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Editorial
Começamos o ano com o pé direito nesta primeira edição da Odonto em 2019,

gratificante experiência de colaborar com o trabalho de identificação dos corpos que

ano do sempre aguardado Congresso Internacional de Odontologia de Goiás (CIOGO).

eram localizados pelas equipes de resgate. Mas a Odontologia Legal vai além deste

Os preparativos para este grande evento da Odontologia, que já é destaque no Brasil

trabalho legista. Essa especialidade também atua em diversas áreas que fornecem

e na América Latina, estão a todo vapor, pois a expectativa é receber cerca de 11 mil

apoio ao trabalho da Justiça.

congressistas, mil a mais que na última edição, realizada em 2017.
Profissionais e empresas também podem não ter a real dimensão dos riscos que correm
Entre os dias 11 e 14 de setembro, Goiânia receberá visitantes de todo o Brasil e de

quando não têm o devido cuidado com a escolha e o registro de suas marcas no merca-

vários países da América Latina, que se atualizarão profissionalmente conhecendo as

do. Na Odontologia, é comum existirem muitas marcas parecidas, utilizando o prefixo

principais inovações do segmento. A expectativa é tão grande que mais de 95% dos

Odonto, por exemplo. Nossos leitores conhecerão uma importante parceria firmada,

espaços destinados à feira comercial do CIOGO 2019 já foram adquiridos por empresas

recentemente, pela ABO Goiás com a empresa E-Marcas e a startup Avctoris, que darão

de atuação regional e nacional, que apresentarão as melhores novidades em materiais

assessoria à entidade e suporte a nossos associados para registrarem suas marcas da

e equipamentos que já estão ou que ainda chegarão ao mercado para equipar os

forma correta. Este cuidado pode evitar muitas dores de cabeça atuais e futuras.

consultórios odontológicos.
Outro destaque desta edição é o trabalho do grupo de pesquisadores da Faculdade
Nesta edição, vamos ressaltar o louvável trabalho feito pela ONG Por1Sorriso, criada

de Odontologia da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) sobre as lesões cervicais

pelo cirurgião dentista Felipe Rossi, que leva atendimento odontológico de primeira

não cariosas e hipersensibilidade dentária, doenças bucais muito incidentes na

qualidade e gratuito a comunidades das regiões mais carentes e longínquas deste País

atualidade. O estudo “Influência do desequilíbrio oclusal na origem de lesão cervical

e a outros países. Estes verdadeiros anjos da Odontologia realizam missões que trans-

não cariosa e recessão gengival: análise por elementos finitos”, publicado na Robrac

portam equipamentos e materiais por milhares de quilômetros para atender milhares

(Revista Odontológica do Brasil Central), ressalta a importância do tratamento com

de pessoas todos os anos, através do engajamento de dezenas de profissionais que

uma abordagem multiprofissional e multidisciplinar.

abdicam de boa parte de seu tempo por amor ao próximo e à Odontologia.
E como em todas as edições, a Odonto traz dicas de lazer para os profissionais aliviaE por falar em solidariedade na Odontologia, nossos leitores também conhecerão um

rem um pouco das tensões da estressante jornada do trabalho diário. Desta vez, vamos

pouco da rotina do cirurgião dentista Duany Alan Rodrigues, que preside a regional Catalão

conhecer um pouco do novo Caminho de Cora Coralina, que liga as cidades goianas

da ABO Goiás e que conseguiu aliar seu hobby favorito a ações sociais que ajudam a comu-

de Corumbá e Goiás, terminando em frente a antiga casa da poetisa, hoje um museu.

nidade carente da região. Integrante do Moto Clube Athos II Mc Brasil, ele e seus amigos

Baseado no famoso Caminho de Santiago de Compostela, na Espanha, o chamado

motociclistas não utilizam a moto apenas como instrumento de lazer, mas também como

Caminho de Poesia já está sinalizado e é uma nova atração turística do Estado, perfeita

meio de transporte para levar ajuda material e a 'Palavra de Deus' para quem mais precisa.

para os amantes do esporte e da espiritualidade.

O trabalho dos odontolegistas que atuaram na tragédia do rompimento da barragem

Desejamos uma boa leitura! Que esta edição agregue mais informação e um pouco de

em Brumadinho (MG) também é apresentado nesta edição da Odonto, através do

diversão a todos neste ano de grandes eventos e realizações, que já está a todo vapor.

depoimento de um perito criminal que foi convocado pela Polícia Federal para dar
apoio a seus colegas mineiros. Solon Diego Santos Carvalho nos conta sobre sua

Boa leitura!
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Programação Científica
Especialização em Ortodontia
ʓʓCoordenação: Regis Murilo / Acácio Fuziy
ɍɍInício: 24 de Abril de 2019

##Carga Horária: 1605 horas

Especialização em Odontologia Legal
ʓʓCoordenação: Rhonan Ferreira da Silva
ɍɍInício: 15 de Maio de 2019

##Carga Horária: 500 horas

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

##Carga Horária: 855 horas

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

##Carga Horária: 8 horas

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

##Carga Horária: 48 horas

Habilitação em Laserterapia
ʓʓCoordenação: Equipes Oralmed e PED
ɍɍInício: 08 de Abril de 2019

##Carga Horária: 60 horas

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

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

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

##Carga Horária: 96 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

##Carga Horária: 56 horas

##Carga Horária: 24 horas

Instrumentação Rotatória
e Recíproca dos Canais Radiculares
ʓʓCoordenação: Prof. Dr. Iussif Mamede Neto
ɍɍInício: 02 de Maio de 2019
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Prótese Protocolo –
Convencional e Carga Imediata
ʓʓCoordenação: Equipe Reabilitação Oral
ɍɍInício: 12 de Junho de 2019

##Carga Horária: 35 horas

Implantodontia para Iniciantes:
Formação Cirúrgica e Protética
ʓʓCoordenação: Getulio Marães / João Geraldo
ɍɍInício: 14 de Junho de 2019

##Carga Horária: 192 horas

Cirurgia Plástica Periodontal e Reconstrutora
para Implantodontia com uso de L-PRF
ʓʓCoordenação: Getulio Marães / João Geraldo
ɍɍInício: 14 de Junho de 2019

##Carga Horária: 60 horas

Imersão em Aumento de Coroa Clínica
ʓʓCoordenação: Amin Mamede
ɍɍInício: 24 a 26 de Junho de 2019

##Carga Horária: 20 horas

Imersão em Recobrimento Radicular
ʓʓCoordenação: Amin Mamede
ɍɍInício: 27 a 29 de Junho de 2019

##Carga Horária: 23 horas

##Carga Horária: 20 horas

Hands On de Prótese sobre Implantes - Seleção
de Pilares Protéticos / Moldagem / Provisórios
ʓʓCoordenação: Equipe Reabilitação Oral
ɍɍInício: 28 de Outubro de 2019

Imersão em Estética com Resinas
Compostas Anteriores
ʓʓCoordenação: Thiago Ottoboni
ɍɍInício: 12 e 13 de Junho de 2019

Imersão em Prótese sobre Implantes
ʓʓCoordenação: Equipe Reabilitação Oral
ɍɍInício: 28 de Outubro de 2019

##Carga Horária: 16 horas

##Carga Horária: 20 horas

##Carga Horária: 50 horas
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A verdade
dos fatos pela
Odontologia Legal
PERITO CRIMINAL GOIANO QUE AJUDOU
NOS TRABALHOS DE IDENTIFICAÇÃO DAS
VÍTIMAS DA TRAGÉDIA DE BRUMADINHO
CONTA SUA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Solon fez parte da equipe convocada para auxiliar nos trabalhos em Brumadinho

A tragédia provocada pelo rompimento da represa de rejeitos de
minério da Vale, em Brumadinho (MG), ressaltou a importância do
trabalho de vários profissionais ligados a ciências forenses, além dos
socorristas em geral. Os peritos criminais estão entre esses heróis
que ajudaram na identificação dos corpos que foram resgatados pelos
bombeiros. Dentre eles, estão os odontolegistas, uma especialidade da
Odontologia que presta importantes serviços à sociedade e à justiça.

exames de lesão corporal que envolvam a região da face, análise de
imagens de circuitos de TV para identificação de suspeitos e exames de
estimativa de idade. “Isso é importante, por exemplo, quando a pessoa
não apresenta documentos e alega ser menor de idade”, explica. Outra
área de atuação do odontolegista é a investigação de possíveis erros
de outros profissionais da Odontologia, em caso de crimes de consumo,
auxiliando em processos judiciais.

