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Editorial
Esta nova edição da Revista Odonto chega às suas mãos num período de crescente

também está na pauta do CIOGO 2019, que novamente terá uma UTI Cênica, onde será

expectativa pela realização do 20º Congresso Internacional de Odontologia de Goiás

demonstrada a integração entre a terapia intensiva, a odontologia hospitalar e outras

(CIOGO 2019), no mês de setembro. Vamos mostrar um pouco de tudo que vai rolar em

áreas de saúde, e também serão oferecidos minicursos e palestras.

14

ciogo

Muito trabalho e
realizações pela
Odontologia

um dos principais eventos da Odontologia brasileira e que promete superar a última
edição, realizada em 2017, no número de inscritos, expositores e no volume de negó-

Apresentaremos ainda um importante artigo científico publicado na Revista

cios gerados. O CIOGO 2019 reunirá grandes expoentes de suas respectivas especialida-

Odontológica do Brasil Central (Robrac). O estudo epidemiológico transversal

des, que levarão aos congressistas as inovações que proporcionam diagnósticos mais

‘Associação entre tempo de aleitamento materno, hábitos de sucção não nutritiva e

precisos e tratamentos mais seguros, com melhores resultados para os pacientes.

deglutição em pré-escolares’, realizado em CMEIs de Goiânia, faz uma relação entre o

A principal matéria ressalta as realizações da especialista, mestre e doutora em

chupeta e do dedo, que influenciam diretamente na saúde bucal dos pequenos.
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aleitamento materno e os hábitos de sucção não-nutritiva das crianças, como o uso da
Dentística Restauradora e coordenadora da Equipe Dentística da ABO Goiás, Paula
Cardoso, por sua significativa contribuição para a pesquisa científica e o desenvolvi-

Nossos leitores também conhecerão um pouco do hobby não muito comum da odon-

mento de técnicas, que fizeram dela uma referência em Odontologia Estética, sendo

topediatra e ortodontista Vera Regina Leão, onde ela costuma renovar suas energias

uma das precursoras das técnicas de facetas cerâmicas e “lentes de contato”. Por seu

para o trabalho cotidiano. Vera é adepta do mergulho, principalmente em águas mais

trabalho incansável, que resultou num grande desenvolvimento da especialidade, na

profundas, como oceanos e grandes lagos. As viagens que ela faz para lazer e descanso,

formação de centenas de profissionais brasileiros e estrangeiros e no crescimento e

seja dentro ou fora do Brasil, sempre incluem destinos relacionados à prática do

excelência da ABO Goiás, este ano Paula Cardoso será homenageada com a Presidência

esporte. Hoje, Vera já coleciona uma extensa lista de destinos e roteiros de viagem,

de Honra do CIOGO 2019.

onde ela sempre conhece lugares acima ou bem abaixo do nível do mar.

Esta edição também traz uma série de reportagens sobre os Módulos de Especialidade

Por conta da proximidade das férias escolares de julho, esta edição traz algumas dicas

do CIOGO 2019. Cada um deles terá um dia todo de programação, quando serão

de pacotes de viagem oferecidas pelo mercado, para quem ainda não se programou,

apresentadas aos congressistas as mais recentes inovações tecnológicas em materiais

mas pretende levar a família para um passeio. Se tratando de um dos períodos mais

e técnicas que estão facilitando o trabalho dos dentistas, além de proporcionar

demandados para o turismo, quem se antecipou conseguiu preços mais em conta.

diagnósticos mais precisos, mais conforto e melhores resultados nos tratamentos aos

Porém, ainda é possível comprar alguns pacotes com valores considerados promocio-

pacientes. Estudantes e profissionais terão a oportunidade de aprender e se atualizar

nais para o período.

sobre os grandes avanços em áreas como Odontopediatria, Ortodontia, Radiologia,
Endodontia, Harmonização Orofacial e Cirurgia Buco-Maxilo-Facial.

Esperamos que a Odonto ajude você a se programar melhor para o CIOGO 2019 e leve

A Odonto também traz uma reportagem especial sobre a Odontologia Hospitalar e sua

qualidade esperada. Desejamos uma leitura agradável aos nossos leitores!

informações de interesse aos profissionais e estudantes de Odontologia, com a devida
integração com a terapia intensiva, atividade que previne várias infecções que podem
agravar o estado dos pacientes em internação hospitalar, sobretudo em UTI. O assunto

Boa leitura
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ABO Goiás · Construindo Sorrisos com Saúde
Nossa MISSÃO é promover a Odontologia com
ênfase na Ciência, no Ensino e nas Pessoas
Nossa VISÃO é ser reconhecida pela excelência
e humanização na Odontologia
Nossos VALORES são:
ÉTICA – Trabalhar com a verdade,
honestidade e idoneidade
RESPEITO – Atender com cuidado,
empatia e humanização
EXCELÊNCIA – Superar as expectativas de nossos
clientes em todas as ações da entidade
RESPONSABILIDADE - Comprometerse com suas atitudes perante a
sociedade e o meio ambiente
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o CIOGO 2019
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e evolução tecnológica

6

robrac em destaque

Aleitamento materno
e saúde bucal
21

ciogo

22

ciogo

Cada vez mais
diagnósticos por imagem

Odontopediatria com
abordagem multidisciplinar

16 ciogo

23 lazer

18 ciogo

24 ciogo

20 ciogo

26 hobby

Sorriso e face em
perfeita harmonia

A hora e a vez da
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Odontologia no
leito hospitalar

Mergulho que renova
as energias
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4 cursos

Programação Científica

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

##Carga Horária: 855 horas

Especialização em Implantodontia
ʓʓCoordenação: Prof. Dr. Alexandre Leite Carvalho
MMEntrevista: 21/09/2019
ɍɍInício: 14 de Outubro de 2019

##Carga Horária: 1105h

Especialização em Dentística
ʓʓCoordenação: Equipe Dentística
MMEntrevista: 02/11/2019
ɍɍInício: 20 de Janeiro de 2020

##Carga Horária: 814 horas

Especialização em Periodontia
ʓʓCoordenação: Prof. Dr. Alexandre Leite Carvalho
MMEntrevista: 05/10/2019
ɍɍInício: 20 de Janeiro de 2020

##Carga Horária: 920 horas

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

##Carga Horária: 304 horas

Atualização e Capacitação em Cirurgia Bucal
ʓʓCoordenação: Equipe Symmetry
ɍɍInício: 10 de Agosto de 2019

##Carga Horária: 45 horas

Gerir Odonto: ferramentas para o seu sucesso
ʓʓ Coordenação: Alessandro Freire e Henrique Taniguchi
ɍɍInício: 16 de Agosto de 2019

##Carga Horária: 50 horas

RECEBA SEU

62
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Imersão em Facetas Cerâmicas - Construindo
um Protocolo Previsível (laboratorial)
ʓʓCoordenação: Rafael Decurcio e Willian de Deus
ɍɍInício: 19 a 23 de Agosto de 2019

Morfologia Dental em Cera na
Técnica de Tininha Gomes
ʓʓCoordenação: Francisca P. Gonçalves Pereira
ɍɍInício: 17 a 19 de Outubro de 2019

Restaurações Estéticas em Resina Composta
ʓʓCoordenação: Paulo Monteiro / Equipe Dentística
ɍɍInício: 10 e 11 de Setembro de 2019

##Carga Horária: 16 horas

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

Resinas Posteriores - Uma nova filosofia
para reabilitação direta e indireta
ʓʓCoordenação: Luís G. Barrotte / Equipe Dentística
ɍɍInício: 19 a 21 de Setembro de 2019

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

Imersão em Endodontia - Protocolo
simplificado do acesso à restauração
ʓʓCoordenação: Equipe EndoScience
ɍɍInício: 04 e 05 de Outubro de 2019

Imersão em Instrumentação Rotatória
e Recíproca dos Canais Radiculares
ʓʓCoordenação: Prof. Dr. Iussif Mamede Neto
ɍɍInício: 07 a 09/Nov - 2019

##Carga Horária: 44 horas

##Carga Horária: 24 horas

##Carga Horária: 12 horas

Restabelecimento de DVO - Conceitos
com Resultados Clínicos
ʓʓCoordenação: Equipe Dentística
ɍɍInício: 17 de Outubro de 2019

##Carga Horária: 100 horas

DINHEIRO EM

3236-3101 / 3102

##Carga Horária: 24 horas

2

##Carga Horária: 20 horas

##Carga Horária: 50 horas

#supermáquina
EXCLUSIVA PARA A SAÚDE

##Carga Horária: 20 horas

Facetas Cerâmicas - Construindo um
Protocolo Previsível (clínico)
ʓʓCoordenação: Equipe Dentística / Paula Cardoso
ɍɍInício: 19 de Março de 2020

##Carga Horária: 96 horas

AS MELHORES TAXAS

DIAS

ATENDIMENTO PERSONALIZADO

CONDIÇÕES ESPECIAIS
PARA CLIENTES ABO

Acesse o site e

conheça as vantagens:

com taxa única!
saudeservice.com.br
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Pré-venda
exclusiva
até 30/04

ADESÃO

Stand Up com Oscar
Filho abre o CIOGO 2019
COMEDIANTE FEZ GRANDE
SUCESSO NO EVENTO EM
2011 E PROMETE VOLTA
EM GRANDE ESTILO

A cerimônia oficial de abertura do CIOGO 2019,
que acontece no dia 11 de setembro, no Teatro
Rio Vermelho do Centro de Convenções, será
marcada por um grande show de abertura:
um stand up com o famoso comediante Oscar
Filho, que já participou do evento em 2011
e foi um grande sucesso. O humorista, que
também é apresentador de TV, repórter e
escritor, é um dos precursores e uma das
maiores referências nacionais do stand up
comedy no Brasil.
Em 2008, Oscar Filho estreou seu solo de
stand-up o ‘Putz Grill’, que continua em
cartaz até hoje, 11 anos depois, além de ter
participado de inúmeros programas e documentários sobre stand-up na TV e internet.
Ele também estreou na TV em 2008, com o
programa CQC – Custe o que custar, na Band.
Fez participações em vários canais fechados,
como um especial de stand-up para o Comedy
Central, além de ter participado do reality
show Desafio Celebridades, no Discovery. Na
TV aberta, participou dos programas Tá no
Ar, na Rede Globo, da quarta temporada do
Dancing Brasil, na Record, da série documental Era uma vez na História, na Band, e,
atualmente, co-apresenta o Programa da
Maisa, no SBT.

