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FLÁVIA ARTESE ENCERRA ANO DE
ATIVIDADES DA ABOR GOIÁS
Doutora em Ortodontia apresenta limitações sobre
estabilidade da mordida e assimetrias faciais em Goiânia
A Associação Brasileira de Ortodontia e Ortopedia Facial (ABOR
Goiás) vai encerrar 2018 em grande estilo. A convite da entidade, a
doutora em Ortodontia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro,
a professora Flávia Artese ministra palestra em Goiânia, no dia 8 de
dezembro, no auditório da Cifarma, em Goiânia. Será a última
capacitação do ano promovida pela entidade.
Flávia Artese vai falar sobre “Limites para a estabilidade da mordida
aberta anterior e para o tratamento de assimetrias faciais”. A
especialista explica que, em um tempo em que o acesso às informações é fácil e rápido, o profissional pode ser induzido a escolher sua
terapia de maneira indiscriminada, ou baseada apenas em sua
experiência pessoal.
“Evoluímos significativamente na análise crítica do que consideramos
cientificamente válido, devendo estabelecer nossas escolhas clínicas
baseadas em evidências científicas. O objetivo desta palestra é
apresentar as indicações e as limitações do tratamento ortodôntico
para diversos problemas clínicos como a mordida aberta anterior e
as assimetrias faciais, estabelecendo nosso limite clínico baseados no
grau das evidências científicas da ortodontia atual”, afirma.
Flávia Artese lembra que, dentre as más oclusões, a mordida aberta
anterior é considerada uma das anomalias de mais difícil correção,
sobretudo no que se refere a sua estabilidade. “A literatura possui
inúmeros trabalhos sobre o tema, porém com informações controversas e conflitantes. As discordâncias ocorrem desde a definição do

que é a mordida aberta, passando
por seus fatores etiológicos, até os
possíveis tipos de tratamentos.
Possivelmente, a falta de consenso
sobre a etiologia da mordida aberta
anterior possa ter originado
tratamentos diversificados e esta
ser a explicação para o alto índice
de instabilidade pós-tratamento
dessa má oclusão”, revela.
A especialista também diz que vai
rever, durante a palestra, os
conceitos de etiologia, tratamento
Artese ministra palestra em
e estabilidade da mordida aberta Flávia
Goiânia, no dia 8 de dezembro
anterior, além de apresentar
critérios para o diagnóstico e tratamento da má oclusão. “Vamos
exemplificar com casos tratados e estáveis por mais de dez anos”,
finaliza.
Flávia Artese é formada em Odontologia pela Universidade Federal
do Rio de Janeiro (1991), com mestrado (1994) e doutorado (1998)
em Ortodontia também na UFRJ. Em 2006, foi diplomada pelo
Board Brasileiro de Ortodontia, com recertificação em 2016. A
especialista já presidiu a ABOR Nacional (2014 a 2018) e atualmente
é editora-chefe da Dental Press Journal of Orthodontics.
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IMERSÃO EM BIOMECÂNICA
Professor doutor Giorgio Fiorelli ministra capacitação
intensiva sobre biomecânica em Goiânia
Considerado um dos maiores especialistas mundiais em
biomecânica, o professor doutor Giorgio Fiorelli ministrará curso
teórico sobre o tema em Goiânia, nos dias 16 e 17 de novembro, no
auditório do Shopping Lozandes, das 8 às 18 horas. As inscrições
estão abertas e podem ser feitas pelo site da Associação Brasileira de
Ortodontia e Ortopedia Facial (ABOR Goiás), promotora do evento
- aborgoias.com.br.
Será a primeira vez que o especialista italiano vem ao Brasil. Além da
capital, Fiorelli visitará Ribeirão Preto (SP), Colômbia e Chile. O
professor tem livros sobre biomecânica e mais de 20 publicações em
revistas internacionais. Fiorelli já ministrou cursos e palestras no
Canadá, Estados Unidos, Dinamarca, Alemanha, Suécia, Polônia,

Holanda, Grécia, Japão e
Austrália.
O curso intensivo “Imersão
em biomecânica” será
realizado em parceria com
a ABOR Brasília e terá
vagas limitadas para sócios
e não sócios da ABOR.
Giorgio Fiorelli é um dos
maiores especialistas em
biomecânica do mundo

