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VEM AÍ O IV CONGRESSO INTERNACIONAL DE
ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL
Estão de vento em popa os preparativos para a re-alização do IV Congresso Internacional de Ortodontia, que acontecerá de 15 a 17 de março de 2007, no Castro´s Park
Hotel. A comissão organizadora, sob a presidência do ortodontista Leandro Antônio
de Oliveira, já confirmou a programação (confira abaixo), os palestrantes convidados e começa a fazer a distribuição dos folderes do evento. Em reconhecimento às
relevantes contribuições prestadas à ortodontia de Goiás, o evento tem como presidente de honra o mestre Kurt Faltin Júnior, de São Paulo, que também é um dos
palestrantes.
De acordo com o presidente da comissão organizadora, Leandro Antônio, todas
as discussões durante a programação do evento serão em níveis elevados, sendo
que os palestrantes não se aterão a conceitos básicos. Por este motivo o congresso
é exclusivo para especialistas em ortodontia e alunos de pós-graduação na área.
A Ageorto está preparando também um fórum de valorização profissional da
ortodontia, que acontecerá paralelamente ao congresso. O fórum contará com a presença de representantes das entidades profissionais, entre elas Conselho Regional
de Odontologia, Sindicato dos Odontologistas de Goiás e ABOR.
Na pauta, alguns dos maiores problemas que os profissionais da orto-dontia
vêm enfrentando, como a derrama de profissionais pelas várias faculdades, o que

PROGRAMAÇÃO
! REUNIÃO DO COLÉGIO DOS DIPLOMADOS DO
BOARD BRASILEIRO DE ORTODONTIA E ORTOPEDIA
FACIAL - EXIBIÇÃO DE CASOS CLÍNICOS
APROVADOS PELO BBO

Horário: das 8h às 12h

DIA 15-03 (QUINTA-FEIRA)
! CURSO INTERNACIONAL DE ORTODONTIA CONDUTA INTERDISCIPLINAR EM ORTODONTIA
BASEADA NA BAIXA FRICÇÃO DOS BRÁQUETES
SINERGY

Palestrante: Prof. Dr. Willian Fayad (Bogotá,
Colômbia)
Horário: das 8h às 12h e das 14h às 18h

tem provocado um inchaço no mercado
de trabalho, e a proliferação acentuada
de cursos de pós-graduação que não
primam pela formação dirigida do especialista. “Outro aspecto que deve ser
debatido é a constante desvalorização
do profissional”, completa Leandro Antônio.
Haverá ainda uma reunião do
Board Brasileiro de Ortodontia (BBO),
formado por um grupo de profissionais que zela pela excelência na especialidade. Haverá a demonstração
de uma mesa clínica onde serão
apresentados casos que foram aprovados no BBO e os critérios para se
candidatar à certificação.

DIA 16-03 (SEXTA-FEIRA)
! CURSO NACIONAL DE PERIODONTIA - ESTÉTICA
BASEADA EM EVIDÊNCIA: FUNDAMENTOS ESSENCIAIS
PARA O ORTODONTISTA

Palestrante: Prof. Dr. Carlos Eduardo de Almeida Ferreira
(Vitória, ES)
Horário: das 8h às 12h
! CONFERÊNCIAS:

MINIPLACAS DE TITÂNIO EXPANDEM OS LIMITES DO
TRATAMENTO ORTODÔNTICO

Prof. Dr. Jorge Faber (Brasília, DF)
Horário: das 14h às 14h50

O TRATAMENTO DA CLASSE III ORTOPÉDICA - COMO E
QUANDO?

