraestrutura de ensino
e para colaboração com a melhor formação dos futuros profissionais da
Odontologia. Depois de realizarem o segundo vestibular para admissão
de novos alunos no âmbito do convênio de colaboração, no dia 2 de dezembro, as instituições anunciam que estão abertas as inscrições para o
vestibular agendado, que pode ser marcado para até o dia 20 de janeiro.
A parceria de cooperação técnico-científica tornou a Associação, que
oferece diversos cursos de pós-graduação, um campus avançado do novo
curso de Odontologia da Unifan, com grandes perspectivas de novos investimentos em infraestrutura para acomodar alunos nas futuras atividades laboratoriais e clínicas. Os cursos da ABO sempre tiveram a chancela
de universidades, mas, agora, eles terão certificação própria. “Precisamos
estar ligados a uma instituição de ensino superior para que ela possa nos
certificar”, explica o presidente da ABO Goiás, professor mestre e coordenador do curso de Odontologia da Unifan, Alessandro Freire.
Já a faculdade também ganha a vantagem de estar ligada a uma instituição respeitada como a ABO, com ampla experiência em pós-graduação
latu sensu e que poderá contribuir muito para a formação destes alunos
que, depois da graduação, poderão ir direto para a pós-graduação da
Associação. “Nosso know how de 70 anos de experiência na formação de
profissionais da Odontologia, com excelência, vai contribuir muito com a
qualidade do ensino de Odontologia da faculdade”, destaca Alessandro.
Alessandro Freire lembra que a parceria foi firmada no início do ano,
mas o curso de Odontologia da Unifan foi instalado no último mês de
agosto, porém a estrutura da ABO Goiás só será utilizada a médio e longo prazo. Nos primeiros 18 meses, somente o espaço da Unifan, que é de
excelência e já atende os alunos do curso de Medicina, será utilizado.
Mas a ABO Goiás já disponibilizará sua mão de obra altamente
qualificada que contribuirá para a formação dos odontólogos pela
Unifan, pois todos os professores do curso são da Associação, entre

especialistas, mestres e doutores. Isso atribui à faculdade um curso
com conceito 4 no MEC, em uma escala que vai até 5. “Queremos ser o
melhor curso de Odontologia do Centro-Oeste”, afirma o presidente da
ABO, que colaborou no processo de criação do curso.
Alessandro informa que os alunos também terão acesso a estágios supervisionados na ABO e aos mais diversos eventos promovidos pela instituição,
como os congressos e encontros. Vale lembrar que a ABO Goiás se tornou
a maior seccional do Brasil em número de alunos de especialização, aperfeiçoamento e atualização profissional na última década, investindo em
excelência científica e infraestrutura. A Associação já conta com tomógrafo,
novos laboratórios, novos consultórios e microscópio clínico. A parceria
com a Unifan traz a perspectiva de ainda mais investimentos.
Isso porque, segundo o presidente da ABO Goiás, a parceria também
deve resultar numa redução do custo operacional, permitindo novos
investimentos na associação, como a construção de clínicas, laboratórios e aperfeiçoamento da boa estrutura atual. Segundo ele, já estão
sendo planejadas novas instalações para acolher os 120 alunos do primeiro ano do curso, adequando a estrutura da ABO que será utilizada a
partir do quarto período da graduação.
A graduação em Odontologia chegou na Unifan para agregar ao
Instituto de Ciências da Saúde da Faculdade, que já tem diversos
cursos nesta área. O presidente da ABO Goiás, que já é professor do
curso de Medicina na faculdade, foi quem vislumbrou a possibilidade
da parceria diante da constante busca de qualidade por parte das duas
instituições. O Projeto Pedagógico de Curso (PPC), que foi apresentado
ao Ministério da Educação, já foi elaborado dentro do âmbito da parceria, com avaliadores visitando as duas instituições.
O vestibular agendado da Unifan deverá ser feito até o dia 20 de janeiro
porque as aulas se iniciam já no dia 21 de janeiro, antes que a maioria
das demais instituições privadas de ensino superior. Os vestibulandos
podem acessar mais informações sobre o agendamento da seleção pelo
site unifan.edu.br ou pelo telefone 62 3094-9494.
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Imagens de extrema nitidez
TRABALHO DE PESQUISADORES DO GRUPO
ENDOSCIENCE, CROIF, CDT SOFTWARE E UNIVERSITY
OF TEXAS APRESENTANDO NOVO SOFTWARE
DE TOMOGRAFIA É DESTAQUE NA CAPA DA MAIS
IMPORTANTE REVISTA DE ENDODONTIA DO MUNDO
Os cirurgiões-dentistas que atuam na Endodontia já podem ter uma
visualização de altíssima qualidade do interior dos dentes para auxiliar
na obtenção de diagnósticos mais precisos, através de um software
que potencializa as imagens obtidas por tomografia. Graças a esta
tecnologia, uma publicação científica utilizando o novo software, o
e-Vol DX, feita por uma equipe integrada por pesquisadores goianos
foi publicada na capa do Journal of Endodontics, a principal revista
científica de Endodontia do mundo. Sem dúvida, um feito de grande
honra para os pesquisadores e a comunidade científica brasileira.
Para se ter uma ideia da importância da publicação, os jornais e revistas do gênero recebem uma pontuação de acordo com seu impacto
e penetração da comunidade científica mundial. O periódico Journal
of Endodontics tem uma avaliação altíssima nos meios acadêmico e
profissional. O cirurgião-dentista e radiologista Mike Bueno, professor
mestre e doutor da Faculdade São Leopoldo Mandic, de Campinas (SP),
foi quem esteve à frente do desenvolvimento do software, um processo
que levou cerca de oito anos para ser concluído.
O título do estudo, realizado em conjunto com CROIF, CDT Software,
CIRO e University of Texas, foi “Posição do forame apical em relação
às superfícies das raízes proximais dos dentes permanentes humanos
determinada por meio de um novo software de tomografia computadorizada de feixe cônico”. O trabalho extenso foi desenvolvido por um
grupo de pesquisadores: além de Mike Bueno, também participaram os
cirurgiões-dentistas mestres e doutores Carlos Estrela, Gabriela Soares
Couto, Olavo César Lyra Porto e Anibal Diógenes e os estudantes Kelvin
Bueno e Lucas Estrela.
Mike Bueno explica que algumas condições foram importantes para
o sucesso do trabalho, como uma alavancagem grande, com mais de
1.400 dentes humanos extraídos, que passaram por uma tomografia.

