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GOIÂNIA VAI SEDIAR O IV CONGRESSO INTERNACIONAL
DE ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL
Evento será realizado de 15 a 17 de março de 2007, no Castro´s Park Hotel,
e é restrito a especialistas e alunos de pós-graduação na área
Sob a presidência do ortodontista Leandro Antônio de
Oliveira, acontecerá em Goiânia o IV Congresso
Internacional de Ortodontia e Ortopedia Facial, de 15 a
17 de março de 2007. O evento terá como presidente de
honra o mestre Kurt Faltin Jr. em reconhecimento às
relevantes contribuições prestadas à ortodontia de
Goiás. O congresso é exclusivo para especialistas em
ortodontia e alunos de pós-graduação na área, “A
intenção é que se discuta em níveis mais elevados os
assuntos que serão colocados, pois os palestrantes não
se aterão a conceitos básicos”, observa Leandro Antônio.
Foi convidado para ministrar um curso internacional,
o Dr. William Fayad, da Colômbia, e para ministrar os
cursos nacionais e conferências os renomados doutores
Carlos Eduardo de Almeida Ferreira (ES), Eustáquio
Araújo (MG), Jorge Faber (DF), Jonas Capelli (RJ) e
Kurt Faltin Jr. (SP). “A escolha do periodontista Carlos
Eduardo foi feita pela razão de que o ortodontista que
busca a excelência no tratamento deve se interar com
especialidades afins, com o objetivo de melhorar a
qualidade da finalização do tratamento”, comenta
Leandro Antônio.
Um outro curso abordará a interrelação entre
implante e ortodontia. “Nele o ortodontista poderá
aprimorar as técnicas de confecção de mini-placas,
visando melhor controle de ancoragem na ortodontia e
com isso conseguir melhores resultados no tratamento
ortodôntico”, explica.

LEANDRO ANTÔNIO DE OLIVEIRA,
PRESIDENTE DO IV CONGRESSO
INTERNACIONAL DE ORTODONTIA

Board e valorização
Está sendo preparado também um fórum de valorização
profissional da ortodontia, evento que acontecerá
paralelamente ao congresso. O fórum, que será
coordenado pelo presidente da ABOR, Ronaldo da
Veiga Jardim, contará com a presença de representantes
de entidades profissionais, entre elas Conselho
Regional de Odontologistas, Ageorto e Sindicato dos
Odontólogos.
“Neste fórum serão expostos alguns dos maiores
problemas que os profissionais da ortodontia vêm
enfrentando”, comenta Leandro Antônio. “Entre os

problemas estão: a derrama de profissionais pelas várias
faculdades, o que 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”, completa. Outro aspecto que
deve ser debatido é a constante desvalorização da
ortodontia.
Haverá ainda uma reunião do Board Brasileiro
de Ortodontia (BBO), formado por um grupo de
profissionais que zela pela excelência na especialidade.
“Teremos a demonstração de uma mesa clínica onde
serão apresentados casos que foram aprovados no BBO.
Também serão abordados os critérios necessários para
a certificação”, fala Leandro Antônio.
De acordo com o ortodontista, o IV Congresso
Internacional de Ortodontia e Ortopedia facial será uma
boa oportunidade para os profissionais de Goiás e de
estados próximos reciclarem seus conhecimentos. “O
sucesso do evento depende da participação de todos
os associados da Ageorto, que terão como recompensa
a atualização de seus conhecimentos e poderão, desta
forma, oferecer tratamentos com mais qualidade a seus
pacientes”, conclui o presidente do evento.

NÃO DEIXE DE PARTICIPAR
DESTE EVENTO!
OUTRAS INFORMAÇÕES:
WWW.AGEORTO.COM.BR

curtas
NOVO SITE

O site da Associação Goiana de Especialistas em
Ortodontia e Ortopedia Facial (Ageorto) está de cara
nova.A página, que funcionava sob o domínio
www.ortodontiagoias.com.br, agora pode ser acessada
pelo novo endereço: www.ageorto.com.br.

CURSO SOBRE
ANCORAGEM ABSOLUTA

Direcionado à especialistas em ortodontia e estudantes de pós-graduação, o curso Ancoragem Absoluta
acontece nos dias 29 e 30 de setembro, na ABO. Entre os palestrantes convidados estão José Newton Torres, Giancarlo Crosara Lettieri e Eduardo de Araújo
Bürgel. Para sócios da Ageorto e da Associação de
Ortodontia e Ortopedia Facial de Brasília (Assort) a
participação é gratuita.