Prof. Dr. Kurt Faltin Júnior (São Paulo, SP)

Horário: das 15h às 15h50
OS 9 COMPONENTES DE UM SORRISO EQUILIBRADO

Prof. Dr. Jonas Capelli Júnior (Rio de Janeiro, RJ)
Horário: das 16h20 às 17h30
FÓRUM DE VALORIZAÇÃO DA ORTODONTIA

Representantes de entidades
Horário: das 17h40 às 18h20

DIA 17-03 (SÁBADO)
! CURSO NACIONAL DE ORTODONTIA - A
INTERVENÇÃO ORTODÔNTICA: COMO, QUANDO E
POR QUÊ

Palestrante: Prof. Dr. Eustáquio A. Araújo (Belo
Horizonte, MG)
Horário: das 8h às 12h

editorial

AINDA HÁ MUITO
A SER FEITO

retrospectiva ageorto
A nova diretoria da Ageorto iniciou os trabalhos buscando
dar continuidade aos objetivos traçados e iniciados na
gestão passada. Confira alguns dos feitos em 2006

Fizemos muito este ano e sabemos que
muito ainda há para ser feito, mas
encerramos o ano com a agradável sensação
de dever cumprido. Acreditamos que com a
participação de todos os associados
seremos uma associação cada vez mais forte
e vitoriosa em nossas ações. Contamos com
a força de todos vocês não só para
decidirmos o rumo da nossa entidade, mas
também para nos ajudar a guiá-la pelos
caminhos da ciência e da ética.
Desejamos a todos um país melhor,
construído com a força da solidariedade e do
trabalho sério. E que isso possa se refletir na
nossa especialidade. Um Ano Novo com
muita paz e alegria, são os votos de toda a
diretoria da Ageorto a seus associados e
familiares.
E que em 2007 possamos todos ser
prósperos em nossos propósitos!

AGO x AGEORTO

BOLETIM INFORMATIVO

CHARLES MORAES

PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO GOIANA
DE ESPECIALISTAS EM ORTODONTIA E
ORTOPEDIA FACIAL (AGEORTO)

indicador profissional
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Em uma iniciativa pioneira da atual
gestão, foi lançado o boletim informativo
da Ageorto, uma publicação bimensal no
qual são tratados assuntos de interesse da
categoria, além de trazer informações com
relação a datas festivas e de cursos. O
boletim já está na terceira edição e a
Ageorto tem recebido várias cartas e
telefonemas de incentivo elogiando a
criação de mais um meio de comunicação
entre o associado e a entidade.

A situação do nome da associação foi
regularizada, passando de Associação Goiana
de Ortodontia (AGO) para Associação Goiana
de Especialistas em Ortodontia e Ortopedia
Facial (Ageorto). A alteração gerou a
necessidade de se criar uma nova logomarca.
Aproveitou-se também para reformular o site da
entidade, agora com o endereço
www.ageorto.com.br. Mais moderno e prático,
o site é um excelente canal de comunicação
entre o associado e a entidade e ainda permite
que a população que deseja saber mais sobre a
especialidade tenha uma ferramenta onde
possa identificar os profissionais inscritos e
tirar suas dúvidas mais freqüentes.

RECICLAGEM E INTEGRAÇÃO
A atual diretoria manteve a realização dos
cursos para os associados, visando
promover a reciclagem de conhecimentos e
a integração dos profissionais goianos para
a discussão dos problemas enfrentados
pela categoria. As datas das reuniões e dos
cursos foram definidas logo no começo de
2006 e todos os associados foram
comunicados via ofício-circular para se
agendar com antecedência.

ENTIDADE AVANÇOU EM 2006
PLANOS DE SAÚDE
A Ageorto manteve uma postura firme frente
aos planos de saúde odontológicos que
tentam impor propostas de honorários
aviltantes aos profissionais ortodontistas. Em
um dos casos rebatidos pela Ageorto, e que
foge aos princípios éticos estabelecidos pelo
CFO, foi feita nova denúncia ao órgão
regulador local, o CRO-GO. Espera-se que a
empresa denunciada seja brevemente
chamada ao conselho de ética do CRO-GO
para prestar infomações sobre tal prática e se
adequar às normas do CFO.

CONSELHO DE ÉTICA
O Conselho de Ética da Ageorto recebeu
denúncias de profissionais inscritos na
associação que estavam realizando
procedimentos inadequados ou que estavam
em desacordo com o Estatudo do Associado.
Após apuração das denúncias, a entidade
procurou os respectivos profissionais para
que eles voltassem a seguir a trilha da ética.