Neles, foi feita a avaliação da posição do forame apical. “A importância
deste trabalho é que foi feita uma avaliação completa na parte interna
do dente”, destaca o pesquisador. Com isso, foi possível obter dados
mais concretos e precisos, tão importantes para auxiliar a classe
odontológica, especialmente a Endodontia.
Foram realizadas tomografias computadorizadas de feixe crônico.
A análise das imagens ocorreu por meio do avançado software
desenvolvido pelos pesquisadores no Brasil: o e-Vol DX, que já está
causando um grande impacto. Mike Bueno explica que a tomografia
oferece uma imagem completa de detalhes internos do dente e o software mostra essa imagem interior com um grande grau de ampliação
e nitidez. “Com isso, conseguimos analisar a imagem com uma alta
performance e produzir um material de qualidade para publicação”,
destaca o professor.
O trabalho foi publicado devido à grande qualidade científica e das
imagens que o software pôde proporcionar. Segundo Mike Bueno,
a área de preposição proporciona imagens muito pequenas e há a
necessidade de ampliá-las bastante. Com o software, essa ampliação é
feita com muita nitidez, proporcionando a visualização de detalhes que
antes não eram vistos e resultados muito mais precisos e específicos. “Isso é muito importante para o diagnóstico e planejamento em
Odontologia, especialmente na Endodontia”, explica.
O e-Vol-DX também possui ferramentas específicas para cada tipo de
diagnóstico almejado pelo cirurgião-dentista. De acordo com o professor, a tecnologia já está disponível no mercado brasileiro e também
no mercado americano. Mike Bueno, que é sócio da CDT, empresa de
tecnologia sediada em Bauru (SP), que tem softwares em todo Brasil
e em mais 12 países, ressalta o fato desta tecnologia que proporciona
imagens extremamente nítidas ser 100% brasileira.