Até
16/06

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

GRATUITO

R$ 90

GRATUITO

GRATUITO

R$ 50

R$ 65

TPD e Estudante TPD

GRATUITO

GRATUITO

R$ 70

R$ 90

Até
14/06

Até
16/08

Após
16/08

R$ 330

R$ 390

R$ 470

Pré-venda
exclusiva
até 30/04

(PACOTE)

Cirurgião-Dentista
Associado à Rede ABO

R$ 330

CirurgiãoDentista
Associado à
Rede ABO

R$ 110

Acadêmicos de
Graduação

Módulos de
Especialidade

CURSOS
Grade Principal

CirurgiãoDentista Não
Associado à
Rede ABO

CirurgiãoDentista de
outros estados

Pré-venda
exclusiva
até 30/04

Até
16/06

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

Cirurgião-Dentista Não
Associado à Rede ABO

-

R$ 396

R$ 475

R$ 565

Cirurgião-Dentista de
outros estados

R$ 330

R$ 330

R$ 390

R$ 470

Acadêmicos de
Graduação

Até 12 cursos

R$ 195

R$ 195

R$ 235

R$ 280

R$ 220

R$ 345

R$ 440

R$ 505

Até 3 cursos

-

R$ 190

R$ 235

R$ 287,5

1 dia

R$ 50

R$ 50

R$ 60

R$ 60

Até 6 cursos

-

R$ 310

R$ 380

R$ 465

2 dias

R$ 100

R$ 100

R$ 120

R$ 140

Até 9 cursos

-

R$ 397,5

R$ 470

R$ 545

Até 12 cursos

-

R$ 440

R$ 517,5

R$ 615

ASB's e TSB's

Acadêmicos de
Graduação

TPD e Estudante
TPD

Adesão e cursos já inclusos no valor do pacote

Os ingressos para o evento são exclusivos e gratuitos para congressistas e estarão disponíveis a partir de agosto. Cada pessoa pode
levar um convidado e as poltronas são marcadas, com quantidade
limitada à capacidade do Teatro Rio Vermelho, que é de 2 mil lugares.
Os ingressos deverão ser retirados pelos congressistas ou por pessoas
com autorização por escrito na Secretaria da ABO Goiás, sem custo
adicional. Será possível também solicitar via site mediante pagamento
de taxa de entrega para o endereço solicitado.

Expectativas

Ainda durante sua organização, que já está a todo vapor, o 20º
Congresso Internacional de Odontologia de Goiás (CIOGO 2019) já
começou a registrar alguns números recordes. Um bom exemplo é
a feira comercial, cujos espaços já foram 100% vendidos com uma
antecedência ímpar, comprovando a alta credibilidade do evento junto
ao mercado de produtos odontológicos e outros segmentos. As inscrições de congressistas para um dos maiores eventos da Odontologia
no Brasil e na América Latina, que acontece entre os dias 11 e 14 de
setembro, também estão em ritmo acelerado.
A organização do CIOGO 2019, a cargo da ABO Goiás, estima que o congresso deve reunir cerca de 11 mil pessoas no Centro de Convenções de
Goiânia, mil a mais que no último evento, realizado em 2017. A extensa

programação técnica e científica atrai profissionais e estudantes de
todo Brasil e de vários países da América Latina, que virão a Goiás
para aprimorarem seus conhecimentos e se atualizarem sobre as mais
recentes inovações da Odontologia moderna, que estão facilitando o
trabalho dos profissionais dentro dos consultórios e proporcionando
diagnósticos mais precisos e melhores resultados para os pacientes.
O crescimento obtido ao longo dos anos levou o CIOGO a ser considerado o segundo maior e melhor congresso de Odontologia do País,
pelo vasto conteúdo e alta performance de atividades oferecidas aos
participantes. O resultado foi a conquista da credibilidade junto aos
profissionais e ao mercado de maneira geral. Como no exemplo citado,
a organização foi surpreendida com a rápida venda de todos os 113
espaços para estandes ofertados inicialmente, que abrigarão expositores da indústria, comércio e serviços odontológicos. Até mesmo os
espaços extras, disponibilizados posteriormente, também já foram
todos comercializados.

Inscrições

A organização do CIOGO 2019 ressalta que o evento é baseado em
três pilares: científico, social e comercial. O diretor de Congressos da
ABO Goiás, Rafael Decurcio, explica que as inscrições podem variar
de acordo com o perfil do congressista, que poderá escolher, entre

8 ciogo
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Congresso os participantes devidamente inscritos no evento e
visitantes cadastrados, visando proporcionar uma maior segurança a
todos os presentes. O acesso à feira comercial é gratuito, enquanto
as atividades científicas exigem, no mínimo, a adesão básica ao
congresso.

uma extensa lista de cursos da Programação Geral ou nos Módulos
de Especialidade, todos direcionados à formação e aperfeiçoamento
profissional baseado em evidência científicas. É muito importante o
congressista fazer sua inscrição com antecedência, a fim de garantir
uma vaga nos cursos de suas áreas de maior interesse. “A procura
foi grande nas últimas edições. Alguns dos temas mais procurados
esgotam as vagas rapidamente”, adverte.

Programação Científica

Os valores das inscrições variam de acordo com a quantidade de
cursos e há um desconto progressivo para estimular a participação no
maior número de atividades possíveis. A inscrição básica, chamada
de Adesão, dá acesso a conferências gratuitas, exposição de trabalhos
científicos e fóruns. Mas o congressista pode adicionar nessa inscrição
básica os cursos mais relevantes para sua formação, que podem ser
adquiridos em pacotes de 3 a 15 cursos.
Na opção de inscrição nos Módulos de Especialidade, a compra é feita
por pacotes fechados. Nesse caso, eles já contemplam a adesão básica
e as atividades referentes à especialidade escolhida. O congressista tem as opções dos módulos de Odontopediatria, Endodontia,
Ortodontia, Cirurgia Buco-Maxilo-Facial, Harmonização Orofacial e
Radiologia e Diagnóstico Bucal. Há ainda programação especial para
Militares, Auxiliares de Saúde Bucal e Técnicos em Prótese Dentária.
Vale lembrar que apenas terão acesso às dependências do

Inscreva seiuentífico
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Os trabalhos se

Todos os trabalhos selecionados
serão publicados na Robrac

A Robrac, Revista Odontológica do Brasil Central,
é uma revista com Qualis Capes B
Oferecimento

de agosto

No CIOGO, os participantes terão acesso a uma extensa programação técnica, que inclui diversas palestras, conferências, módulos de
especialidades e cursos da programação geral. Rafael Decurcio lembra
que este é o único evento que utiliza toda a estrutura do Centro de
Convenções de Goiânia, entre auditórios e salas, por conta de sua
magnitude. Diante da velocidade atual das inovações técnico-científicas na Odontologia, o congresso se tornou uma oportunidade ímpar
para que os congressistas possam se atualizar e ter um diferencial
frente ao concorrido mercado de atividade clínica. Congressos
científicos como este são a forma de atualização mais imediata, onde
os palestrantes apresentam novas evidências científicas e a aplicação
segura de novos materiais e técnicas para as diversas especialidades.
Os palestrantes convidados são oriundos de centros de pesquisa
importantes no Brasil e no mundo e compartilharão o que existe de
mais atual em cada um dos temas. Alguns palestrantes estarão no
CIOGO pela primeira vez, como o professor argentino Aníbal Alonso,
a maior autoridade em Oclusão no mundo. Outro grande nome é

Feira e Conveniência

o do cirurgião dentista português Paulo Monteiro, especialista em
Estética, que abordará a restauração de dentes escurecidos com a
utilização de resinas compostas ou cerâmicas. Durante os Módulos
de Especialidade, os congressistas também terão a oportunidade de
aprender com profissionais que são referências clínicas e científicas
em suas áreas. Os detalhes e a programação de cada um deles você
pode conferir nesta edição da Revista Odonto.

A feira comercial já está completa e conta com as melhores marcas
de equipamentos, produtos e serviços odontológicos (confira quadro
abaixo), que serão disponibilizados para demonstração e venda, uma
grande oportunidade de conhecer e comparar facilmente as opções
oferecidas pelo mercado. Tradicionalmente também são apresentados
lançamentos da indústria, muitos deles em primeira mão, prestigiando o público que promete encher os pavilhões nos três dias de feira.

Trabalhos científicos terão R$ 15 mil em prêmios

O evento terá uma grande área que abrigará as lanchonetes com boas
opções de refeições para que os congressistas nem precisem sair do
local para se alimentar. Neste espaço, ao final de cada dia, há também
um Happy Hour diário com música e o tradicional chopp no Rancho
CIRO. Neste ano, teremos uma novidade, o chopp será oferecido pela
cervejaria Cavalo Louco, que promete elevar a qualidade da bebida
com produção regional e tematizar todo o ambiente.

Entre as diversas atividades, o CIOGO19 também proporcionará
aos profissionais, pesquisadores e acadêmicos, a oportunidade de
apresentar e discutir estudos e pesquisas em Odontologia. Quem
quiser divulgar trabalhos científicos, pode se inscrever, até 9 de agosto,
em uma das modalidades disponíveis: apresentações orais, pôsteres
eletrônicos ou vídeos informativos, abordando temas nas diversas
especialidades da Odontologia. A lista dos trabalhos aprovados sai até
o dia 20 de agosto, no site do evento (ciogo.com.br).

A agência de turismo oficial do evento, a Fabmar Turismo, está oferecendo aos participantes de outras cidades, estados e países algumas
opções de pacotes de viagem e de descontos em hospedagens na
rede hoteleira. Mas é preciso se antecipar para escolher as melhores
opções de vôos e hotéis, pois as condições mais vantajosas se esgotam rapidamente. O contato pode ser feito pelo e-mail congressos@
fabmarviagens.tur.br ou pelo telefone (62) 3626-9919.

Este ano, os melhores trabalhos receberão um total de R$ 15 mil em
prêmios. A premiação, oferecida pelo Laboratório Persona, contemplará os trabalhos classificados nas três primeiras posições de cada
categoria. Os primeiros colocados de cada uma receberão R$ 1.200 (mil
e duzentos reais) cada, o segundo lugar ganhará R$ 800 (oitocentos
reais) e os classificados em terceiro lugar levarão um prêmio de R$ 500
(quinhentos reais).

EXPOSITORES
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Esta modalidade contempla a apresentação oral
de trabalhos de pesquisa ou de protocolos clínicos
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A1

Cerveja oficial

Esta sessão destina-se à apresentação de trabalhos
na forma de pôsteres eletrônicos. São de dois
tipos: pôsteres científicos e pôsteres clínicos.

Área de Prótese

Vídeos instrutivos

BOULEVARD

Nessa modalidade podem ser apresentados casos
clínicos, técnicas inovadoras, pesquisas científicas ou
divulgação de centros de pesquisa em formato de vídeo.