A ABO Goiás oferece o curso de especialização Odontologia Legal
desde 2010. Um dos ex-alunos é o perito criminal Solon Diego Santos
Carvalho Mendes, odontolegista que trabalha no Instituto Médico Legal
(IML) de Goiânia e que foi um dos profissionais convocados para ajudar
nos trabalhos de identificação das vítimas na tragédia de Brumadinho,
junto com outros sete auxiliares de necropsia goianos cedidos para
atender ao pedido do governo de Minas Gerais.

Brumadinho

Solon foi recrutado pela Polícia Federal, que dava apoio ao estado de
Minas Gerais, por já ter feito um curso com o órgão, em 2015, quando aprendeu a trabalhar com um programa especial que auxilia na
identificação de vítimas de desastres. Ele conta que se interessou pela
Odontologia Legal por ser uma área policial, diferente da rotina de
uma clínica odontológica. Ainda no último ano do curso de graduação,
ele fez um concurso para perito criminal, já com intenção de trabalhar
na área odontológica forense. Depois, Solon se qualificou profissionalmente no curso de especialização da ABO Goiás.
Uma das maiores frentes de atuação da Odontologia Legal é a
identificação humana pelos arcos dentais, no caso de corpos em
decomposição avançada, carbonizados, mutilados (com amputação de
membros) ou esqueletizados. Para ele, é uma grande responsabilidade
atuar na identificação de pessoas, um trabalho que traz algum conforto
para muitas famílias que têm um ente querido desaparecido. Além
disso, os odontolegistas também atuam em outras frentes, como em

Junto com o perito Solon, outros dois peritos foram recrutados fora do
quadro da PF para ir a Minas Gerais, uma odontolegista da Bahia e uma
perita criminal do Distrito Federal. O perito conta que, por nove dias, ficou auxiliando nos trabalhos no IML de Belo Horizonte, que ficou quase
que exclusivamente dedicado a atender as vítimas de Brumadinho.
O trabalho de identificação era feito por papiloscopia (impressão digital), Odontologia, Antropologia (aspectos físicos, presença de próteses
ou mesmo tatuagens) ou DNA.

Ele lembra que uma das diferenças deste para outros desastres, como
um acidente aéreo no solo, é o fato de não haver uma lista definida e
certa de pessoas desaparecidas e também em razão de muitos corpos
se apresentarem fragmentados e dispersos em uma área extensa. “A
Odontologia basicamente atua quando um corpo íntegro ou um
segmento com a região da cabeça é localizado, ou seja, quando há
possibilidade de identificação odontológica”, destaca. Inicialmente,
Solon trabalhou recebendo e catalogando as centenas de documentos
odontológicos das possíveis vítimas que eram enviados pelos parentes
e/ou representantes da mineradora Vale, chamados de registros ante
mortem, como radiografias e fichas entregues por dentistas.
O chamado grupo Plassdata (nome do programa utilizado pela PF) interpretava e selecionava as informações recebidas, que eram inseridas
neste software, recomendado pela Interpol em caso de catástrofes

A equipe forense se utiliza de tecnologia avançada e da experiência dos peritos para reconhecer as vítimas

com um grande número de vítimas. Ao mesmo tempo, outra equipe de
peritos fazia exames nos arcos dentais dos restos mortais que chegavam de Brumadinho para capturar o maior número de características
possível e produzir a documentação pós mortem.
Para isso, o primeiro passo é propiciar o acesso aos arcos dentais para
realizar um exame direto e registrar as particularidades odontológicas.
Então, são feitas radiografias que possibilitam a melhor visualização de
todos os procedimentos odontológicos que haviam sido realizados em
vida, além de outras características anatômicas da vítima. “Essa análise
também verifica se algumas das características encontradas foram em
decorrência da morte ou de algo que já existia em vida”, destaca Solon.
Essa outra equipe também inseria todas as informações que conseguia
reunir no programa, que fazia uma primeira triagem, comparando os
dados da documentação ante mortem, entregue pelos parentes, com as
encontradas na análise dos corpos, a chamada pós mortem. Cruzando
as informações produzidas antes e depois da morte, o programa apresenta um ranking dos casos mais prováveis para facilitar a identificação. “Ele faz um filtro inicial das maiores probabilidades, reduzindo o
universo de buscas e agilizando o trabalho”, ressalta.
Mas o perito adverte que os profissionais também estão preparados
para o fato de nem sempre os procedimentos que estão na documentação em vida serem encontrados no corpo, como um dente que pode
mudar de lugar em virtude do lapso temporal. “Mas isso não significa
que não seja a pessoa. Saber identificar e explicar as razões dessas

divergências entre as documentações ante e pós mortem são coisas
que a rotina e a especialização te dão”, ressalta. Se essas alterações
não puderem ser explicadas, então não é a pessoa.

A importância da especialização

O perito criminal Solon Diego Santos ressalta a importância da
especialização em Odontologia Legal para atuar nesta área, pois alguns
estados contam com a figura do perito odontolegista e a formação
proporciona uma bagagem importante para conquistar uma vaga em
concursos públicos. O curso de Odontologia Legal oferecido pela ABO
Goiás, uma especialização latu sensu, está com inscrições abertas e as
aulas terão início no dia 15 de maio, com duração de 18 meses.
O coordenador do curso, professor Rhonan Ferreira da Silva, detalha
que o dentista será habilitado a oportunidades como perito em
um Instituto Médico Legal (IML) ou como perito judicial na Justiça
Comum, produzindo documentação comprobatória em processos de
indenização, ou junto a planos de saúde. Ele lembra que o profissional
também pode atuar na assessoria à defesa de colegas para produção
de documentação odontológica e na prevenção de processos contra
infrações éticas.

“É um mercado amplo e restrito ao mesmo tempo. O profissional
costuma procurar a especialização em Odontologia Legal para mudar
seu direcionamento profissional, tendo mais base para concursos
públicos, se tornando um dentista sem pacientes”, explica o professor.
Porém, ele ressalta que não se trata de um preparatório para concuros,
mas de uma formação de especialista que pode aumentar muito a
chance de aprovação. “Uma das matérias exigidas nos concursos é a
Odontologia Legal”, lembra.
Outra possibilidade de atuação é como fiscal do Conselho Regional de
Odontologia (CRO), onde a matéria também é exigida em concurso. De
acordo com Rhonan, para ingressar no curso da ABO basta ter o CRO
ativo e ter afinidade com a área pericial na interface com o Direito. As
aulas são realizadas na sede da ABO, mas algumas aulas práticas acontecem também no IML, por meio de um convênio da ABO com a Polícia
Técnico-Científica do Estado.

Profissionais de todo o País foram convocados para compor a força-tarefa em Brumadinho

Mais detalhes na página ABO.social/odontolegal
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Lesões cervicais não cariosas
e hipersensibilidade
DOENÇA QUE LEVA À PERDA PRECOCE DA ESTRUTURA
MINERAL DO DENTE PODE SER TRATADA ATRAVÉS DE UMA
ABORDAGEM MULTIPROFISSIONAL E MULTIDISCIPLINAR,
COMO MOSTRA GRUPO DE PESQUISADORES DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA (UFU)
Dr. Paulo Vinícius Soares apresenta resultados
do grupo de pesquisa da UFU

