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11 A 14 DE SETEMBRO

CIOGO 2019
SURPREENDENTE
ITALIANO IGNAZIO LOI
É UMA DAS GRANDES
ATRAÇÕES DO
CONGRESSO
RECORDES

EDIÇÃO 2019 SUPERA
NÚMEROS DE EDIÇÕES
ANTERIOES
garanta sua vaga

inscrições seguem em
ritmo intenso e algumas
atividades já estão
próximas da lotação
PRÓTESE DENTÁRIA

“DENTAL GLOBO E
AMIGOS” REALIZAM UM
GRANDE ENCONTRO DE
PROTÉTICOS NO
CIOGO 2019

Editorial
Chegou a hora! A poucos dias do início de um dos maiores eventos da Odontologia no

informações dentro de suas respectivas áreas. A Odonto também traz uma reportagem

Brasil e na América Latina, o enfoque desta edição não poderia ser outro: o Congresso

especial apresentando o Módulo da Equipe Auxiliar, voltado aos profissionais que

Internacional de Odontologia de Goiás (CIOGO 2019). Entre os próximos dias 11 e 14 de

tanto contribuem para a excelência no funcionamento dos consultórios odontológicos.

setembro, cerca de 11 mil congressistas estarão reunidos no Centro de Convenções de

O evento abordará as principais habilidades técnicas, de gestão e atendimento, que

Goiânia para atualizarem seus conhecimentos em torno das mais recentes inovações

são exigidas dos auxiliares atualmente.
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E como acontece em todas as edições, a Odonto fala sobre mais um importante estudo
E para colocar você por dentro de tudo que acontecerá no CIOGO 2019, trouxemos

publicado na Revista Robrac e que está auxiliando profissionais pelo País afora. O
artigo ‘Fratura Zigomática Tratada com Fixação em Ponto Único’ mostra que é possível

que tem três pilares: científico, comercial e social. A solenidade de abertura será na

tratar traumas e fraturas faciais de forma mais simplificada, com melhores resultados

noite do dia 11 de setembro, quando acontece o sorteio de um consultório Gnatus

estéticos e menos custos, riscos, incômodos e morbidade, o que pode facilitar o acesso

G1 FIT entre os inscritos para o congresso que estiverem presentes. Os congressistas

aos tratamentos na rede pública.
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Prótese fixa
simplificada
e estável

em produtos, técnicas e procedimentos odontológicos.

uma reportagem com informações completas sobre a extensa programação do evento,
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também serão brindados com um show de comédia stand up do humorista Oscar
Filho. A reportagem também traz informações sobre as inscrições, horários, normas e o

Nesta edição, mostraremos o hobby do professor de Endodontia e coordenador de

funcionamento do evento em geral.

Extensão do curso de Odontologia da UniEvangélica, Giulliano Caixeta Serpa, que usa
o jiu-jitsu para obter mais condicionamento físico e para aliviar as tensões cotidianas.

Também falaremos um pouco sobre as palestras internacionais que acontecerão

Com esta arte marcial, ele aprendeu como contornar situações mais difíceis de seu dia

no Congresso, com profissionais que estão entre os maiores nomes da Odontologia

a dia, com princípios de disciplina, inteligência e técnica.

mundial. Um deles é o português Paulo Monteiro, coordenador de Pós-Graduação e
chefe da Equipe de Dentisteria Estética no Instituto Superior de Ciências da Saúde Egas

Nossa tradicional reportagem com dicas de lazer mostra aos congressistas do CIOGO,

Moniz, em Lisboa, Portugal, que ministrará uma palestra sobre restauração de dentes

principalmente aqueles que virão de outros estados e países, dicas de locais com

escurecidos, apresentando as mais recentes técnicas e materiais do segmento.

boa gastronomia regional e entretenimento na capital, além de alguns dos principais

16

destinos turísticos do interior do Estado. Vocês verão que Goiás tem muitas belezas
Outro grande nome que estará presente neste CIOGO é o italiano Ignazio Loi, especia-

naturais, como parques, cachoeiras, lagos e rios, além de cidades históricas que já são

lista em Odontoestomatologia e Prótese Dentária pela Universidade de Cagliari, na

consideradas patrimônios nacionais e até mundiais. Com certeza, não faltarão locais

Itália, e sócio ativo da Academia Italiana de Odontologia Protética (AIOP). Ele mostrará

para conhecer e se divertir muito antes, durante ou depois do Congresso.
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Desejamos que todos aproveitem ao máximo o CIOGO 2019, a cidade de Goiânia e o

intervenções multidisciplinares.

Estado de Goiás!

Nesta edição, você também vai saber um pouco sobre os Módulos de Especialidades

Boa leitura!

que acontecerão no Congresso e que levarão aos participantes as mais recentes
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Programação Científica

Expediente
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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Estética em restaurações sobre
dentes escurecidosrobrac em

as novas abordagens na prótese fixa, através de uma técnica mais simplificada,
chamada BOPT, que permite intervir em casos clínicos já tratados com próteses, sem
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CIOGO 2019: grandes
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Programa Sorrir

Especialidades em
destaque

Corpo e mente fortalecidos
para o trabalho
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PROMOÇÃO EXCLUSIVA PARA O CIOGO 2019

4 cursos

Programação Científica

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: 27 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

Gerir Odonto: ferramentas para o seu sucesso
ʓʓ Coordenação: Alessandro Freire e Henrique Taniguchi
ɍɍInício: 27 de Setembro de 2019

62
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##Carga Horária: 50 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 Endodontia - Protocolo
simplificado do acesso à restauração
ʓʓCoordenação: Equipe EndoScience
ɍɍInício: 04 e 05 de Outubro de 2019

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

Imersão em Aumento de Coroa Clínica:
Cirurgia Estética do Sorriso
ʓʓCoordenação: Amin de Macedo Mamede
ɍɍInício: 07 a 09 de Outubro de 2019

Imersão em Odontologia para
Cardiopatas e Diabéticos
ʓʓCoordenação: Camila de Freitas e Alberto Las Casas Jr
ɍɍInício: 28 a 30 de outubro

##Carga Horária: 12 horas

##Carga Horária: 23 horas

Imersão em Recobrimento Radicular
ʓʓCoordenação: Amin de Macedo Mamede
ɍɍInício: 09 a 11 de Outubro de 2019

##Carga Horária: 23 horas

##Carga Horária: 20 horas

##Carga Horária: 50 horas

##Carga Horária: 24 horas

Imersão em Disfunções Temporomandibulares
ʓʓCoordenação: Sormani Pimenta Sacchetto
ɍɍInício: 06 a 08 de Novembro de 2019

##Carga Horária: 22 horas

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

Restabelecimento de DVO - Conceitos
com Resultados Clínicos
ʓʓCoordenação: Equipe Dentística
ɍɍInício: 16 de Outubro de 2019

Imersão em Instrumentação Rotatória
e Recíproca dos Canais Radiculares
ʓʓCoordenação: Prof. Dr. Iussif Mamede Neto
ɍɍInício: 07 a 09 de Novembro 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

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

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

##Carga Horária: 16 horas

##Carga Horária: 24 horas

##Carga Horária: 100 horas

##Carga Horária: 24 horas

APROVEITE
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##Carga Horária: 20 horas
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##Carga Horária: 96 horas

A máquina de cartões ideal
para o seu consultório
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Estética em restaurações
sobre dentes escurecidos
SOLUÇÕES EM TÉCNICAS E MATERIAIS PARA
MELHORES RESULTADOS EM RESTAURAÇÕES DE
DENTES ESCURECIDOS SERÃO APRESENTADAS
EM PALESTRA INTERNACIONAL NO CIOGO 2019

