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Editorial
Chegamos à última edição do ano da nossa Revista Odonto, em clima de muita come-

muitos apaixonados pela bebida. A Associação firmou uma parceria com a Braühaus

moração pelo fim de mais um ciclo que se encerra. Neste mês marcado pelas festas,

Escola da Cerveja, que realizou um workshop durante o CIOGO 2019, para que os

continuamos trazendo muita informação sobre as maiores inovações da Odontologia

cirurgiões dentistas tenham descontos em cursos da escola, que têm atraído cada vez

brasileira, além de festejarmos o grande sucesso do 20º Congresso Internacional

mais alunos.

de Odontologia de Goiás (CIOGO 2019) que, mais uma vez, fez história. Esta edição
também traz algumas dicas para ajudar quem ainda não escolheu onde curtir a noite

Nesta edição, vamos conhecer um pouco do hobby muito especial da cirurgiã dentista

de réveillon, mas não abre mão de receber o ano novo com festa.

Karlla Martins Trindade, que transformou o ato de ajudar o próximo num verdadeiro
estilo de vida, herdado de seus pais. Seus trabalhos sociais não são esporádicos, mas

O CIOGO 2019, mais uma vez, superou as expectativas da ABO Goiás. Foram cerca de 12

já estão inseridos no cotidiano desta profissional, que atua em várias frentes de ajuda,

mil participantes, vindos de vários países da América Latina, que se surpreenderam

desde hospitais até comunidades de lixões, levando muito amor e solidariedade para

com a diversidade da extensa grade de programação de cursos e palestras ministradas

aumentar a qualidade de vida de pessoas doentes ou carentes.

por profissionais que são referências na Odontologia do Brasil e do mundo. Por isso,
a organização do evento já começou a programar a próxima edição, com o objetivo

Precisamos lembrar também que o curso de Odontologia da Faculdade Alfredo Nasser

de trazer ainda mais inovações que continuem surpreendendo positivamente os

(Unifan), que conta com a parceria técnico-científica da ABO Goiás, realiza processo

participantes.

seletivo para sua quarta turma, que ingressará no primeiro semestre de 2020. Serão oferecidas 60 vagas para o curso de graduação, que utiliza a estrutura e a expertise das duas

Também vamos falar sobre o curso de Especialização em Implantodontia da ABO Goiás,

instituições, e os candidatos ainda podem se inscrever através do vestibular agendado.

que ganhou uma nova equipe multidisciplinar, altamente qualificada, com especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado e fellows internacionais, que proporcionará

Por fim, buscamos algumas sugestões de eventos de réveillon para ajudar você que

aos alunos o acesso aos conhecimentos mais atualizados e às técnicas mais avançados

ainda não conseguiu se programar. Goiânia tem festas tradicionais, em clubes e hotéis,

do mundo nesta especialidade.

e outras que já estão se consolidando neste mercado de entretenimento. Mas também

A grade de cursos da ABO Goiás também ganhou um novo integrante: o curso de

agitar a virada do ano. Mas a principal dica é correr, pois os ingressos são limitados e

Especialização em Harmonização Orofacial, que terá a coordenação da equipe Altamiro

os preços tendem a aumentar nos lotes finais.

há sugestões de eventos em cidades turísticas do interior do Estado, que prometem

Flávio. O objetivo da formação é oferecer conhecimentos científicos de ponta, que proporcionem total segurança ao cirurgião dentista nos procedimentos de harmonização

No mais, agradecemos a você, leitor, que dedicou um pouco de seu tempo à leitura de

orofacial, uma especialidade relativamente nova, mas uma com demanda crescente

nossas reportagens ao longo deste ano. Esperamos contar com sua parceria ao longo

entre os pacientes.

de 2020. Um ano novo de muitas realizações e prosperidade! É o que deseja a equipe
da Odonto!

Os associados da ABO ganham um estímulo para ingressar no mundo da produção
de cerveja artesanal, que está se tornando um hobby e até uma fonte de renda para

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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Programação Científica

Especialização em Odontopediatria
ʓʓCoordenação: Equipe Ped
MMSeleção: 25 de Janeiro de 2020
ɍɍInício: Março de 2020

##Carga Horária: 750 horas

Especialização em Endodontia
ʓʓCoordenação: Equipe EndoScience
MMSeleção: 08 de Fevereiro de 2020
ɍɍInício: Março de 2020

##Carga Horária: 864 horas

Especialização em Prótese Dentária
ʓʓCoordenação: Equipe Reabilitação Oral
MMSeleção: 15 de Fevereiro de 2020
ɍɍInício: Março de 2020

##Carga Horária: 855 horas

Especialização em Harmonização Orofacial
ʓʓCoordenação: Equipe Altamiro Flávio
MMSeleção: 21 de Março de 2020
ɍɍInício: Maio de 2020

##Carga Horária: 576 horas

Especialização em Ortodontia
ʓʓCoordenação: Regis Murilo / Acácio Fuziy
MMSeleção: 28 de Março de 2020
ɍɍInício: Abril de 2020

##Carga Horária: 1605

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: 08 de Fevereiro de 2020

##Carga Horária: 90 horas

Cirurgia Plástica Periodontal e
Princípios de Microcirurgia
ʓʓCoordenação: Prof. Dr. Luis Fernando Naldi
ɍɍInício: 13 de Fevereiro de 2020

##Carga Horária: 120 horas

Aperfeiçoamento em Prótese
Dentária Convencional
ʓʓCoordenação: Equipe Reabilitação Oral
ɍɍInício: 13 de Março de 2020

##Carga Horária: 110 horas

Atualização em Perio-Implantodontia Estética
ʓʓCoordenação: Amin de Macedo Mamede
ɍɍInício: 13 de Março de 2020

##Carga Horária: 108 horas

Odontologia Digital: da
Radiologia à Reabilitação
ʓʓCoordenação: Equipe Dentística e Tessa Botelho
ɍɍInício: Março de 2020

##Carga Horária: 64 horas

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

##Carga Horária: 96 horas
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Avançado de Cirurgia Plástica Periodontal
e Reconstrutora com uso de L-PRF
ʓʓCoordenação: Getulio Souza / João Geraldo
ɍɍInício: 24 de abril de 2020

##Carga Horária: 60 horas

Restabelecimento e reabilitação
da DVO - 2 and 2 Concept
ʓʓCoordenação: Rafael Decurcio
ɍɍInício: 05 a 08 de Maio de 2020

##Carga Horária: 34 horas

Resinas Posteriores - Uma nova filosofia
para reabilitação direta e indireta
ʓʓCoordenação: Luís G. Barrotte - Equipe Dentística
ɍɍInício: 07 a 09 de Maio de 2020