#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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Contagem regressiva
em grande estilo
CLUBES E HOTÉIS JÁ DEFINIRAM SUAS
PROGRAMAÇÕES PARA A VIRADA DO ANO, COM
CEIAS ESPECIAIS, QUEIMA DE FOGOS E MUITA
MÚSICA PARA COMEÇAR 2019 COM O PÉ DIREITO

Quase todo mundo gosta de comemorar a contagem regressiva de um
ano para o outro em grande estilo e com muita animação, ao lado de
familiares ou amigos. Este ano, o mercado de turismo e entretenimento
está com muitas opções para quem vai comemorar o réveillon dentro
ou fora do Estado. Mas é bom correr porque alguns hotéis já estão com
as reservas esgotadas para o período, apesar dos valores altos.
A Associação Brasileira de Resorts prevê que, no Natal e réveillon,
os resorts podem movimentar cerca de R$ 420 milhões somente em
diárias, o que equivale a 18,2% do faturamento anual. Para quem tem
pouco tempo e prefere curtir a festa mais perto de casa, há algumas
boas opções dentro e fora de Goiânia, que a Revista Odonto pesquisou
para você.

Réveillon Jaó

Um dos mais tradicionais de Goiânia. Este ano, a 51ª edição da festa
terá o tema ‘Momentos incríveis com a sua família’. O gerente comercial do Clube Jaó, Wagner Silva, garante que o clube pensou em cada
detalhe, desde o requinte da decoração e menu, até o berçário e
espaço teen, que terão equipe altamente qualificada para que os pais
aproveitem cada minuto da festa. Além do buffet all inclusive e DJ, a
festa também contará com uma incrível queima de fogos. Sócios e
não sócios podem escolher a localização das mesas, que têm 2, 4, 6 ou
10 lugares. As mesas para dois lugares custam a partir de R$ 578 para
associados. Mesas com 10 lugares custam R$ 2.890.

Conexão Miami–Goiânia – Castro’s Réveillon Party
Tradicional em Goiânia, o Castro's Réveillon Party traz para a virada do
ano o tema “Conexão Miami – Goiânia”. A festa terá atrações especiais inspiradas nas luzes de Miami e pelo ritmo latino-americano. A
decoração faz referência à Art Déco, movimento artístico internacional
que se tornou sinônimo de elegância e modernidade, responsável pela
conexão entre as duas cidades, que possuem os maiores acervos de
Art Déco do mundo. O Réveillon traz o melhor da gastronomia internacional, com buffet elaborado pelo chef do hotel, Valdeson Ferreira.
Para quem deseja se hospedar, o hotel preparou pacotes, a partir de

03 diárias, com condições especiais. Os ingressos custam de R$ 310 à
R$ 510 (valores referentes ao 1º lote).

Réveillon Volta ao Mundo 2019 - CEL da OAB

Este ano, o Réveillon Volta ao Mundo 2019 deve ser um dos mais
badalados da temporada. A grande festa, realizada no CEL da OAB,
terá como tema ‘Uma noite em Paris com Gusttavo Lima’ e o visitante
poderá escolher entre dois tipos de ingressos: Premium (open bar) e
Camarote (open bar, open food e serviços exclusivos, incluindo café da
manhã), com preços que vão de R$ 160 e R$ 310. As bebidas incluem
uísque, champanhe e vodca.

Réveillon Paradigma – Infinity Hall

O Réveillon Paradigma, do Infinity Hall promete uma estrutura impecável e serviços de alta qualidade e luxo levados ao nível extremo. Uma
das atrações da festa deste ano, que chega à sua 3ª edição em Goiânia,
será o DJ Illusionize. Os ingressos custam entre R$ 330, para mulheres,
e R$ 450, para homens (2º lote). De acordo com a organização, a festa
terá open bar premium, buffet completo com ceia durante todo o
evento e café da manhã.

Réveillon das Águas – Rio Quente Resorts

Para quem prefere passar o réveillon no interior do Estado, uma boa
opção pode ser o Rio Quente Resorts. O complexo disponibilizou um
pacote para curtir 7 noites no Hotel Pousada entre 27 de dezembro e 3
de janeiro, incluindo um show da virada na Praia do Cerrado, com a tradicional queima de fogos, e ceia especial nos restaurantes de cada um
dos hotéis. O pacote, que tem regime de meia pensão, sai por R$ 4.918
por pessoa e pode ser parcelado em 10 vezes no cartão de crédito.