Uma das maiores demandas da Odontologia Restauradora Estética
moderna sempre foi a reabilitação estética de dentes escurecidos com
resultados naturais. Por isso, este será um dos assuntos abordados durante sua palestra internacional no CIOGO 2019. Referência mundial da
área, Paulo Monteiro, diretor e coordenador de pós-graduação e chefe
da Equipe de Consulta Assistencial de Dentisteria Estética no Instituto
Superior de Ciências da Saúde Egas Moniz, em Lisboa, Portugal,
ministrará a palestra Restauração de Dentes Escurecidos – Resinas
Compostas e Facetas Cerâmicas, dia 12/09, às 14h30.
O professor Paulo Monteiro, que viaja o mundo dando cursos e palestras sobre o assunto (já ministrou em mais de 400 congressos e cursos
em diversos países), falará sobre o tratamento e reabilitação de dentes
escurecidos, abordando as diferentes soluções a nível de materiais
e técnicas que podem ser usadas no dia a dia. Ele ressalta que a
reabilitação e mascaramento de dentes escurecidos é um dos desafios
da Odontologia Estética. “Atualmente, existem diferentes formas de
resolver estes casos, sempre de forma natural, estética e minimamente
invasiva”, garante.
Entre os materiais restauradores que podem ser utilizados para este
tipo de situação, segundo Paulo Monteiro, encontram-se as resinas
compostas e as cerâmicas dentárias. No entanto, para que o resultado
seja o mais estético e funcional possível, a escolha do material, a
técnica utilizada, as espessuras e opacidade dos materiais são muito
importantes. “Durante a palestra, iremos fazer uma atualização dos
materiais restauradores disponíveis (opacificadores, resinas compostas, cerâmicas), técnicas, preparo dentário e passo a passo clínico
detalhado para que o resultado final seja o mais natural e imperceptível, sempre com o máximo de previsibilidade”, informa o professor.

Dentes brancos

Paulo Monteiro ressalta que, hoje em dia, todos os pacientes querem
ter bons resultados estéticos quando fazem tratamentos restauradores,

ou seja, ter dentes mais brancos é sempre uma grande demanda.
Segundo ele, muitas vezes os profissionais se deparam com casos em
que os dentes existentes estão muito escuros. Este escurecimento mais
agressivo pode ser provocado por diferentes razões. Por isso, um dos
maiores desafios é tentar conseguir dar ao paciente um sorriso branco e,
ao mesmo tempo, preservar ao máximo a estrutura dentária e encobrir
ou mascarar o aspecto inicial.
“No CIOGO, iremos discutir os materiais mais recentes existentes no
mercado e as técnicas analógicas e digitais que nos permitem conseguir
esse resultado”, avisa o professor, que é membro honorário do grupo
Style Italiano, da Sociedade Romena de Estética Dentária e da European
Society of Cosmetic Dentistry. Ele elogia a qualidade do trabalho da
Odontologia brasileira, considerada uma das melhores do mundo e diz
que, a nível de estética dentária, o que se tem feito e desenvolvido no
Brasil é uma referência para todo o mundo. “A cada ano que passa, a
Odontologia que os brasileiros praticam é mais conhecida e valorizada
nos quatro cantos do planeta”, avalia.
Paulo Monteiro participará pela segunda vez do CIOGO. De acordo com
ele, a edição de 2017 foi uma experiência inesquecível, não só pela
qualidade científica do evento, mas também pela sua dimensão a nível
de participantes e envolvimento social. “Já é um dos grandes eventos
internacionais da Odontologia e, a cada edição, está mais forte e com
mais participantes”, destaca.
Ele lembra que, depois do CIOGO, já teve a oportunidade de ministrar
cursos práticos na ABO Goiás sobre resinas compostas com turmas
nacionais e internacionais. “A energia, dinâmica e interação com os participantes é algo muito especial, que me faz sempre querer voltar. A ABO
Goiás é uma casa especial, liderada por pessoas muito especiais, assim
como acontece com o CIOGO”, afirma o professor, que é autor e coautor
de publicações clínicas e científicas em jornais nacionais e internacionais e consultor científico de vários fabricantes de materiais dentários.

8 robrac em destaque

Tratamento mais simples,
barato e eficiente
ESTUDO PUBLICADO NA ROBRAC MOSTRA QUE AS FRATURAS ZIGOMÁTICAS
TRATADAS COM A FIXAÇÃO EM UM PONTO ÚNICO TRAZEM DIVERSOS
BENEFÍCIOS, COMO MENORES CUSTOS E MELHORA DA ESTÉTICA FACIAL
Os pacientes com fratura de zigoma, juntamente com os de mandíbula
e ossos do nariz, representam uma grande incidência no serviço público
de saúde, totalizando quase 100% dos casos de fraturas de ossos faciais.
Mas já é possível tratar estes pacientes de forma mais simplificada, com
melhores resultados estéticos e menores custos, riscos, incômodos e
morbidade. Essas são as conclusões de um estudo que motivou a publicação do artigo ‘Fratura Zigomática Tratada com Fixação em Ponto Único’,
publicada na Revista Odontológica do Brasil Central (Robrac).
Houve um crescimento da incidência de traumas e fraturas faciais nos
últimos anos, principalmente por conta da violência urbana e acidentes
de trânsito, o que trouxe aos pacientes alterações funcionais, comportamentais e estéticas. A maioria deles são jovens do sexo masculino.
O assistente do Serviço de Cirurgia Buco Maxilo Facial (BMF) do Hospital
Regional de Osasco (SP) e professor orientador do Programa de PósGraduação da Faculdade de Odontologia da Universidade Ibirapuera
(SP), Elio Hitoshi Shinohara, informa que foi essa grande quantidade de
pacientes com fratura zigomática que motivou a produção do artigo.
O estudo descreve uma técnica relativamente simples e fundamentalmente barata, acessível à maioria dos serviços públicos de saúde no
Brasil. Segundo Shinohara, responsável pelo procedimento, o artigo
relata que, com a fixação de um ponto único e reproduzível, é possível
obter bons resultados. Além disso, é uma técnica economicamente
acessível porque faz uso de menos material de fixação, que são as
placas e parafusos de titânio. “Em casos bem indicados apresenta
resultados previsíveis e estáveis a longo prazo”, destaca.

Paciente

O caso que motivou o estudo publicado na Robrac é o de um paciente
do sexo masculino, de 58 anos, saudável, que foi encaminhado ao
Pronto Socorro Municipal de Osasco (SP), onde relatou ter sido assaltado e sofrido um trauma facial. O exame físico específico mostrou
perda de projeção zigomática direita, degrau palpável na sutura fronto
zigomática, degrau mínimo no rebordo infra orbital e movimentação
ocular normal, sem perda de sensibilidade na porção infra orbital.
De acordo com o estudo, após exames laboratoriais e consentimento
para cirurgia, o paciente foi submetido a procedimento composto

