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9º CONGRESSO INTERNACIONAL DA ABOR GOIÁS

É HORA DA PARCERIA!

A

JORNAL DA ABOR | 2016

BOR Goiás confirma presença do professor Ravindra Nanda e abre cota de patrocínios para
empresas do setor

CURSOS 2016
A ABOR Goiás apoia seu desenvolvimento

Oclusograma Digital
Professor Dr. Angelo Vicentini Loiola faz palestra em Goiânia
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9º Congresso Internacional da ABOR Goiás
Presença conﬁrmada do papa da
ortodontia da atualidade

P

rofessor Ravindra Nanda será uma
das atrações da programação cientíﬁca do evento
No período de 23 a 25 de março
de 2017, Goiânia sediará o 9º Congresso Internacional de Ortodontia,
promovido pela ABOR Goiás. O evento reunirá os maiores especialistas da
área no País, incluindo o considerado
papa da ortodontia da atualidade, o
professor Ravindra Nanda, indiano
• O 9º Congresso Internacional
terá um novo modelo de palestras, que apresentará, de forma
eficiente, novas tecnologias e
procedimentos para prevenção,

que preside o Departamento de Ciências Craniofaciais da Universidade
de Connecticut, nos Estados Unidos, e
autor de diversos livros.

autor e editou cinco livros e mais de 160
publicações em revistas e jornais. Tem
dado palestras em mais de 40 países.

Destaques
Perﬁl
PhD em Odontologia pela Universidade
de Nymegen, na Holanda, Ravindra
Nanda lidera o Departamento de Ciências Craniofaciais da Universidade de
Connecticut desde 2004, que incluem
as divisões de cirurgia Bucomaxilofacial,
Odontopediatria, Educação Avançada
em Odontologia Geral e Ortodontia. É
interceptação e correção de problemas ortodônticos
• A estimativa é que aproximadamente 400 proﬁssionais participem do evento, entre especialistas

Objetivos do 9º Congresso
• Incentivar a troca de conhecimento cientíﬁco;
• Promover intercâmbio entre profissionais brasileiros
e estrangeiros;

“A programação cientíﬁca terá os assuntos mais relevantes na atualidade
para os proﬁssionais da ortodontia”,
garante o presidente da ABOR Goiás,
Dr. Fábio Santana. A presidência do
9º Congresso será do ortodontista Dr.
Ronaldo da Veiga Jardim, proﬁssional
com larga experiência tanto na ABOR
Goiás, quanto na ABOR Nacional.
em ortodontia, estudantes de
pós-graduação, cirurgiões dentistas de áreas afins além de
proﬁssionais e técnicos que atuam
em clínicas de ortodontia.

• Contribuir para o aprimoramento técnico e cientíﬁco dos
proﬁssionais e estudantes;
• Apresentar novas tecnologias e procedimentos para prevenção, interceptação e correção de problemas ortodônticos.

OPORTUNIDADES PARA O MERCADO

Congresso terá participação
de empresas
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A ABOR Goiás desenvolveu um plano
de participação, com duas opções de
patrocínio, para empresas apresentarem seus produtos e serviços em um
circuito de exposição no 9º Congresso
Internacional de Ortodontia, de 23 a 25
de março, no Centro de Convenções de
Goiânia.
Segundo o presidente da ABOR Goiás,
Dr. Fábio Santana, trata-se em um

qualiﬁcadoespaço de exposição com
estandes de empresas do setor e aﬁns.
“Também estamos trabalhando para
oferecer aos congressistas, no ambiente
da feira, uma confortável área de convivência”, falou o presidente.

Cotas de patrocínio
Por meio das cotas de patrocínio, o
parceiro da ABOR Goiás marcará presença em um evento qualiﬁcado para a
geração de negócios. Marcas, produtos

ou serviçosserão vistos por um público
seleto, com altopoder de consumo e
formador de opinião. “É umachance
singular de estar frente a frente com
estesproﬁssionais e empresários, em
um momento propíciopara estreitar
relacionamentos, apresentar novidadesdo segmento, lançar novos produtos e
serviços, alémde promover a marca de
sua empresa”, informou o presidente do
Congresso, o ortodontista, Dr. Ronaldo
da Veiga Jardim.

PLANEJAMENTO ORTODÔNTICO
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Solução para resultados positivos

A

ABOR Goiás trouxe para seus
associados, oportunidade de conhecimento sobre planejamento de
tratamento para casos complexos
No último mês de abril, a ABOR Goiás
promoveu em Goiânia (GO) workshop
teórico e prático ministrado pelo professor Dr. Angelo Vicentini Loiola, mestre e
especialista em Ortodontia, sobre novo
sistema informatizado desenvolvido por
ele e que qualiﬁca o planejamento de
tratamento de casos mais complexos.

A etapa teórica foi realizada no Conselho Regional de Odontologia de Goiás
(CRO-GO), no dia 11 de abril e a parte
prática aconteceu na Fasam – Faculdade
Sul-Americana, nos dias 12 e 13 de abril.
Segundo Dr.Angelo, o planejamento
ortodôntico realizado de forma clara
e objetiva é o grande segredo para o
desenvolvimento tranquilo e previsível
de resultados positivos. “No universo
da ortodontia sabemos que não existem
somente casos simples, mas também os

complexos, que requerem ainda mais
atenção e conhecimento cientíﬁco na
sua condução”, salientou.
Ooclusograma e o VTO quando feitos de forma manual nem sempre são
vistos com ânimo pelos ortodontistas,
não só pela diﬁculdade técnica da sua
construção,mas também pela apresentação do resultado ﬁnal, sem padrão de
construção e às vezes de difícil entendimento, em plena era digital.