##Carga Horária: 24 horas

Hands On de Prótese sobre Implantes - Seleção
de Pilares Protéticos / Moldagem / Provisórios
ʓʓCoordenação: Equipe Reabilitação Oral
ɍɍInício: 11 de Maio de 2020

##Carga Horária: 20 horas

Imersão em Prótese sobre Implantes
ʓʓCoordenação: Equipe Reabilitação Oral
ɍɍInício: 11 a 16 de Maio de 2020

##Carga Horária: 50 horas

Implantodontia para Iniciantes:
Formação Cirúrgica e Protética
ʓʓCoordenação: Getulio Souza / João Geraldo
ɍɍInício: 22 de maio de 2020

##Carga Horária: 192 horas

Muito além de uma
maquininha de cartões!
A Saúde Service tem mais de 15 anos
de experiência e soluções completas
para você, profissional da saúde.

benefícios

Consultoria personalizada
Aprenda como atrair mais
pacientes com uma de nossas
consultoras especializadas.

Split de Pagamento
Repasse valores para a sua
equipe diretamente na conta
bancária de cada um.
Pagamento Recorrente
Agende cobranças no cartão
de crédito do seu paciente, sem
comprometer o limite dele.

.... Peça já a sua! ....
(11) 3014-8600 Grande São Paulo
0800 940-4248 Demais Regiões

6 robrac em destaque

Alta performance em polimento
de resinas compostas
PESQUISA PUBLICADA NA ROBRAC MOSTRA QUE O USO DA IRRIGAÇÃO
NOS PROTOCOLOS DE POLIMENTO DE RESINAS COMPOSTAS PRODUZ
RESULTADOS ESTETICAMENTE MELHORES E MAIS DURADOUROS
Uma pesquisa deve mudar a forma de executar polimentos em resinas
compostas na Odontologia. O estudo ‘Influência do uso da irrigação
durante o acabamento e polimento de resinas compostas: rugosidade
superficial, estabilidade de cor e morfologia de superfície’, publicado na
Revista Odontológica do Brasil Central (Robrac) concluiu que o procedimento, um dos mais executados pelos dentistas em rotinas clínicas, tem
resultados mais perfeitos e longevos quando realizado com irrigação.
O estudo foi motivado pela observação de que a vida útil das resinas
compostas variava muito, podendo chegar a 18 ou 20 anos ou ser muito
curta. Um dos responsáveis, o especialista em Dentística Restauradora
e professor do curso de Especialização em Dentística da ABO Goiás,
Marcus Vinícius Perillo, lembra que o acabamento e polimento é um dos
principais fatores que podem colaborar para essa falta de longevidade.
“Observamos que o trabalho não tinha muito sucesso executando os
protocolos que as indústrias fabricantes indicavam para sequência de
polimentos, feita com 4 ou 5 discos”, explica.
O pesquisador concluiu que tudo que precisa ser polido e exige alto
brilho, com uma pedra preciosa ou bancada de mármore, é polido com
lixa associada à água, e se perguntou o “porquê” de não associar isso
aos protocolos das indústrias para resinas compostas. Então, começaram as pesquisas utilizando água dentro da rotina clínica e concluiu-se
que o sucesso era bem maior que no mesmo protocolo executado à
seco, trazendo isso para a Odontologia.
O professor Marcus explica que os métodos utilizados foram estes
próprios protocolos de polimento de resina composta, utilizando uma
sequência de quatro discos. Foi escolhido um protocolo específico, o
mais utilizado pelos profissionais na rotina clínica atual. “Realizamos
o polimento à seco, conforme o fabricante recomenda, e o mesmo trabalho com adição de água em cada etapa. Não é lavando o polimento,
mas o executando jogando jatos de ar e água”, explica.
Nesta sequência de polimento, também foram escolhidas variações:
as adições de brocas multilaminadas, para usar entre os polimentos
com os discos, e de um novo material de polimento que, segundo as
empresas, é um grande facilitador e que resume muito o protocolo, que

usa borrachas aspirais diamantadas. Segundo o especialista, a indústria
recomenda trabalhar com umidade com essas espirais pontualmente e
não trabalhar com água nos discos tradicionais. É aí que a mágica acontece: adicionando água nos processos recomendados à seco, cria-se
uma superfície preparada para etapa final de discos espirais.
“Sem água, eles produzem um brilho aparente e ilusório. Quando fotografamos a superfície de resina e magnificamos a imagem, observamos
que o dente possui muitas ranhuras. Por isso, dura menos”, ressalta
Marcus. O resultado é que, quando o paciente ingere corantes pigmentados, eles aderem à parte arranhada, dando ideia de que a resina
manchou. “Já a água exerce um resultado fantástico. Com a pesquisa,
as indústrias começaram a se interessar em executar o procedimento
para observar os resultados”.
Se eles forem confirmados, isso deve ser adicionado aos protocolos.
O maior benefício para o mercado deve ser numa longevidade do
trabalho dos profissionais que trabalham com resina para um pequeno
reparo ou restauração. “O resultado do uso da água é uma superfície
mais lisa, o que elimina as ranhuras do polimento à seco, reduzindo a
chance de pigmentação e aumentando o brilho. O trabalho fica melhor
esteticamente e mais duradouro”, ressalta o professor.
A grande maioria dos profissionais que fazem restaurações utilizam a
resina composta. Mas, como se tem em mente que ela tem baixa durabilidade, muitos acabam sugerindo como única opção os laminados
cerâmicos ou facetas de porcelana, que exigem maior desgaste do
dente e têm maior custo para o paciente, o que é minimizado com o
uso da resina composta. “A empresa cria um produto, mas nossa vivência clínica nos dá o respaldo para justificar se determinado protocolo
funciona ou não”, destaca.
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

O melhor da Endodontia
nacional e internacional em
Goiânia, em três dias de
intensa atividade