(CONVIVÊNCIA E CAFÉ)

P1 – GC SOUTH

P12 – UNIART

P2 – IVOCLAR

P13 – LABORATÓRIO 3D

P3 – KOTA
P4 – RENFERT
P5 – AMERICAN BURRS
P6 – LABORATÓRIO 3D
P7 – TALMAX
P8 – VRC EQUIP.
P9 – WILCOS

A2

Dental Globo
e amigos

P14 – DENTAL GLOBO
P15 – ESSENCE DENTAL
P16 – FORMADEN
P17 – SMART DENT
P18 – YLER
P19 – SINGULAR

P10 – DENTSPLY SIRONA

P20 – ODONTO MEGA

P11 – KULZER

P21 – CLÁSSICO

01 – PRETTY
02 – LAB. PERSONA
03 – ULTRALIGHT OPTICS BRASIL
04 – NEODENT
05-07 – KAVO KERR
08 – HIPERDENTAL/HDX
09 – BIOCONECT
10 – KG SORENSEN
11-12 – SIN IMPLANTES
13-14 – K SMART CONTABILIDADE
15 – CURAPROX
16 – ICE
17-18 – BIOTRON
26 – EFF DENTAL
27 – WELFARE
28 – SAÚDE SERVICE
29-32 – DENTAL SORRISO
35-39 – DABI ATLANTE
40-41/43 – ÚNICA DENTAL
42 – GC DENTAL
44-47 – SAEVO
48 – APLICATIVO SISTEMAS
49 – HOLI COATS
50-51 – GOIÁS ODONTO
52 – 6B INVENT
53 – ORTHOMUNDI
54 – DENTAL ARAGÃO
55 – ALVA DOCTOR
56 – LABORDENTAL
57 – FÓRMULA & AÇÃO
58 – NOVA ENDOVITA
59-60 - DOCTOR SHOP
61 – BIO-ART
62 – ADELAR EQUIP./ CRISTÓFOLI
63-65 – 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
75-76 – 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
90-91 – CDT
92 – RUTH FALCO
93 – DURR DENTAL
95 – GOIÂNIA ORTHOCENTER
96 – ORAL B
A1 - KAVO KERR
A2 - MAXIMUS DHPRO
A5 – THECHSUTURE
A6-A7 – ORTHOGHIA
A8 – SHOPPING DOS COSMÉTICOS
A9 – DUDU MEDEIROS
A10 – ROIC
A11 – EXAM VISION
A12 – DMG

10 robrac em destaque
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Aleitamento materno e saúde bucal

Cuidando de quem cuida
de pessoas especiais

ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO TRANSVERSAL, REALIZADO EM CMEIS DE
GOIÂNIA, FAZ ASSOCIAÇÃO ENTRE A DURAÇÃO DO ALEITAMENTO
MATERNO E OS HÁBITOS DE SUCÇÃO NÃO NUTRITIVA, COMO CHUPETA
E DEDO, QUE INFLUENCIAM NA SAÚDE BUCAL DAS CRIANÇAS

O ENCERRAMENTO DO CURSO DE ODONTOLOGIA
PARA PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS
FOI MARCADO PELA REALIZAÇÃO DE UM EVENTO
DEDICADO AOS CUIDADORES DE PESSOAS COM
ALGUMA DEFICIÊNCIA FÍSICA OU MENTAL

A importância da amamentação para diversos aspectos da saúde das
crianças continua sendo comprovada por muitas frentes científicas,
como a Odontologia. A necessidade de ampliar o conhecimento sobre a
influência do aleitamento materno na saúde bucal da criança motivou a
realização do estudo ‘Associação entre tempo de aleitamento materno,
hábitos de sucção não nutritiva e deglutição em pré-escolares’, com
artigo científico publicado na Revista Odontológica do Brasil Central
(Robrac). Ele mostrou que crianças que receberam aleitamento por mais
tempo tiveram menor prevalência de sucção de chupeta e/ou dedo.

Conclusão

O estudo é parte de um projeto mais amplo acerca da prevalência da
maloclusão e fatores associados em pré-escolares atendidos por Centros
Municipais de Educação Infantil (CMEI) em Goiânia, coordenado pela doutora Marina Batista Borges Pereira, cirurgiã dentista do Sistema Único de
Saúde (SUS), de Goiânia. O objetivo foi investigar dois fatores que podem
contribuir para o desenvolvimento de maloclusão na dentição decídua:
hábitos de sucção não nutritiva (chupeta e dedo) e deglutição atípica.

Segundo ela, os resultados confirmam o papel do aleitamento materno
na saúde da criança, pois o efeito deste tipo de procedimento na
prevenção da cárie dentária em crianças já é conhecido. Para ela, estes
resultados, em conjunto, podem contribuir para embasar as políticas
públicas de alimentação, nutrição e de saúde bucal no País. “Os cirurgiões-dentistas e os técnicos de saúde bucal, assim como os demais
trabalhadores da saúde, têm um papel fundamental na promoção do
aleitamento materno, devendo incentivá-lo exclusivo nos seis primeiros meses de vida do bebê e estendendo até os dois anos de idade,
conforme recomendado pelo Ministério da Saúde e pela Organização
Mundial da Saúde”, recomenda Maria do Carmo.

O evento foi realizado no dia 5 de maio, último dia do curso de
Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, cujos profissionais são capacitados para atender pessoas com algum tipo de deficiência ou problemas de saúde. A cirurgiã-dentista Francine Moreira,
coordenadora do curso na ABO Goiás, promovido pela equipe Instituto
de Odontologia Especial, lembra que junto destas pessoas especiais,
sempre existe um cuidador, que, muitas vezes, acaba se anulando para
fazer este trabalho com amor.

Além da professora Maria do Carmo, também participaram do estudo
a doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde
da Faculdade de Medicina da UFG, Marina Batista Borges Pereira; a
aluna de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Odontologia da
Faculdade de Odontologia da UFG, Aline de Paula Ferreira; a cirurgiã-dentista graduada pela Faculdade de Odontologia da UFG, Naiara
Cristina da Silva Bastos; a professora adjunta da Faculdade de Medicina
da UFG, Julianne Freitas Pacheco; e a fonoaudióloga graduada pela PUC
Goiás, Mirela Dela Libera Duarte.

Deste reconhecimento, nasceu a ideia de promover esta ação social
no encerramento do curso semestral. Francine informa que, durante
o evento, foram oferecidos vários serviços de estética aos cuidadores,
como de cabeleireiro, manicure e maquiagem. Além disso, os acadêmicos do curso de Odontologia também realizaram serviços de limpeza
nos dentes destas pessoas. “Foi uma manhã de domingo dedicada a
eles e aos próprios profissionais que se dedicam a estes pacientes, que
também aproveitaram a ocasião para se cuidar. Tentamos resgatar um
pouco da autoestima destas pessoas”, justifica a coordenadora.

O estudo foi do tipo epidemiológico transversal, realizado em CMEIs de
Goiânia, com dados coletados por meio de exame clínico de crianças com
4 e 5 anos de idade e entrevista com seus pais. Ele constituiu um Trabalho
de Conclusão de Curso (TCC) de graduação da Faculdade de Odontologia
da Universidade Federal de Goiás (FO/UFG) em 2012, sob orientação da
professora Maria do Carmo Matias Freire, titular da universidade. As
variáveis analisadas foram relativas à deglutição e hábitos de sucção
não nutritiva, duração do aleitamento materno, dados demográficos da
criança e condição socioeconômica das famílias, história médica pré-natal, uso de mamadeira e visita ao dentista alguma vez na vida.
Maria do Carmo lembra que a importância do aleitamento para a saúde
geral da criança e da mãe têm sido demonstrada em vários estudos.
Contudo, segundo ela, a evidência disponível até o momento acerca
da influência da duração do aleitamento na sucção não nutritiva e na
deglutição atípica é escassa e apresenta limitações metodológicas. A
maioria dos estudos é baseada em análises bivariadas, ou seja, análises
estatísticas que consideram apenas a relação entre duas variáveis, sem
incluir outros fatores que podem interferir nesta relação. “Neste estudo,
foi realizada análise de regressão multivariada, proporcionando evidência com melhor qualidade em comparação com os anteriores”, explica.

A principal conclusão do estudo foi que a duração do aleitamento
materno está associada à presença dos hábitos de sucção não nutritiva
(chupeta e dedo) em crianças pré-escolares, independente das características sociodemográficas e outros fatores relacionados à saúde das
crianças. “Ou seja, aquelas crianças que receberam aleitamento por
mais tempo tiveram menor prevalência de sucção de chupeta ou dedo.
Não houve associação significativa entre duração do aleitamento e
deglutição”, ressalta a professora.

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

Um evento muito especial marcou o encerramento do curso de atualização em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais
(OPNE). O “Cuidando do Cuidador” ofereceu serviços de saúde e beleza
para as pessoas que dedicam boa parte de seu tempo para cuidar dos
deficientes físicos ou mentais, que são atendidos pelos profissionais
que participam do curso. O grande objetivo foi resgatar a autoestima e
valorizar o trabalho amoroso dessas pessoas, que acabam se esquecendo de cuidar delas mesmas.

Durante o curso, os alunos recebem vários portadores de necessidades especiais para se capacitarem para este atendimento, que requer
alguns conhecimentos específicos e o compromisso de conhecer a
condição de saúde do paciente. São aulas teóricas e de prática clínica,
onde estes profissionais aprendem que precisam estudar a doença
base dos pacientes, vendo-o como um todo, ou seja, a parte médica
que envolve este paciente tão especial.

Professores, alunos e voluntários se reúnem para melhorar a autoestima dos
cuidadores que se dedicam às pessoas com deficiência física ou mental

Especialidade do futuro

Para Francine Moreira, a Odontologia para Pacientes Especiais é a
especialidade do futuro porque, hoje, 25% da população sofre de
alguma deficiência física ou mental. Além disso, a população está
envelhecendo mais e, a cada dia, surgem mais pessoas com algum tipo
de comprometimento de saúde. “A OPNE nos consultórios demanda um
tratamento diferenciado e especializado, e não são muitos profissionais habilitados”, destaca a coordenadora.

Atualmente, o curso realizado na ABO Goiás é de atualização e aperfeiçoamento. Mas, por conta desta expectativa de aumento da demanda
por estes profissionais no mercado, a intenção da Equipe Instituto
de Odontologia Especial é abrir também uma especialização na área.
“Assim, teremos profissionais ainda mais habilitados para o atendimento destes pacientes que requerem cuidados muito específicos”, informa
a cirurgiã-dentista.