Aplicativo para computador facilita uso de imagens

D

r.Angelo Vicentini Loiola, apresentou em Goiânia, aplicativo para
computador que permite a criação
de Oclusograma Digital. O objetivo é
facilitar a utilização de imagens da documentação do paciente e dos modelos de
estudo. O professor Angelo trabalhou
no desenvolvimento do novo mecanismo oferecido a um custo operacional
praticamente zero. “As aplicações do
Oclusograma Digital são feitas a partir
da instalação física do novo aplicativo
no computador, juntamente com os
executáveis necessários para o seu

funcionamento nos sistemas Windows
ou Mac, para os quais este serviço está
licenciado”, explicou Angelo.
"A tecnologia digital tem revolucionado
a utilização de fotograﬁas e até mesmo
um clínico consegue armazenar suas
imagens com facilidade.”
Dr. Angelo Vicentini Loiola

Com a aplicação do Oclusograma
Digital pode-se reproduzir imagens de
fotograﬁas, radiograﬁas e superfícies
de oclusão de modelos de estudo de

pacientes, na proporção de 1:1 em
uma plataforma digital, permitindo
a manipulação de suas dimensões,
obtendo assim medidas clínicas digitais na confecção do oclusograma e
VTO. O sistema facilita a visualização
virtual do planejamento mecânico
ortodôntico, em uma apresentação
limpa, objetiva e de fácil comunicação, em especial com o paciente,
mas também com implantodontistas,
proﬁssionais da estética, entre outro,
em casos multidisciplinares, segundo
explicou o Dr.Angelo.

AGENDA

Palestra sobre Liderança será ministrada em agosto
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A consultora e self coaching, Renata Moreira Guimarães, traz para os associados da ABOR Goiás
a oportunidade de ampliar conhecimento sobre
liderança. Nos dias atuais, praticar uma liderança inspiradora e de resultados é tão importante
quanto o aperfeiçoamento proﬁssional.
Renata é especialista em gestão de varejo marketing, estratégias e planejamento e também

em empreendedorismo, liderança e vendas e
usará sua experiência para abordar, no dia 26
de agosto, em Goiânia, o tema “Liderança – Autoconhecimento e Desaﬁos”. Na pauta também
estará assuntos como empreendedorismo, características para o sucesso e gestão com foco em
resultados. As inscrições já estão abertas no site
da ABOR Goiás.
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Toxina Botulínica
No dia 26 de agosto, a ABOR Goiás também recebe Dr. Kenedy Vinicius Souza Kuhn para falar sobre
o uso da Toxina Botulínica em Ortodontia. Especialista em ortodontia e implantodontia, Dr. Kenedy é
um dos pioneiros no uso da Toxina Botulínica em
Odontologia no Centro -Oeste e iniciou seu trabalho em 2011. É membro da Sociedade Brasileira de
Toxina Botulínica e Implantes Faciais-SBTI.

Conteúdo programático
•
•
•
•
•

Aspecto legal do uso da toxina em Odontologia
O que é a Toxina Botulínica
Mecanismo de ação
Indicações e contra indicações
Onde aplicar para otimizar os resultados
Ortodônticos
• Casos clínicos com o uso da Toxina Botulínica

Dezembro tem informação e confraternização
As atividades da ABOR Goiás serão encerradas
em dezembro, com palestra realizada no dia dois,
no auditório da Cifarma, das 8 às 18 horas, pelo
speaker da 3M, Pedro Dalla, doutor e mestre em

Ortodontia e professor do curso de especialização
e atualização em OrtondontiaSLMandic, Vitória/
ES. Na programação do curso de dezembro também está incluído almoço de confraternização.

Grupo de Estudos tem novo encontro marcado
Melhorias
Depois do sucesso do primeiro encontro de especialistas em ortodontia, promovido pela ABOR Goiás,
será realizado, no dia 5 de julho,
nova edição do Grupo de Estudos.
O evento acontecerá a partir das
19h30, no Empório dos Confrades e

Os grupos são formados por até
15 proﬁssionais previamente cadastrados. Cada ortodontista deverá
levar a documentação ortodôntica do
paciente para análise em conjunto.

EXPEDIENTE

REALIZAÇÃO

ABOR – Associação Brasileira de Ortodontia e Ortopedia Facial – Seção Goiás
Presidente: Fábio Ferreira de Santana
Vice-Presidente: Luciana Gonzaga Lopes
1º Tesoureiro: Daniela Bittar
2º Tesoureiro: Gislaine Santos Campos
1º Secretário: Iury de Oliveira Castro
2º Secretário: Neide Aparecida Resplande
Conselho Consultivo - Membros efetivos: Alexandre Fausto da Veiga Jardim, Maristela Azevedo Santos, Ronaldo da Veiga Jardim
Conselho Consultivo - Membros suplentes: Regis Murilo Gomes Siqueira, Jorivê de Sousa Castro, Márcio Nunes Segurado
Conselho Fiscal - Membros titulares: Charles Moraes, Rubens Rodrigues Tavares, Yara Regina de Andrade Campos
Conselho Fiscal - Membros suplentes: Arminda Luiza Palmeira Gomes, Gláucia Maróstica, Lenise Carvalho Lima

CONTATO:
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Fone: (62) 3092.1849
Site: www.aborgoias.com.br

as inscrições poderão ser feitas pelo
site da associação. Maiores informações poderão ser obtidas também
pelo telefone (62) 3092-1849. Além
do encontro de julho, a programação
de 2016 inclui mais um encontro, no
dia 23 de setembro.
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