Lesões cervicais não cariosas e hipersensibilidade dentária são as
doenças bucais mais incidentes de nossa geração, que há várias
décadas a Odontologia tenta explicar e controlar. Mas, nos últimos 50
anos, muito do que se achava não aconteceu e muito do que se vendia
como protocolo não era efetivo. O grupo de pesquisadores de lesões
cervicais não cariosas da Faculdade de Odontologia da Universidade
Federal de Uberlândia (UFU), fundado em 2008, se tornou o primeiro
registrado nas plataformas legais focado no estudo da ascensão
estrondosa do número de pacientes com doenças não cariosas, que é a
perda da estrutura mineral precoce (esmalte, dentina e osso).
O resultado do importante trabalho deles foi descrito no estudo
“Influência do desequilíbrio oclusal na origem de lesão cervical não
cariosa e recessão gengival: análise por elementos finitos”, publicado
na Robrac (Revista Odontológica do Brasil Central), da ABO Goiás. A
publicação mostra aos profissionais que a Odontologia está preparada
para prevenir e tratar essa doença de uma forma multiprofissional e
multidisciplinar, atuando em conjunto com outras áreas da saúde.
“Na última década, observamos que mais pessoas adquiriram doenças
não cariosas do que cariosas”, ressalta o professor Paulo Vinícius
Soares, coordenador do Núcleo de Pesquisa, Ensino e Extensão em
Lesões Cervicais Não Cariosas e Hipersensibilidade Dentinária e professor da Área de Dentística e Materiais Odontológicos da Faculdade de
Odontologia da UFU e doutor em Clínica Odontológica Integrada (FOPUNICAMP). Ele informa que o grupo vem tentando justificar, dentro de
uma nova perspectiva, como controlar a doença bucal mais incidente
da geração atual.
De acordo com o professor, o processo formador da lesão não cariosa
pode envolver todas as faces dos dentes, mas acomete com mais frequência a região cervical. Já a hipersensibilidade dentinária é uma dor

que o paciente sente e que não é vinculada à placa bacteriana ou falta
de higiene, mas está diretamente ligada e é o primeiro sinal clínico de
uma futura lesão cervical não cariosa. “A lesão é a cavitação ou perda
de massa. Algumas vezes dói, outras não”, destaca Paulo Vinícius.
Essa cavidade também pode estar associada a uma retração da gengiva,
ou recessão gengival. São eventos acontecendo ao mesmo tempo, que
podem ou não estar envolvidos num processo doloroso. No trabalho
publicado na Robrac, eles mostram que, dependendo da maneira como
o dente recebe um carregamento, uma força durante o processo de
mastigação ou durante hábitos para-funcionais, como o rangimento
dos dentes (bruxismo), pode ocorrer o acúmulo de tensão mecânica
que favorece a destruição da estrutura dental e a reabsorção do osso
cervical.
Essa reabsorção gera o processo de perda do esmalte e de mudança
do ponto de fulcro e do comportamento mecânico do dente na região,
favorecendo o surgimento de lesões e hipersensibilidade dentinária.
Quem ler o artigo da Robrac terá a real noção de como acontece o
comportamento biomecânico destes dentes com lesão, como a lesão
surge através do processo mecânico e aprender que este processo não
é um fator isolado ou dominante. “Você precisa de uma associação de
fatores, principalmente de processos químicos envolvidos”, explica o
professor.
O artigo também traz uma abordagem sobre os prováveis grupos de
risco. Determinados grupos na sociedade possuem a doença porque
são mais impactados por fatores biomecânicos, como pacientes que
sofrem de ansiedade, que praticam o apertamento dental, com hábitos
para-funcionais ou que praticam exercícios físicos na busca de hipertrofia muscular e acabam apertando muito os dentes. Tudo isso leva
a uma sobrecarga mecânica. No artigo, também há explicação sobre a
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necessidade de um equilíbrio oclusal executado pelo profissional e de
protetores bucais nos casos em que se consegue detectar os momentos de apertamento dental e evitar o encontro de esmalte contra
esmalte, que é maléfico.
Paulo Vinícius lembra que o tratamento deve ter uma abordagem
multiprofissional, associando terapias alternativas ou a psicologia, por
isso também inclui o controle da ansiedade. “No artigo, fica claro que
os fatores químicos são importantes, como os pacientes que sofrem
de refluxo gastrofágico ou que têm uma dieta muito ácida”, destaca.
Também há um grupo de risco que coloca a doença na faixa mais
jovem, que são os pacientes pós-ortodônticos, que acabam tendo mais
chance de desenvolve-la devido à perda óssea pelo processo biomecânico de absorção.
Após a detecção dos grupos de risco, mapeados no consultório, os profissionais devem executar os protocolos personalizados de tratamento.
O artigo fala sobre o fator biomecânico, mas existem os fatores friccional e bioquímico ou biocorrosivo. Tudo isso, o profissional encontra
no livro ‘Lesões Cervicais Não-Cariosas e Hipersensibilidade Dentária
Cervical – Etiologia, Diagnóstico e Tratamento’, lançado na Alemanha,
em 2017, pela Quintessense Editora, com posterior lançamento traduzido em português para o Brasil. “O mais importante é que tudo isso foi
gerado a partir de pesquisas da UFU com recursos públicos destinados

à pesquisa. É como se
fosse uma contrapartida
nossa para a sociedade”.
O trabalho também
contou com as participações de Alexandre Coelho
Machado, Alfredo Julio
Fernandes Neto, Clébio
Domingues da Silveira
Junior, Ana Laura Resende
Vilela, Murilo de Sousa
Menezes, Daniela Navarro
Ribeiro Teixeira e Igor
Oliveiros Cardoso.

Livro de autoria do Dr. Paulo Vinícius explora o tema
das lesões cervicais não cariosas em profundidade

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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CIOGO 19: o grande evento
da Odontologia moderna
PRÉ-VENDA ABERTA COM CONDIÇÕES ESPECIAIS E EXCLUSIVAS PARA ASSOCIADOS.
NA EDIÇÃO 2019, OS CONGRESSISTAS TERÃO ACESSO A UMA EXTENSA
PROGRAMAÇÃO TÉCNICA E CIENTÍFICA PARA ATUALIZEM SEUS CONHECIMENTOS
COM O QUE HÁ DE MAIS MODERNO NO BRASIL E NO MUNDO

Já começou a contagem regressiva para um dos maiores eventos
da Odontologia no Brasil e na América Latina. A próxima edição do
Congresso Internacional de Odontologia de Goiás (CIOGO 19), que
acontecerá entre os dias 11 e 14 de setembro, deve reunir cerca de 11
mil pessoas no Centro de Convenções de Goiânia, mil a mais que no
último evento, que foi realizado em 2017.
Este ano, a programação está recheada de novidades para que profissionais e estudantes tenham acesso às últimas novidades técnicas
e científicas para aprimorarem e atualizarem seus conhecimentos.
O CIOGO, um grande evento bianual, realizado pela ABO Goiás, foi
ampliando sua magnitude ao longo dos anos até ser considerado o
segundo maior e melhor congresso de Odontologia do País, oferecendo
uma ampla feira comercial e um vasto conteúdo de atividades científica aos participantes.
O diretor de Congressos da ABO Goiás, Rafael Decurcio, explica que o
evento é preparado com base em três pilares: um científico, outro comercial e um terceiro social. “A cada ano, trabalhamos para fortalecer
cada um deles”, garante. Atualmente, o CIOGO só perde em magnitude
para o congresso de São Paulo, que tem uma parte comercial muito
forte, por conta do grande número de indústrias naquele estado. O
Congresso goiano se destaca por sua grade científica excepcional e
pelo acolhimento caloroso dos participantes no Happy Hour diário.
Rafael lembra que o grande evento da Odontologia goiana é uma
oportunidade única para que os congressistas possam se atualizar
com as últimas tendências e inovações tecnológicas e científicas da

Odontologia. “Hoje, a velocidade de inovações em técnicas e materiais
tem sido brutal, exigindo uma constante atualização”, destaca o diretor
da ABO.
Ao mesmo tempo, o evento também oferecerá uma grande oportunidade para confraternização entre os participantes, que aproveitam
para rever e fazer novas amizades em seu meio. A última edição,
que recebeu cerca de 9,8 mil pessoas, registrou a presença de
congressistas de todos os estados brasileiros e de várias partes da
América Latina.
No CIOGO, os participantes terão acesso a uma extensa programação técnica, que inclui diversas palestras, conferências, módulos de
especialidades e cursos da grade científica principal. O diretor da ABO
Goiás lembra que este é o único evento que utiliza toda a estrutura do
Centro de Convenções de Goiânia, entre pavilhões, auditórios e salas,
por conta de sua magnitude.
O congresso contará com uma grande área de alimentação e diversas
opções para que os participantes nem precisem sair do local para
fazerem suas refeições, além de uma extensa feira comercial com a
exposição de grandes marcas que apresentarão o que há de mais
moderno em materiais, equipamentos e serviços odontológicos.
A agência de turismo oficial do evento, a Fabmar Turismo, oferece aos
participantes de outras cidades, estados e países algumas opções de
pacotes de viagem e de descontos em hospedagens na rede hoteleira
local, contato pelo (62) 3626-9919 ou congressos@fabmarviagens.tur.br.
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Pré-venda
exclusiva
até 30/04