Réveillon Grupo diRoma – Caldas Novas

Em Caldas Novas, o Grupo Di Roma também disponibilizou 12 opções de
pacotes de hospedagem para o período, para 4, 5 ou 7 noites, incluindo ceia,
que terá um cardápio incrementado. Este ano, a rede está investindo R$ 242
mil em decoração e atrações para as festas. No ano passado, o grupo recebeu 3.200 pessoas. Os pacotes custam a partir de R$ 2.662 para o réveillon.
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inovadores e que, por isso, podem gerar resultados melhores que os
atuais. O diretor da ABO Goiás explica que esses avanços se traduzem
numa maior longevidade, ou seja, maior resistência. “Não há nenhum
procedimento restaurador que dure para sempre, mas é preciso buscar
novos materiais e técnicas que tragam essa maior longevidade para
aumentar o tempo de intervalo entre os tratamentos”, destaca.
Atualmente, segundo Rafael Decurcio, o que está mais em voga é
a harmonização facial. Porém, à época de estruturação da grade
científica para o Estética Goiás 2018, o assunto ainda gerava discussão
sobre os limites de atuação do cirurgião-dentista e a organização do
evento optou por não realizar palestras sobre o tema. A classe médica,
inclusive, já havia levado o assunto para a esfera judicial. “É uma
discussão técnica, mas os órgãos competentes e o Conselho Federal de
Odontologia já definiram os limites de atuação para seus profissionais”,
ressalta o diretor da ABO Goiás.

Odontologia Estética
apresenta seus
maiores avanços
OS PARTICIPANTES DO ESTÉTICA GOIÁS 2018 CONHECERAM AS PRINCIPAIS
TENDÊNCIAS MUNDIAIS EM TÉCNICAS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS
NOS PROCEDIMENTOS DE REABILITAÇÃO ESTÉTICA, QUE JÁ PROPORCIONAM
RESULTADOS COM MAIOR QUALIDADE E LONGEVIDADE PARA OS PACIENTES

As mais recentes tendências em técnicas e conceitos para os procedimentos de reabilitação estética foram apresentadas a cerca de 600
profissionais no Congresso Internacional de Odontologia Estética
(Estética Goiás 2018), realizado no último mês de setembro, no Centro
de Convenções de Goiânia. O evento apresentou procedimentos que
já são utilizados no mercado, mas com uma abordagem mais contemporânea, através de novas técnicas, materiais e equipamentos
para reabilitação, que podem gerar resultados muito melhores para o
paciente, além de proporcionarem maior longevidade.
O evento, realizado pela ABO Goiás, atraiu participantes de vários
estados e de 10 países, como México, Panamá, Argentina, Peru e
Bolívia, para Goiânia, que já é reconhecida como um polo de formação
de especialistas que buscam conhecimentos avançados em odontologia estética. Atualmente, os cursos oferecidos pela ABO Goiás já

respondem por 60% a 70% dos especialistas no Estado. Por tudo isso,
o congresso registrou lotação máxima do auditório Lago Azul do Centro
de Convenções, que passou a sediar o evento em 2014.
A abordagem contemporânea das reabilitações estéticas foi feita num
contexto interdisciplinar, que envolveu Dentística, Periodontia, Prótese
Dentária e Implantodontia. “É um congresso que discute a evolução dos
principais procedimentos estéticos que fazem parte da Odontologia
e que possam oferecer resultados mais naturais e agradáveis aos pacientes”, explica o diretor de Congressos da ABO Goiás, Rafael Decurcio.
Ele lembra que a demanda pelos procedimentos estéticos sofreu um
verdadeiro boom, com o advento das lentes de contato dental.
O Congresso de Odontologia Estética apresentou procedimentos
muito semelhantes aos que já existem, mas com técnicas e materiais

Portanto, as discussões em torno da harmonização facial ficarão para
a próxima edição do Congresso Internacional de Odontologia de Goiás,
que acontecerá em 2019 e que é bem mais amplo, reunindo todas as
áreas de atuação da categoria, com a participação de cerca de 10 mil
pessoas de praticamente toda a América Latina.
O Estética Goiás 2018 também teve um espaço reservado para uma
feira comercial, que contou com a presença de mais de 20 marcas, que
expuseram e comercializaram seus mais recentes lançamentos em
produtos, equipamentos e serviços que ajudam a facilitar o trabalho
e até aprimorar os conhecimentos dos cirurgiões-dentistas. Tudo foi
oferecido em condições especiais para os congressistas.