por acesso supratarsal, exposição da fratura, redução, checagem da
projeção e fixação utilizando miniplaca 2.0 mm. Foi feita uma nova
checagem da posição do zigoma, onde se constatou a resolução do
degrau na margem infraorbital. No controle pós-operatório, observou-se abertura bucal normal e restauração da projeção zigomática.
“A fixação em ponto único em caso de fratura zigomática sem fragmentação é bem indicada pela reprodutibilidade de resultados, facilidade
na técnica e economia de material, em síntese, oferecendo ao paciente
um tratamento adequado na fixação”, explica Elio Shinohara. De acordo
com ele, o maior benefício é a simplicidade do tratamento, que restaura a estética e a função do osso zigomático. “É um tratamento ajustado
à realidade brasileira, onde os recursos do serviço público oscilam
muito e, na maioria das vezes, falta material adequado”, ressalta o
professor.
Com o chamado ‘Single point’, ele lembra que o profissional consegue
equacionar a fixação, estabilidade de resultado e economia. Por isso,
os benefícios incluem a menor morbidade, melhora da estética facial e
redução do risco de ocorrerem lesões sensoriais e o incômodo quando
são utilizadas as miniplacas e parafusos.
O estudo contou com as participações de Dayane Jaqueline Gross,
residente em Cirurgia e Traumatologia Buco Maxilo Facial do Hospital
Universitário Regional dos Campos Gerais, de Ponta Grossa (PR); Jéssica
Daniela Andreis, mestranda em Odontologia na Universidade Estadual
de Ponta Grossa (PR); André Takahashi, professor da disciplina de
Cirurgia Bucal da Universidade Estadual de Ponta Grossa; Plínio Jun
Iti Yokoyama, trainee em Cirurgia e Traumatologia Buco Maxilo Facial,
em Osasco; e dos também cirurgiões Buco Maxilo Facial do Hospital
Regional Doutor Vivaldo Martins Simões, de Osasco (SP), Fernando
Kendi Horikawa e Iron Ricardo Machado Snidei.
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 2019: grandes expectativas
JÁ ESTÁ QUASE TUDO PRONTO PARA UM DOS MAIORES CONGRESSOS DE ODONTOLOGIA
DO BRASIL E DA AMÉRICA LATINA, QUE DEVE RECEBER CERCA DE 11 MIL CONGRESSISTAS
DE VÁRIOS PAÍSES, MIL A MAIS QUE NA EDIÇÃO ANTERIOR, REALIZADA EM 2017
Faltam poucos dias para o início de um dos maiores eventos da
Odontologia brasileira, que deve reunir cerca de 11 mil congressistas,
entre profissionais e estudantes, de todo Brasil e de vários países da
América Latina, no Centro de Convenções de Goiânia. O 20º Congresso
Internacional de Odontologia de Goiás (CIOGO 2019), realizado pela
ABO Goiás, já registra números grandiosos, o que gera uma expectativa
crescente em torno de sua realização. Além do grande número de
congressistas – mil a mais que na última edição, realizada em 2017 -, o
Congresso também já teve 100% dos espaços para sua feira comercial
vendidos com uma antecedência recorde.
Entre os dias 11 e 14 de setembro, o CIOGO vai reunir os grandes nomes
da Odontologia mundial na atualidade, apresentando o que há de mais
moderno em procedimentos no mundo todo, através de uma extensa
programação técnica e científica. Com isso, os congressistas poderão
aprimorar seus conhecimentos e se atualizarem a respeito das mais
recentes inovações da Odontologia moderna, que estão facilitando
procedimentos e aprimorando resultados dentro dos consultórios. As inscrições, que também poderão ser feitas
durante o evento, estão em ritmo acelerado nestes
últimos dias que antecedem o CIOGO 2019.
A solenidade de abertura do evento está
marcada para o dia 11 de setembro (quarta-feira), às 20 horas, no Teatro Rio Vermelho
do Centro de Convenções, e contará com as
presenças de várias autoridades políticas
e as grandes lideranças e referências da
Odontologia brasileira. A abertura do CIOGO
contará com um grande show de comédia

stand up com o humorista, apresentador de TV e escritor Oscar Filho,
que estreou na TV em 2008, com o programa CQC – Custe o que custar,
na Band, ano em que também estreou seu solo stand-up ‘Putz Grill’,
que faz grande sucesso até hoje, 11 anos depois.
Os ingressos são exclusivos e gratuitos para congressistas, que terão
direito a um acompanhante. Vale lembrar que as poltronas são marcadas, com quantidade limitadas à capacidade do Teatro Rio Vermelho,
que é de 2 mil lugares.

Inscrições e sorteio

Os quase 11 mil congressistas que são aguardados para o CIOGO
2019 podem fazer suas inscrições de acordo com seu perfil, podendo
escolher entre uma extensa lista os cursos que mais interessarem para
sua formação ou atualização profissional. “Mas vale lembrar que as
vagas são limitadas e a procura nas últimas edições foi muito grande”,
lembra o diretor de Congressos da ABO Goiás, Rafael Decurcio. Por isso,
ele alerta para a importância do congressista se inscrever com a maior
antecedência possível para conseguir uma vaga nos cursos de seu
maior interesse.
Os valores das inscrições variam de acordo com o pacote escolhido
pelo congressista e a quantidade de atividades. Ele poderá fazer uma
inscrição básica, chamada de adesão, que dá acesso às conferências,
exposição de trabalhos científicos e fóruns. A partir daí, o participante
pode adicionar os cursos que pretende fazer, que são oferecidos em
pacotes que vão de três a 15 cursos. Há também a opção de inscrição
por módulos de especialidade, onde o congressista adquire pacotes fechados, que já contemplam a adesão básica e as atividades referentes
à sua especialidade.

Até
16/06
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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

R$ 110

Acadêmicos de
Graduação

GRATUITO

GRATUITO

R$ 50

R$ 65

TPD e Estudante TPD

GRATUITO

GRATUITO

R$ 70

R$ 90

Módulos de
Especialidade

Pré-venda
exclusiva
até 30/04

(PACOTE)

Cirurgião-Dentista
Associado à Rede ABO

R$ 330

Até
14/06
R$ 330

Até
16/08
R$ 390

Após
16/08
R$ 470

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

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

Adesão e cursos já inclusos no valor do pacote

CURSOS
Grade Principal
CirurgiãoDentista
Associado à
Rede ABO

CirurgiãoDentista Não
Associado à
Rede ABO

CirurgiãoDentista de
outros estados

Acadêmicos de
Graduação

TPD e Estudante
TPD

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

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

Novamente este ano, os congressistas partiparão do tradicional sorteio
de um consultório (Gnatus G1 FIT) na abertura do evento! Poderão
participar do sorteio cirurgiões-dentistas e acadêmicos de Odontologia
que se inscreverem em pacotes de cursos ou em módulos de especialidades até o dia 30 de agosto. Cada curso em que ele se inscreve dá
direito a um cupom e cada módulo de especialidade dará direito a cinco cupons. O sorteio acontecerá durante a solenidade de abertura e as
urnas estarão disponíveis a partir das 19 horas no evento. Vale lembrar
que o titular do cupom sorteado deverá estar presente no momento do
sorteio. Caso contrário, um novo cupom será sorteado.

Programação científica, social e comercial

O CIOGO é realizado com base em três pilares, formados pelas áreas
científica, social e comercial. O crescimento registrado pelo evento ao
longo dos anos de sua realização resultou na alta credibilidade que o
Congresso tem hoje junto aos profissionais de Odontologia e o mercado de produtos odontológicos em geral. Até mesmo por isso, todos
os 113 espaços que foram disponibilizados inicialmente para empresas
de variados segmentos na feira comercial do evento foram vendidos
com uma antecedência bem superior à última edição. Alguns espaços
extras chegaram a ser ofertados depois e também foram reservados
rapidamente.

No CIOGO, os participantes terão acesso a uma extensa programação
técnica, que inclui diversas palestras, conferências, módulos de especialidades e cursos da programação geral. Através deles, os congressistas terão a oportunidade de se atualizar sobre as últimas tendências e
inovações tecnológicas que estão revolucionando os vários segmentos
ligados à Odontologia no Brasil e no mundo todo.
Para isso, entre os palestrantes convidados que participam do evento,
estão grandes nomes internacionais da Odontologia, como o professor
argentino Aníbal Alonso, a maior autoridade em Oclusão no mundo, e o
cirurgião-dentista português Paulo Monteiro, especialista em Estética,
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P20
P19

que ensinará técnicas de restauração de dentes escurecidos. Outras
grandes referências internacionais do setor que estarão presentes no
CIOGO são: Diego Soler, Carlos Fernandez Villares, Roberto Tello, Oscar
Arauco, Ivan Contreras, Cíntia Rodriguez, Marco Abanto, Mauricio Peña
Castillo, Scarleth Montagut, Elvio Durando, Nicolas Caviglia, Ignazio Loi,
Vicenzo Musella e Jorge Hernán Lopez.
Durante o evento, profissionais, pesquisadores e acadêmicos também
terão a oportunidade de apresentar e discutir estudos e pesquisas em
diversas áreas da Odontologia. Os melhores trabalhos científicos apresentados este ano receberão R$ 15 mil em prêmios. A premiação em
dinheiro, oferecida pelo Laboratório Persona, contemplará os trabalhos
classificados nas primeiras colocações em cada uma das categorias:
R$ 1.200 para o primeiro lugar, R$ 800 para o segundo e R$ 500 para o
terceiro colocado.
Outra grande atração do CIOGO é sua programação social, um
importante espaço para confraternização entre os congressistas, que
também aproveitam o evento para rever colegas, fazer novas amizades
e se divertirem. Após o término da programação científica, haverá um
happy hour diariamente, das 19h30 às 22 horas.
O Congresso também contará com um espaço de convivência, com
lanchonetes e restaurantes na área de alimentação. Assim, ninguém
precisará sair para fazer refeições, fazendo com que o congressista
fique totalmente integrado e envolvido com o evento. A programação
completa das atividades científicas e sociais pode ser conferida no site
ciogo.com.br.