CURSO IMERSÃO EM BIOMECÂNICA
Data: 16 e 17 de novembro
Local: Auditório do Shopping Lozandes - Av. Olinda, 960 - Alphaville Araguaia, Goiânia (GO)
Horário: 8 às 18 horas
Inscrições: aborgoias.com.br

INTERVENÇÕES ORTOPÉDICAS
Rubens Rodrigues Tavares falou sobre eciência e ecácia nas intervenções visando normalizar
o crescimento craniofacial de pacientes em crescimento e desenvolvimento
Especialista em Ortodontia e Ortopedia Facial, Rubens Rodrigues
Tavares ministrou o curso “Intervenções ortopédicas: quando, como
e por quê?” no dia 19 de outubro, no auditório do Conselho Regional
de Odontologia (CRO). “A intenção foi passar informações a respeito
da eficiência e eficácia nas intervenções visando normalizar o
crescimento craniofacial de pacientes em crescimento e
desenvolvimento”, explica.

Rubens Rodrigues ministrou
palestra em Goiânia

O curso abordou intervenções preventivas e interceptativas
tentando buscar o momento ideal de intervir e justificativa clínica
dessas intervenções. Rubens é diplomado pelo do Board Brasileiro
de Ortodontia e membro da ABOR Goiás desde a sua fundação.
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ABOR GOIÁS LANÇA 10º CONGRESSO
INTERNACIONAL DE ORTODONTIA
Belga Hugo De Clerck será uma das atrações do evento em Goiânia, no mês de março

Ortodontistas e convidados no lançamento do 10º Congresso Internacional de Ortodontia

Considerado um dos grandes nomes da odontologia mundial, o belga
Hugo De Clerck será uma das atrações do 10º Congresso
Internacional de Ortodontia, de 21 a 23 de março, em Goiânia. O
evento será realizado pela Associação Brasileira de Ortodontia e
Ortopedia Facial (ABOR Goiás). Além de De Clerck, grandes
especialistas da área no Brasil e no mundo estarão na capital.
O tema do Congresso ano que vem será Ortodontia: Evidência e
Arte. O lançamento para convidados foi feito no último dia 13 de
setembro, na sede da Associação dos Magistrados de Goiás
(Asmego), no Jardim Goiás, mesmo local em que ocorrerá o evento
internacional.
O Congresso discutirá inovação na ortodontia, de maneira dinâmica
e prática. As tecnologias mais atuais serão apresentadas pelos

palestrantes. Também haverá uma feira com produtos e serviços
diferenciados. A estimativa é que aproximadamente 500
profissionais participem do evento, entre especialistas em
ortodontia e estudantes de pós-graduação, assim como profissionais
e técnicos que atuam em clínicas de ortodontia.

Belga Hugo De Clerck
é um dos grandes
nomes da odontologia
mundial

Diretora Administrativa:
Débora Gomes
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MELHOR PLANEJAMENTO DO TRATAMENTO
Grupo de Estudos compartilha conhecimento e promove ganhos clínicos ao paciente

Profissionais participam da última edição do Grupo de Estudos 2018

A quarta e última edição de 2018 do Grupo de Estudos organizado
pela Associação Brasileira de Ortodontia e Ortopedia Facial - Seção
Goiás (ABOR Goiás), realizada no dia 3 de outubro, discutiu, dentre
outros assuntos, casos com alterações esqueléticas severas,
tratamentos cirúrgicos e compensatórios, além de pacientes com
alterações como agenesias e perdas múltiplas, que necessitam de
uma abordagem multidisciplinar. Seis ortodontistas participaram da
mesa redonda na Vitae Odontologia, em Goiânia.
“Foi uma noite muito proveitosa. Tivemos a oportunidade de contar
com a experiência e pontos de vista de outros colegas em casos
complexos de nossos consultórios. É uma via em que todos ganham;

os profissionais têm uma oportunidade de aprendizado e o paciente
conta com melhor planejamento para seu tratamento. O Grupo de
Estudos é uma das experiências mais enriquecedoras que a ABOR
proporciona ao associado”, explica o ortodontista e membro da
ABOR, Alexandre da Veiga Jardim.
O Grupo de Estudos compartilha conhecimento e promove
melhoria no diagnóstico e planejamento de pacientes. Especialistas
em ortodontia e ortopedia facial discutem situações clínicas em que
o profissional busca, em casos de alta complexidade, a melhor opção
de tratamento ou mesmo a escolha de materiais mais adequados.