Interdisciplinaridade

O Congresso de Odontologia Estética foi marcado pela interdisciplinaridade ao abordar desde princípios básicos, como clareamento, até
os mais complexos da reabilitação, sempre amparados em evidências
científicas. Foram várias palestras de especialistas de renome mundial,
como o italiano Vicenzo Mussela, responsável pela abordagem de
reabilitações complexas, com o tema “Odontologia Estética Moderna
– workflow de A a Z”. Ele foi muito bem avaliado pelos participantes e
deve voltar em uma próxima edição.
Vários procedimentos técnicos inovadores foram apresentados durante
o Estética Goiás. Outro grande destaque foi o professor Luis Gustavo
Barrotte Albino, que deu uma aula com forte embasamento científico
sobre um dos temas mais executados na prática diária dos consultórios: restaurações estéticas de dentes posteriores. “Ele apresentou

muita base científica para definição de protocolos, métodos e materiais
que auxiliam no dia a dia do cirurgião-dentista”, lembra Rafael.
Especialista em Dentística Restauradora, Barrotte, que é membro da
Sociedade Brasileira de Pesquisa em Odontologia e da Sociedade
Brasileira de Odontologia Estética, viaja o Brasil todo divulgando os
mais recentes métodos empregados na Dentística, em nível nacional e
mundial. Dois destes métodos foram, inclusive, desenvolvidos por ele:
duas técnicas restauradoras publicadas na Odontologia. “Trabalhamos
com técnicas facilitadoras para o clínico, com menos passos, maior
efetividade de resultados e facilidade de reprodução”, justificou o
pesquisador, durante um curso na ABO Goiás.
A técnica de restauração de dentes posteriores é a mais difundida nas
palestras ministradas por ele no Brasil e no exterior, considerada uma
divisora de águas. Durante o Estética Goiás 2018, ele abordou a técnica
restauradora, as tendências no processo de indicação e o que a ciência
vem mostrando, como a troca de conceitos restauradores e materiais
mais resilientes. Barrotte já havia ressaltado a relevância do assunto
no processo reabilitador, por se tratar do setor mais importante do sistema Estomatognático e como se deve restaurá-lo, pois a Odontologia
vai muito além de lentes de contato dental.

Novos horizontes

Rafael Decurcio lembra das muitas mudanças que ocorreram na
Dentística, fazendo com que ela fosse ampliada para conceitos novos
de reabilitação e ultrapassasse os limites da antiga restauração com
resina e até metal. “Por isso, hoje há um crescente número de profissionais querendo se especializar nesta área, pois os pacientes buscam
cada vez mais resultados estéticos”, destaca. Com esta evolução, os
cirurgiões-dentistas já foram autorizados a realizar procedimentos
estéticos faciais, como aplicação de toxina botulínica, preenchimentos
faciais e bichectomia.