Fique por dentro de tudo e
tenha um grande evento

O CIOGO 2019 abrangerá todo complexo do Centro de Convenções de
Goiânia. O material do congressista (pasta e crachá) poderá ser retirado a partir das 8 horas do dia 10 de setembro, na Secretaria que já
estará funcionando no Centro de Convenções de Goiânia (Rua 4, portão
7). Vale lembrar que a ABO Goiás vai transferir toda estrutura e pessoal
de sua Secretaria para o Centro de Convenções durante o período do

Congresso. A transferência ocorrerá entre os dias 7 e 9, período em que
a Secretaria estará fechada.
Quem não puder retirar sua credencial na véspera, deve chegar ao
evento com, pelo menos, 30 minutos de antecedência para evitar possíveis atrasos. Vale lembrar que o crachá de identificação é obrigatório
e intransferível, devendo ser usado em todas as dependências do
CIOGO. E o congressista deve ficar atento! Caso ele perca seu crachá,
precisará fazer uma segunda via, que será emita ao custo de R$ 100.

Para os participantes que virão de outras cidades, a agência oficial
do evento, a Fabmar Turismo (62 3626-9919), oferece várias opções de
hospedagem com descontos especiais, além de pacotes completos de
viagem. Mas vale lembrar que as reservas devem ser feitas com o máximo de antecedência possível para que o congressista consiga escolher
entre os melhores hotéis e vôos.

Inscreva-se em www.ciogo.com.br
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CLIMATIZADA

Para o maior conforto dos participantes, o evento será climatizado, por
isso a organização recomenda que o participante tenha um agasalho
leve à mão. Vale frisar que o estacionamento no subsolo do Centro
de Convenções é privado e terá um valor especial, que contemplará
os quatro dias do evento, de R$ 60 para congressistas. Para três dias,
o valor será de R$ 45. No caso de diária avulsa, o participante pagará
R$ 15. As credenciais exigem caução de R$ 15, valor que é restituído
na devolução. Para todos os demais participantes que chegam de táxi,
aplicativos, transporte coletivo ou que estacionarem fora do complexo,
o acesso será pelo portão da Rua 4.
A programação científica terá atividades das 9h30 às 19 horas. Já a
feira comercial estará aberta das 9 às 20 horas. Importante ressaltar
que será proibido usar o celular dentro das salas de aula, fumar nas
dependências internas do Centro de Convenções e fazer qualquer
tipo de gravação, filmagem ou fotografia durante os cursos, simpósios,
conferências ou quaisquer atividades científicas sem autorização da
Comissão Organizadora. Os certificados e declarações serão disponibilizados no site do congresso a partir do dia 18/10. Quem não puder
aguardar, deve procurar a Secretaria do CIOGO 2019.
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Área de Prótese · Dental Globo e amigos
BOULEVARD
(CONVIVÊNCIA E CAFÉ)

P1 – GC SOUTH

P12 – UNIART

P2 – IVOCLAR

P13 – LABORATÓRIO 3D

P3 – KOTA

P14 – DENTAL GLOBO

P4 – RENFERT
P5 – AMERICAN BURRS
P6 – LABORATÓRIO 3D
P7 – TALMAX
P8 – VRC EQUIPAMENTOS

A2

P15 – ESSENCE DENTAL
P16 – FORMADEN
P17 – SMART DENT
P18 – YLER

P9 – WILCOS

P19 – SINGULAR

P10 – DENTSPLY SIRONA

P20 – ODONTO MEGA

P11 – KULZER

P21 – CLÁSSICO

EXPOSITORES
01 – PRETTY

17 – BIOTRON

52 – 6B INVENT

67 – CRO GOIÁS

80 – FERNANDES LIVROS

93 – DURR DENTAL

02 – LAB. PERSONA

26 – EFF DENTAL

53 – ORTHOMUNDI

68 – DENTAL PRESS

81 – DMC/DVDENTUS

95 – GOIÂNIA ORTHOCENTER

03 – ULTRALIGHT OPTICS BRASIL

27 – WELFARE

54 – DENTAL ARAGÃO

69 – EDEL WHITE

82 – DVDENT

04 – NEODENT

28 – SAÚDE SERVICE

55 – ALVA DOCTOR

70 – SUPREMODONTO

83 – ORALJET

96 – ORAL B

05 – KAVO KERR

29 – DENTAL SORRISO

56 – LABORDENTAL

71 – CRITÉRIA

84 – VOCO

08 – HIPERDENTAL/HDX

36 – DABI ATLANTE

57 – FÓRMULA & AÇÃO

72 – MAX DESCARTE

85 – 3M ESPE

09 – BIOCONECT

40 – ÚNICA DENTAL

58 – NOVA ENDOVITA

73 – SHOFU

86 – SDI

10 – KG SORENSEN

42 – GC DENTAL

59 - DOCTOR SHOP

74 – THIMON

87 – SMILE

11 – SIN IMPLANTES

44 – SAEVO

61 – BIO-ART

75 – OLSEN

88 – ULTRADENT

13 – K SMART CONTABILIDADE

48 – APLICATIVO SISTEMAS

62 – ADELAR EQUIP./ CRISTÓFOLI

77 – ODONTOMAR

89 – FGM

A10 – ROIC

15 – CURAPROX

49 – HOLI COATS

63 – DENTAL LIMA

78 – IVOCLAR

90 – CDT

A11 – EXAM VISION

16 – ICE

50 – GOIÁS ODONTO

66 – SIGNO VINCES

79 – WAK

92 – RUTH FALCO

A12 – DMG

A1 - KAVO KERR
A2 - MAXIMUS DHPRO
A5 – THECHSUTURE
A6 – ORTHOGHIA
A8 – DENTAL CREMER DIGITAL
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de ter vantagens biológicas através da resposta positiva gengival, com maior
estabilidade do tecido ao redor da restauração final. Outra vantagem é que
os custos são similares aos da técnica convencional, mas com um ganho adicional de ter resultados estéticos mais estáveis e previsíveis a longo prazo.

Prótese fixa
simplificada e estável

Para o italiano, a Odontologia brasileira ocupa um dos primeiros lugares no
cenário mundial, uma opinião que ele garante já ser antiga. Ignazio Loi lembra que em 2013 organizou um congresso na Itália intitulado “Itália/ Brasil
- Estética Fora da Caixa”, que foi um grande sucesso. O especialista comenta
que o CIOGO será seu primeiro congresso no Brasil e que a expectativa é
grande. “Estamos muito curiosos para ver como o público brasileiro reagirá
a uma nova técnica e a uma nova maneira de lidar com casos clínicos
simples e complexos”, afirma.