O evento é dividido em parte teórica, no dia 29, e
prática, no dia 30, com a realização de cirurgias ao vivo.
No dia 29 haverá também uma assembléia para discutir
a adequação e/ou unificação dos estatutos de todas as
entidades filiadas à ABOR. Serão discutidas também a
padronização da sigla de todas as entidades estaduais.

CONGRESSO DE ORTODONTIA
E ORTOPEDIA FACIAL

O presidente da Ageorto, Charles Moraes, representou
a entidade no 2º Congresso Internacional de Ortodontia
e Ortopedia Facial e X Jornada de Ortodontia e Ortopedia Facial. Durante o evento, realizado de 17 a 19 de
agosto, em Belo Horizonte (MG), também aconteceu o
Fórum de Revalorização da Ortodontia.

Unidos: Conceitos atuais sobre a aparência facial e o
sorriso - seu impacto na ortodontia clínica, com David
Sarver; A prática ortodôntica baseada em evidências
da pesquisa clínica, com Valmy Pangrazio-Kulbersh;
As desordens tempromandibulares e o tratamento
ortodôntico , com Richard Kulbersh e o Uso de
microimplantes no tratamento ortodôntico, com André
F. Heck Ferreira. Mais informações pelos fones (51)
3311-8969, 3311-2578 e 3311-3803 ou pelo site
www.plenariumcongressos.com.br

CONGRESSO DA ABOR

Gramado (RS) sedia, de 10 a 13 de outubro de 2007, o
6º Congresso da ABOR. O evento terá quatro cursos
internacionais com palestrantes vindos dos Estados

Agenda de
reuniões 2006

Outubro - dia 16
a 13
Novembro - di
4
Dezembro - dia

As reuniões
acontecem à
Rua 107,
nº 171,
Setor Sul,
sempre às
19 horas

entrevista

A NECESSÁRIA PARCERIA ENTRE A
FONOAUDIOLOGIA E A ORTODONTIA

DOCENTE DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS, NA GRADUAÇÃO DO CURSO DE FONOAUDIOLOGIA E PÓS-GRADUAÇÃO DAS FACULDADES DE
ODONTOLOGIA DA UFG E DE FONOAUDIOLOGIA DA UCG, FOPLAC E ABO DE BRASÍLIA E GOIÂNIA, PROFISSIONAL DA ÁREA CLÍNICA NA ATIVA
NÚCLEO DE FONOAUDIOLOGIA, CHRISTIANE CAMARGO TANIGUTE, ESPECIALISTA EM MOTRICIDADE OROFACIAL E MESTRE EM BIOLOGIA/MORFOLOGIA, EM ENTREVISTA AO JORNAL DA AGEORTO FALA DA RELAÇÃO EXISTENTE ENTRE FONOAUDIOLOGIA E ORTODONTIA.

O INÍCIO

PIONEIRISMO

“Na década de 60, a ponte entre fonoaudiologia e ortodontia
começou a ser construída nos EUA. Na década de 80, o assunto passou a ser estudado no Brasil por especialistas –
como a pedagoga e fonoaudióloga Beatriz Padovan e Irene
Queiroz Marchezan, doutora em Educação pela Unicamp e
mestre em Fonoaudiologia pela PUC/SP e um nome mundial
dentro desta área de atuação. Em Goiás, o nosso trabalho foi o
primeiro envolvendo graduandos de fonoaudiologia e de odontologia. Foi a primeira parceria em graduação do Brasil.”

EQUILÍBRIO

“Nossa equipe, pela primeira vez no Brasil, padronizou uma documentação filmada e fotografada, visando mensurar os padrões e parâmetros
funcionais, mostrando para ortodontistas e cirurgiões-dentistas a condição anátomo-funcional da língua, lábios e músculos faciais na hora
em que o paciente está executando as funções estomatognáticas, facilitando assim a mensuração do trabalho a ser executado pelo fonoaudiólogo e a evolução do paciente. Estamos levando essa documentação
fonoaudiológica para outros estados brasileiros.”

FONOAUDIÓLOGA CHRISTIANE
CAMARGO TANIGUTE: AS DUAS
ESPECIALIDADES CONSEGUEM
EQUILÍBRIO NAS FUNÇÕES DE
MASTIGAÇÃO, DEGLUTIÇÃO E FALA