ADESÃO

Até
14/06

Até
16/08

Após
16/08

Cirurgião-Dentista
Associado à Rede ABO

GRATUITO

GRATUITO

R$ 90

R$ 110

Cirurgião-Dentista Não
Associado à Rede ABO

-

R$ 80

R$ 150

R$ 180

Cirurgião-Dentista de
outros estados

GRATUITO

Acadêmicos de
Graduação

GRATUITO

TPD e Estudante TPD

GRATUITO

Módulos de
Especialidade

GRATUITO
GRATUITO

Pré-venda
exclusiva
até 30/04

(PACOTE)

Cirurgião-Dentista
Associado à Rede ABO
Cirurgião-Dentista Não
Associado à Rede ABO

R$ 330
-

R$ 90
R$ 50

R$ 110
CirurgiãoDentista Não
Associado à
Rede ABO

R$ 65

R$ 70

R$ 90

Até
14/06

Até
16/08

Após
16/08

R$ 330

R$ 390

R$ 470

R$ 475

R$ 565

Cirurgião-Dentista de
outros estados

R$ 330

Acadêmicos de
Graduação

R$ 195

R$ 195

R$ 235

R$ 280

1 dia

R$ 50

R$ 50

R$ 60

R$ 60

2 dias

R$ 100

R$ 100

R$ 120

R$ 140

ASB's e TSB's

CirurgiãoDentista
Associado à
Rede ABO

GRATUITO

R$ 396
R$ 330

R$ 390

CURSOS
Grade Principal

CirurgiãoDentista de
outros estados

Acadêmicos de
Graduação

R$ 470

TPD e Estudante
TPD

Adesão e cursos já inclusos no valor do pacote

Pré-venda
exclusiva
até 30/04

Até
14/06

Até
16/08

Após
16/08

Até 3 cursos

R$ 160

R$ 235

R$ 290

R$ 360

Até 6 cursos

R$ 275

R$ 380

R$ 450

R$ 550

Até 9 cursos

R$ 345

R$ 495

R$ 545

R$ 645

Até 12 cursos

R$ 410

R$ 535

R$ 595

R$ 725

Até 3 cursos

-

R$ 280

R$ 350

R$ 430

Até 6 cursos

-

R$ 455

R$ 540

R$ 660

Até 9 cursos

-

R$ 595

R$ 655

R$ 775

Até 12 cursos

-

R$ 640

R$ 715

R$ 870

Até 3 cursos

R$ 160

R$ 235

R$ 290

R$ 360

Até 6 cursos

R$ 275

R$ 380

R$ 450

R$ 550

Até 9 cursos

R$ 345

R$ 495

R$ 545

R$ 645

Até 12 cursos

R$ 410

R$ 535

R$ 595

R$ 725

Até 3 cursos

R$ 110

R$ 145

R$ 180

R$ 215

Até 6 cursos

R$ 175

R$ 240

R$ 310

R$ 380

Até 9 cursos

R$ 200

R$ 300

R$ 395

R$ 445

Até 12 cursos

R$ 220

R$ 345

R$ 440

R$ 505

Até 3 cursos

-

R$ 190

R$ 235

R$ 287,5

Até 6 cursos

-

R$ 310

R$ 380

R$ 465

Até 9 cursos

-

R$ 397,5

R$ 470

R$ 545

Até 12 cursos

-

R$ 440

R$ 517,5

R$ 615

EXPOSITORES

+95% VENDIDA
ABERTA PÚBLICO
AO



RANCHO

UTI
CÊNICA

ACESSO ÀS
ATIVIDADES
CIENTÍFICAS
(1º ANDAR)

HAPPY HOUR
ÁREA DE CONVIVÊNCIA

CLIMATIZADA

BOULEVARD
(CONVIVÊNCIA E CAFÉ)

Área de Prótese

Dental Globo
e amigos

AMERICAN BURRS

LABORATÓRIO 3D

DENTSPLY

ODONTOMEGA

EDG
ESSENCE DENTAL
FORMADEN
GC SOUTH
IVOCLAR VIVADENT

RENFERT
SMARTDENT
TALMAX
UNIARTE

KOTA

VRC

KULZER

WILCOS

01 – PRETTY
02 – POR 1 SORRISO
03 – ULTRALIGHT OPTICS BRASIL
04 – KAVO KERR
08 – HIPERDENTAL/HDX
09 – BIOCONECT
11 – SIN IMPLANTES
13 – KBL ACCOUNTING
15 – CURAPROX
16 – ICE
17 – BIOTRON
26 – EFF DENTAL
27 – WELFARE
28 – SAÚDE SERVICE
29 – DENTAL SORRISO
36 – DABI ATLANTE
40 – ÚNICA DENTAL
42 – GC DENTAL
44 – SAEVO
48 – APLICATIVO SISTEMAS
49 – HOLI COATS
50 – GOIÁS ODONTO
52 – 6B INVENT
53 – ORTHOMUNDI
54 – DENTAL ARAGÃO
55 – ALVA DOCTOR
56 – LABORDENTAL
57 – FÓRMULA & AÇÃO
58 – NOVA ENDOVITA
59 - DOCTOR SHOP
61 – BIO-ART

62 – ADELAR/CRISTÓFOLI
63 – DENTAL LIMA
66 – SIGNO VINCES
67 – CRO GOIÁS
68 – DENTAL PRESS
69 – EDEL WHITE
70 – SUPREMODONTO
71 – CRITÉRIA
72 – MAX DESCARTE
73 – VATECH
74 – THIMON
75 – OLSEN
77 – ODONTOMAR
78 – IVOCLAR
79 – WAK
80 – FERNANDES LIVROS
81 – DMC/DVDENTUS
82 – DVDENT
83 – ORALJET
84 – VOCO
85 – 3M ESPE
86 – SDI
87 – SMILE
88 – ULTRADENT
89 – FGM
90 – CDT
92 – RUTH FALCO
93 – DURR DENTAL
95 – GOIÂNIA ORTHOCENTER
96 – ORAL B
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Evento discutirá temas relevantes para o setor

As inscrições para o CIOGO 19 estão abertas em regime de pré-venda
com condições especiais. Rafael Decurcio informa que alguns palestrantes convidados estarão em Goiânia pela primeira vez, como o
renomado professor argentino Aníbal Alonso, a maior autoridade em
Oclusão no mundo. Outro grande nome que já confirmou presença foi
o cirurgião dentista português Paulo Monteiro, especialista em Estética,
que apresentará aos congressistas as últimas novidades mundiais em
procedimentos neste segmento.
O diretor da ABO Goiás lembra que a Odontologia moderna é extremamente dinâmica e oferece vários meios de atualização, como cursos
de pós-graduação, que exigem tempo e um razoável investimento,
aquisição de livros mais recentes, que podem enfrentar uma rápida
defasagem diante da tecnologia atual, entre outras opções. Neste
contexto, se destaca a atualização em congressos científicos, como o
CIOGO, onde os palestrantes apresentam o que existe de mais recente
em termos de evolução científica nos assuntos que abordam.

“Você recebe as últimas informações sobre o assunto, altamente atualizadas e diretamente da fonte. Trata-se de uma atualização praticamente
em tempo real”, destaca Rafael. Os palestrantes convidados são oriundos
de centros de pesquisa importantes no Brasil e no mundo e compartilharão o que há de mais moderno no contexto do assunto abordado.
Por isso, participar de congressos é fundamental para a atualização profissional em qualquer segmento. Ele lembra que, depois de
participar de um congresso como o CIOGO, geralmente os congressistas
voltam estimulados para estudarem mais e aprimorarem sua formação
profissional. Vale lembrar que o evento também oferecerá cursos rápidos, com duração de uma a duas horas, que abordarão praticamente
todas as áreas da Odontologia.
O CIOGO 19 discutirá praticamente todos os temas de relevância
atual para a Odontologia, seja dentro ou fora dos consultórios. Rafael
Decurcio cita que além dos temas tradicionais, haverá espaço para
Gestão, Marketing, Odontologia Hospitalar, Odontologia Legal, entre
outros. Informações relevantes também serão disponibilizadas pelo
Conselho Regional de Odontologia de Goiás (CRO-GO), que estará com
um estande no Congresso para orientar os profissionais sobre a parte
de legislação e ética no setor.

Inscrições de acordo com o
perfil do congressista

Ao fazer sua inscrição para o evento, a pessoa receberá um “cardápio”
com a relação dos cursos, salas e respectivos horários para selecionar
os temas de seu maior interesse. Mais de 80% da grade de cursos já
está definida. Rafael ressalta a importância de o congressista fazer sua
inscrição o quanto antes para garantir vaga nos cursos de suas áreas
de maior interesse no evento, pois a procura foi grande nas últimas
edições. “Algumas turmas mais procuradas costumam lotar rapidamente”, adverte do diretor da ABO.