IGNAZIO LOI, DESTAQUE INTERNACIONAL
DO CIOGO 2019, APRESENTARÁ ABORDAGENS
SIMPLIFICADAS EM PRÓTESE FIXA
PARA UMA RELAÇÃO SAUDÁVEL ENTRE
RESTAURAÇÕES E O PERIODONTO
A 20ª edição do Congresso Internacional
de Odontologia de Goiás (CIOGO 2019), que
começa no próximo dia 11 de setembro, será
marcada pela presença de muitos palestrantes internacionais, que são referências
mundiais em suas áreas de atuação. Uma
das apresentações mais aguardadas é a do
italiano Ignazio Loi, que ministrará o curso
‘BOPT: novas abordagens na prótese fixa’.
Criada por Loi com caráter revolucionário
na Odontologia Contemporânea, o BOPT
(Biological Oriented Preparation Tecnique) é
um procedimento protético simplificado, com
indicações precisas e que permite intervir em
casos clínicos para reabilitações unitárias e
múltiplas, para mudança de perfil e espessura
de margem periodontal sem que haja necessidade de intervenções cirúrgicas prévias para
adequação do mesmo.

Ignazio Loi também é motociclista e sempre que
possível curte um passeio sobre duas rodas

Especializado em
Odontoestomatologia
e Prótese Dentária na
Universidade de Cagliari,
na Itália, e sócio ativo da
Academia Italiana de Odontologia Protética
(AIOP), Ignazio Loi explica que a técnica
permite que os profissionais proporcionem a
seus pacientes uma relação saudável entre as
restaurações dentárias e o periodonto para
que se atinja uma maior longevidade clínica e
a harmonia estética. Casos com passo-a-passo
serão apresentados com acompanhamento de
longo prazo que confirmam a estabilidade dos
resultados estéticos. A palestra acontece no
dia 13 de setembro, às 17h30.
Segundo Ignazio, o curso abordará os conceitos que fazem parte da técnica BOPT: invasão
controlada do sulco gengival, perfis emergentes de adaptação protética e desgastes diferenciados, realinhamento do contorno gengival,
reposicionamento coronal de zênites gengivais
sem cirurgia periodontal, novas relações entre
a forma dentária e os tecidos com espessamento tecidual e sua estabilização a médio
e longo prazo. Ele lembra que os conceitos
da técnica BOPT também foram transferidos
para o campo do implante com a criação dos
pilares verticais fresáveis. O espessamento dos
tecidos moles permite maior estabilidade do
mesmo e melhor estética na área marginal.
Diferentemente do convencional preparo
horizontal, a técnica BOPT consiste num

Palestras sobre o BOPT no CIOGO 2019

procedimento protético simplificado, que
utiliza a preparação vertical com a eliminação
da linha junção cemento-esmalte, propiciando uma liberdade na restauração cerâmica.
“Somado a isso, o tempo de uso da restauração
provisória nesta técnica é maior do que no
preparo convencional para que se alcance o
aumento da espessura gengival e a estabilidade da margem gengival”, explica o especialista.

Estética

Aplicando conceitos semelhantes aos pilares
dentais, Ignazio mostrará que com a criação dos
pilares verticais fresáveis sobre implantes há
também um espessamento dos tecidos moles,
permitindo uma maior estabilidade do mesmo e
uma melhor estética na área marginal, ofertando
sobretudo longevidade dos resultados estéticos
e biológicos de reabilitações sobre implantes.
De acordo com ele, a técnica BOPT, quando bem
aplicada e executada, resulta num bom comportamento periodontal, espessamento gengival e
na estabilidade marginal com resultados previsíveis. “A consequência será uma maior satisfação
por parte dos pacientes nos quesitos estéticos e
funcionais”, garante.
Segundo o especialista, o BOPT permite alcançar
vantagens clínicas como liberdade na restauração, remodelação do perfil de emergência, além

13/09 - BOPT: Novas
abordagens na prótese fixa
Ignazio Loi

12/09 - Restaurações Cerâmicas
Estéticas - Entendendo os segredos
e benefícios do preparo vertical
Roberta Prats
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equipe auxiliar

de alto nível, reconhecidos no meio odontológico. Ana Cláudia lembra
que o profissional bem-sucedido hoje deve entender a necessidade de
se atualizar constante e consistentemente para atender as demandas
do mercado. Isso porque os conhecimentos técnicos em torno da
Odontologia para a Equipe de Auxiliares não são mais suficientes para

Auxiliares de excelência
COM PAPEL ESSENCIAL NA ROTINA DOS
CONSULTÓRIOS, O APRIMORAMENTO TÉCNICO
DESTES PROFISSIONAIS TAMBÉM SERÁ
CONTEMPLADO COM UM MÓDULO
ESPECÍFICO NO CIOGO 2019

O trabalho da equipe auxiliar contribui muito para o perfeito andamento do trabalho nos consultórios, para a excelência dos procedimentos
realizados pelos cirurgiões-dentistas e a satisfação dos pacientes.
Os diversos conhecimentos que são exigidos destes profissionais,
que incluem habilidades técnicas, de gestão e atendimento, também
serão abordados em um módulo específico dentro do CIOGO 2019, que
acontece entre os dias 11 e 14 de setembro, no Centro de Convenções
de Goiânia. O módulo Equipe Auxiliar trará um amplo conteúdo que
deve contribuir para a formação ou aprimoramento de auxiliares.
Embora seja uma profissão que já exista há décadas no nosso país,
o Auxiliar de Saúde Bucal (ASB) começou a ter sua atividade regulamentada apenas em 2008, regida pelas normas do Conselho Federal
de Odontologia, que passou a exigir formação específica e registro nos
Conselhos Regionais de Odontologia (CRO).
Esses profissionais têm uma rotina intensa, cooperando para o bom
andamento dos procedimentos e atendimentos realizados em um consultório ou clínica odontológica. Muitas vezes, eles são considerados
o braço direito do cirurgião-dentista e peça essencial no atendimento
prestado aos pacientes. A coordenadora do módulo, a cirurgiã-dentista Ana Cláudia da Rocha Bueno, lembra que a equipe auxiliar deve
conhecer toda a rotina do consultório e somar esforços com outros
funcionários para que o paciente tenha a melhor experiência possível
antes, durante e depois do tratamento.
Segundo ela, existe um conhecimento muito técnico nesse universo
odontológico, que inclui saber manusear diversos equipamentos,
instrumentais e materiais, executar limpeza, desinfecção e esterilização dos aparelhos odontológicos, do instrumental e do ambiente de
trabalho após a consulta. “Além disso, é muito importante que este
profissional também saiba aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio e descarte de produtos utilizados
durante o atendimento e de resíduos odontológicos e adotar medidas
de biossegurança para o controle de infecções na clínica, minimizando
riscos para pacientes e profissionais”, explica Ana Cláudia.

aqueles profissionais que desejam ser diferenciados. “É necessário
entender de informática, estar atento as inovações que facilitem sua
rotina, estar disponível aos pacientes de forma empática e gentil e
contribuir com o cirurgião-dentista para o crescimento e desenvolvimento da profissão que exercem”, completa.

Programação do módulo de Equipe Auxiliar

Atualidades em
Controle de Infecção
Roberta Rocha e Sandra
Aragão de Almeida

Organize suas finanças,
alcance seus sonhos
Lorena Pires Carvalho

Empoderamento
Feminino
Cybelle Bretas

7 erros e 7 soluções
em Biossegurança
na Odontologia
Liliana Donatelli

Marketing e excelência
no atendimento - chave
do êxito profissional!
Adan Yanes

Como lidar com o
estresse e ansiedade
no consultório
Fernanda Faria

Não Tema, Cresça!
(Motivacional)
Cássia Nogueira

Atendimento ao cliente
Xênia Renata Carandina

Como fazer a
Monitorização da
Esterilização
Liliana Donatelli

Como tornar a rotina
do consultório mais
dinâmica e organizada?
Flávio Carvalho

Gestão

Mas a atuação da Equipe Auxiliar hoje vai bem além dos conhecimentos técnicos. É necessário que esse profissional também tenha
conhecimentos sobre gestão - do consultório e, inclusive, do próprio
tempo - e de atendimento ao cliente. Por isso, sua importância na satisfação e fidelização desses pacientes. Mas a coordenadora do módulo
lembra que é necessário que o auxiliar também tenha um olhar para si
próprio. “O maior desafio da atualidade para qualquer ser humano é
ter controle emocional e estar bem consigo mesmo para desempenhar
suas atividades com maior assertividade, sendo mais eficaz e produtivo”, ressalta a coordenadora do módulo.