“Dentro da atuação conjunta, temos que a ortodontia atua
diretamente com as partes que vulgarmente chamamos de
duras, ou seja, as estruturas estáticas do Sistema
Estomatognático, e a fonoaudiologia com as partes moles, ou estruturas dinâmicas
que têm por responsabilidade harmonizar o funcionamento deste sistema, executando com equilíbrio as funções orais de sucção, mastigação, deglutição e fala. Na
busca por uma estabilidade oclusal, o ortodontista deve observar a harmonia e
funcionalidade da musculatura orofacial, levando assim à manutenção da oclusão
dentária por ele definida. Mutas vezes um ortodontista faz sua intervenção, no entanto, por desequilíbrio muscular e, automaticamente funcional, a arcada dentária
passa pelo que chamamos de “recidiva”, ou seja, não temos a manutenção da nova
posição dentária, efetuada pelo ortodontista. A causa mais freqüente desta instabilidade oclusal é a postura e a tonicidade de língua na execução das funções de
mastigação, deglutição e fala. Porém, devemos observar as condições fisiológicas
do paciente quanto à respiração, que poderá levar ao desequilíbrio muscular dos
lábios mantendo-os abertos e favorecendo as recidivas
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JORNAL DA AGEORTO

INDICAÇÃO
“Na relação entre fonoaudiologia e ortodontia, o ortodontista é quem
geralmente indica a necessidade de atendimento fonoaudiológico para
o cliente. Por outro lado, quando detectamos tendências a problemas de
má oclusão, nós indicamos ao paciente a busca de um ortodontista.”

titulação

MAIS DOIS ORTODONTISTAS
DE GOIÁS OBTÊM O BBO
Os ortodontistas Jairo Curado de Freitas e Rubens Rodrigues Tavares
estão entre os mais novos diplomados pelo Board Brasileiro de
Ortodontia e Ortopedia Facial (BBO). A certificação pretende melhorar
a qualidade dos tratamentos ortodônticos, estimulando a consolidação de padrões de excelência clínica em ortodontia no país.
A seleção é bastante rígida e composta por três fases que observam características como ética, não-participação em cursos considerados mercantilistas ou espúrios, conhecimentos específicos em
ortodontia e apresentação de dez casos clínicos com as características estipuladas pela comissão examinadora. Os candidatos se inscrevem voluntariamente para a seleção.
Em todo o país há 44 diplomados pelo Board. Em Goiás apenas
três profissionais possuem o título. A seleção deste ano – a terceira
do BBO – foi realizada em São Paulo, nos dias 31 de março e 1º de
abril. O quarto exame está previsto para março de 2007, no Rio de
Janeiro. Os critérios detalhados para a titulação podem ser consultados no site do BBO, www.bbo.org.br.

Rubens Rodrigues Tavares
“O exame me proporcionou a possibilidade de uma auto-avaliação e
uma auto-crítica das minhas condutas clínicas ao longo do meu
exercício profissional. Pude verificar com clareza em quais quesitos
posso melhorar no que diz respeito
ao atendimento a meus pacientes.
Os meus acertos me deram motivação para melhorar cada vez mais em benefício de meus pacientes e
continuar exercendo a minha especialidade com ética e dignidade”.

ENTRE EM CONTATO
COM A AGEORTO

FUNDAÇÃO DA BBO
Criado para estabelecer padrões de excelência clínica no exercício da especialidade, o Board
Brasileiro de Ortodontia e Ortopedia Facial (BBO) é uma iniciativa pioneira na área da saúde
e teve seu primeiro exame em outubro de 2003. Ele avalia os conhecimentos básicos e a
habilidade clínica do ortodontista, visando contribuir para a excelência na prática clínica e
propiciar à comunidade, um modo de avaliação dos serviços e cuidados a ela prestados.
Por tratar-se de uma conquista importante para o ortodontista brasileiro, o BBO
tem sido uma das metas defendidas pela Associação Brasileira de Ortodontia e Ortopedia Facial (ABOR) desde o início dos estudos para sua implantação, em 1999. A aprovação do estatuto do BBO pelo Conselho Superior da ABOR deu-se durante o 3º Congresso da ABOR, em outubro de 2001. Sua oficialização ocorreu em setembro de 2002
com o apoio da American Association of Orthodontics (AAO). Nos Estados Unidos o
Board já existe há mais de 75 anos. FONTE: WWW.BBO.ORG.BR

Jairo Curado de Freitas
“A diplomação pelo Board é o degrau mais alto que um
clínico pode alcançar. Imagino que todos nós temos este
impulso de buscar o maior degrau na sua área de atuação.
Além disso, a participação neste exame criou a oportunidade de reavaliar todos os casos tratados no meu consultório desde 1983. Pude constatar onde, como e porque
obtive sucesso pleno ou não em vários casos. Pude detectar falhas na condução de alguns casos, falha de documentação e assim pude também,
conseqüentemente, formular alterações e melhorias nos procedimentos oferecidos ao paciente. O grande beneficiário final, é sem dúvida, o paciente. Expor o seu trabalho pode ser
vaidade e não expô-lo é uma vaidade ainda maior. É preciso humildade e coragem”.
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