Goiânia já é um polo de formação de especialistas em odontologia
estética e a própria ABO Goiás se dedica à formação e qualificação
do crescente número de profissionais que desejam investir na área. O
professor Altamiro Flávio, um dos precursores da harmonização no
País e um dos profissionais que mais estudam e desenvolvem técnicas
na área, inclusive com um livro lançado sobre o tema, é responsável
pelo Curso de Formação em Toxina Botulínica e Preenchimento Facial
da ABO Goiás. Rafael Decurcio ressalta que os cursos da ABO Goiás são
muito completos, ao proporcionarem um amplo embasamento teórico
e princípios estéticos aos participantes, sendo reconhecidos em toda
América Latina pela alta qualidade na formação.
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Esporte que fortalece para
o trabalho e a família
O CIRURGIÃO-DENTISTA ELDER BRITO DESCOBRIU NO
FUTEVÔLEI O ESPORTE IDEAL PARA EXTRAVASAR O ESTRESSE
DA ROTINA DIÁRIA E MELHORAR O CONDICIONAMENTO
FÍSICO, E ACABOU LEVANDO JUNTO A ESPOSA, A TAMBÉM
CIRURGIÃ DENTISTA LUDMILLA RODRIGUES
Conciliar uma rotina diária de trabalho atribulada com o relacionamento conjugal, a criação dos filhos e o cuidado com a saúde e o
corpo já não é tarefa nada fácil para ninguém. Exige muita disciplina,
determinação e foco. Agora, imagine quando este profissional tem três
filhos pequenos para cuidar e ainda desenvolve outros projetos. Para
a maioria das pessoas, um dia com apenas 24 horas seria insuficiente
para conseguir dar conta de tudo sem descuidar de nenhuma destas
áreas da vida profissional e pessoal.
Pois acredite: algumas pessoas conseguem provar que o tempo é
a gente quem faz! Para o cirurgião-dentista Elder Brito, todas estas
tarefas já foram naturalmente incorporadas à sua rotina. Especialista
em implantes dentários e em Dentística, pela ABO Goiás, ele garante
que o mais importante é gostar de tudo que se faz. Fazendo com amor,
a dedicação é algo natural e automático.
Para manter a forma e cuidar da saúde, o profissional, que aprimora a
estética do sorriso de muita gente em seu consultório, antes gostava
de jogar futebol. Mas, depois de sofrer várias lesões, decidiu que aquele não era o esporte ideal para seus objetivos. Elder acabou ficando
praticamente parado, sem praticar esportes, por cerca de sete
anos. Continuou jogando futebol, mas de forma esporádica.
Resultado: acabou ganhando alguns quilos indesejados.
Pai de três filhos pequenos, com idades de 3 meses, 1,4 ano e 5 anos,
ele resolveu que precisava de mais condicionamento físico para dar
conta de todas as tarefas diárias no trabalho e na vida pessoal. Elder
decidiu que era hora de voltar para uma rotina mais assídua de exercícios físicos, que resultasse num bom condicionamento e ajudasse a
aliviar o estresse do trabalho. Foi aí que o futevôlei surgiu em sua vida.
Ele foi apresentado ao esporte que une o futebol e o voleibol (vôlei

jogado com os pés) por alguns
amigos que já eram praticantes
e se interessou.

ou nos finais de semana. Uma confraternização que sempre diverte,
alivia o estresse da rotina diária, reforça laços de amizade e ajuda a
aprimorar cada vez mais o esporte.
A paixão pelo futevôlei levou o cirurgião-dentista a realizar até um
evento muito especial para comemorar seu aniversário, praticando o
bem. No último dia 12 de outubro, ele e os amigos fizeram o campeonato “Futevôlei do bem”, um evento competitivo que arrecadou alimentos
não perecíveis, agasalhos e roupas que foram doados para entidades
assistenciais e pessoas carentes.

Para aprender bem como se
pratica o futevôlei, o cirurgião
decidiu ingressar numa escola
do esporte, onde treinava das 6
às 7 da manhã. Quando começaram os treinos, ele achou o esporte difícil. Mas, com o tempo,
Elder foi se apaixonando cada
vez mais pelo futevôlei, que se
Cirurgião-dentista Elder Brito encontrou
nas
areias do futevôlei o esporte ideal
incorporou naturalmente à sua
rotina diária. Atualmente, ele sai
cedo de casa para treinar das 7 às 8 da manhã, duas vezes por semana,
na Escola Orla, localizada no Clube dos Oficiais, no Setor Sul.

O esporte também é uma forma de diversão e entretenimento. Elder e
os amigos sempre se reúnem para jogar partidas de futevôlei à noite

Revezamento

Os bons resultados obtidos pelo profissional também animaram sua
esposa, a cirurgiã dentista e ortodontista Ludmilla Rodrigues dos Reis,
a ingressar na prática do esporte. Como ela prefere não acordar muito
cedo, hoje eles fazem um revezamento diário no cuidado com os filhos e
o futevôlei. Enquanto ele treina pela manhã, antes do trabalho, Ludmilla
prefere praticar o esporte das 20 às 21 horas, depois que ele chega do
consultório e pode cuidar das crianças. “Ela começou incentivada por
mim, depois de ver tudo de bom que o futevôlei tem feito na minha
vida”, lembra o cirurgião-dentista.
Elder garante que pretende continuar firme no esporte, que já está incorporado à sua rotina diária. “Quando falto a algum treino, acho muito
ruim. Sinto que falta alguma coisa”, garante. O dentista lembra que foi
o futevôlei que o motivou até mesmo a frequentar uma academia duas
vezes por semana, a ter uma alimentação melhor e ser uma pessoa
mais saudável.