Daí a importância destes profissionais terem um módulo específico dentro
de um dos mais importantes congressos de Odontologia do País. O módulo
Equipe Auxiliar será realizado nos dias 13 e 14 de setembro. Assim como
nos demais módulos do CIOGO, é importante que os profissionais interessados façam suas inscrições o quanto antes, pois as vagas são limitadas.
De acordo com Ana Cláudia, acreditando no bem-estar profissional
e na importância de um dia a dia mais dinâmico e produtivo destes
auxiliares, a coordenação do CIOGO 2019 investiu num conteúdo
bem variado, que deve contribuir muito para aprimoramento destes
profissionais.

Em Junho, o Grupo Amarelo promoveu campanha de doação de sangue com o tema #JunhoVermelho. Em parceria
com o Hemocentro, no dia 28/06 foi disponibilizada uma unidade móvel para atender os doadores na ABO Goiás.
Paralelamente foram oferecidos serviços de aferição de pressão, glicemia e aplicação de flúor em crianças

Programação

Entre os temas das palestras programadas, estão organização de
finanças, empoderamento para realização de objetivos, marketing e
excelência no atendimento ao cliente, atualidades em controle de infecções, biossegurança na Odontologia, monitorização de esterilização
e como tornar a rotina do consultório mais dinâmica e organizada. O
tema de uma das principais palestras do módulo será: ‘Como lidar com
o estresse e ansiedade no consultório’. “Infelizmente, este é um mal
generalizado que enfrentamos atualmente”, destaca a coordenadora.
Segundo ela, foram considerados temas de maior relevância para
profissionais que querem se diferenciar no mercado, com palestrantes

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 Julho, o Grupo Vermelho promoveu a arrecadação de roupas usadas para doação
a uma instituição de caridade. Também entregou lembrancinhas aos funcionários
desejando boas férias na ocasião do recesso coletivo dos colaboradores
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Amizade e conhecimento
mais fortalecidos
ESPAÇO DENTAL GLOBO E AMIGOS APRESENTARÁ AS
INOVAÇÕES DO MERCADO DE PRÓTESE DENTÁRIA, POR
MEIO DE UMA EXTENSA E VARIADA PROGRAMAÇÃO,
QUE INCLUIRÁ INFORMAÇÃO E CONFRATERNIZAÇÃO

Um grande evento de relacionamento e difusão de novas técnicas e
tecnologias no segmento de prótese dentária promete movimentar
ainda mais o CIOGO 2019. O Dental Globo e Amigos, que terá um amplo
espaço na Feira Comercial do congresso, virá com uma extensa programação de palestras e workshops que contribuirão para a atualização
técnica de protéticos e cirurgiões-dentistas. Durante o evento, um dos
maiores da América Latina, também acontecerão shows e sorteios de
brindes para a confraternização entre os visitantes.

dental, prótese maxilofacial e implantodontia. Hoje já é possível
dispensar a moldagem da boca do paciente utilizando um scanner
intraoral, projetar os dentes em um software, imprimir modelos em 3D
e reproduzir próteses cerâmicas por fresagem computadorizada, o que
resulta em trabalhos com grande precisão, previsibilidade e excelente
qualidade. Durante o evento, os profissionais poderão ver de perto
como acontece todo este processo e até experimentar a fabricação
destes materiais.

O grande evento de prótese dentária trará 35 dos maiores nomes da
prótese nacional para diversas palestras e workshops, sendo três internacionais, um espanhol e dois alemães: Paul Fischter, Oriol De La Mata
e Yamen Chabat. O diretor comercial da Dental Globo, Vinicius Oliveira,
informa que, entre as maiores inovações do segmento, os congressistas verão muita coisa da Odontologia Digital, uma área que ganhou
evidência nos últimos anos e que está ‘bombando’ neste momento.

Parceria

A grande atração são as máquinas que confeccionam as próteses, as
chamadas CAD/CAM (Computer – Aided Design / Computer - Aided
Manufacturing), um avanço tecnológico que trouxe muitos benefícios
aos dentistas que buscam maneiras mais eficazes de realizar tratamentos dentro de suas clínicas e consultórios, com soluções para prótese

Pela segunda vez, o Dental Globo e Amigos acontece dentro do CIOGO,
durante os três dias do congresso. Vinícius Oliveira informa que o
objetivo da fusão foi fortalecer ainda mais o evento, que é aberto aos
congressistas. Segundo ele, serão instalados telões para que o maior
número de pessoas consiga acompanhar a programação. “Faremos
um módulo diferente, onde o congressista não precisará subir para as
salas de palestras, o que proporcionará maior conforto a todos. Haverá
uma grande arena e, logo à frente, o espaço de workshops, possibilitando a realização de dois eventos simultâneos”, explica Oliveira.
Ele informa que 28 grandes indústrias mundiais de insumos e equipamentos para o segmento estarão presentes no evento. Por isso, o

diretor comercial da Dental Globo ressalta que esta será uma grande
oportunidade para a atualização dos profissionais do ramo. “Os cursos
e workshops que serão oferecidos apresentarão os novos produtos
e lançamentos do mercado, além de contribuírem para uma melhor
qualificação dos técnicos e dentistas”, destaca o diretor.
O Dental Globo e Amigos também contará com um espaço exclusivo
para protéticos e uma área para realização de shows todos os dias no
estande, das 18 às 20 horas, visando a confraternização com parceiros
durante a feira comercial do CIOGO, que terá a participação de 130 expositores. “É um grande evento para nós, que melhora e estreita nosso

relacionamento com os profissionais da área”, completa. As inscrições
para o evento podem ser feitas pelo link abo.social/ciogotpd.
Há quinze anos no mercado, a Dental Globo é um dos maiores dentais
do segmento de prótese, atuando em 26 estados e no Distrito Federal,
com loja própria em Goiás e São Paulo. A empresa comercializa
uma linha extensa de mais de 17 mil itens voltados para prótese na
Odontologia, um mercado crescente. “Hoje, existe muita tecnologia
disponível para aumentar a produção dos laboratórios. Elas melhoraram a qualidade estética do material, dando aos técnicos de prótese
uma melhor e maior produção”, explica Vinicius Oliveira.

Destaques da programação do Espaço Dental Globo e Amigos

Alcançando a naturalidade
nas reabilitações
dentogengivais
Ginetom Rodrigues

Restauraçoes cerâmicas
hand made - ainda tem
espaço nos dias atuais?
Leonardo Bocabella

Zirconia de distintas
idades, utilizando técnica
de pintura interna
Oriol De La Mata