Prestação de serviços odontológicos e cuidados pessoais para os
cuidadores marcaram a manhã de domingo de encerramento do curso

endodontia
Foto: Mike Bueno - Publicado em Braz Dent J 29(6) 2018
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Endodontia: conhecimento
e evolução tecnológica
MÓDULO TERÁ PALESTRANTES DE RENOME INTERNACIONAL
QUE TRAZEM O CONHECIMENTO CIENTÍFICO DO MAIS
ALTO NÍVEL À PRÁTICA CLÍNICA DO CONSULTÓRIO
A programação científica do CIOGO 2019 contemplará
seis módulos de especialidades que aprofundarão os
conhecimentos científicos e práticos dos congressistas
dentro de cada uma das áreas. Um destes módulos, que
costumam ser muito disputados, é o da Endodontia, que
acontece no dia 14 de setembro (sábado). Nele, palestrantes renomados internacionais e nacionais apresentarão conhecimentos científicos do mais alto nível,
traduzindo-os para a prática clínica.
O coordenador científico do CIOGO 2019 e coordenador
do Módulo da Endodontia, Daniel Decurcio, lembra que
essa é uma especialidade dentro da Odontologia que
tem uma curva de aprendizagem mais longa. “Associado
ao conhecimento científico e às bases que temos, a
Endodontia requer um desenvolvimento da destreza
manual, habilidades técnicas e a utilização de tecnologia
no tratamento”, explica. Segundo ele, nas últimas décadas, uma das áreas que mais evoluíram em termos de
tecnologia na Odontologia foi a Endodontia, justamente
por seu grau de dificuldade.
Para Daniel Decurcio, a associação do conhecimento científico das bases biológicas a esta evolução tecnológica
tem conduzido a uma Endodontia mais democrática, que
é executada de maneira primorosa e com alta qualidade por grandes especialistas, alunos de graduação
ou recém-formados. “Ela requer este empenho, estudo
e conhecimento, a busca pelo domínio da tecnologia
fundamentada nas bases biológicas”, destaca.
Goiás já se tornou referência nacional e mundial em
Endodontia, graças a um dos palestrantes que estarão no evento: o professor titular de Endodontia da
Universidade Federal de Goiás (UFG), Carlos Estrela, que
trouxe a especialidade para o centro das atenções no
Brasil e no mundo. Atualmente, ele é um dos pesquisadores de referência na área, que tem trabalhado muito

na produção de conhecimento científico, colocando a
Endodontia goiana no cenário internacional.
Ele irá palestrar junto com o professor Mike Bueno,
de Cuiabá (MT), um grande expoente da Radiologia,
mas que também tem um trabalho muito forte junto
à Endodontia. Mike desenvolveu um software de alta
performance para o aprimoramento da tomografia computadorizada de feixe cônico: o e-Vol DX. “A tomografia
é aliada da Odontologia e este software tem revolucionado a Endodontia pela alta qualidade da imagem e
remoção dos artefatos gerados a partir da tomografia”,
explica o coordenador do módulo. Eles falarão sobre as
grandes mudanças na Endodontia com o software.
O evento também trará dois nomes internacionais. Um
deles é o professor italiano Giampiero Rossi-Fedele,
titular de Odontologia da Universidade de Adelaide, na
Austrália e um dos grandes pesquisadores na área, com
amplo conhecimento científico. Ele dará duas palestras,
trazendo esta Endodontia de ponta, pautada no conhecimento científico para a prática clínica: sobre irrigação
do canal radicular e Endodontia regenerativa. “Buscando
essa informação do mais alto nível científico e traduzindo para o nosso dia a dia clínico”, destaca Daniel.
Outro nome internacional que estará presente no
módulo é o do professor Álvaro Cruz, titular da
Universidade de Guadalajara, no México, uma das
maiores universidades do mundo em tamanho, número
de alunos e em qualidade dos trabalhos desenvolvidos.
Ele abordará o tema ‘Conceitos atuais em Periodontite
Apical’. O professor trará sua vivência clínica em
Endodontia de anos de pesquisas na universidade
e aplicação diária em consultório. “São professores
que têm este reconhecimento internacional pela alta
qualidade do que pesquisam e desenvolvem”, completa
o coordenador do evento.

Programação
do módulo de
Endodontia

Endodontia: uma
abordagem racional
sobre a irrigação
do canal radicular
Giampiero
Rossi-Fedele

Endodontia
regenerativa:
descobertas das
minhas três revisões
sistemáticas
Giampiero
Rossi-Fedele

As grandes mudanças
da Endodontia com
o novo software
e-Vol DX
Carlos Estrela
Mike dos Reis Bueno

Conceitos atuais em
periodontite apical
Àlvaro Cruz
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Muito trabalho e realizações
pela Odontologia
PAULA CARDOSO, PRESIDENTE DE HONRA DO CIOGO
2019, POSSUI UMA LONGA HISTÓRIA DE TRABALHO PELO
DESENVOLVIMENTO DA DENTÍSTICA NO BRASIL, CONTRIBUINDO
PARA A FORMAÇÃO DE CENTENAS DE PROFISSIONAIS E PARA
A CONSTRUÇÃO DA TRAJETÓRIA DE SUCESSO DA ABO GOIÁS
Mantendo a tradição de sempre homenagear profissionais que contribuíram decisivamente para o desenvolvimento da Odontologia com a
Presidência de Honra do Congresso Internacional de Odontologia de
Goiás (CIOGO), a edição 2019 do evento fará uma justa homenagem ao
trabalho incansável da Coordenadora Científica da Equipe Dentística da
ABO Goiás: Paula Cardoso. Referência mundial em Odontologia Estética,
com 20 anos na profissão, fez de sua trajetória um sacerdócio à docência
e à própria formação técnica e científica, construindo um currículo qualificado e pautado em seriedade na produção de ciência e técnica.
Especialista em Dentística Restauradora pela Universidade de São
Paulo (Bauru), mestre e doutora em Dentística Restauradora pela
Universidade Federal de Santa Catarina (Florianópolis), o trabalho
de Paula Cardoso e toda projeção alcançada por ela foram decisivos
para o reconhecimento da excelência dos cursos oferecidos pela ABO
Goiás dentro e fora do Brasil, catapultando o patamar da instituição
ora regional para um padrão de convergência internacional, atraindo
alunos de todos os estados brasileiros e países sul-americanos e
contribuindo assim para o desenvolvimento da instituição no âmbito
científico e institucional. “Sinto imensa felicidade em poder contribuir
com a casa que nos recebe, nos abriga e nos dá tanto carinho para que
possamos, juntos como equipe, desenvolver nosso amor pela docência.
Nada mais gratificante que perceber que o esforço de tantos gera bons
frutos à nossa casa. A ABO Goiás é referência mundial como escola de
pós-graduação e vê-la crescer é um estímulo para que eu continue a
produzir cada vez mais”, ressalta Paula Cardoso sobre a ABO Goiás.
Há quase dez anos à frente da Equipe Dentística da ABO Goiás, coordena integralmente todos os projetos idealizados com perfil inovador,
sempre focada no processo Ensino-Aprendizagem que gere resultados
clínicos aplicáveis, valendo a pena a todos os alunos que procuram a
equipe para atualização técnica-científica. Paula foi uma das precursoras no desenvolvimento de pesquisas e no ensino das técnicas sobre
facetas cerâmicas e “lentes de contato” e, hoje, responde pelo mais
tradicional curso de Facetas Cerâmicas do Brasil. “Este foi o primeiro

curso clínico do País sobre facetas cerâmicas, em que os alunos podem
atender pacientes executando a técnica e obtendo os próprios resultados em um ambiente acadêmico seguro”, destaca Paula Cardoso.
O curso já está na 17ª turma nacional e 12ª turma para latino americanos. São quase 500 alunos somente nessa modalidade de formação.
“Somando a quantidade de procedimentos realizados em todos os
cursos clínicos da Equipe Dentística, coordenei a cimentação de aproximadamente 13 mil facetas cerâmicas e lentes de contato. Isso significa
mais de 1.500 pacientes reabilitados estética e funcionalmente.
Participamos da vida das pessoas de forma positiva com o envolvimento decisivo de todos: pacientes, alunos, colaboradores da entidade e a
equipe”, lembra a doutora.
A intensa atividade clínica somada à ciência que nutre a ação docente
da professora Paula Cardoso resultaram no desenvolvimento de uma
ampla produção científica, com a publicação de vários artigos nacionais e internacionais. Segundo Paula, “o que não tem respostas clínicas,
nós buscamos pelas próprias pesquisas”. Tanto trabalho e dedicação
resultaram na publicação do livro de sua autoria, “Facetas - Lentes
de Contato e Fragmentos Cerâmicos”, que foi lançado em três idiomas
e tornou-se best seller no primeiro ano de lançamento, brindando a
Odontologia Estética com um “livro de cabeceira”.
Os cursos de especialização nacional e internacional oferecidos pela
ABO Goiás e coordenados por ela atraem alunos de várias partes do
Brasil e de países da América do Sul, como Argentina, Colômbia, Peru,
Equador e Bolívia. “De uma forma inovadora e consciente, contribuímos de forma positiva para a mudança conceitual das especializações
em Dentística no país, ampliando o leque de procedimentos realizados
e absorvendo um mercado indefinido de pacientes”, diz.

Paula acredita que o trabalho de coordenação exercido por uma
mulher geralmente apresenta características mais emocionais à Equipe,
envolvendo e estimulando a todos. Além de transferir conhecimento
técnico aos seus alunos, ela procura mostrar nos pequenos detalhes a
importância de se doar como pessoa em tudo que faz. Como resultado,
a Equipe Dentística se transformou em uma família. De acordo com
Paula, “não é só um projeto para ensinar técnicas e ciência a alunos. É
recebê-los com carinho familiar, ensinando o que é preciso, corrigindo
rumos com a rigidez do amor, tratar pacientes como seres humanos e
não tão somente como um agregado de dentes. Nossa equipe trabalha
com a responsabilidade que o ofício impõe e se diverte com a alegria
que uma família proporciona”.
Hoje, são 70 alunos regulares inscritos nas especializações, o que demanda muita energia pessoal e organização, um trabalho de bastidores
intenso, pouco percebido, mas absolutamente necessário para que
tudo possa acontecer da forma planejada. A equipe de Paula Cardoso
já ministrou cursos em congressos internacionais de quase toda a
América Latina, do México à Argentina, e há dois anos também chegou
ao Velho Mundo, passando por Itália e Portugal. Este ano, eles se
preparam para ministrar cursos na Suécia e guardam novidades para o
ano que vem. Entre especializações e outros cursos de aperfeiçoamento e imersão na ABO Goiás, a maior dificuldade de Paula é conciliar os
cronogramas de atividades docentes com sua também intensa rotina
diária de consultório. Apesar da exigência, os cursos são uma grande
paixão, uma verdadeira missão que ela abraçou com muito amor.