Grade variada e extensa garante atualização nas mais recentes técnicas e tecnologias

Os valores das inscrições variam bastante, de acordo com alguns requisitos, como a categoria do participante e a quantidade de atividades
selecionadas. Haverá uma inscrição básica, chamada de adesão, que
dá acesso às conferências gratuitas, exposição de trabalhos científicos
e fóruns. O congressista poderá adicionar à inscrição básica os cursos
de seu maior interesse, que poderão ser adquiridos em pacotes de vão
de três a 12 cursos, com incentivo nos valores para quem se inscrever
em mais cursos.
Outra opção de inscrição são os módulos de especialidade, onde a compra
é feita por pacotes fechados. Nesse caso, o pacote já contempla a adesão
básica e as atividades referentes à especialidade escolhida. O congressista poderá escolher entre cinco módulos: Odontopediatria, Endodontia,
Ortodontia, Radiologia e Diagnóstico Bucal e Militar.

Apresentação de trabalhos científicos

O CIOGO 19 proporcionará aos profissionais, pesquisadores e acadêmicos, a oportunidade de apresentar e discutir estudos e pesquisas em
Odontologia. Quem quiser divulgar seus trabalhos, pode se inscrever
em uma das modalidades disponíveis: apresentações orais, pôsteres
eletrônicos ou vídeos informativos, abordando temas nas diversas
especialidades da Odontologia.

Mais uma vez os pôsteres eletrônicos do evento serão apresentados
em painéis de LED de alta definição. A modalidade evita o desperdício
de recursos naturais utilizados na impressão e elimina a necessidade
de transporte do pôster. Os pôsteres eletrônicos poderão ser apresentados nas categorias científico ou clínico e se destinam à divulgação de
informações científicas e à troca de experiências entre os profissionais
utilizando-se de fotos, radiografias, gráficos, diagramas ou tabelas.

Trabalhos científicos têm espaço privilegiado e contam com painéis de LED
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CIOGO também é lugar de bons negócios

Um congresso que consegue reunir quase 10 mil visitantes envolvidos
direta ou indiretamente com um mesmo segmento é, sem dúvida,
um bom lugar para uma empresa divulgar e comercializar produtos
voltados para este público. Por isso, a feira comercial se tornou uma
das grandes atrações do CIOGO 19. Os bons resultados obtidos pelas
empresas participantes todos os anos – algumas estão desde a
primeira edição – têm aumentado a procura por espaços comerciais no
evento, que já estão quase todos preenchidos.

Até a publicação desta edição da Revista Odonto, e ainda faltando
praticamente seis meses para o evento, mais de 95% dos espaços disponibilizados para empresas no CIOGO 19 já haviam sido reservados. A
gerente administrativa da ABO Goiás, Tereza Mendes, lembra que foram
ofertados 124 áreas, com tamanhos entre 12 e 16 metros quadrados,
que abrigarão expositores da indústria, comércio e serviços, sendo
muitos da área de tecnologia.

Tereza ressalta que a Odontologia goiana gosta de estar sempre por
dentro dos últimos lançamentos tecnológicos e consome bem estes
materiais e equipamentos. Por isso, para os expositores, a feira é
mais que um bom lugar para divulgação de produtos, é excelente para
realização efetiva de negócios. “Sempre contabilizam um bom volume
de negócios fechados durante e após o evento”, completa.

Retorno

Uma das empresas que sempre participa do CIOGO e de outros congressos odontológicos promovidos pela ABO Goiás é a Dental Sorriso. O
diretor executivo da empresa, Aldo de Paula, conta que faz questão de
estar no evento em todas as edições por dois motivos: para divulgar as
marcas e produtos que comercializa e também para fazer boas vendas,
que são os maiores objetivos do comércio. Segundo ele, o Congresso
sempre proporcionou o retorno esperado para o investimento feito
pela empresa, que trabalha com materiais instrumentais de alta qualidade, de marcas nacionais e importadas.

Grandes empresas que atuam no ramo da Odontologia apresentarão
seus últimos lançamentos em materiais e equipamentos para os profissionais. Entre elas, estão marcas importantes como a Dabi Atlante,
Saevo, Kavo Kerr, Cristófoli, 3M, Ivoclar, Oral B, Labordental, iDent,
Ivoclar, Curaprox e muitas outras. Várias empresas regionais também
já garantiram seu espaço no CIOGO 19, como Única Dental, Dental
Sorriso, Doctor Shop, Adelar Equipamentos, Dental Lima, Goiás Odonto
e Goiânia Odonto Center.

“A Dental Sorriso trabalha com materiais das principais marcas odontológicas do mundo e a feira é uma ótima oportunidade para divulgação
dos grandes lançamentos”, destaca. Para ele, o congresso também
se tornou um ótimo canal para conquistar novos clientes, principalmente em Goiânia, cidade que se tornou um centro de referência em
Odontologia no Brasil e na América Latina. “Grandes artistas já procuram profissionais da capital goiana em busca de melhores resultados
para seus procedimentos”, lembra.

Tereza informa que o espaço destinado à feira é praticamente o mesmo
do ano passado. A novidade é que, este ano, os espaços foram melhor
distribuídos para dar mais visibilidade às marcas expositoras no
evento. Ela alerta que as reservas podem ser feitas enquanto houverem espaços disponíveis, devendo se encerrar em breve, considerando
a baixa disponibilidade atual e a grande procura.

Há mais de 10 anos a Ivoclar Vivadent Brasil participa do CIOGO. Para a gerente de Marketing, Vera Lúcia da Silva, estar presente em eventos regionais,
em especial na região Centro-Oeste, é fundamental para o fortalecimento da
marca Ivoclar no mercado. Segundo ela, esse fortalecimento é estratégico
para atingir as metas estabelecidas pela empresa em 2019.

“Muitas empresas participam desde a primeira edição e reservam
seus espaços com muita antecedência por causa dos bons resultados
que obtiveram nos anos anteriores”, destaca a gerente da ABO Goiás.
Ela lembra que estes expositores são atraídos pelo grande número
de participantes do evento e também pelo fato deste público estar
sempre antenado com as novidades do mercado, principalmente os
profissionais goianos.

“Enxergamos Goiás como uma região extremamente promissora no
segmento Odontológico brasileiro, por isso temos como foco principal a apresentação de nossas novidades e inovações na área digital,
com produtos dos segmentos técnico e clínico”, informa Vera Lúcia.
Segundo ela, a empresa levará para o evento várias novidades de suas
linhas Ivoclar Digital, como scanners para dentistas e laboratórios, e
a Linha Clínica, com destaque para o Fluor Protector S, um verniz com
flúor que fornece proteção superior contra cárie e erosão dentária.
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Reinserção social
através do sorriso
ONG POR1SORRISO REALIZA MISSÕES
SOCIAIS QUE OFERECEM TRATAMENTOS
DENTÁRIOS GRATUITOS A COMUNIDADES
CARENTES E AJUDAM A DEVOLVER O SORRISO
A RESGATAR A AUTOESTIMA DE QUEM ESTÁ
À MARGEM DA SOCIEDADE

Restabelecer a dignidade e promover reinserção social através do
resgate de um sorriso. Essa é a grande missão da Organização Não
Governamental (ONG) Por1Sorriso. Criada há três anos pelo cirurgião
dentista Felipe Rossi, ela reúne profissionais voluntários de todo País,
que realizam praticamente todos os tipos de tratamentos dentários
de forma gratuita para quem nunca teria condições de pagar o mais
simples dos procedimentos. Um trabalho que leva mais saúde e
autoestima a regiões e cidadãos esquecidos do Brasil.
As missões da Por1Sorriso já levaram atendimento a municípios de
mais de dez estados brasileiros e também já estiveram no Quênia e
em Moçambique, na África. Aliás, tudo começou por lá. O fundador e
presidente da ONG, Felipe Rossi, conta que a ideia do projeto surgiu no
final de 2015, quando ele visitou a África pela primeira vez, participando como voluntário em uma missão da ONG Missão África. Hoje, ele
também coordena a parte Odontológica desta ONG. “Nessa ocasião,
Deus preparou muitas situações difíceis, muita coisa que eu nunca
tinha enfrentado, muita tristeza, muita miséria humana”, lembra.
Felipe voltou para o Brasil muito impactado com aquela situação que
viu no país africano. Em abril de 2016, ele voltou lá novamente com a
Missão África e retornou ao Brasil totalmente convicto de que precisava fazer algo muito maior dentro de sua profissão. Foi aí que surgiu a
ONG Por1Sorriso, que já realizou missões em mais de 10 estados brasileiros e na África. “Vislumbramos as mais de 20 milhões de pessoas
que nunca passaram por um dentista”, justifica.
Para o fundador da ONG, a Odontologia ainda é uma profissão e um
mercado muito segregadores, onde quem tem dinheiro se trata, mas
a maioria das pessoas é muito humilde e não tem condições de arcar
com os tratamentos. “Queremos chegar até essas pessoas”, ressalta. Ele estima que as missões já tenham realizado mais de 10 mil
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procedimentos odontológicos, impactando um número semelhante de
pessoas carentes, que recebem tratamentos completos de graça.
Além de presidente e fundador da Por1Sorriso e coordenador de Odonto
da ONG Missão África, o jovem dentista Felipe Rossi, de apenas 38 anos
de idade, também é especialista em Dentística Restauradora e em
Periodontia, membro da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética
e professor do Grupo Dental Trends. Ele será um dos palestrantes do
CIOGO 19, onde falará sobre o trabalho social na Odontologia, relatando
um pouco de suas experiências profissionais nas missões da ONG.