Sem taxa de Adesão
para Associados e mais
condições especiais

Maximize aesthetics by
using light optical material
Paul Fischter

Digital dentures
- novos caminhos
para a prótese total
Renata Vano

Celta Press
Yamen Chabat

Desconto de 20% para
Associados e seus
dependentes
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Tradições e belezas de Goiás
QUEM VIER À GOIÂNIA PARA O CIOGO 2019 TERÁ MUITAS
OPÇÕES DE PASSEIOS PARA CONHECER AS BELEZAS,
A GASTRONOMIA E AS TRADIÇÕES LOCAIS.
Goiás não deixa nada a desejar em relação a outros destinos turísticos
do País. A capital se tornou referência em parques urbanos e em bares
que movimentam a vida noturna, além de ter muitas opções de restaurantes de culinária regional e de diversas nacionalidades. O interior
possui uma gama de destinos turísticos para os mais variados gostos,
que incluem águas quentes, lagos, cachoeiras, rios, trilhas ecológicas,
turismo de aventura e muitas cidades históricas.
“Goiânia é uma cidade muito agradável, com grande quantidade de
áreas verdes, arquitetura no estilo Art Decô e um povo hospitaleiro”,
destaca o gerente de Estrutura e Produtos Turísticos da Goiás Turismo,
Luciano Guimarães Soares. Ele lembra que, com um turismo de negócios, saúde e eventos pujante, a capital possui mais de 15 mil leitos e
diversas atrações para todos os gostos e bolsos, que incluem mais de
12 mil bares e restaurantes.
Durante o dia, uma boa opção gastronômica é o Mercado Central, onde
é possível conhecer e experimentar vários componentes da culinária
regional, como as empadas e empadões mais famosos da cidade. Para
quem quiser dar aquela esticadinha noturna, uma das opções mais
populares do momento é o Mercado da Rua 74, que reúne diversos
barzinhos, com variados shows quase todas as noites.
No interior, se destacam os destinos movimentados das águas quentes
de Caldas Novas e Rio Quente, as belezas naturais e culturais de
Pirenópolis e da Cidade de Goiás e o turismo ecológico e de aventura
na Chapada dos Veadeiros. Pensando em você congressista, que planeja conhecer e curtir um pouco de tudo isso, a Odonto traz algumas sugestões de lugares para viver essa experiência chamada “goianidade”.

Em Goiânia

Restaurantes
Chão Nativo – Avenida T-11, Setor Bueno.
Fogão Caipira – Alameda Henrique Silva, Setor Sul.
Restaurante Popular – Rua 72, Centro.
Pamonharia Frutos da Terra – setores Nova Suíça e Oeste.
Mercados
Mercado Central de Goiânia – Rua 3, Setor Central.
Mercado da 74 – Rua 74, Setor Central.

Lojas e Feiras
Feira da Lua (Praça Tamandaré), Feira do Sol (Praça do Sol) e o Polo
atacadista da 44 (Setor Norte Ferroviário).
Parques
Bosque dos Buritis, Vaca Brava, Parque Flamboyant, Parque Mutirama e
o Zoológico Municipal.

No interior

Caldas Novas e Rio Quente – A apenas 160 quilômetros da capital,
encontra-se a maior bacia hidrotermal do mundo, que recebe cerca
de 4 milhões de turistas por ano. Caldas Novas conta com dezenas
de hotéis, milhares de leitos e parques aquáticos para visitantes de
todas as idades. Em Rio Quente, está um dos maiores e mais famosos
complexos de lazer do País: o Rio Quente Resorts e seu Hot Park, com
sua praia de águas quentes.

Pirenópolis – Chamada de “Piri”, está a 120 quilômetros de Goiânia e
abriga várias atrações turísticas, como belas cachoeiras, o Parque dos
Pirineus, a Reserva Vagafogo e a Fazenda Babilônia, a mais antiga do
Estado, onde é servido um brunch com quase 50 iguarias da época dos
tropeiros. A arquitetura colonial da cidade, incluindo a Igreja Nossa
Senhora do Rosário, é outra atração à parte. Perto dali, está a cidade
histórica de Corumbá, com o famoso Salto de Corumbá.
Cidade de Goiás – A terra da poetisa Cora Coralina e das areias coloridas de Goiandira do Couto também é famosa por suas belezas naturais
e históricas. Patrimônio histórico mundial desde 2001, a cidade de
arquitetura colonial é conhecida por sua gastronomia, com o empadão goiano e os doces típicos. Banhada pelas águas do Rio Vermelho
e iluminada pela Serra Dourada, a Cidade de Goiás abriga diversas
cachoeiras e poços para banho que encantam os visitantes.
Chapada dos Veadeiros – Lá está o Parque Nacional da Chapada dos
Veadeiros, patrimônio natural mundial e um dos principais destinos
para o ecoturismo. O local abriga diversas trilhas, o famoso Vale da
Lua, imensas cachoeiras e uma atmosfera carregada de misticismo na
cidade de Alto Paraíso. Perto dali, está Cavalcante, com sua famosa
Cachoeira Santa Bárbara e o Sítio Histórico Kalunga, a maior comunidade quilombola do Brasil. A região é rica em poços para banho.

Especialidades
em destaque
NO CIOGO 2019 OS MÓDULOS DE ESPECIALIDADE
PROPORCIONAM UMA EXPERIÊNCIA IMERSIVA

Muito conhecimento técnico e científico para atualização e otimização
da rotina clínica. É o que os 11 mil congressistas aguardados para o
Congresso Internacional de Odontologia de Goiás (CIOGO 2019) mais
encontrarão no evento, que começa no próximo dia 11 de setembro,
no Centro de Convenções de Goiânia. E um dos espaços para esta
aprendizagem serão os módulos de especialidades do Congresso, como
Endodontia, Ortodontia, Odontopediatria, Cirurgia Buco Maxilo Facial,
Radiologia e Diagnóstico Bucal e Harmonização Orofacial, que atualizarão os conhecimentos teóricos e práticos dos congressistas.

Endodontia

Cada um dos módulos tem uma programação recheada de cursos
que serão ministrados por professores e profissionais de renome na
Odontologia, dentro de cada área de especialização. Um dos mais tradicionais é o de Endodontia, que acontece no dia 14 de setembro (sábado),
pois Goiás já se tornou referência mundial nesta especialidade, graças a
pesquisadores como o professor titular de Endodontia da Universidade
Federal de Goiás (UFG), Carlos Estrela, um dos palestrantes do evento. O
módulo abordará temas relevantes como o papel das novas tecnologias
digitais na maior precisão dos diagnósticos, irrigação do canal radicular
e Endodontia regenerativa e conceitos atuais em Periodontite Apical.

Ortodontia

Os congressistas verão como a tecnologia está transformando a
especialidade, com a Ortodontia Digital, que trouxe recursos como os
scanners intrabucais, alinhadores estéticos, ancoragem esquelética, o
MARPE, que é a expansão rápida da maxila assistida por miniparafusos,
mini-implantes, biomecânica com aparelhos autoligados e os propulsores mandibulares. A Ortodontia passa por um processo de rápida
evolução, principalmente em relação ao diagnóstico e planejamento.
A tecnologia tem mudado a maneira como os profissionais conduzem
os tratamentos, otimizando o processo para obter melhores resultados.

Odontopediatria

O Módulo de Odontopediatria 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. O

módulo abordará temas como: Prevenção, Cárie, Reabilitação em
Dentes Decíduos, Emergências, Reabilitação de Distúrbios Hipoplásicos,
Laser Cirúrgico, Endodontia e Ortopedia Funcional infantil.

Cirurgia Buco Maxilo Facial

No Módulo de Cirurgia BMF, os palestrantes trarão discussões de
casos relevantes à especialidade, como o tratamento de fraturas de
mandíbula em osso de baixa qualidade – um quadro crítico, que impõe
desafios ao cirurgião-dentista. Além disso, novas técnicas e procedimentos também terão espaço na programação, como a do Benefício
Antecipado (Surgery First), com discussões aprofundadas a respeito das
vantagens e desvantagens de uso, além das indicações mais adequadas para cada técnica.

Radiologia e diagnóstico

O crescente papel do diagnóstico por imagem nas diversas especialidades da Odontologia será abordado no módulo Radiologia e Diagnóstico
Bucal. Os participantes verão como a chegada de novas tecnologias
avançadas, com a evolução das imagens tridimensionais, que ampliaram a precisão e a nitidez dos exames, o escaneamento digital e as
impressões 3D, que passaram a proporcionar diagnósticos mais assertivos. Essas novas tecnologias já estão disponíveis aos profissionais,
principalmente no planejamento digital, e serão discutidas no módulo.