A importância da referência familiar

A Odontologia corre nas veias da família de Paula Cardoso, que tem
irmãos atuantes, além da mãe, Lucienne de Carvalho, como referência
de dedicação à profissão. De sua criação vem grande parte de seu
amor pela Odontologia, que continuou em seu casamento com Rafael
Decurcio, que também é parte da Equipe Dentística. Ela acredita que
possa inspirar outras mulheres, não apenas por seu trabalho na
Odontologia, mas também por sua busca constante pelo fortalecimento familiar, onde os filhos são prioridade.
Para garantir os momentos de união familiar, Paula conta que, durante suas folgas, gosta muito de cozinhar para o marido e os filhos,

Leonardo e Bruno. Segundo ela, essa foi uma forma que encontrou
para fortalecer os laços, aproveitando os momentos à mesa para boas
conversas e risadas, desfrutando da intimidade do seio familiar. Assim,
ela consegue estar mais perto e ainda se esforça para acompanhar as
atividades escolares. “Apesar de ter uma rotina pesada, acho que consigo conciliar bem a família, atendimento no consultório e o ensino”,
pontua. Por isso, suas postagens nas redes sociais são predominantemente voltadas para os momentos em casa, quando está perto de
todos que ama.

Congresso

Paula Cardoso ressalta a emoção que é ser escolhida como Presidente
de Honra do CIOGO 2019, por toda magnitude alcançada pelo evento ao
longo dos anos e que fez com que o congresso esteja entre os maiores
da Odontologia mundial. “É admirável saber que a Odontologia
goiana é responsável pela organização de um evento tão grande, com
envolvimento de mais de 10.000 pessoas e com repercussão mundial,
recebendo participantes de todos os Estados Brasileiros e países da
América Latina. Isso devido à grande quantidade de palestras de várias
especialidades, com filosofias de trabalho muito fortes e palestrantes
reconhecidos internacionalmente”, destaca.
Ela conta que, a princípio, ficou assustada com o convite, por se considerar jovem para presidir um congresso com esta grandiosidade. “Mas
percebi que, independente da idade, a minha história na Odontologia
foi positiva até aqui”, reconhece. A organização também fez questão
de mostrar à professora a importância de tudo que ela já fez e faz pela
profissão e pela ABO Goiás, que passou por uma grande transformação
protagonizada pela Equipe Dentística, que alavancou seu número de
alunos e de procedimentos clínicos, refletindo diretamente no crescimento da instituição e destacando o Estado de Goiás como um celeiro
formador de bons profissionais.
Os congressistas e palestrantes também costumam ficar encantados
com a receptividade dos goianos, com a forma carinhosa em que são
recebidos. “As pessoas vêm ao CIOGO para desfrutar de muita ciência,
bons encontros, uma feira comercial fantástica, muita informação e até
para fazer networking, fundamental nos dias de hoje”, conclui Paula.
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harmonização orofacial

Sorriso e face em
perfeita harmonia
NOVO MÓDULO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL
APRESENTA AS INOVAÇÕES QUE ESTÃO GARANTINDO
MELHORES RESULTADOS ESTÉTICOS AOS PACIENTES
Apesar da Harmonização Orofacial ser uma especialidade
recente, alguns dentistas já se dedicam ao aperfeiçoamento de suas técnicas. Durante o CIOGO 2019, os mais
respeitados profissionais que já vinham pesquisando e
desenvolvendo técnicas de harmonização facial discutirão
as bases científicas e os recursos tecnológicos da especialidade, regulamentada recentemente pelo Conselho
Federal de Odontologia, que tem despontado como uma
promissora área de atuação profissional.
A Harmonização Orofacial é composta por um conjunto de
procedimentos que visa ressaltar os pontos positivos da face,
disfarçar os negativos e diminuir os danos estéticos e funcionais. O coordenador do módulo, professor Altamiro Flávio,
lembra que, durante os trabalhos estéticos, muitas vezes os
profissionais se deparam com assimetrias ou mesmo outros
aspectos esteticamente desagradáveis, como o sorriso
gengival. Com isso, segundo ele, é necessário o tratamento
dos tecidos faciais, e não focar apenas em dentes e gengivas.
Apesar da regulamentação da especialidade ser recente,
em Goiás já existem dentistas que trabalham com a harmonização facial há mais de 10 anos. Bons exemplos são
os dos doutores Francisco Célio Dantas, Luciana Resende
e Maria Geovânia Ferreira. O mesmo acontece em todo
Brasil, que já é reconhecido como o País onde os dentistas
têm o maior conhecimento sobre o contexto orofacial no
mundo todo. Portanto, os profissionais brasileiros têm
muito a ensinar.
Altamiro Flávio informa que entre as recentes inovações
está a entrada no mercado de outras marcas de toxina
botulínica tipo A, proporcionando mais opções de escolha
para os profissionais. No campo do preenchimento
facial, a maior inovação é a entrada do policaprolactona,
que tem durabilidade maior que a do ácido hialurônico.
“Enquanto o ácido hialurônico dura, em média um ano, este
novo produto, vendido com o nome comercial de Ellansé,
tem durabilidade de quatro anos”, destaca o professor.

Ampla abordagem

Os temas propostos pelo módulo de Harmonização Orofacial
são abrangentes e buscam a aplicabilidade das técnicas e o
embasamento científico. Ele começa com o curso teórico de
‘Tratamentos superficiais da pele’, ministrado pela especialista em Ortopedia Facial dos Maxilares, Luciana de Oliveira
Resende, que é professora assistente nos cursos de Toxina
Botulínica e Preenchimento Facial da Equipe Altamiro Flávio.
Ela vai mostrar a importância de um adequado manejo da
pele antes de iniciar procedimentos um pouco mais invasivos.
Técnicas como a fototerapia e a indução percutânea de colágeno favorecem os tratamentos, por estimular a renovação
celular, melhorando a textura superficial e a coloração da pele.
O curso abordará soluções não invasivas para preparar a face
para os procedimentos mais complexos de harmonização.
Partindo do princípio de que é muito importante não causar dano ao paciente, a especialista em Dentística, professora de cursos livres de Harmonização Orofacial e editora
assistente da Face Magazine, Marcia Viotti, e a especialista
em Prótese Dentária e professora assistente nos cursos do
professor Altamiro Flávio, pela ABO Goiás, Maria Geovânia
Ferreira, detalharão importantes áreas anatômicas a
serem conhecidas para que se evitem as intercorrências.
Os participantes terão noções de anatomia da face com
relevância no uso da toxina botulínica e preenchedores
faciais, assim como as áreas anatômicas de risco.
Já o curso teórico ministrado pela diretora da Sociedade
Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais, Karina
Ferrão, abordará a estética do sorriso e o uso da Harmonização
Orofacial como alternativa de tratamento. José Peixoto Ferrão
Júnior fará uma abordagem sobre o uso terapêutico da toxina
botulínica na Odontologia. O módulo será encerrado com uma
palestra do professor Altamiro Flávio sobre ‘Fios de suspensão e preenchimento com policaprolactona’. “São assuntos
relevantes para a prática odontológica diária com professores
comprometidos com a ciência”, diz Altamiro.

Programação de
Harmonização
Orofacial

Tratamentos
superficiais da pele
Luciana de Oliveira
Resende Machado

Considerações
anatômicas aplicadas
às intercorrências
em HOF
Marcia Viotti

Maria Geovânia Ferreira

Estética do sorriso: o
uso da Harmonização
Facial como alternativa
de tratamento
Karina Ferrão

O uso da Toxina
Botulínica como
alternativa na
modulação muscular!
Hipertrofia de masseter
distonia e paralisia Facial
José Peixoto Ferrão Júnior

Fios de suspensão e
preenchimentos com
policaprolactona
Altamiro Flávio
Ribeiro Pacheco
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ortodontia

A hora e a vez da
Ortodontia Digital
A SIGNIFICATIVA EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA, QUE
TROUXE VÁRIOS RECURSOS PARA A ESPECIALIDADE,
PROPORCIONANDO UMA QUALIDADE ESTÉTICA
CRESCENTE AOS TRATAMENTOS, SERÁ O
GRANDE FOCO DE MÓDULO DO CIOGO 2019
A chegada de novas tecnologias, que estão mudando a
maneira dos cirurgiões-dentistas pensarem e atuarem
em seus procedimentos, faz com que a Ortodontia
viva um processo de grande evolução, principalmente
no que se refere ao diagnóstico e planejamento dos
procedimentos. Os novos recursos proporcionados pela
Ortodontia Digital, que aprimoraram a qualidade estética
ao longo dos tratamentos e os resultados para os pacientes, serão apresentados no módulo desta especialidade, durante o CIOGO 2019.

No último mês de março, o Estado também sediou o
Congresso Internacional de Ortodontia, onde o professor Regis Murilo foi um dos palestrantes. Além disso, a
Associação Brasileira de Ortodontia também realiza congressos regionais e o de Goiás sempre é um dos maiores
eventos da especialidade no País. Por isso, a expectativa
é que o Módulo de Ortodontia do CIOGO 2019 seja um
dos mais disputados do Congresso.

Tendências

Esta é a segunda edição do Congresso que conta com
a realização do Módulo de Ortodontia, que acontecerá
no dia 14 de setembro, no sábado do evento. A ideia é
discutir a inovação na Ortodontia de uma maneira muito
dinâmica e prática, com os palestrantes apresentando
os temas mais atuais da especialidade. “O módulo está
sendo reeditado justamente pelo grande sucesso que
tivemos no CIOGO 2017”, justifica o ortodontista Regis
Murilo Siqueira, que coordena a programação do módulo.
Ele também é responsável pela Ortodontia na ABO Goiás
e coordena a Equipe OrthoEvidence, que conta inclusive
com uma turma de especialização internacional.

A Ortodontia vive um período de expansão de novas
tecnologias, com tendências como o fluxo digital na especialidade, relacionado, principalmente, aos alinhadores ortodônticos. Com a crescente demanda da melhor estética
por parte dos pacientes, por exemplo, o coordenador lembra que os aparelhos se tornam cada vez mais discretos
e invisíveis. “A tecnologia relacionada à Ortodontia está
muito forte, com a Ortodontia Digital, que trouxe recursos
como os scanners intrabucais, toda a parte relacionada
aos alinhadores, a ancoragem esquelética, o MARPE, que é
a expansão rápida da maxila assistida por miniparafusos,
mini-implantes, biomecânica com aparelhos autoligados e
os propulsores mandibulares”, informa Regis.

