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ABOR está pronta para 2016

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

C
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omo queremos estar no futuro? Quem nunca se fez essa
pergunta muitas vezes na vida? A resposta, ao contrário,
nem todo mundo consegue responder com frequência. Mas
para a Associação Brasileira de Ortodontia e Ortopedia Facial,
sessão Goiás, o ano começou justamente com um trabalho
organizado para responder a pergunta: o que a Associação
espera entregar para os ortodontistas associados? Presidente
Fábio Santana e diretores da ABOR Goiás realizaram o planejamento estratégico das atividades para 2016, alinhadas ao
foco de gerar para os associados mais conhecimento e também
mais senso de pertencimento. “Temos uma programação de
cursos e encontros para 2016, visando dar oportunidades para
os associados se atualizarem em temas de interesse sem ter

Diretores da ABOR Goiás realizam planejamento estratégico de atividades

que sair de Goiânia, mas o mais importante é que vamos estar
mais próximos dos nossos associados. Só assim, colocaremos
o sentido de cooperação em prática”, explicou Fábio Santana.
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Preparativos para
9º Congresso Internacional já começaram

D

epois dos bons resultados colhidos
em 2015, como o 8º Congresso
Internacional de Ortodontia da ABOR
Goiás realizado no Centro de Convenções de Goiânia, a Associação deu o
ponta pé inicial nos preparativos para
a nona edição do evento, que será realizada em 2017. Dr. Ronaldo da Veiga
Jardim, proﬁssional com larga experiência tanto na ABOR Goiás, quanto na
ABOR Nacional será o presidente da
comissão organizadora do Congresso.
Dr. Ronaldo já teve a oportunidade de
presidir as duas Associações.

PROGR A M E - SE

Promoção ABOR Goiás
23 e 25 de março de 2017
Goiânia-GO
Programação cientíﬁca: contará com alguns dos maiores nomes da
Ortodontia atual.
Formato: novo modelo de palestras, com redimensionamento de categorias
de inscrições, o que o tornará mais dinâmico e mais ágil no atendimento
aos congressistas.

Patrocínios
A ABOR Goiás desenvolveu um plano de participação, com duas opções de patrocínio, para empresas
de produtos e serviços integrarem
o circuito do 9º Congresso Internacional de Ortodontia. Trata-se em
um qualificado espaço de exposi-

ção com estandes de renomadas
empresas e confor tável área de
convivência. Por meio das cotas de
patrocínio marcas ou produtos serão
vistos por um público seleto, com
alto poder de consumo e formador
de opinião. É uma chance singular
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de marcas do setor da odontologia
ou correlatos ficarem frente a frente
com estes profissionais e empresários, em um momento propício para
estreitar relacionamentos, apresentar novidades do segmento, lançar
novos produtos e serviços.
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Diretor de Criação: Eduardo Costa
Reportagem e edição: Oficina de Comunicação
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OCLUSOGRAMA DIGITAL
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Nova plataforma para modelos de estudo

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 sabe-se
que não existem somente casos simples,
mas também os complexos, que requerem ainda mais atenção e conhecimento
cientíﬁco na sua condução. O oclusograma e o VTO são usados com este objetivo.Segundo o professor Ângelo Vicentini
Loyola, 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 as vezes
de difícil entendimento. “A partir deste
fato, trabalhamos no desenvolvimento
de um sistema digital para este propósito, o "Oclusograma Digital", com a
preocupação não só da sua eﬁciência,
mas também na acessibilidade para o
ortodontista”, explicou Ângelo.
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ABOR Goiás traz especialista
A Abor Goiás convidou o professor Ângelo Loyola para ministrar curso sobre
Oclusograma Digital para associados
que têm interesse em conhecer e trabalhar com o novo sistema. O curso será
realizado em Goiânia em duas etapas.
Na primeira, no dia 11 de maio, será
ministrada a parte teórica, das 14 às
18 horas, no Auditório do CRO-GO
(AV. T2, N° 1.3181, Setor Bueno). A
inscrição para associados da ABOR
Goiás adimplentes é gratuita e custará
R$ 150,00 para outros proﬁssionais. A
segunda parte prática (hands on) será

O professor também observa que hoje
a tecnologia digital tem revolucionado a
utilização de fotograﬁas onde mesmo um
clínico com um mínimo conhecimento
básico em técnicas fotográﬁcas consegue
adquirir e armazenar suas imagens com
facilidade. Ele também explica que nesta
direção, os serviços de documentação
disponibilizam ao ortodontista imagens
fotográﬁcas e radiográﬁcas digitalizadas
dos pacientes, e a mesma forma os modelos de estudo, que também podem ser
oferecidos digitalizados por programas
especíﬁcos, mas nem sempre acessíveis
para o uso do dia a dia.