Procedimentos

A meta é oferecer tratamentos completos e o fato de os serviços prestados serem gratuitos não significa que sejam de baixa qualidade. Felipe
conta que a ONG realiza trabalhos de Odontologia moderna, de consultório, fazendo desde serviços de endodontia, com instrumentos rotatórios,
até raio-x digital, isolamento absoluto e restaurações com as melhores
marcas de resina do mercado. “Se tivermos que fazer cinco restaurações,
dois canais e três cirurgias, nós vamos fazer, pois a ideia é restabelecer a
dignidade e a reinserção social através do sorriso”, justifica.

Todo esforço dos profissionais e voluntários se estampa
no sorriso dos pacientes atendidos pela missão
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Missão em Macururé (BA): profissionais voluntários e comunidade comemoram os resultados

Felipe Rossi, fundador da ONG Por1Sorriso

Os locais para realização das missões são escolhidos através de contatos
com outros projetos e ONGs, que apontam aqueles que mais necessitam
de atendimento odontológico e médico. Isso porque a Por1Sorriso começou levando tratamentos da Odontologia, mas hoje já oferece procedimentos clínicos médicos também. “Analisamos a localidade, o número
de dentistas e o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do município
para ver a real necessidade e o nível de pobreza em que vivem aquelas
pessoas e se elas contam com algum atendimento odontológico”, explica.

são as mesmas que tratam cáries de pessoas que nunca aprenderam a
escovar os dentes”, ressalta Paula.

A ideia é impactar um maior número possível de pessoas. Felipe e os
demais dentistas voluntários que participam das missões costumam
dizer que a sociedade já bateu demais nessas pessoas, que também
foram esquecidas pelo poder público, e que o mínimo que eles podem
dar a elas hoje é o melhor possível. “Fazemos questão de oferecer
sempre o melhor para essas pessoas, que estão à margem da sociedade, muitas vezes totalmente esquecidas”, completa o cirurgião.
Mesmo com a grandiosidade de seu trabalho, Felipe garante que a ONG
não recebe nenhum apoio governamental na área financeira. A ajuda
para manter as missões vem de algumas empresas do segmento da
Odontologia, que ajudam com a doação de materiais, além de doações
de pessoas físicas que também atuam no ramo odontológico. “Também
recebemos algumas doações pontuais de empresas e de dois amigos
empresários que são patrocinadores porque acreditaram no projeto
desde o início e nos apoiam até hoje”, informa.

Dentistas doam seu tempo num
trabalho gratificante

Os profissionais que participam das missões da ONG Por1Sorisso consideram que a experiência mudou algo em suas vidas. Um destes anjos
da Odontologia é a cirurgiã dentista Paula Cardoso, mestre e doutora
em Dentística Restauradora e coordenadora da Equipe Dentística da
ABO Goiás, que já participou de duas missões da ONG. Recentemente,
ela fez parte da equipe que realizou uma ação social no município de
Macururé, um dos mais pobres do sertão da Bahia.

“Sair da zona de conforto é difícil, mas necessário, é ser exemplo para
os filhos, mostrar que viemos para este mundo para crescer, aprender,
somar e fazer a diferença na vida do outro”, avaliou Paula, empolgada,
ainda durante a missão. A odontóloga conta que resolveu doar um
pouco do que mais sabe fazer na vida, ou seja, a Odontologia. “As
mãos que fazem as famosas lentes de contato cerâmicas, nas missões

Segundo ela, o calor e a pobreza do lugar eram imensos, mas o prazer em
servir, doar e melhorar um pouco a vida do próximo era ainda maior para
os profissionais que participaram da missão. A ação social realizada em
Macururé foi feita através de uma parceria entre as ONGs Por1Sorriso e
Seja Semente. Paula fez questão de levar seu filho Leonardo Cardoso, de
14 anos, para dividir essa experiência com ela e acredita que ele tenha
aprendido, em 5 dias, muito mais do que em anos de vida escolar.
Junto com ela, representando a Equipe Dentística, também foram as
alunas do curso de Especialização em Dentística Luíza Taveira, Malba
Maciel e Bruna Mendonça. Somente durante esta missão, foram realizados 1.192 procedimentos dentários de todos os tipos em 347 pacientes
atendidos. Os equipamentos utilizados vieram de São Paulo e foram
transportados de caminhão, em uma viagem com três dias de duração.
Já no município, eles foram descarregados por toda a equipe de dentistas e voluntários integrantes da missão. Segundo Paula Cardoso, esta
foi a maior ação social em número de equipamentos, com 15 consultórios montados. “Um dos grandes diferenciais é a qualidade dos
materiais. As resinas compostas, material de acabamento e polimento
são todos de primeira qualidade”, ressalta a odontóloga.
Para a cirurgiã dentista, os profissionais que participam dessas
missões acumulam histórias de vida, amizade e amor compartilhado.
Ela usou as redes sociais para ressaltar sua grande admiração pelo
trabalho de Felipe Rossi e de Simone Pires, da ONG Seja Semente, que
fazem a diferença nas vidas de muita gente que precisa desse trabalho
para resgatar sua saúde e autoestima.

As dentistas Luíza Taveira, Paula Cardoso, Malba Maciel e Bruna Mendonça
que se voluntariaram para restaurar sorrisos no sertão baiano
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ABO renova com a Rede Xodó
e traz novos parceiros
REDE DE HOTÉIS NACIONAL INN TEM OPÇÕES EM
CAMPOS DO JORDÃO E OUTRAS 23 CIDADES. O KENKO SPA
OFERECE TERAPIAS MANUAIS EM DIVERSAS MODALIDADES
A ABO Goiás renovou o convênio com a rede
de Postos Xodó, que oferecem atendimento
diferenciado e uma bomba com desconto
exclusivo em suas unidades. A identificação
dos usuários é feita por um adesivo que está
encartado nesta edição da revista, exclusivamente nos exemplares dos associados.
A Rede de Hotéis Nacional Inn entrou para o
rol de benefícios dos associados e conta com
mais de 50 unidades hoteleiras, presentes em

7 estados e 23 cidades. Requinte em Campos
do Jordão, diversão em resort All Inclusive
em Poços de Caldas, praias no Rio de Janeiro,
Salvador ou Recife, entre outras opções com
20% de desconto.

shiatsu, massagem relaxante, drenagem linfática, terapia com pedras quentes, auriculoteRegras do
Convênio Posto Xodó e ABO GOIÁS
rapia, entre
outras.

Com diversas terapias manuais, que auxiliam
na diminuição de dores corporais, combate ao
estresse e relaxamento, o Kenko Spa também
oferece 20% de desconto para associados
em serviços como: massagem terapêutica,
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Kenko Spa oferece diversas opções em terapias manuais

para novos Associados (CD ou Acadêmico)

Em Fevereiro, a Equipe Vermelha realizou ações de orientação sobre higiene bucal às crianças
que aguardavam atendimento durante o módulo de Odontopediatria, usando recursos
teatrais, macromodelos, vídeos e distribuição de kits de higiene bucal infantil

O Programa Sorrir foi criado para o
reconhecimento e valorização das
boas atitudes no relacionamento
entre colaboradores, dentistas
e pacientes na ABO Goiás.
Para a etapa 2019, os colaboradores
foram organizados em cinco equipes
que se revezarão mensalmente
para desenvolver uma atividade
que de alguma maneira prestigie
esses públicos, proporcionando
bem estar e muitos sorrisos.