Congresso Internacional da
Sociedade Brasileira de
Endodontia

15/17 OUT 2020
Goiânia – Goiás

congressoSBENDO.com.br

8 cursos

Excelência e integração
na Implantodontia
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM IMPLANTODONTIA
DA ABO GOIÁS TEM NOVA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR
ALTAMENTE ESPECIALIZADA
A Especialização em Implantodontia da ABO
Goiás está de cara nova. O curso ganhou
uma nova equipe multidisciplinar, altamente
qualificada, com especializações, mestrados,
doutorados, pós-doutorados e fellows internacionais, que atua nas áreas de implantodontia, periodontia, prótese e cirurgia. O
objetivo é fazer com que o aluno tenha acesso
ao que há de mais moderno na especialidade
pelo mundo, como técnicas e materiais que
ainda nem chegaram ao mercado.
A nova equipe é formada por oito professores
com larga experiência em cursos de pós-graduação em Implantodontia e experiência
clínica, com rotina em consultório privado.
O coordenador do curso é o cirurgião dentista
Leandro Carvalho Cardoso, que é especialista,
mestre, doutor, professor e coordenador de
pós-graduação em Implantodontia desde
2007, sendo autor de vários artigos científicos
na área. Ele lembra que já coordenou nove
turmas de especialização em implantes e
participou de 15 turmas atuando como professor e coordenador, sendo responsável pela
formação de mais de 170 especialistas que já
atuam no mercado.
Além de contar com a completa estrutura da
ABO, o curso também terá vários diferenciais.
Ele abordará múltiplos sistemas de implantes, consolidando a experiência necessária
para flexibilidade e adaptação às diferentes
situações clínicas e econômicas. Segundo
Leandro, a especialização dará ênfase
especial ao planejamento para excelência
em perio-implantodontia e reabilitação oral

estético-funcional sobre implantes, incluindo
modernas ferramentas de fotografia, planejamento digital do sorriso, exames por imagem
e guias cirúrgicos analógicos e digitais.

Biotecnologia

Outro importante diferencial desta pós-graduação da ABO Goiás será a aplicação
clínica da biotecnologia na implantodontia
moderna com a utilização de cirurgias guiadas,
implantes de zircônio, implantes extracurtos,
implante extraestreito e implantes reabilitados com carga imediata e precoce (21 dias). O
coordenador do curso lembra que o foco será
em técnicas cirúrgicas avançadas aplicadas à
Implantodontia, visando a reconstrução tecidual tridimensional em tecidos duros e moles.
O curso é destinado a clínicos e especialistas
que desejam adquirir, atualizar ou aprimorar
os conhecimentos na área, incluindo aspectos
do diagnóstico, planejamento, execução e
prognóstico das reabilitações orais sobre
implantes. Serão abertas 12 vagas, visando
garantir maior conforto aos participantes e
qualidade total do ensino. Leandro ressalta a
importância da especialização proporcionar
uma ampla integração teórica e clínica na
junção de três especialidades: periodontia,
implantodontia e prótese dentária, com a
possibilidade do aluno acompanhar seu
paciente em diferentes etapas de tratamento
que precisem do auxílio da periodontia e
prótese dentária especializada.
“Os alunos terão acesso ao que há de mais moderno em implantodontia, inclusive modelos de

implante que ainda nem chegaram ao mercado”,
destaca o coordenador do curso. Isso porque
Leandro é consultor científico de empresas
internacionais da área de implantodontia e
renegeração óssea. Segundo ele, o objetivo é
capacitar o cirurgião dentista para executar
procedimentos cirúrgicos e protéticos sobre
implantes até os mais avançados níveis de
complexidade, visando oferecer aos pacientes
tratamentos pautados em evidências científicas
e tecnologia de ponta.
Os critérios de seleção dos candidatos incluirão
análise de currículo e entrevista. O treinamento
organizado e sistêmico inclui aulas téoricas,
hands on e vídeo-clínicas, trazendo máxima
qualidade à execução dos casos clínicos.
Leandro lembra que essa equipe altamente qualificada e multidisciplinar integrará conhecimentos de prótese, oclusão, periodontia e cirurgia
aos conteúdos específicos da Implantodontia.
E SPECIALIZAÇÃO EM IMPLANTODONTIA
Realização: ABO Goiás
INSCRIÇÕES: Preencher a ficha do curso
em abogoias.org.br/cursos e enviar
documentação digitalizada para o
e-mail cientifico@abogoias.org.br.
Documentação: currículo ou Lattes, cópias
do certificado de graduação, CRO ou RG,
comprovante de endereço e pagamento
da taxa de inscrição de R$ 20. Acadêmicos
de graduação no último período devem
apresentar o histórico escolar.
Informações: 62-3236-3116 ou 62-99655-5898

A clareza dos detalhes
Preciso
Estável dimensionalmente
Alta dureza final

imagens ilustrativas

Embalagem contendo:
2x cartuchos de automistura de 50ml
6x pontas misturadoras verdes

Silicone por adição para a criação de matrizes transparentes em reconstruções
estéticas em compósitos fotopolimerizáveis, nas técnicas direta e indireta.
Eficaz para casos de discromia, diastemia, fraturas, rotação, conóides e outros
tipos de malformações dentárias.
Vantagens
• Alta transparência
• Excelente fotopolimerização do compósito usado para a restauração
• Altos padrões de qualidade da restauração estética
• Versatilidade de uso

Distribuidor no Brasil:
Av.Aratãs, 164 - São Paulo, SP 04081-000

(11) 5542.5855

(11) 98919.6084

vendas@labordental.com.br labordental.com.br

labordental1977

10 cursos

Sorriso e face em equilíbrio
NOVO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM HARMONIZAÇÃO
OROFACIAL DA ABO GOIÁS OFERECERÁ UMA COMPLETA
FORMAÇÃO PARA OS CIRURGIÕES DENTISTAS
QUE QUEIRAM AMPLIAR SUA ZONA DE ATUAÇÃO,
ATUANDO MAIS EM PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS
Após o reconhecimento da especialidade pelo Conselho Federal de
Odontologia (CFO) em 2019, havia uma grande expectativa pelo curso de
Especialização em Harmonização Orofacial na ABO Goiás com a equipe
do professor Altamiro Flávio, referência mundial no assunto. O curso
qualificará o cirurgião-dentista para esta prática relativamente nova, oferecendo todo conhecimento científico necessário para que ele tenha total
segurança nestes procedimentos. Esta é uma área que desperta cada vez
mais o interesse entre os profissionais, por conta de uma demanda crescente dos pacientes por procedimentos estéticos, visando um equilíbrio
perfeito do sorriso com a face.
No dia 29 de janeiro de 2019 foi publicada a Resolução CFO-198/2019,
onde o conselho reconheceu a Harmonização Orofacial como especialidade e regulamentou procedimentos responsáveis pelo equilíbrio estético
e funcional da face, trazendo segurança sobre o tema. Em 2011, o CFO já
havia se manifestado sobre alguns procedimentos: “Considerando as diversas consultas feitas ao Conselho, quanto ao uso, por cirurgião dentista,
da toxina botulínica e do ácido hialurônico, esclarece que: é permitido o
uso de tais substâncias”. Assim, após anos de discussões, foi finalmente
alcançada a consolidação dos procedimentos orofaciais.
O novo curso da ABO Goiás será coordenado pelo professor Altamiro
Flávio Pacheco, membro fundador da Sociedade Brasileira de Toxina
Botulínica e Implantes Faciais (SBTI) e com 12 anos de tradição no ensino
de procedimentos faciais. Ele lembra que, desde a graduação, onde os
dentistas estudam anatomia facial por dois anos, o olhar começa se
voltar para a face e, em um próximo momento, entende-se a necessidade
de integração entre os tecidos perio-orais com a cavidade oral. “Não foi o
Conselho que propôs ao dentista que ele iniciasse atividades orofaciais.
A classe odontológica, com os conhecimentos adquiridos na graduação,
viu a possibilidade de se usar essas novas ferramentas para os benefícios
dos pacientes, integrando face e boca”, diz.
Altamiro lembra que as profissões são dinâmicas e que a Odontologia
passou por muitas evoluções, sendo a mais recente delas a Harmonização
Orofacial. Ele começou a trabalhar com toxina botulínica em 2008 para solucionar casos de assimetria labial que deixavam pacientes com sorrisos