Fortalecimento

Em outros dois dias da semana, o cirurgião-dentista frequenta uma
academia, das 6 às 7 da manhã, para fortalecer e condicionar a musculatura para o futevôlei. Acordar muito cedo não é problema para ele.
“Prefiro fazer atividades físicas pela manhã para ficar com meus filhos
à noite. Se deixar para mais tarde, acabo enrolando e não indo mais”,
justifica. E a manutenção do bom condicionamento físico não para
por aí não. Nos outros três dias da semana (sexta, sábado e domingo),
quando não tem treino de futevôlei ou academia, o profissional aproveita para correr em um parque da capital.

Hoje, o futevôlei é uma forma do cirurgião-dentista manter a forma
física e relaxar. O resultado de tanta disciplina no cuidado com a saúde
e o corpo foram 12 quilos a menos desde que ele começou a praticar o
esporte. Elder Brito garante que pretende continuar firme nos treinos de
futevôlei, pois acredita que encontrou a atividade física ideal para ele.

O casal de cirurgiões-dentistas, Elder e Ludmilla
compartilham o gosto pela prática do futevôlei

Mesmo com o grande volume de atividades, o cirurgião-dentista
mantém firme a motivação para a prática de esportes. Apesar de acabar
dormindo tarde e acordando cedo quase todos os dias, ele garante
que não sente falta de sono. “O tempo é a gente quem faz. Quando
você gosta muito do que faz, está sempre motivado e nem se sente tão
cansado”, garante.
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Turma do curso Avançado em Reconstrução
Tecidual Periodontal e Perimplantar, sob
coordenação da equipe Implanteperio

Turmas de Especialização em Dentística receberam o
professor convidado Dr. Renato Miotto Palo para aula
sobre Clareamento Dental sob aspectos biológicos

Turma do curso de Odontologia para Cardiopatas e
Diabéticos, sob coordenação da Equipe Oralmed

Edmar Alves

Denilza Torres

Tereza Mendes

Eunice Marques

Katia Oliveira

Neide Marta

O Programa Sorrir foi criado para o
reconhecimento e valorização das
boas atitudes no relacionamento
entre colaboradores, dentistas
e pacientes na ABO Goiás.

Abertura da Jornada Odontológica da Unip com as presenças
de Alessandro Freire (ABO Goiás), Renerson Gomes (CRO-GO),
Rogério Reges (presidente de honra do evento), Tessa Botelho
(coordenadora do curso de Odontologia), entre outros

Turma de Especialização em Odontopediatria
em Ação Social com distribuição de kits de
higiene bucal infantil na sede da ABO Goiás

Confraternização no último módulo de 2018 da
turma internacional de Especialidad em Estética
Dental, sob coordenação da Equipe Dentística

Turma do curso de Restaurações Estéticas em Resina
Composta com o professor Paulo Monteiro, de Portugal

Confraternização do Dia do Dentista promovida
pela ABO - Regional de Catalão

Confraternização da turma de Especialização em Prótese
Dentária, sob coordenação da Equipe Reabilitação Oral

Helen Gervásio (à direita), vice-presidente da
ABO Goiás, acompanhada de sua família em
homenagem na Assembleia Legislativa de Goiás

Cerise Campos, Tessa Botelho, Elismauro Mendonça
e Enilza Paiva também foram homenageados
na Assembleia Legislativa de Goiás

Alexandre Leite, Érica Torres e Alervi Ferreira foram
homenageados na Câmara Municipal de Goiânia em
sessão solene em homenagem ao dia do professor

Confraternização e entrega dos certificados da turma
do curso de Atualização e Aperfeiçoamento em Cirurgia
Bucal, sob coordenação da Equipe Symmetry

Ação Social do Projeto “Um Sorriso do Tamanho do Brasil”
na Escola Mun. Abdon de Carvalho Ferreira, em Senador
Canedo, sob a coordenação da CD Ecy Almeida (PM-GO)

Turma de Especialização em Ortodontia
coordenada pela equipe OrthoEvidence

Mensalmente os colaboradores
escolhem as pessoas que mais se
destacaram pelo bom atendimento e
pelo sorriso sempre presente. Com votos
acumulados desde agosto, confira ao
lado os colegas que se destacaram.