O módulo da especialidade no Congresso deve receber
especialistas em Ortodontia e muitos estudantes de pós-graduação na área, do Brasil e da América Latina. Regis
ressalta que a Ortodontia brasileira é uma das especialidades da Odontologia mais conceituadas do mundo. Por
isso, segundo ele, o Congresso Americano de Ortodontia,
o maior do mundo, realizado no último mês de maio
nos Estados Unidos, teve vários palestrantes brasileiros. “A Ortodontia brasileira é altamente qualificada e a
de Goiás não fica para trás, sendo as duas referências
mundiais”, garante.

Com tantos recursos, ele ressalta que a Ortodontia passa
por um processo de rápida evolução, principalmente em
relação ao diagnóstico e planejamento dos tratamentos.
Isso porque essas novas tecnologias apresentadas têm
mudado a maneira como os profissionais conduzem os
tratamentos, otimizando o processo para obter resultados melhores. “Esse tipo de abordagem dos novos
recursos tecnológicos, que têm mudado um pouco nossa
maneira de pensar e atuar, é o que o nosso congressista
pode esperar do módulo no CIOGO 2019”, avisa o
coordenador do evento.

Programação
do módulo de
Ortodontia

Mini-implantes,
autoligáveis e
mecânica: uma
bela combinação!
Adriano de Castro

Sobremordida profunda:
como otimizar a sua
correção por meio da
intrusão de incisivos?
Acacio Fuziy

Finalização
ortodôntica:
Pequenas decisões,
grandes resultados!
Pedro Paulo Dalla

A ortodontia
na reabilitação
do sorriso
Ricardo Moresca

Marpe - A expansão
maxilar ancorada
em mini-implantes
Julio Gurgel
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cirurgia buco-maxilo-facial

radiologia

Cada vez mais
diagnósticos por imagem

Cirurgia Buco-maxilofacial na era digital

A RADIOLOGIA E O DIAGNÓSTICO BUCAL, OUTRO MÓDULO
DO CIOGO 2019, TÊM VIVIDO UM PERÍODO DE GRANDE
EVOLUÇÃO E AUMENTO DA PROCURA, APÓS A CHEGADA
DE RECURSOS COMO AS IMAGENS TRIDIMENSIONAIS,
ESCANEAMENTO DIGITAL E IMPRESSÕES 3D

OS MAIS RECENTES RECURSOS TECNOLÓGICOS
DA ESPECIALIDADE SERÃO ABORDADOS
EM MÓDULO DO CIOGO 2019
A Cirurgia Buco-Maxilo-Facial está passando
hoje pelas grandes transformações da era
digital, onde todos os planejamentos já
são feitos por meio de softwares de alta
precisão, que possibilitam maior previsibilidade nos resultados. No CIOGO 2019, os
congressistas conhecerão as mais recentes
técnicas e os novos recursos tecnológicos
desta especialidade, que estão facilitando o
trabalho dos profissionais e proporcionando
melhores resultados aos pacientes nos
consultórios.
As novas técnicas estão tornando as cirurgias
mais rápidas, menos agressivas e com menos
morbidades, fazendo com que os pacientes
se recuperem melhor e em menos tempo.
“As novas tecnologias nos atendem não só
nas grandes cirurgias, mas também nos
consultórios odontológicos, nos dando mais
recursos técnicos avançados para melhorar
a qualidade dos atendimentos”, afirma o
coordenador de Cirurgia Buco-Maxilo-Facial
da ABO Goiás, o mestre e doutor Guilherme
Romano Scartezini. Ele, que é membro do
Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia
Buco-Maxilo-Facial, coordena este módulo no
CIOGO 2019.
Segundo o cirurgião, durante o módulo, os palestrantes convidados apresentarão as novas
técnicas e tendências terapêuticas cirúrgicas
atuais, como o uso da artroscopia e as cirurgias guiadas. “Apresentaremos tanto os temas
de cirurgias da ATM, quanto cirurgias ortognáticas e trauma facial”, destaca Guilherme.

Os profissionais escolhidos são grandes
expoentes na área, formadores de opinião e
representantes da classe frente às instituições
de ensino, como a Associação Americana de
Cirurgia Oral e Maxilo Facial. “São pessoas
que têm propriedade e casuística, que fazem
o alicerce de todo conhecimento”, completa.
De acordo com o coordenador do módulo, o
objetivo é tornar a rotina dos cirurgiões mais
eficiente com novos recursos tecnológicos.

Traumas e deformidades

Os congressistas aprenderão a melhor forma
de abordar pacientes frente a traumas, doenças
da articulação temporomandibular e cirurgias ortognáticas, que tratam pacientes com
deformidades. A expectativa é que o módulo,
que acontece no dia 14 de setembro (sábado),
siga a tendência de crescimento e ultrapasse
o número de participantes da última edição,
com o reforço de profissionais renomados que
compartilharão seus conhecimentos e recursos
que trazem solução à rotina dos consultórios.

“Nossa região é bem servida por grandes profissionais da área, mas que necessitam sempre
de renovar seus conhecimentos por meio de
outros profissionais que estão na ponta dos
atendimentos e uso de novas técnicas e materiais avançados, que não costumam sair do
eixo Rio-São Paulo e do Nordeste”, ressalta o
cirurgião. Estes professores são expoentes que
estão à frente no conceito e entendimento dessas novas técnicas, fazem parte de programas
de treinamento e traduzirão estes conhecimentos da melhor forma para os congressistas.
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Programação do módulo de
Cirurgia Buco-maxilo-facial

Fraturas de face
em crianças
Fernando Lima

Cirurgia ortognática
no paciente classe I
Marcos Pitta

Reconstrução da ATM
José Thiers

Tratamento das fraturas
de mandíbula em osso
de baixa qualidade
Fernando Lima

Benefício Antecipado
(Surgery First) em
Cirurgia Ortognática
José Thiers

Recuo de maxila:
Indicações e técnicas
Marcos Pitta

As imagens que auxiliam nas especialidades
de saúde em geral estão cada vez mais avançadas. A chegada de novas tecnologias, como
as imagens tridimensionais, o escaneamento
digital e as impressões 3D, ampliou a precisão
e a nitidez dos exames, que passaram a
proporcionar diagnósticos cada vez mais
assertivos. Com isso, é crescente a procura
por cursos de especialização e pela participação do diagnóstico por imagens nas diversas
especialidades odontológicas.
Com tantos avanços, a expectativa é que
a procura por este módulo seja grande no
CIOGO 2019, que será coordenado pela mestre
em Radiologia Buco-Maxilo-Facial e doutora
em Patologia Bucal com pós-doutorado em
Diagnóstico Bucal, professora Tessa de Lucena
Botelho. Ela coordena a especialização em
Radiologia Odontológica da ABO Goiás e
o curso de graduação da UNIP em Goiânia.
Tessa ressalta que a ABO Goiás é referência
no Centro-Oeste em cursos de pós-graduação
nas áreas de Diagnóstico Bucal há mais de
10 anos, com um histórico de mais de 150
profissionais formados.
A professora conta que a especialidade tem
vivido uma fase crescente nos últimos anos,
com uma maior procura por cursos e uma
participação mais efetiva do diagnóstico por
imagens nas diversas especialidades odontológicas. Isso, segundo ela, é resultado do
advento das novas tecnologias, que já estão
disponíveis aos profissionais, principalmente
no que se refere ao planejamento digital.

Tessa Botelho explica que muitas inovações
aconteceram nos últimos anos, incluindo a
evolução dos recursos de imagens tridimensionais, uma maior oferta de softwares
de planejamento digital nas diversas
especialidades, o escaneamento digital e
as impressões 3D. Outro instrumento que
passou a contribuir muito para a qualidade e
agilidade dos trabalhos na especialidade foi a
transmissão de imagens digitais, incluindo os
laudos à distância e a Telerradiologia.

Programação do módulo de
Radiologia e Diagnóstico

Odontologia Digital:
O que o radiologista
precisa saber e
pode oferecer
Alan Costa | Arthur
Cortes | Lincoln Queiros

Osteonecrose x
medicamentos
antirreabsortivos e
antiangiogênicos Diagnóstico clínico e
aspectos radiográficos
Paulo Sérgio Santos

O virtual e o real nas
imagens diagnósticas:
discussão de
casos clínicos!
Ieda Crusoe-Rebello

As bases da tomografia
computadorizada,
suas limitações e
o estágio atual das
pesquisas científicas
Izabel Regina Fischer

Doenças Sistêmicas:
Quais alterações
bucais podemos
identificar?
Fabio Coracin

HealthTech - Como
as novas tecnologias
exponenciais vão
impactar o mercado
de radiologia
Cristiana Ferronatto

Explorando
a tomografia
computadorizada
fan beam
Fabricio Tuji

Mesa redonda "Laudos
à distância: como fazer
certo e melhor?"
Claudio Fróes |
Eduardo Alvarez |
Flávio Manzi | Maria
Beatriz Carrazzone |
Mauro M. do Prado

Programação

Todos estes avanços, e muitos outros temas
relevantes nesta especialidade, serão
abordados durante o módulo de Radiologia
e Diagnóstico Bucal no CIOGO 2019, que
acontece nos dias 13 e 14 de setembro
(sexta e sábado). A coordenadora explica
que a programação está pautada em três
pontos principais da especialidade hoje: as
inovações tecnológicas, com foco no que a
Radiologia pode oferecer e no que o clínico
espera receber; na integração do diagnóstico
de imagens com situações sistêmicas do
paciente; e nos laudos à distância e suas
responsabilidades.
Tessa explica que os palestrantes convidados
foram escolhidos por serem referências
nacionais nestes três focos do evento, com
uma ampla experiência clínica e científica
nas respectivas temáticas e que poderão
contribuir significativamente para o aperfeiçoamento profissional dos congressistas que
participarem do módulo.
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odontopediatria

lazer 23

Odontopediatria com
abordagem multidisciplinar

Férias: hora de viajar com a família

OS RECURSOS QUE ESTÃO DEIXANDO OS
TRATAMENTOS INFANTIS MAIS FÁCEIS, RÁPIDOS
E TRANQUILOS PARA AS CRIANÇAS

O RECESSO ESCOLAR DO MÊS DE JULHO ESTÁ CHEGANDO E AINDA DÁ TEMPO
DE PROGRAMAR UMA VIAGEM COM A FAMÍLIA. O MERCADO TURÍSTICO AINDA
OFERECE ALGUNS PACOTES PROMOCIONAIS PARA DENTRO E FORA DO BRASIL

Um dos módulos de especialidade que se
destacaram no CIOGO 2017 deve repetir o
sucesso no evento e ser ainda mais disputado.
Este ano, o Módulo de Odontopediatria do
CIOGO abordará as mais recentes pesquisas
no sentido de oferecer à criança o mínimo de
intervenção possível para que ela possa lidar
com o tratamento de forma mais tranquila.
Esta edição promete ser mais especial porque
o CIOGO coincidirá com o 4º Encontro Goiano
de Odontopediatria e abordará os temas mais
atuais da especialidade.
A organização do Módulo de Odontopediatria
está a cargo da equipe Ped, responsável pela
Odontopediatria na ABO Goiás. A coordenadora do módulo, professora doutora Anelise
Daher, afirma que a especialidade sempre teve
grandes expoentes nacionais no panorama
mundial, cresceu nos últimos 10 anos e está
em alta no momento. “Isso se deve a políticas
de incentivo para valorização da especialidade
pelas principais entidades da Odontopediatria
nacional, como a Associação Brasileira de
Odontopediatria e sua Regional Goiás”, destaca.
Outro impulso foi a necessidade e incorporação
de especialistas nos serviços de saúde, principalmente para atendimento de crianças abaixo
de cinco anos de idade, o que fez com que a
especialidade fosse mais valorizada. Anelise
lembra que, em 2009, quando foi chamada para
assumir a coordenação da Odontopediatria na
ABO Goiás, viu um momento ruim da especialidade no Estado, sem procura pelos cursos de especialização. “Viemos com uma proposta nova
de uma formação diferenciada do odontopediatra e conseguimos retomar a Odontopediatria
na ABO e no Estado”, relata.