assimétricos. Antes disso, havia ganho várias competições de galeria de
sorrisos em alguns estados. Porém muitos casos não poderiam ser aproveitados para o concurso devido às assimetrias e ele se incomodava de
não poder servir bem a estes pacientes. “Assim, comecei a estudar artigos
científicos e fazer cursos nesta área, a buscar a cooperação de colegas de
diferentes países e participar de grupos como o Orofacial Club”, conta.

Estrutura

Altamiro ressalta que o novo curso contará com a excelente estrutura física da ABO Goiás, que possui salas de aulas adequadas ao ensino odontológico. Mas o mais importante é o patrimônio humano da Associação,
que conta com uma equipe de funcionários eficiente e experiente, que
trabalha em diferentes cursos de pós-graduação. “Este know how traz
excelência aos cursos promovidos pela instituição”, destaca. A equipe é
formada por quatro profissionais de renome: além dele, as cirurgiãs-dentistas Márcia Viotti, que atua em São Paulo, e Maria Geovânia e Luciana
Resende, que atuam em Goiânia.
Serão abertas 24 vagas para o curso. Os alunos serão qualificados para
maioria dos procedimentos orofaciais relevantes para os pacientes.
Entre os conteúdos ministrados, estão Análise Facial, Toxina Botulínica,
Preenchimento Facial, Anatomia, Lip Lift, Fotografia, Bichectomia, Pele
(Nutracêuticos e Dermocosméticos), Cirurgia Plástica Periodontal,
Laserterapia, Jato de Plasma, Fios Faciais, Lipo de papada,
Pigmentação de Lábio, entre outros.
E SPECIALIZAÇÃO EM HARMONIZAÇÃO OROFACIAL
Realização: Altamiro Flávio e equipe | ABO Goiás
INSCRIÇÕES: Preencher a ficha do curso em abogoias.org.br/cursos e enviar
documentação digitalizada para o e-mail cientifico@abogoias.org.br.
Documentação: currículo ou Lattes; cópias do certificado de
graduação, CRO ou RG, e comprovante de endereço; pagamento
da taxa de inscrição de R$ 20. Acadêmicos de graduação no
último período devem apresentar o histórico escolar.
Informações: 62-3236-3116 ou 62-99655-5898
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Antecipe sua anuidade com
desconto e sem reajuste
POR MAIS UM ANO, ABO GOIÁS MANTÉM ANUIDADE SEM
CORREÇÃO. ENTRE OS BENEFÍCIOS, AGENDAS 2020 JÁ ESTÃO DISPONÍVEIS,
CURSOS DE EXCELÊNCIA COM DESCONTO E DIVERSOS CONVÊNIOS
A diretoria da ABO Goiás empenhou esforços
para manter mais uma vez a anuidade sem
correção aos associados. Embora a inflação
esteja baixa, os custos operacionais seguem
aumentando, ainda assim, o corpo diretivo
entende que a manutenção do valor é uma
maneira de prestigiar o atual associado e
trazer cada vez mais profissionais para a casa.
Com destaque nacional, a seccional Goiás se
tornou a maior unidade do país, conquistando
um merecido protagonismo na odontologia

brasileira, com grandes referências técnico-científicas em seu quadro de diretores,
coordenadores e professores.
Nesse contexto, a instituição oferece aos
associados condições especiais em cursos de
excelência, especializações e aperfeiçoamento, encontros, congressos e convênios com
desconto em diversas empresas. Confira mais
detalhes em abo.social/clube
O modelo tradicional das Agendas da ABO
Goiás está de volta. Os exemplares já estão
à disposição gratuitamente na Secretaria da
ABO em Goiânia, para os dentistas associados
da região metropolitana, e estão sendo encaminhadas às regionais para disponibilização
aos profissionais do interior.

Anuidade via cartão

Para usufruir de todos os benefícios, o
associado agora pode pagar a anuidade

online também por cartão de crédito. Aos que
preferem boleto bancário, os mesmos foram
encaminhados ao endereço do cadastro, com
primeiro desconto para pagamento até 16/12.
Caso não tenha recebido, pedimos que entre
em contato pelo 62 3236-3101 ou whatsapp
62 98269-0075. Novos associados podem se
cadastrar pelo link abaixo.
VENCIMENTO

ASSOCIADO
EFETIVO

RECÉM
FORMADO

ATÉ 15/12

R$ 350

R$ 105

ATÉ 25/01

R$ 390

R$ 117

ATÉ 28/02

R$ 430

R$ 129

APÓS 28/02

R$ 470

R$ 141

Em agosto, a Equipe Verde distribuiu guloseimas
com mensagens de boas vindas aos colaboradores
no retorno das férias coletivas de julho

A Equipe Roxo promoveu o Amigo Anjo, onde cada um
ficou responsável por deixar bilhetes ou cortesias
ao colega sorteado por uma semana; ao final houve
a revelação em um agradável café da manhã

A Equipe Rosa promoveu conscientização
sobre segurança nos meios digitais
com dicas para evitar golpes

Encerrando o ano, a Equipe Amarela promoveu a Semana
da Gentileza que contou com ações de cortesia, o Mural
do Elogio e distribuição de balas com dicas de gentileza

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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CIOGO 2019
surpreende pela
rica programação
DIVERSIDADE DA GRADE FOI PONTO ALTO ENTRE
OS CONGRESSISTAS. EMPRESAS EXPOSITORAS
ELEVAM O EVENTO A UM DOS MELHORES
EM VOLUME DE NEGÓCIOS E PÚBLICO