Novo Processo
Com o intuito de facilitar a digitalização
destas imagens, o professor Ângelo
desenvolveu mecanismos que agilizam
o processo a um custo operacional praticamente zero. O desenvolvimento das
aplicações do "Oclusograma Digital"
ocorrerá a partir da instalação física do
realizada na Fasam – Faculdade Sul
Americana(Rodovia BR 153 - Jardim
da Luz, Goiânia – GO), nos dias 12,
13 e 14 de maio, das 8 às 18 horas. As
inscrições para associados da ABOR
Goiás terão o valor de R$ 1.200,00
e para não Sócios o valor é de R$
1.800,00. Esses valores poderão ser
parcelados em até cinco vezes. As
inscrições serão limitadas a 15 vagas.
Mais informações sobre o curso
podem ser obtidas no site da ABOR
Goiás pelo link: https://aborgoias.
com.br/evento/oclusograma-digital-teorico-palestra

aplicativo no computador, juntamente
com os executáveis necessários para o
seu funcionamento nos sistemas Windows ou Mac, de acordo com Ângelo.
“Estamos licenciados para este serviço e com a aplicação do "Oclusograma
Digital" poderemos reproduzir imagens
de fotograﬁas, radiograﬁas e superfícies
de oclusão de modelos de estudo de
pacientes, na proporção de 1:1 em uma
plataforma digital. Desta forma é possível a manipulação de suas dimensões,
obtendo assim medidas clínicas digitais
na confecção do oclusograma e VTO.
O processo 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 etc.,
em casos multidisciplinares” explicou.

Sobre o professor
Dr. Ângelo Vicentini Loyola é mestre pela
São Leopoldo Mandic e Especialista pela
Apcd / Unesp Araraquara, professor do
curso de Especialização em Ortodontia
da APCD- Araraquara-SP, do curso de
Ortodontia da ICMDS Lisboa e Porto - Portugal e do curso Avançado da Ortodontia
SAKIMA - Araraquara-SP.
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Projeto Grupo
de Estudos tem
início em abril

O

s membros da ABOR Goiás
agora têm uma oportunidade
inédita de trocarem experiências
entre proﬁssionais associados, para
a solução de casos com alto grau
de complexidade. A A ssociação
estruturou projeto de discussão
de casos de clientes em que o
ortodontista tem dúvidas sobre a
melhor forma de conduta e tratamento. “Os grupos de estudo serão
formados por até 15 pessoas que
se inscreverão previamente e se
reunirão para avaliação de casos
clínicos. Cada proﬁssional deverá levar a documentação ortodôntica do
paciente para a análise em conjunto”, explicou o diretor Secretário da
ABOR Goiás,Dr. Iury Oliveira Castro.

Agende-se
E

m 2016, serão realizadas
quatro edições dos Grupos
de Estudos da ABOR Goiás, nos
dias 15 de abril, 17 de junho, 23
de setembro e 10 de dezembro,
das 19 às 22 horas, no Empório
dos Confrades (Av. Engenheiro
Euríco Viana, 92, Alto da Glória). As inscrições são individuais
e terão um custo de R$ 75,00
reais e dá direito a jantar (duas
entradas + 1 prato principal +
1 sobremesa), sem a inclusão de
bebidas. Maiores informações
poderão ser obtidas no site da
ABOR Goiás, no linK: https://
aborgoias.com.br/eventos

Abor-GO divulga
agenda positiva
para associados

M

ensalmente a diretoria da ABOR
Goiás realiza reuniões ordinárias para a avaliação das atividades
do mês e análise das necessidades
de ações para o período seguinte.
Este ano, além do agendamento das
reuniões, a ABOR Goiás também incluiu em uma agenda positiva a realização de cursos de aperfeiçoamento
do ortodontista associado. Além do
curso do professor Ângelo Loyoila
em maio, já estão ﬁ xadas as datas
de 26 de agosto e 25 de novembro
para dois novos cursos. As pautas de
temas em breve serão divulgadas.
A agenda positiva também inclui
campanha de comunicação para
valorização proﬁssional em outubro,
mês do cirurgião dentista.

Cooperação faz toda a diferença
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Desde a criação da ABOR Goiás
os associados buscam resultados
comuns, por meio da cooperação
mútua. Isso significa buscar, entre
outras coisas, oportunidades de
mais conhecimento e principalmente atualização sobre novas práticas
e processos qualificam o tratamen-

to ortodôntico de pacientes. Para
manter esse movimento positivo de
benefícios comuns a ABOR Goiás
tem custos operacionais que são
também rateados entre os associados. E para facilitar a participação
dos associados, a ABOR Goiás
estabeleceu valores de anuidades

diferenciadas para sócios efetivos e
sócios aspirantes. Ambos poderão
fazer o pagamento da mensalidade à vista ou em quatro pagamentos por meio de cartão de crédito.
As parcelas terão vencimento no
dia 20 dos meses de abril, maio,
junho e julho.