Hoje, já há uma procura grande por parte de
dentistas para serem odontopediatras. Dados
do Ministério da Saúde, do Saúde Bucal Brasil,
mostram que as crianças brasileiras precisam
muito de odontopediatras. Em Goiás, crianças
abaixo dos cinco anos já têm cerca de dois
dentes perdidos, cariados ou com obturação
por causa de cárie, uma média elevada.
Segundo a doutora Anelise, essas crianças
precisam de profissionais com formação em
Odontopediatria, que saibam lidar com seu
comportamento e fazer diagnóstico nesta
faixa etária.

Tendências e inovações

Assim como em outras especialidades, a
Odontopediatria é uma ciência que vive se
renovando com pesquisas, nas quais têm se
estudado muito sobre as intervenções em
Odontopediatria, no sentido de oferecer à
criança a mínima intervenção possível para
que ela possa lidar com o tratamento de forma
mais tranquila. “As decisões da forma de tratar
a criança têm sido muito debatidas: quando
intervir, em que lesão, qual o melhor material
que vou usar para que ela sofra o mínimo
possível”, explica Anelise.
Em termos de inovação tecnológica, o módulo
abordará os tratamentos endodônticos (canal
em crianças), que hoje passam por abordagens
sobre o que a tecnologia pode auxiliar, como
equipamentos eletrônicos de intervenção que
facilitam o tratamento e tornam o tempo de
atendimento menor. “O próprio advento do
uso do laser e até que ponto ele pode ser utilizado com segurança, o que há de evidência
científica e o que ainda não há comprovação”,
destaca a professora.

Também serão abordadas questões interdisciplinares na Odontopediatria, como a
Ortopedia, no tratamento de não-oclusão
em criança, quando se pode lançar mão de
aparelhos e outras intervenções. O Módulo da
Odontopediatria será realizado no dia 13 de
setembro, dentro da programação do CIOGO.
Programação do módulo
de Odontopediatria

Desenhe o sorriso do
seu filho... nos primeiros
1000 dias de vida
Marise Helena C. Tofoli
Simone Silva Ramos

Reabilitação em
dentes decíduos coroas de zircônia
e de aço
Carla S. Pereira

Como o dentista pode
salvar vidas de crianças
em situação de risco
Camila de Freitas
Durval Pedroso

Cárie na primeira
infância: seus
fatores biológicos e
comportamentais
Saul Martins de Paiva

Reabilitação de
molares e incisivos
permanentes com
distúrbios hipoplásicos
Daniela Rios

Tratamento endodôntico
em dentes decíduos:
Materiais, conceitos
e técnicas atuais
Paulo Nelson Filho

Diferenciais e
atualidades na cirurgia
em pacientes infantis
Ricardo de Nardi Fonoff

A odontopediatria
vista pelo ortopedista
funcional
Sergio Polizio Terçarolli

Muita gente costuma aproveitar o recesso escolar do mês
de julho para viajar com a família. Mas este é um período
em que os pacotes de viagem costumam ficar mais caros,
em virtude da maior demanda. Além disso, quem compra
mais cedo, consegue encontrar valores mais em conta.
Porém, para quem não conseguiu se planejar, algumas operadoras ainda contam com alguns pacotes promocionais,
para destinos dentro e fora do Brasil. Outra boa notícia é
que a maioria dos pacotes têm pagamento parcelado.
“Sempre existem famílias que deixam para procurar
pacotes na última hora, mas ainda é possível encontrar
algumas tarifas promocionais”, garante a consultora de
viagem Sejana Nascimento, da Tropical Turismo. Segundo
ela, as famílias que se programam com antecedência são
aquelas que têm o hábito de viajar sempre. “Este ano, a
procura por pacotes está maior que no ano passado”, ressalta. Sejana lembra que o destino preferido dos goianos
nas férias de julho são as praias do Nordeste, onde ainda
é possível curtir um sol, mesmo estando no inverno.
Muitos hotéis apostam em programações especiais para as
crianças neste mês de julho. Os resorts Rio Quente e Costa
do Sauípe, por exemplo, anunciaram uma nova atração
durante as férias: o Detetives do Prédio Azul (D.P.A.), uma
programação cheia de brincadeiras para agitar as férias
da criançada, possibilitando que os pais consigam relaxar
mais. A Costa do Sauípe também contará com um quarto
exclusivo D.P.A., inspirado no universo da série, que vai ao
ar no canal Gloob, sendo sucesso entre as crianças.
O proprietário da Orcatur Turismo, Márcio Cunha, conta
que, este ano, ainda é possível encontrar preços não tão
altos para este período, que costuma ser inflacionado, por
conta dos bloqueios feitos pelas operadoras. A Odonto
mostra algumas opções de pacotes disponíveis no mercado para as férias de julho, que podem ser parcelados em 10
vezes sem juros nos cartões. Mas vale lembrar que todos
são sujeitos à disponibilidade no momento da compra.

Salvador – De 26 a 31 de julho, no Hotel Sol Plaza Sleep,
com passagem aérea ida e volta, saindo de Goiânia, e 5 diárias em apartamento duplo com café da manhã. Pacote para
duas pessoas e crianças de até 11 anos grátis: R$ 2.202,97
Rio de Janeiro – De 6 a 9 de julho, no Hotel Atlântico
Copacabana, com passagem aérea e 3 diárias em apartamento duplo com café da manhã. Pacotes para duas
pessoas e crianças de até 11 anos grátis: R$ 2.181,59.
Maceió – De 27 de julho a 3 de agosto, no Flix Hotel, com
passagem aérea e 7 diárias em apartamento duplo com
café da manhã. Pacote para duas pessoas e crianças de
até 11 anos grátis: R$ 3.628,34
Gramado – De 29 de junho a 3 de julho, no Hotel Estrelas
da Serra Rota Sul, com passagem aérea e 4 diárias em
apartamento duplo com café da manhã. Pacote para duas
pessoas e crianças de até 11 anos free: R$ 1.960,49.
Cruzeiro Miami e Caribe – De 7 a 14 de julho, no NCL
Breakaway, com embarque em Miami e passando por
Honduras, Belize e México. Preço de 7 diárias com pensão
completa por R$ 3.856,50 por pessoa em cabine dupla
interna, sem passagem aérea.
Rio Quente Resorts – De 4 a 7 de julho, hospedagem no
Hotel Giardino, com meia pensão e a programação especial de férias “Julho com D.P.A”. Pacote com três diárias
para dois adultos com crianças de até 11 anos: R$ 2.873,55.
Chile – De 27 a 31 de julho, no Hotel Torremayor, padrão 4
estrelas, em apartamento duplo com café da manhã, com
passagem aérea. Pacote por pessoa: R$ 3.700,00.
Argentina – De 25 a 29 de julho, no Hotel Bristol de
Buenos Aires, padrão 4 estrelas, em apartamento duplo
com café da manhã, e passagem aérea. Pacote por pessoa:
R$ 2.400,00.
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Odontologia no
leito hospitalar
PACIENTES INTERNADOS EM HOSPITAIS PRECISAM
DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO, O QUE PREVINE
VÁRIAS INFECÇÕES. NO CIOGO 2019, UTI CÊNICA
MOSTRARÁ INTEGRAÇÃO ENTRE A TERAPIA INTENSIVA,
ODONTOLOGIA HOSPITALAR E OUTRAS ÁREAS
Apesar de um projeto de lei que tornaria obrigatória a prestação de
assistência odontológica a pacientes internados em hospitais ou em
regime domiciliar ter sido vetado recentemente, o que ainda pode
ser revertido pelo congresso nacional, existem algumas legislações
que já regulamentam a presença dos cirurgiões-dentistas dentro dos
hospitais, como a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC 7/2010) da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Além de melhorar as
condições dos doentes, a medida amplia o campo de trabalho para a
Odontologia Hospitalar.

infecções. “Eles ficam imunodeprimidos em função do constante uso
de medicamentos e do tempo de internação, podendo desenvolver
doenças sérias, como uma pneumonia bacteriana ou fúngica e até a
endocardite, uma infecção do coração, que pode ser originada de uma
infecção na boca”, adverte. Depois de 48 horas de internação, já existe
o risco de evolução para pneumonia. Mas o quadro também pode
evoluir para outras complicações, que resultem num acidente vascular
cerebral (AVC), abcessos cerebrais e sepse de foco bucal, que podem
levar o paciente a óbito.

O Projeto de Lei Complementar 34/2013 havia sido aprovado no
Senado recentemente, depois de tramitar durante muito tempo e até
ser arquivado no fim do ano passado, quando o Conselho Federal de
Odontologia (CFO) e os Conselhos Regionais realizaram uma verdadeira
força tarefa pelo seu desarquivamento. Porém, o projeto acabou sendo
vetado pelo presidente Jair Bolsonaro. Mas a coordenadora do curso
de Odontologia Hospitalar da ABO Goiás e presidente da Comissão de
Odontologia Hospitalar do Conselho Regional de Odontologia em Goiás
(CRO-GO) e da Sociedade de Terapia Intensiva do Estado (Sotiego),
Camila de Freitas, informa que já existem legislações que regulamentam o assunto.

No caso dos pacientes internados em UTIs, há um comprometimento
maior da imunidade e bactérias que entram pela boca são um grande
risco. Camila lembra que estes pacientes acabam ficando muito tempo
com a boca aberta, com uma higiene bucal deficiente e com suas defesas comprometidas. Nos pacientes inconscientes, até mesmo a saliva
pode descer para o pulmão e causar infecções. Pacientes em coma
também são mais propensos a morder a língua e os lábios e também
têm alterações da salivação, que podem levar ao ressecamento, o que
pode ser evitado.