Com certeza, as 12 mil pessoas que passaram pelo Centro de Convenções
de Goiânia durante o Congresso Internacional de Odontologia de Goiás
(CIOGO 2019), realizado no último mês de setembro, levaram para casa
uma impressão muito positiva do evento, que contabiliza números
grandiosos e crescentes. O segundo maior congresso da Odontologia do
Brasil contou com a participação de congressistas de todos os estados
brasileiros, do Amapá ao Rio Grande do Sul, e de vários países da
América Latina, que elogiaram muito a grade de programação oferecida.
Depois de um balanço tão positivo, a equipe da ABO Goiás já começou a
pensar na próxima edição do evento, que promete ainda mais inovação.
O crescimento 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. “Criou-se a expectativa de que fixaríamos essa bandeira de segundo maior do País nesta edição, o que se confirmou pelos resultados
comerciais e empresariais”, avalia diretor de Congressos da ABO Goiás
e coordenador do evento, Rafael Decurcio.
Relatos de proprietários de indústrias definiram o CIOGO 2019 até
como o melhor do Brasil em negócios e acesso ao público. Na feira
comercial, os participantes foram apresentados ao que há de mais
moderno no mercado em produtos e equipamentos odontológicos. O
evento contou com mais de 80 empresas participantes, que ocuparam

os 130 espaços que foram comercializados e que prometem voltar na
próxima edição por conta dos bons resultados obtidos.
O feedback junto ao número recorde de congressistas foi outro ponto
forte. “Recebemos críticas elogiosas de participantes que relataram a
dificuldade de escolher entre tantos bons cursos e palestras, com professores de renome na grade científica, diante de tamanha qualidade
e quantidade de opções”, conta o coordenador do evento. Ele lembra
que vieram congressistas de países como Argentina, Paraguai, Bolívia,
Chile, Peru, Equador, Venezuela e México. Os 150 professores levaram
aos 12 mil participantes uma completa atualização sobre as principais
inovações da Odontologia.

Inovação

Uma reunião realizada após o CIOGO levantou a necessidade de inovações na próxima edição do Congresso, que acontecerá em 2021. Isso,
segundo Rafael Decurcio, significa fazer um evento diferente do que
já foi feito até agora. Para engajar toda organização neste objetivo, foi
criada até uma hashtag: #ciogoédiferente. “Já estamos bem animados
para 2021”, avisa o diretor de Congressos da ABO Goiás.
Para ele, a responsabilidade de continuar inovando no evento não
causa medo, mas muito estímulo à organização. “Já começamos a
pensar na próxima edição, que terá muitas novidades”, garante Rafael
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Decurcio. Segundo ele, a feira comercial já começou a ser planejada e
será elaborada com uma nova apresentação, já o evento deve continuar acontecendo no Centro de Convenções, pois a cidade ainda não
conta com um espaço maior que possa comportá-lo.
Para o coordenador, o CIOGO tem o grande diferencial de ser um congresso da Odontologia feito pela própria classe, enquanto os demais
são feitos por empresas especializadas em organização de eventos
em geral, de uma forma mais fria. O resultado é que os organizadores
entendem bem o que seus colegas querem ver e ouvir. “Conhecemos
as demandas do setor e os participantes se sentem acolhidos num ambiente que oferece muito conhecimento com calor humano”, justifica.

Premiação

Esta edição do CIOGO também foi marcada pela premiação científica,
patrocinada pelo Laboratório Persona, que homenageou aqueles
que se dedicam a pesquisas na Odontologia. Foram premiados o
primeiro, segundo e terceiro lugares em cada uma das categorias

(Pôster Científico, Pôster Clínico, Fórum Científico, Fórum Clínico, Fórum
Acadêmico e Vídeos Instrutivos) com a distribuição de R$ 15 mil em
prêmios aos vencedores: R$ 1,2 mil para os primeiros, R$ 800 para os
segundos e R$ 500 para os terceiros lugares.
Os primeiros lugares de cada categoria foram: Jeane Katiuscia Silva, com
o estudo “Estudo radiográfico e tomográfico da radiolucência justapical
dos terceiros molares inferiores”; Sebastião Silvério de Souza, com o
trabalho “Distinção entre papulose bowenóide e doença de Bowen em
boca: relato de caso”; Julyana Dumas Santos Silva, com a pesquisa “Efeito
de variadas concentrações de um monômero à base de colesterol em
propriedades de uma resina composta experimental”; Isadora Carneiro
Pereira, que venceu com o trabalho “Características radiográficas e
tomográficas em pacientes com osteonecrose medicamentosa: relatos de
casos clínicos”; João Marcos Nascimento Batista, primeiro colocado com
o estudo “Influência da resina flow na resistência de união entre cimento
resinoso e dentina selada”, e Clarisse Ramos da Cunha, com o trabalho
“Sequência cirúrgica para tratamento de anquilose óssea bilateral de ATM”.

Isadora Carneiro Pereira Machado, vencedora na categoria Fórum Clínico; Sebastião Silvério de Sousa Neto, vencedor na
categoria Pôster Clínico e Jeane Katuiscia Silva, vencedora na categoria Pôster Científico, recebem premiação das mãos de
Carla Rockenbach, diretora do Laboratório Persona, Julio Almeida e Daniel Decurcio, coordenadores científicos do GIOGO

PATROCÍNIO
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Aprendendo a fazer
sua própria cerveja
O MUNDO DA PRODUÇÃO DE CERVEJAS ARTESANAIS PODE SER
DESVENDADO EM CURSOS DA BRAÜHAUS, ESCOLA DE GOIÂNIA,
ONDE OS ASSOCIADOS DA ABO GOIÁS TÊM 20% DE DESCONTO
A produção de cerveja artesanal, que começou como um hobby para
muitos apaixonados pela bebida, está se tornando até uma fonte de
renda para alguns. Os participantes da última edição do Congresso
Internacional de Odontologia de Goiás (CIOGO), tiveram a oportunidade de conhecer um pouco deste universo cervejeiro em um estande da
Braühaus Escola da Cerveja, que realizou até um workshop no evento.
Agora, os associados da ABO Goiás que quiserem se aprofundar nesta
arte terão um desconto especial de 20% nos cursos.

A escola oferece hoje dezenas de cursos, realizados nos finais de semana. Eles vão desde degustação de rótulos, que é feito em apenas um
fim de semana e custa cerca de R$ 170, até outros mais especializados,
como os de sommelier e de produção de cerveja, que custam cerca
de R$ 3 mil, com mais de 100 horas aula. Segundo Daniel, o workshop
realizado durante o CIOGO 2019 mostrou como o mundo da cerveja
artesanal é interessante. “O workshop foi uma porta de entrada para a
pessoa aprender a degustar ou a fazer mesmo”, destaca.