Em Março, a Equipe Verde homenageou pacientes, funcionárias, alunas e professoras no Dia Internacional
da Mulher, entregando flor com bombom e cartilhas de conscientização sobre ao respeito às mulheres

Imagem: Goiás Turismo
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O caminho da poesia
INSPIRADO NO CAMINHO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, NA ESPANHA, O NOVO
CAMINHO DE CORA CORALINA, ENTRE AS CIDADES DE CORUMBÁ E GOIÁS, É UMA ÓTIMA
OPÇÃO PARA QUEM GOSTA DE ESPORTES E TAMBÉM CURTE A ESPIRITUALIDADE
Pouca gente sabe que em Goiás já existe um percurso idealizado nos
moldes do Caminho de Santiago de Compostela, na Espanha, destinado
a peregrinos e esportistas. Bem mais curto que o espanhol, que tem
cerca de 800 quilômetros, o Caminho de Cora Coralina tem 304 quilômetros de resgate histórico e cultural do Estado, ambientado por belas
paisagens. Mas se você não dispõe de tanto tempo ou preparo físico,
também pode fazer o percurso por trechos, até completar todo trajeto.
O Caminho de Cora Coralina, ou caminho da poesia, é um projeto
criado em 2013 e que foi reimplantado em abril de 2018. A trilha de
longo percurso liga as cidades de Corumbá e Goiás, passando por oito
municípios e oito povoados goianos, que abrigam diversas cachoeiras,
igrejas históricas, parques, restaurantes de comida típica e pousadas.
Ao longo do trajeto, a pessoa vai conhecendo um pouco do desbravamento do Estado, através da história, gastronomia, natureza e cultura.
O percurso já está praticamente todo sinalizado. Ao longo dele, a pessoa
encontra alguns dos poemas de Cora Coralina em placas espalhadas pelo
caminho e aprende muito das palavras simples e fortes que a poetisa deixou como legado. Para quem não a conhece, ela foi uma escritora muito
além de seu tempo, que publicou seus próprios livros, o primeiro com
75 anos de idade. Em 1922, foi convidada a participar da Semana de Arte
Moderna, mas foi impedida por seu marido. Cora foi eleita intelectual do
ano de 1983, com o “Prêmio Juca Pato” da União Brasileira dos Escritores.

gastronomia e hospedagem, e não precisa dormir em barraca.
“Em praticamente todos, a pessoa será recebida com uma boa comida
caseira goiana”, destaca Alexandrina. O percurso começa em frente a
Igreja Nossa Senhora da Penha de França, em Corumbá, e termina na
porta da antiga casa de Cora Coralina, hoje Museu da Cora, em Goiás.
Um dos trechos mais percorridos vai do Pico dos Pirineus à cidade de
Pirenópolis. A funcionária pública Shirlene Álvares é uma peregrina
profissional que se orgulha de ter sido a segunda pessoa a percorrer
o Caminho de Cora. Ela é coordenadora e fundadora de um grupo de
trilha, o Pés no Cerrado, e conta que o caminho é dividido em vários trechos, o maior com 38 quilômetros, entre os municípios de São Francisco
e Jaraguá. Mas há vários trechos com belas paisagens das serras dos
Pirineus, Caxambu, Jaraguá e Dourada, já chegando em Goiás.
“A pessoa pega alguns trechos de asfalto, trieiros e estradão, que
beiram belas fazendas e povoados”, conta Shirlene. Apesar do percurso
já ter sido todo sinalizado, alguns trechos estão tendo a sinalização
refeita neste momento. Segundo ela, também está sendo criada uma
associação para trabalhar a manutenção de todo trajeto, inclusive com
a criação de pontos de apoio em todas as cidades percorridas. Vários
grupos do País estão programados para fazer o caminho este ano.

A gerente de Projetos, Produtos e Pesquisa Turística da Goiás Turismo,
Alexandrina Alves, conta que o caminho faz parte do projeto nacional de
Trilhas de Longo Curso e foi o primeiro a ser implantado em Goiás, sendo
também o primeiro caminho de poesia do mundo. Segundo ela, o percurso
pode ser percorrido a pé ou de bicicleta e já está sendo muito procurado
por pessoas de dentro e fora do Estado. Caminhando, é possível percorrê-lo
num período de 10 a 12 dias. De bicicleta, o tempo cai para entre 3 e 5 dias.
Ao longo do caminho, existem três parques de preservação: dos
Pirineus, da Serra de Jaraguá e da Estrada Imperial. Alexandrina
ressalta que, no percurso, a pessoa também encontra vários pontos de

Shirlene Álvares em percurso do Caminho de Cora Coralina que possui
sinalização temática com trechos de poesias da escritora
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Lazer e solidariedade sobre duas rodas
CIRURGIÃO DENTISTA DUANY ALAN, PRESIDENTE DA ABO REGIONAL CATALÃO, ESCOLHEU A
MOTOCICLETA COMO GRANDE HOBBY PARA ALIVIAR AS TENSÕES DO TRABALHO. HOJE, ELE INTEGRA
UM MOTO CLUBE QUE TAMBÉM LEVA SOLIDARIEDADE E EVANGELIZAÇÃO POR ONDE PASSA
A exaustiva rotina diária de obrigações com o trabalho gera a necessidade de pausas para repor as energias, afim de manter a saúde física e
mental, requisito essencial para continuar produzindo com qualidade.
Quando essas pausas são preenchidas com atividades prazerosas, que
ajudam a aliviar o estresse e geram satisfação pessoal, é bastante
positivo. Mas quando é possível ter um hobby que consiga unir lazer,
solidariedade e amor ao próximo pode ser ainda melhor.
O cirurgião dentista clínico geral Duany Alan Rodrigues, que preside a
regional Catalão da ABO e atua há 14 anos no município, no Sudoeste
Goiano, escolheu a motocicleta como instrumento de lazer e hobby.
Hoje, ele faz parte do Moto clube Athos II Mc Brasil, um grupo que
abriga um grande número de membros evangélicos, apesar de ser um
clube secular tradicional, e tem como grande foco levar a Palavra de
Deus ao maior número de pessoas.
O cirurgião dentista Duany Alan tem na motocicleta seu alívio para o estresse do dia-a-dia

Tudo começou quando uma turma de amigos fundou uma associação
sem fins lucrativos, que adotou essa missão de evangelizar. Hoje, já
existem regionais do moto clube por todo País, cada uma com suas atividades e agenda. Responsável pelo Núcleo Goiás e ocupando também um
cargo à nível nacional, Duany conta que o grupo se reúne toda semana,
às quintas ou sextas-feiras, inclusive com membros de outros clubes.
Para ele, o motociclismo é uma irmandade, uma verdadeira família
constituída por vários irmãos, e este é o grande hobby que o ajuda a
aliviar o estresse diário do trabalho. O cirurgião dentista conta que pilota motos há 30 anos e há 17 está no moto clube. “Nem tenho carro, só
moto. Pra mim, é uma verdadeira sessão de terapia. Sempre voltamos
renovados da estrada”, garante.
Isso porque ele tem uma rotina diária puxada: se levanta todos os
dias às 5h30 da manhã, bate ponto na Secretaria da Saúde e pega

a estrada de moto para prestar serviços à Prefeitura de Catalão em
pequenos distritos, localizados a 80 quilômetros do município, a partir
das 8 da manhã, permanecendo lá até por volta das 15 horas. Depois
disso, Duâny volta para Catalão para atender em seu consultório, onde
costuma ficar até por volta das 22 horas. “Ter um hobby ajuda muito a
aliviar o estresse”, ressalta.

Solidariedade

Os integrantes do Moto Clube Athos II realizam confraternizações em
diversos locais. “Às vezes, irmãos motociclistas de fora também vêm
nos visitar, como nós também vamos visitá-los. Em outras ocasiões,
reunimos pessoas de vários clubes de muitas cidades diferentes em
eventos maiores”, explica o cirurgião dentista. Mas se engana quem
pensa que estes motoqueiros do bem se reúnem apenas para se
divertir.
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Uma das atividades mais frequentes do grupo é a realização de ações
sociais, como campanhas de Natal e do Dia das Crianças, que visam
levar um pouco de ajuda e calor humano para as pessoas mais necessitadas. “Neste mês de março, já iniciaremos a campanha do agasalho,
quando arrecadaremos roupas e calçados que serão distribuídos em
várias organizações sociais, como asilos e outras casas de auxílio a
pessoas carentes”, informa Duany.
Ele lembra que estes motoqueiros do bem aprenderam a agregar
solidariedade a seu hobby favorito, o que faz muito bem para todos.
Um dos grandes parceiros neste trabalho são os chamados Estradeiros
do Bem, uma conhecida associação de amigos motociclistas e que
também realiza diversas ações sociais. “Ajudamos nas ações deles e
eles nos ajudam nas nossas. São grandes amigos e parceiros”, explica.