Além da resolução da Anvisa, ela lembra que várias leis estaduais e
municipais já obrigam os hospitais a terem dentistas. “Na Câmara de
Goiânia, também já tramita um projeto de lei pra termos nossa própria
legislação municipal sobre o assunto”, informa Camila. Mas o problema do veto à lei federal é que os planos de saúde podem usar isso
como argumento para recusarem a cobertura dos tratamentos, que
possibilitam que pacientes tenham menos infecções, dores e tempo
de internação.
Ela lembra que a maior fonte de aspiração de bactérias que chegam
ao pulmão é a boca e pacientes que ficam muito tempo internados
desenvolvem uma condição bucal ruim, sendo mais propensos a

Muitos pacientes diabéticos também ficam peregrinando em busca
de atendimento, pois é comum os profissionais terem insegurança em
atendê-los. Segundo a cirurgiã-dentista, um odontólogo hospitalar
consegue assistir melhor um diabético, cardiopata, uma pessoa com
sequelas de AVC ou um paciente que faz hemodiálise. Camila acredita
que a procura pelo curso de Odontologia Hospitalar e Pacientes
Sistematicamente Comprometidos, da ABO Goiás, tende a aumentar.
O curso de pós-graduação tem duração de 18 meses e o aluno sai
habilitado em Odontologia Hospitalar e Laserterapia.

UTI Cênica será ampliada no CIOGO 2019

A próxima edição do CIOGO contará mais uma vez com uma UTI Cênica.
Desta vez, o espaço será ampliado por conta da grande procura
registrada na última edição do CIOGO, realizada em 2017, quando a organização foi surpreendida, a sala ficou lotada e muita gente conseguiu
assistir as palestras, pois a programação era gratuita, com ocupação
por ordem de chegada, sujeita a lotação.
A UTI Cênica oferecerá vários cursos da área médica voltados para
profissionais da Odontologia e que pode ser estendido à Fisioterapia,
Fonoaudiologia e Enfermagem. Camila de Freitas explica que serão
aulas teóricas e práticas, mais uma vez através de uma parceria entre
a ABO Goiás e a Sociedade de Terapia Intensiva de Goiás (Sotiego).

Mas os pacientes não são os únicos beneficiados. Camila de Freitas
ressalta que, para hospitais e planos de saúde, a garantia de um
tratamento mais completo para os doentes, que ajude a evitar diversas
complicações, resultará num giro maior dos leitos porque os pacientes
ficarão menos tempo internados e usando antibióticos, o que reduz os
custos para todo o sistema.
Para cirurgiões-dentistas, a Odontologia Hospitalar é mais um campo
promissor de atuação. “É uma área onde o profissional enriquece
muito seu consultório porque passa a estudar sobre o paciente de
forma mais integrada”, destaca. O conhecimento aprofundadado sobre
doenças e medicações e a proximidade de outros profissionais de
saúde tornam possível assistir o paciente de forma mais completa.

Na visão do presidente da Sotiego, o médico Durval Pedroso, a
importância da UTI Cênica para estudantes e profissionais da saúde
é justamente o fato dela integrar a medicina e a terapia intensiva à
Odontologia Hospitalar. “Hoje, esta é uma área de atuação regulamentada pelo CFO, de extrema importância e muito validada do ponto
de vista da qualidade assistencial do paciente dentro da unidade
hospitalar”, destaca.
No que diz respeito ao paciente crítico ou gravemente enfermo, a
relevância é ainda maior. Segundo Durval Pedroso, existem vários
trabalhos que mostram que o odontólogo dentro da UTI miniminiza
diagnósticos tardios de sepse de foco bucal e atua diretamente na
prevenção da pneumonia associada à ventilação mecânica. “São
aspectos muito positivos, haja visto que o País tem uma saúde bucal
extremamente pobre e fraca”, ressalta o presidente da Sotiego.
A programação da UTI Cênica, no CIOGO 2019, busca a integração multidisciplinar e a consolidação do entendimento de que a Odontologia
também faz parte da terapia intensiva, incluindo temas que destacam
a importância do odontólogo em UTI e minicursos de atenção à
Odontologia Hospitalar. Para Durval Pedroso, a ABO Goiás e a Sotiego
saem ganhando muito com essa integração. “É a terapia intensiva
fortalecendo a Odontologia Hospitalar, e vice-versa”, destaca Durval.

Em Abril, o Grupo Rosa promoveu a "Venda Honesta", onde as pessoas podiam comprar bombons e pagar espontaneamente depositando o valor em uma urna, destacando a "Ética" como um dos valores da ABO Goiás. Além dessa
ação, em comemoração à Páscoa, o grupo distribuiu ovos de chocolate às alunas do curso de Formação de ASB

Hospitais e planos

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.
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Em Maio, o Grupo Roxo distribuiu lembrancinhas e fez um quadro de homenagens em comemoração ao
"Mês das Mães"; também promoveu a reciclagem e distribuiu mudas de plantas medicinais e comestíveis
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Mergulho que renova
as energias
A ODONTOPEDIATRA E ORTODONTISTA VERA
LEÃO FEZ DO MERGULHO SUA GRANDE PAIXÃO.
É NAS PROFUNDEZAS DE LAGOS E MARES QUE ELA
ALIVIA AS TENSÕES COTIDIANAS, RECARREGA AS
BATERIAS E SE SENTE RENOVADA PARA ENCARAR A
ROTINA DE SEU CONSULTÓRIO COM MAIS LEVEZA

O fundo do mar abriga animais fantásticos e proporciona experiências pouco usuais com essas grandes feras
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As águas profundas se tornaram um refúgio de paz e beleza, onde a
odontopediatra e ortodontista Vera Regina Leão renova suas energias
para o trabalho cotidiano. Ela é adepta do mergulho desde 2011. Hoje,
as viagens que Vera faz para descansar, seja para dentro ou fora do
Brasil, sempre incluem destinos relacionados à prática do esporte, seja
em lagos ou em qualquer um dos oceanos pelo mundo, mais especificamente, nas profundezas deles.

Hoje, é ela quem leva os amigos para a prática do mergulho. No próximo réveillon, a dentista já tem mais uma viagem programada para
o México, ou mais especificamente, como não poderia deixar de ser,
para o mar mexicano. Em janeiro, ela visitará as Ilhas Revillagigedo,
um esparso e isolado arquipélago de quatro ilhas vulcânicas, no
Oceano Pacífico, pertencentes ao México. “Passaremos uma semana
em um barco, praticando mergulho o dia todo”, destaca. Vera lembra
que já fez viagens parecidas, como no Mar Vermelho, onde também
ficou uma semana embarcada, e na Costa Rica, onde permaneceu por
10 dias no mar. “A vista é simplesmente maravilhosa. São experiências
inesquecíveis”, garante.

Para quem se interessa pelo mergulho, mas ainda não teve esta experiência, ela informa que Goiânia já conta com uma escola do esporte,
chamada Mundo Sub, localizada no Setor Jaó, que oferece cursos por
hora, com horários flexíveis. Na escola, o aluno aprende desde as noções
básicas de mergulho, podendo chegar até a um nível mais avançado.
Com 43 anos de idade e formada em Odontologia há 20 anos, Vera
Leão conta que o trabalho com crianças é outra grande paixão que ela
coloca em prática na rotina profissional de seu consultório. “Trabalhei
na Associação Pestalozzi por oito anos e, desde então, lido muito bem
com as crianças. Para mim, é muito natural atendê-las. Me sinto muito
bem”, diz a odontopediatra e mergulhadora.

A cirurgiã-dentista Vera Leão tem no mergulho sua maior paixão

Tudo começou quando ela fez um curso de mergulho em Brasília, no
Lago Paranoá, por influência de amigos que eram instrutores e, de
repente, o esporte se tornou a paixão da dentista. Vera sempre foi
adepta da natureza. Mas, antes desta experiência, ela garante que nunca havia pensado em fazer mergulho, apesar de já ter cogitado estudar
Biologia Marinha, pois sempre gostou muito do mar. “Gosto muito da
sensação de liberdade e desafio que ele me proporciona”, ressalta.
Hoje, a odontopediatra mergulha sempre que viaja para o litoral e
alguns lagos. “As viagens têm que incluir mergulho”, afirma, categórica.
Vera conta que já foi para lugares como o Egito, onde mergulhou no
Mar Vermelho, para as Ilhas Galápagos, no Equador, Ilhas Cocos, na
Costa Rica, para o Caribe e a África do Sul. No Brasil, entre seus lugares
preferidos, estão Fernando de Noronha e Recife. Em viagens mais próximas, ela às vezes vai treinar no Lago Paranoá ou até no município de
Mara Rosa, no Norte de Goiás, onde uma mina desativada foi alagada,
gerando um lago com 50 metros de profundidade.

Segurança

As férias acontecem de duas a três vezes por ano. Como não existem
muitas opções em Goiás, Vera não consegue praticar sua grande paixão
com mais regularidade, como gostaria. “Só não vou mais vezes porque
não é possível”, justifica. Além disso, este é um esporte caro, que exige
um certo investimento. “Como os equipamentos são caros, exigem
uma manutenção constante para que não necessitem ser trocados e,
principalmente, por uma questão de segurança ao usá-los”, explica.

A dentista conta que a preparação para o mergulho começa desde a
organização da viagem, quando é preciso reunir todos os equipamentos necessários para a prática do esporte com segurança. Uma das
maiores preocupações é com o regulador, que conecta o mergulhador
ao cilindro. “Se ele travar e não tiver ninguém por perto para ajudar,
pode provocar um acidente grave”, adverte.
Outra grande recompensa proporcionada pelo esporte é o grande
número de amizades que ela já fez nestes oito anos de mergulho.
“Sempre viajo com grupos de pessoas que já conheço, mas acabo
fazendo novas amizades durante a viagem. Já conheço gente do mundo
inteiro”, destaca. Agora, Vera resolveu ir mais além na paixão pelo
esporte e está fazendo um curso de mergulho para resgate. Outro
projeto é fazer também um curso de mergulho em cavernas. “É muito
boa a sensação de isolamento, poder ouvir sua própria respiração no
fundo d’água”, justifica.

Rotina

A dentista conta que ainda concilia a rotina diária de trabalho, em
período integral, com a prática de outros esportes que garantem um bom
condicionamento físico, essencial para a realização do mergulho em
águas profundas, que exige muito do corpo. Além de treinar diariamente
em uma academia, ela ainda faz pilates duas vezes por semana. “Os equipamentos são muito pesados e a atividade do mergulho demanda muito
gasto energético e um bom controle sobre a respiração”, explica Vera.
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