O consumo de cerveja artesanal tem conquistado cada vez mais
pessoas que buscam um produto com qualidade diferenciada. Goiás é
o estado do Centro-Oeste com maior número de cervejarias artesanais,
segundo a Associação Brasileira de Cerveja Artesanal (Abracerva), e
já ocupa a sétima posição no ranking nacional. Das 51 cervejarias da
região, 25 estão em território goiano. Mas o número de rótulos é maior
por conta das cervejarias "ciganas", que produzem na estrutura de
outras fábricas. A produção no País já passou de 55,6 milhões de litros
em 2014 para 188,2 milhões em 2018.

Para ele, o sucesso da cerveja artesanal foi comprovado recentemente
com a vitória da marca Colombina no Prêmio Pop List, do jornal O
Popular. A marca goiana Klaro também se destacou com o segundo
lugar no segmento chopp, atrás apenas da gigante Bhrama.

A Braühaus começou como a primeira escola de cervejas do Cento-Oeste,
em 2016, e se transformou num pub e numa revenda de insumos e equipamentos para os fabricantes. O sommelier de cervejas e coordenador
dos cursos, Daniel Lell Natal, conta que começou produzindo em casa e
criou uma marca própria independente. Mas sempre que ia em algum
lugar comprar insumos, como malte, achava o local com atendimento
frio, ruim. “Daí, pensei como seria bom ter um lugar onde eu pudesse
tomar uma cerveja e ouvir música enquanto esperava”, ressalta.
Daniel também lembra que precisou fazer seus cursos de cervejeiro
fora do Estado, pagando caro, e pensava no porquê de não haver cursos
em Goiânia. “Resolvi me especializar mais justamente para trazer isso
pra cá, para que as pessoas não precisassem sair e pagar caro”. Hoje,
já são 28 turmas formadas apenas no curso de Produção Cervejeira da
Braühaus e o perfil dos alunos tem mudado muito. No início, a maioria
fazia os cursos apenas por hobby, para fazer sua própria cerveja em
casa. “De alguns meses para cá, as pessoas passaram a fazer pensando
em abrir sua própria cervejaria artesanal”, destaca o coordenador.

E a produção no Estado deve continuar crescendo, pois estão previstas aberturas de novas fábricas em 2020. “Nós mesmos ainda somos
'ciganos' e temos pretensão de abrir uma fábrica em breve. É um
mercado em ascensão que ainda tende a crescer muito”, prevê Daniel.
Produzindo cerca de três mil litros de cerveja em três rótulos, há apenas um ano, ele conta que sua intenção é criar mais três rótulos.
A produção é vendida, principalmente, em bares e distribuidoras locais.
“Mesmo que o País não viva um momento muito feliz, economicamente falando, a cerveja artesanal está indo na contramão”, justifica. O
sommelier ressalta a importância dos interessados entenderem melhor
como funciona a produção, pois há um pouco de ilusão em pensar que
é fácil fazer cerveja em casa e vender na rua, devido à complexidade
do processo. “Porém, é um mundo apaixonante, assim como o da gastronomia”, destaca. Os associados da ABO interessados em participar
dos cursos só precisam procurar a escola e se identificar.

BRAÜHAUS ESCOLA DE CERVEJA
Cursos com desconto para
associados ABO Goiás:
- Degustação de rótulos orientada
- Produção de cerveja caseira

Desconto oferecido: 20%
Informações: 62 3089-0200
ou escolabrauhaus.com.br
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Fechando com chave de ouro
CHEGOU A HORA DE COMEMORAR A CHEGADA DE MAIS UM ANO E NÃO
FALTAM OPÇÕES DE EVENTOS E DIVERSÃO EM GOIÂNIA E INTERIOR

As festas de fim de ano são eventos para
fechar um ciclo que se encerra, comemorando
tudo de bom que foi conquistado, e iniciar
uma nova fase com a perspectiva de novas
realizações. Por isso, muita gente não abre
mão de começar o ano festejando em grandes eventos de réveillon, se possível, com
muito glamour e diversão. Se você ainda não
programou sua festa, a Odonto traz algumas
sugestões de eventos para quem vai curtir a
virada de 2019 para 2020 em Goiás.
A seguir, o resumo de algumas atrações para
ajudar você a escolher o melhor lugar para
comemorar a chegada de 2020. Mas é melhor
correr porque os ingressos são vendidos
em lotes, com preços sujeitos a variação e
limitados. Boa festa e, desde já, um feliz ano
novo para todos!

saxofonista Bruno Gomes ҩ Preços: no terceiro lote, R$ 600 para o salão principal, R$ 560
para o lounge e R$ 350 para o Restaurante Ipê
ҩ Informações: 0800-606-2000 ou
reservas@castrospark.com.br

Réveillon Clube Jaó

Um dos eventos mais conceituados do Estado,
com mais de meio século de tradição. A primeira edição do evento, em 1968, contou com
as presenças de Pedro Ludovico Teixeira, Iris
Rezende Machado e Mauro Borges Teixeira.

Réveillon Black and White

Um dos eventos mais tradicionais da cidade é
o réveillon do Castro’s Park Hotel. Este ano, o
lema do evento é #VivaComoNunca e o tema
será “Black and White”, inspirados nas luzes
e no encanto de grandes cidades do mundo,
como Dubai e Nova Iorque.

Local: Clube Jaó ҩ Atrações: Buffet all
inclusive e porções petit gourmet em serviço
volante, show com a Banda Young e tradicional queima de fogos ҩ Preços: R$ 299
para associados e R$ 349 para não sócios ҩ
Informações: 3269-8000.

Réveillon Volta ao Mundo 2020

Local: Castro’s Park Hotel ҩ Atrações: open
bar (bebidas de acordo com ingresso) e
food completo, com cozinha internacional,
show com DJ Marksuell, Unique Eventos e

Um dos eventos da virada que já está
conquistando a capital é o réveillon Volta ao
Mundo. A edição 2020 da festa acontece no
Passeio das Águas Shopping com atrações de
peso na música sertaneja: shows com Bruno e
Marrone, Leonardo e Eduardo Costa. O evento
contará com open bar e food e até café da
manhã para aqueles que fazem questão de
ver o primeiro nascer do sol do novo ano.