VALOR DA ANUIDADE
Foi feito apenas um pequeno reajuste no
valor que é repassado à ABOR. Procurou-se
evitar ou minimizar o impacto que isto teria
sobre os encargos que já pesam sobre os
profissionais inscritos na associação.

EVENTOS CIENTÍFICOS
O primeiro curso, Ortodontia Lingual e
Técnica Damon, com a professora
Rosângela Damis, foi realizado em 23 de
junho. O segundo curso, sobre
Ancoragem Absoluta em Ortodontia,
ocorreu nos dias 29 e 30 de setembro e foi
ministrado pelos professores de
Periodontia e Implantodontia de Brasília,
Giancarlo Crosara Lettieri, Frederico
Paulino de Aguiar e José Newton Torres.
Encerrando as atividades científicas da
Ageorto em 2006, nos dias 15 e 16 de
dezembro foi realizada a palestra
Procedimentos Clínicos na Mecânica
Ortodôntica, com o professor Antônio
Carlos Ruella, mestre e doutor em
Ortodontia e adjunto do Departamento de
Ortodontia da Universidade Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ). No dia 15 a atividade
foi seguida de um jantar de
confraternização de final do ano entre os
associados.

PROF. GIANCARLO CROSARA LETTIERI

SUPORTE JURÍDICO

A Ageorto ofereceu suporte aos pacientes
que se sentiram enganados por estarem
sendo atendidos por pessoas não
habilitadas tecnicamente para exercerem a
especialidade de ortodontistas – como é o
caso dos THDs e ACDs – e que desejaram
denunciar, ao Poder Judiciário, os
profissionais que permitem tais atos.
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evento

AGEORTO FECHA 2006 COM CHAVE DE OURO

E

ncerrando as atividades científicas da
Ageorto em 2006 foi realizada a palestra Aplicação Clínica da Mecânica Ortodôntica, dias 15 e
16 de dezembro, no San Marino Hotel. O palestrante convidado foi o mestre e doutor em
Ortodontia Antônio Carlos Oliveira Ruellas, que é
professor adjunto do Departamento de Ortodontia
da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
O evento teve 37 participantes, um número
considerado bom pelo presidente da Ageorto,
Charles Moraes. Em relação à palestra, ele acredita que a escolha foi um sucesso. “O palestrante discorreu sobre vários assuntos interessantes que dizem respeito ao atendimento do
paciente no consultório de ortodontia e mostrou detalhes sobre vários problemas de máoclusão, bem como os procedimentos mais
adequados para solucioná-los”, disse.
Além da parte teórica a palestra contou com
a apresentação de casos clínicos de interesse do
dia-a-dia do ortodontista. “Muitas vezes, na correria do consultório a gente não se atenta e subestima certos detalhes que são importantes na
finalização do tratamento para que tenham um
resultado com um alto nível de excelência”, afirmou o presidente da Ageorto.
Conforme ele, “a platéia participou ativamente trocando opiniões com o professor em
um nível bem elevado”. Durante o curso a diretoria da Ageorto pediu aos participantes empenho no sentido de participar das reuniões da
associação e trabalhar para que o congresso de
2007 tenha bastante sucesso.
E, para fechar o ano com chave de ouro, a
Ageorto promoveu também, na noite do dia 15,
um jantar de confraternização no restaurante do
San Marino. Confira nas fotos.

JANTAR TRANSCORREU EM CLIMA DE TOTAL DESCONTRAÇÃO

SÉRGIO, WESLEY (DE PÉ), LUCRÉCIA, MÔNICA, PALESTRANTE ANTÔNIO CARLOS RUELLAS, CHARLES E
NORNES

VANESSA, RICARDO, LARA, LEANDRA E LEANDRO

CLÁUDIA, SANDRA E CASSIUS

Site da Ageorto

, no
Visite o novo site da Ageorto
.com.br,
endereço www.ageorto
ação
e saiba mais sobre a Associ
em
tas
Goiana de Especialis
ial.
Ortodontia e Ortopedia Fac
Telefone: 3092.1849
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