Sabrina Helena da Silva, nos passeios e eventos do motociclismo que
participa. “Isso quando a agenda de trabalho dela permite”, ressalta.
Seu filho de seis anos também já tomou gosto pela motocicleta e
sempre pede para passear um pouco com o pai.
O moto clube também realiza eventos que reúnem os familiares e amigos de seus membros, visando essa confraternização familiar. Um deles
é o aniversário do clube, uma ocasião em que as famílias se reúnem e
todos levam os filhos e pais para o evento. “Somos uma grande família
que está sempre junta para se divertir, fazer o bem e falar de Deus com
quem precisa”, destaca Duany.

Sempre que tem oportunidade, o Moto Clube Athos II está aberto para
participar de ações em que possam interagir mais com a comunidade
de Catalão e região. Recentemente, os membros foram convidados
para participar do evento de lançamento do método Augusto Cury no
Colégio Objetivo para interagirem com os alunos. Vale lembrar que
o método é focado no desenvolvimento da inteligência emocional.
“Como crianças e adolescentes costumam se interessar muito por motos, o evento foi um sucesso e nos convidaram para sermos parceiros
deles em outros eventos com os alunos”, lembra Duany.

Família

Conciliar a vida profissional com a pessoal e manter um hobby pode
ser um desafio diário, mas a motocicleta também pode ser um instrumento de diversão em família. Por isso, às vezes, o cirurgião também
conta com a companhia da esposa, a farmacêutica e empresária

Nos encontros do clube os membros fazem mais do que apenas se divertir:
o grupo também se mobiliza em prol de causas sociais e solidárias
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Registre sua marca
e durma tranquilo
PARCERIA DA ABO GOIÁS COM A E-MARCAS DARÁ TODO SUPORTE
NECESSÁRIO PARA QUE OS ASSOCIADOS POSSAM REGISTRAR SUAS
MARCAS CORRETAMENTE, EVITANDO POSSÍVEIS DORES DE CABEÇA
Atualmente, um grande número de clínicas odontológicas e empresas
ligadas à Odontologia utilizam nomes e marcas semelhantes, muitas
vezes atuando na mesma cidade. Mas isso pode causar problemas atuais
e futuros aos profissionais e às empresas. Para evitar transtornos, o melhor é tomar cuidado antes de escolher uma marca e buscar seu registro
adequado, o quanto antes. Para auxiliar profissionais da Odontologia
neste processo, a ABO Goiás acaba de firmar uma parceria com a empresa
E-Marcas e a startup Avctoris, que darão assessoria à entidade e suporte
aos associados para registrarem suas marcas.
Dentro da parceria, serão oferecidos dois benefícios: verificação da disponibilidade da marca de forma gratuita e proteção dos direitos autorais
do logotipo em conjunto com o pedido de registro da marca junto ao
INPI. “Fomos informados que têm ocorrido muitos casos de plágio de
fotos e outros materiais, em especial nas redes sociais. Vamos auxiliar os
dentistas também com informações e com uma ferramenta online para
registro autoral, a Avctoris”, explica Rudinei Modezejewski, fundador do
E-Marcas e da Avctoris.
Rudinei explica que a coincidência de nomes e marcas se tornou comum
porque, em geral, os prefixos e sufixos utilizados buscam a percepção
instantânea do segmento. Então, é muito “odonto”, "sorriso", "dente" mais
um complemento. Isso gera dois problemas imediatos: um de marketing
e outro da questão do registro. O marketing fica prejudicado porque o
profissional ou empresa acaba fazendo propaganda do seu concorrente,
e vice-versa, exceto quando o logotipo é divulgado. “Mas no rádio, por
exemplo, imagine só quantos odontoclin existem Brasil à fora”, alerta.
Já a questão do registro implica na chamada “diluição” de marca, quando
ela é tão repetida que acaba se tornando sem exclusividade. Segundo
o empresário, a situação é mais grave quando uma parte da marca é
composta por um termo que já é descritivo, técnico ou de alguma forma
obrigatório no segmento. “Daí você junta “odonto” com “clin” e temos
uma marca que terá inúmeros similares no mercado”, explica.
Para se proteger de riscos, a primeira coisa é fazer uma pesquisa para
verificar se a marca que o profissional está usando ou pretende usar não
está registrada por outra pessoa e, nesse caso, se tem exclusividade. “Se

for exclusiva, há duas alternativas: comprovar o uso anterior ou deixar
de usar imediatamente”, destaca o fundador da E-Marcas. No caso de ser
usuário anterior, a lei tem um dispositivo que permite a quem use, de boa
fé, há pelo menos seis meses antes de quem registrou, ter a prioridade
sobre a marca. Mas esse dispositivo tem prazo para ser requerido e é muito comum as empresas perderem esse prazo e o direito de usar a marca.
Segundo ele, deixar de usar não elimina o risco de processo judicial e até
de ter que indenizar alguém imediatamente, por um período de até cinco
anos. “Parar de usar a marca imediatamente é o primeiro passo para
evitar um prejuízo maior”, alerta. Mas, se a marca não tiver exclusividade,
deve ser registrada, mesmo que já haja um registro anterior.
Rudinei adverte que o pior risco para quem utiliza uma marca indevidamente é acordar com um oficial de justiça lhe entregando uma citação, ou
seja, ser processado, impedido de usar a marca e, muitas vezes, ter que
pagar uma indenização para outro profissional que a registrou antes. “A
melhor hipótese é receber um e-mail pedindo para deixar de usar a
marca, perder site, redes sociais, etc”, completa.
Ele alerta que, atualmente, existem pessoas mal-intencionadas especializadas em pesquisar marcas que ainda não não registradas, para fazerem
o registro e chantagear o verdadeiro dono, que não a registrou no INPI.
“Mas pondero que a maior parte dos casos é coincidência criativa, ou seja,
os prefixos, sufixos e radicais querem sempre ficar próximos de ‘odon’,
‘orto’, ‘ortho’. Daí, é comum chegar a marcas muito similares”, explica.
Rudinei conta que muita gente questiona se a parte fonética (nome) não
tem exclusividade e pode ser usada por todos, o que não acontece com o
logotipo. Mesmo se o nome (fonética) for igual, os logotipos não podem
ser porque haveria um problema de Direito Autoral. Se duas ou mais
empresas têm sua marca registrada no INPI, não existe possibilidade de
que uma processe a outra ou tente impedi-la de usar a marca, salvo se
um copiou o logotipo do outro. Mas, se uma marca sem exclusividade é
usada por duas ou mais empresas, mas apenas uma tem o registro, essa
pode processar as demais.
Mais informações do convênio: abo.social/clube
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Turma de Especialização em Radiologia, sob
coordenação da professora Tessa Botelho

Turma internacional de Especialização em Ortodontia,
sob coordenação da equipe OrthoEvidence

Aula Magna com o professor Rafael Decurcio
para o 1º e 2º período de Odontologia da
Unifan, em parceria com a ABO Goiás

Turma do curso clínico de Facetas Cerâmicas,
sob coordenação da Equipe Dentística

Turma do curso de Cirurgia Bucal, sob
coordenação da Equipe Symmetry

Visita guiada dos calouros do curso de Odontologia
da Unifan às instalações da ABO Goiás

Turma do curso de Cirurgia Plástica Periodontal
e Princípios de Microcirurgia, sob coordenação
do professor Luís Fernando Naldi

Turma de Especialização em Odontopediatria,
sob coordenação da Equipe Ped

A gerente administrativa da ABO Ceará, Celina Maia (d),
na compainha de Tereza Mendes, em visita à ABO Goiás

Turma do curso de Habilitação em Lasers na
Odontologia, sob coordenação da Equipe IOE

Turma do curso de imersão em Resinas Posteriores,
com o professor Luis Gustavo Barrotte

Equipe da ABO Goiás no CIOSP em prospecção
comercial e benchmarking para o CIOGO 2019