Local: Passeio das Águas Shopping ҩ
Atrações: Open bar e open food, café da
manhã e shows com Bruno e Marrone,
Leonardo e Eduardo Costa ҩ Preços: de R$ 230
no camarote feminino a R$ 3.900 para a mesa
Diamante ҩ Onde comprar: site Meu Bilhete e
nas lojas Primetek e Sherife

Réveillon Hot Park

Para quem prefere sair da cidade em busca
de descanso para começar o ano com mais
atrações de lazer, uma opção é o réveillon do
Hot Park. O evento terá um ambiente futurista,
com espaços interativos instagramáveis, além
de bandas e DJs que prometem agitar a virada
no parque aquático. A virada ainda contará
com uma super queima de fotos de artifício.
Local: Hot Park ҩ Atrações: Grupo
Perfomático de Percussão Brasileira feita
em material reciclável, bandas e DJs em três
palcos. Buffet livre e uma garrafa pequena de
espumante ҩ Preços: a partir de R$ 199 para
adultos e R$ 99 para crianças.

Réveillon Bolshoi Pub

Local: Bolshoi Pub, na rua T-53 ҩ Atrações:
Show com a banda Playmohits (SP), com pop
rock nacional e internacional e DJ Lincoln
Turini. Open bar e open food completos ҩ
Preços: R$ 200 (individual), R$ 600 (mesa
bistrô para duas pessoas) e R$ 1.200 (mesa
para quatro pessoas).

Réveillon Eu amo Piri 2020

Local: cidade de Pirenópolis, na Avenida Meia
Lua ҩ Atrações: Serão três noites, com duas
festas e o réveillon open bar, com shows de
Israel & Rodolfo e outros artistas ҩ Preços:
R$ 150 para a noite da virada e R$ 209 o
passaporte para as três noites.
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Graduação
com excelência
CURSO DE ODONTOLOGIA DA UNIFAN,
QUE CONTA COM A PARCERIA TÉCNICOCIENTÍFICA DA ABO GOIÁS, REALIZA
VESTIBULAR PARA FORMAÇÃO DE SUA
QUARTA TURMA EM 2020 E SE CONSOLIDA
PELA BUSCA DE UM ENSINO DE EXCELÊNCIA

O curso de Odontologia da Faculdade Alfredo Nasser (Unifan), que
conta com a parceria técnico-científica da ABO Goiás, iniciará sua
quarta turma no primeiro semestre de 2020. O vestibular tradicional
da instituição ocorreu no último dia 8 de dezembro, quando foram
oferecidas 60 vagas. Agora, o candidato pode concorrer a vagas
remanescentes na Unifan através do vestibular agendado. O curso se
consolida por oferecer um ensino odontológico de primeiro mundo,
na busca por uma formação de excelência no mercado.
Com certeza, um dos grandes diferenciais do curso de Odontologia
da Unifan é a parceria com a ABO Goiás, uma instituição de
pós-graduação latu sensu, da qual fazem parte os professores do
curso, entre especialistas, mestres e doutores. Vale lembrar que a
parceria entre as instituições contou com a chancela do Ministério
da Educação (MEC) no início de 2018. “Unimos a experiência de 70
anos da ABO, sendo mais de 30 anos oferecendo cursos de pós-graduação latu sensu na área, com a expertise da Unifan em diversos
cursos da área de saúde, o que trouxe segurança institucional”,
avalia o presidente da ABO Goiás, mestre e coordenador do curso,
Alessandro Freire.
A parceria possibilita que ambas instituições aperfeiçoem suas
infraestruturas de ensino para completa formação de seus alunos. A
ABO Goiás, que hoje conta com 268 alunos nos cursos de pós-graduação, se tornou um campus avançado da graduação em Odontologia
da Unifan, com a perspectiva de crescentes investimentos no aprimoramento estrutural e científico. Alessandro Freire lembra que, por sua
vez, a Faculdade já conta com todos os laboratórios voltados para as
disciplinas básicas, como Microbiologia, Fisiologia e Anatomia.

Modelo

O presidente da ABO e coordenador do curso informa que os
alunos da primeira turma, que fizeram o terceiro período neste
segundo semestre de 2019, já começaram a frequentar a ABO
Goiás para cursarem as disciplinas de Dentística Pré-Clínica
2, Diagnósticos por Imagem e Periodontia Pré-Clínica, que são
ministradas na associação. “Vale lembrar que os cursos de pós-graduação da ABO Goiás já são considerados modelo para outras
instituições em todo País”, destaca Alessandro.
Ele ressalta a importância dessa convivência dos alunos de
graduação dentro da ABO Goiás, a maior unidade seccional da
ABO em todo Brasil. “Isso é muito importante. Os alunos da Unifan
têm esta segurança de estarem num curso de Odontologia com
a parceria de uma instituição modelo. Eles sentem que estão em
um curso de qualidade e que sairão fazendo uma Odontologia de
primeiro mundo”, completa o presidente da ABO Goiás e coordenador do curso.
O presidente da ABO Goiás, que já era professor do curso de
Medicina na Unifan, foi quem vislumbrou a possibilidade dessa
parceria, diante da constante busca de qualidade por parte das
duas instituições. Alessandro informa que os alunos também terão
acesso a estágios supervisionados na ABO e aos mais diversos
eventos promovidos pela instituição, como os congressos e encontros científicos.
As inscrições para o vestibular da Unifan podem ser feitas pelo
site www.unifan.edu.br ou presencialmente na faculdade.

Em comemoração ao Dia do Dentista, a ABO Goiás presenteou seus associados com
palestras dos professores Marcus Vinícius Perillo, Julio Almeida e o ilustre professor
Carlos Estrela; na sequência houve um coquetel entre os participantes

Confraternização das duas turmas de
Especialização em Prótese Dentária, sob
coordenação da equipe Reabilitação Oral

Festa de Encerramento da primeira turma
internacional de Especialización en Estética
Dental, coordenada pela Equipe Dentística

Processo de seleção para as novas turmas
nacionais de Especialização em Dentística tem novo
recorde, atraindo profissionais de todo o Brasil

Aulas especiais com os convidados Renato Miotto e
Rodrigo Ribeiro para as turmas de Especialização em
Endodontia, sob coordenação da Equipe EndoScience

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

Turma do curso de Imersão em Disfunções
Temporomandibulares, sob coordenação
do professor Sormani Sacchetto

Formatura da turma de Especialização
em Implantodontia 2017-2019

Turma de Especialização em Radiologia e Imaginologia,
sob coordenação da professora Tessa Botelho