Harmonização orofacial

Os mais respeitados profissionais que já trabalham com a
Harmonização Orofacial discutirão os avanços técnicos da especialidade que foi regulamentada neste ano pelo Conselho Federal de
Odontologia. Com isso, a Harmonização Orofacial tem despontado
como uma promissora área de atuação profissional e os congressistas
conhecerão as técnicas mais atuais do segmento. Entre as inovações
que serão apresentadas, está a entrada no mercado de novas marcas
de toxina botulínica tipo A, que trouxeram mais opção de escolha para
os profissionais. No campo do preenchimento facial, o destaque é a
entrada do policaprolactona, que tem durabilidade maior que a do
ácido hialurônico.
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Corpo e mente
fortalecidos para
o trabalho
CIRURGIÃO-DENTISTA E PROFESSOR DO
CURSO DE ODONTOLOGIA DA UNIEVANGÉLICA
ESCOLHEU A PRÁTICA DO JIU-JITSU PARA
OBTER MAIS CONDICIONAMENTO FÍSICO,
AJUDAR A ALIVIAR O ESTRESSE DIÁRIO E
CONSEGUIR LIDAR MELHOR COM SITUAÇÕES
DESCONFORTÁVEIS DO DIA A DIA
Ao contrário do que muita gente pensa, o jiu-jitsu é uma arte marcial
que não privilegia a força, mas sim a técnica e a capacidade de raciocínio. Por isso, seus ensinamentos ajudam a lidar com situações difíceis
do dia a dia e podem ser levados para a vida e o trabalho. É o que defende o professor de Endodontia e coordenador de Extensão do curso
de Odontologia do Centro Universitário de Anápolis (UniEvangélica),
Giulliano Caixeta Serpa, que também escolheu este esporte em busca
de um melhor condicionamento físico e alívio para o estresse diário.
Giulliano, que também é professor do curso de especialização em
Endodontia da ABO Goiás, conta que começou a praticar jiu-jitsu há
cerca de 15 anos, logo que se formou na faculdade, ao perceber os
benefícios obtidos por seus amigos que já eram praticantes. “Vi que
era uma arte marcial que envolvia a perseverança e que ajudava a lidar
com situações desconfortáveis do dia a dia, quando temos que respirar
fundo para sair de muitos problemas”, explica.
Os fundamentos do jiu-jitsu se baseiam na disciplina, inteligência e
técnica. Esses pilares são a base, que é a movimentação sem perder
o equilíbrio, a postura, para garantir o alinhamento do corpo, pois a
cabeça é a parte mais pesada e sua direção diz a tendência da direção
que o corpo está tomando, e o controle, pois, por ser uma luta agarrada, é preciso ter o pensamento de sempre controlar o adversário.
Praticando o esporte, o cirurgião-dentista conseguiu levar seus
fundamentos para a vida, obtendo um maior controle pessoal. Ele hoje
se diz apaixonado pelo jiu-jitsu, que pratica de três a quatro vezes por
semana, em uma academia de Anápolis, cidade onde mora. “No jiu-jitsu, ao contrário de outros esportes, é comum permanecermos sempre
na mesma academia”, lembra. Até por isso, segundo o professor, outro

No Líbano a missão atendeu a pessoas carentes, dentro de suas residências. Professores
e alunos precisam se adaptar às dificuldades para prover atendimento adequado

O acesso a comunidades carentes pode envolver desafios. Na Amazônia,
por exemplo, muitas comunidades exigem transporte fluvial

na Universidade Federal de Goiás (UFG). E apesar de tudo isso, ele
busca se manter assíduo nos treinos, que acontecem sempre na hora
do almoço ou à noite, depois do trabalho. “Meu tempo é dividido entre
a faculdade, o doutorado, consultório e a prática do jiu-jitsu”, destaca.

no município de Bela Vista (GO), cerca de 300 pessoas foram atendidas
em uma semana. Em consultórios de campanha, eles oferecem todo
tipo de tratamento básico, como restaurações, extrações, raspagem e
prevenção contra o câncer bucal.

Levando atendimento
onde a Odontologia não chega

Crescimento pessoal e profissional

Mas Giulliano também tem outra atividade igualmente importante, que
consome boa parte do seu tempo em determinados períodos. Como
coordenador de Extensão do curso de Odontologia da UniEvangélica, há
quatro anos, ele coordena todas as ações sociais odontológicas promovidas pela instituição. Com o apoio da faculdade, o professor já realizou
diversas missões em várias regiões carentes ou mais longínquas do
Brasil, como a Amazônia, e até mesmo fora do País, como no Líbano.
O cirurgião-dentista e professor Giulliano (dir.) encontrou no jiu-jitsu uma
maneira de conciliar prática esportiva com socialização e equilíbrio mental

grande benefício desta arte marcial é o fato de se fazer amigos para a
vida inteira. “É um esporte onde todos, independente da profissão e
situação social, são tratados da mesma maneira”, ressalta.

Xadrez corporal

Giulliano explica que, no jiu-jitsu, o corpo é considerado um xadrez
corporal, onde cada golpe executado exige um contragolpe, com
agilidade e inteligência. “Acabamos levando isso para o trabalho. Como
treina muito o raciocínio, isso me ajuda nas aulas da faculdade e nos
atendimentos de consultório que faço”, destaca. Entre seus colegas
de academia, estão outros dentistas, além de médicos e advogados.
Para eles, a arte marcial também é uma forma de aliviar o estresse do
trabalho, unindo atividade física e socialização, ajudando a aumentar
essa rede de amizades.
O professor tem uma rotina puxada, pois trabalha em período integral
na UniEvangélica, atende em consultório, quando possível, é professor
na ABO Goiás e, atualmente, Giulliano também faz curso de doutorado

Para os alunos, a importância de participar dos projetos é levar o
conhecimento adquirido na faculdade para a prática em comunidades
mais carentes, onde eles também aprendem muitas coisas novas. Ao
vivenciarem de perto as limitações destas comunidades mais carentes,
os alunos de Odontologia aprendem a driblar melhor as dificuldades
cotidianas, ganham mais proatividade, maior poder de raciocínio,
iniciativa e voltam mais maduros e experientes.

O cirurgião-dentista explica que o objetivo destes projetos é levar suporte odontológico às comunidades mais necessitadas, principalmente
onde não existe nenhum acesso a ações de saúde bucal. Cada um conta com a participação de cerca de 20 alunos do curso de Odontologia
da instituição, que levam tratamento gratuito por um período de uma
semana a 10 dias para estas pessoas mais necessitadas. Cada projeto
é batizado com um nome. Entre eles, estão o UNImissões, realizado no
Líbano, o projeto Amazônia e Projeto Uma Semana para Jesus.
Os locais que recebem essas ações sociais são escolhidos por um
departamento da UniEvangélica que pesquisa comunidades mais
necessitadas no País. O professor e seus alunos já foram para vários
estados brasileiros. Um bom exemplo, segundo ele, é o da Amazônia,
onde eles precisaram se deslocar por 24 horas de barco para chegarem
a algumas comunidades mais distantes. “Encontramos muita gente que
nunca tiveram acesso a um tratamento dentário. Na maioria destes
lugares, foi o primeiro contato deles com um dentista”, conta.
Ele estima que milhares de pacientes já tenham sido atendidos por
este projeto social da área odontológica, pois são realizados cerca de
40 projetos a cada semestre. Somente na última edição, que aconteceu

Professor Giulliano e seus alunos voluntários com crianças
atendidas em ação no Projeto Amazônia

Professores e alunos ganham mais crescimento pessoal e profissional. “Eles voltam, inclusive, mais humanos, dando mais valor a todas
as etapas do atendimento e até tratando melhor os funcionários da
faculdade, pois lá precisam fazer todo tipo de trabalho, inclusive o
de limpeza”, explica Giulliano. Segundo ele, a adesão dos alunos aos
projetos é voluntária, mas a demanda de interessados sempre é muito
grande e é preciso fazer uma seleção para escolher os participantes de
cada uma destas missões.