Formatura da turma de Especialização
em Periodontia 2017-2019

Confraternização da turma de Especialização
em Ortodontia 2017-2020, sob coordenação
da equipe Ortho Evidence
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Trabalho social
como estilo de vida
CIRURGIÃ DENTISTA TRANSFORMOU O ATO DE AJUDAR
O PRÓXIMO EM ESTILO DE VIDA E HOBBY, QUE ELA
HERDOU DOS PAIS E, HOJE, TRANSMITE PARA A FILHA
A maioria das pessoas que realizam trabalhos sociais fazem isso
apenas de forma esporádica, geralmente em datas comemorativas,
como Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia da Criança e, especialmente, no
Natal. Encontrar alguém que fez disso um estilo de vida, algo que já
esteja incorporado em sua rotina diária de afazeres semanais, ainda
é bem mais raro. Mas este é o caso da cirurgiã dentista Karlla Martins
Trindade, que fez do ato de ajudar o próximo um hobby e, por que não
dizer, um verdadeiro sacerdócio.
Karlla foi apresentada ao trabalho social ainda criança, por seus pais,
que já se dedicavam a isso com muito afinco. “Meus pais faziam o
sopão para pessoas carentes e eu ia junto com eles quando ainda era
bem pequena”, lembra. O resultado é que ela foi crescendo e absorvendo estes valores, herdando essa paixão deles, que, segundo ela,
acabou se tornando uma mania mesmo. “Hoje, acho tudo isso muito
normal porque já está incorporado à minha rotina. Não imagino mais
minha vida sem esse trabalho. Quando deixo de fazer, sinto que falta
alguma coisa”, conta a cirurgiã dentista.
Agora, ela está transmitindo esse legado para sua filha, Luiza Trindade,
de apenas cinco anos, que já a acompanha nestas missões, e por que
não dizer, lições de vida. Karlla participa de vários grupos de trabalho
social ao longo da semana e até nos finais de semana. Eles estão
no Hospital Araújo Jorge, nas quintas-feiras à noite, no CRER, nas
terças-feiras à noite e, como se não bastasse, nas noites de domingo
ainda estão no Hospital de Doenças Tropicais (HDT). “Nestes hospitais,
fazemos serenata para os pacientes, de leito em leito”, destaca.

Comunidades carentes

Nos finais de semana, os grupos ainda vão ajudar moradores vizinhos a lixões, além de visitarem asilos e orfanatos. “Para as comunidades carentes, levamos kits de higiene oral e cestas de alimentos.
Boa parte destes kits são doados por meio de uma parceria com a
ABO Goiás e a Colgate. Para os asilos, levamos todo tipo de doações
que eles estejam precisando, como papel higiênico e fraudas descartáveis”, conta a cirurgiã dentista. Para ela, este trabalho já virou
uma rotina, algo que acontece naturalmente na semana.
Após tantos anos de dedicação, Karlla foi marcada por muitas
histórias tristes, que foram amenizadas por meio da solidariedade.
Uma delas é a de um morador de rua sem o movimento das pernas
e usuário de drogas, que vivia pelas ruas do Centro de Goiânia,
deitado num colchão e coberto de fezes e urina. “Eu e um colega
dávamos banho nele uma vez por semana, até que conseguimos
colocá-lo em um abrigo, que acabou fechando depois, e ele voltou
para a rua”, lembra.
A dentista e o amigo, novamente, conseguiram levar este homem
para outro abrigo temporário, mas ainda temem que ele volte para
as ruas. “Também já vimos muita coisa triste em hospitais, como
pessoas que faleceram em nossa frente, mães que perderam filhos.
É sempre doloroso”, conta. Mas há também histórias de alegria,
como quando um dos grupos dos quais ela faz parte se reuniu para
realizar o sonho de uma criança carente: ter uma festa de aniversário, com salgadinhos, docinhos e bolo.
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A rotina semanal de Karlla Martins inclui o cuidado com pacientes de hospitais
como Araújo Jorge, Crer e Hospital de Doenças Tropicais, onde os voluntários vão
de leito em leito fazendo serenata para os pacientes. Nos finais de semana, ela
participa de outros grupos formados por verdadeiros anjos, que levam diversos
tipos de doações, como kits de higiene e cestas de alimentos, para comunidades
carentes próximas de lixões e para moradores de asilos e orfanatos

A filha de Karlla só não a acompanha aos hospitais, onde não pode
entrar. Além de ensinar a importância deste trabalho, essa é uma
forma que ela encontrou para não ficar muito tempo longe da filha, já
que tem uma rotina puxada e fica muito tempo fora de casa. “Ela já
entende perfeitamente a importância deste nosso trabalho e até me
pergunta quando vamos voltar ao asilo para ajudar os velhinhos ou a
um orfanato para ajudar as crianças que não têm pais”, orgulha-se a
mãe. A expectativa é que Luiza também incorpore estes valores, sinta
essa necessidade tão forte de ajudar os mais necessitados e continue
trilhando este caminho ao longo de sua vida.
A última viagem para a realização de um trabalho social feito pelo grupo aconteceu num povoado quilombola na comunidade Vão das Almas,
no município de Cavalcante, nordeste do Estado, em comemoração
ao Dia da Criança. Karlla lembra que eles levaram brinquedos, kits de
higiene oral, guloseimas e lanches. “É uma comunidade muito isolada,
cortada pelo rio das Almas, que só pode ser acessada em veículos 4x4.
Quando o rio enche, os carros não passam”, conta.

Trabalho

Apesar de fazer tudo isso, Karlla ainda trabalha em três consultórios
odontológicos diferentes, de segunda à sábado. Três vezes por semana,
ela ainda dá aulas em um curso de Auxiliar de Saúde Bucal. Para cuidar
do corpo, a cirurgiã lembra que praticava muay thai quase todos os
dias da semana. Mas, hoje, por conta dos trabalhos sociais, a atividade
física pode ser realizada apenas duas vezes por semana.

Karlla participa de vários grupos de assistência social, dos mais
variados tamanhos, que vão de oito a 40 participantes cada, com ou
sem convicções religiosas, e alguns deles contam com outros cirurgiões
dentistas. Para ela, ajudar o próximo é uma obrigação de cada ser
humano, pois, se todos fizessem isso, não haveria tantas pessoas carentes no mundo. “Tudo que faço tem uma energia muito forte. Quando
você emana coisas boas, tudo isso tende a voltar para nós”, acredita.
A esperança de Karlla, que tem apenas 35 anos, é que haverá um dia
em que não haja mais necessidade de voluntários fazerem este tipo
de trabalho no mundo. Um dia em que os governantes ofereçam toda
a assistência aos mais necessitados, que haja mais oportunidades e a
desigualdade social diminua.

