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9º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ORTODONTIA

Abertas as inscrições para o maior evento da
ortodontia em Goiás

O

9º Congresso Internacional será realizado de 23 a 25 de março de 2017, no Centro de Convenções de Goiânia com renomados palestrantes, que apresentarão, de forma eficiente, novas
tecnologias e procedimentos para prevenção, interceptação e correção de problemas ortodônticos.

PALESTRANTES JÁ CONFIRMADOS

Ravindra Nanda

Luiz Fernando Eto
Roberto Carlos Brandão

Juliana Romanelli

Marco Antonio Schroeder

Marcio Almeida
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“A programação científica terá os assuntos mais relevantes na atualidade para os profissionais da ortodontia”
Presidente da ABOR Goiás, Fábio Santana
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9º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ORTODONTIA

Reabilitação Estética será tema de palestra

P

rofessora Juliana de Oliveira Romanelli Abi Faraj é presença confirmada no 9º Congresso Internacional
de Ortodontia, que será realizado entre
os dias 23 e 25 de março do próximo
ano, em Goiânia. Ela falará sobre a
reabilitação estética viabilizada pela
ortodontia. O curso da mestre em
prótese bucomaxilofacial e especialista
em Ortodontia e Ortopedia Facial terá
duração de quatro horas, no dia 25 de
março, último dia do evento.

Juliana Romanelli explica que
o conteúdo da aula é voltado para
a integração com o reabilitador.
“É a Ortodontia atuando tanto
para o cirurgião, quanto para o
profissional da estética, que quer
um resultado final de excelência,
e tratamentos menos invasivos. A
nossa intenção é que os tratamentos
não fiquem apenas bonitos, mas
também funcionais e conservado-

res. A Ortodontia viabiliza esses
tratamentos cada vez mais conservadores, de modo a desgastar
o mínimo possível da estrutura
dentária, o que ref lete diretamente
na longevidade dos tratamentos
reabilitadores”.
A professora lembra
que a palavra da ordem,
hoje, é planejamento e
relação interdisciplinar.
“Tanto quando estamos
falando de tratamentos cirúrgicos quanto
protéticos, a adequação
promovida pela ortodontia é o grande diferencial no resultado
final almejado".
Desde 2002, Juliana
R om a ne l l i t r a b a l h a
com o conceito de reabilitação estética. A

EXPEDIENTE

partir de 2005, começou a dar
aulas. “Comecei na área em busca
de soluções para os problemas que
encontrava no consultório como reabilitadora, sempre com o conceito
de excelência na reabilitação.”

Juliana Romanelli é presença conﬁrmada

REALIZAÇÃO

ABOR – Associação Brasileira de Ortodontia e Ortopedia Facial – Seção Goiás
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Pedro Paulo Dalla ministra curso de ﬁnal de ano
Doutor em Ortodontia, o professor Pedro Paulo Dalla encerrará o calendário de
eventos da ABOR Goiás, no dia 2 de dezembro, no auditório da Cifarma, em
Goiânia. O especialista vai falar sobre “Ortodontia, trabalhando com o futuro,
respeitando o passado!”.

S

egundo o professor Pedro Paulo
Dalla, o curso foi baseado na diferença entre o sucesso e o fracasso. “O fracasso
são pequenas coisas feitas um pouco pior;
e o sucesso são pequenas coisas feitas um
pouco melhor. Portanto, o sucesso clínico
depende de pequenos cuidados que devemos tomar em vários momentos durante
o tratamento ortodôntico dos pacientes”,
explica Dalla.
Cuidados técnicos
Durante todo o dia (das 8 às 18h), os associados da ABOR-GO vão ver, de forma
clara e objetiva, os principais cuidados
técnicos e mecânicos que devem ser considerados na abordagem de planejamento
e tratamento de casos com e sem exodontias. “Por meio de casos clínicos, serão
demonstradas as principais características

que devem ser identificadas para tomada
segura de decisões com relação a redução
da massa dentária, expansão do arco,
avanço de incisivos ou exodontias, bem
como todos os principais problemas me-

Dalla: estudo de casos clínicos

cânicos e biológicos que esses tratamentos
nos trazem. Também serão oferecidas

soluções simples e eficazes para garantir
resultados consistentes e previsíveis no
dia a dia do consultório”, afirma o doutor.
Uso de braquetes
Pedro Paulo Dalla lembra que será
explicada uma forma de colagem individualizada, que busca alcançar, ao final
do tratamento, um bom alinhamento e
correta engrenagem dos dentes posteriores. “Falaremos, de forma científica e sem
sensacionalismo, sobre o uso inteligente
dos diferentes tipos de braquetes (convencionais e autoligados) e fios (diferentes
ligas e suas diferentes indicações), suas
melhores qualidades e principais defeitos, como e quando usar. Será detalhado
alguns protocolos de tratamento para
escolha da ancoragem e mecânicas de
fechamento de espaços”, finaliza.

Terceira edição do Grupo de Estudos movimenta associados

A
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terceira edição do Grupo de Estudos ABOR Goiás foi realizada
no dia 3 de outubro, na casa de vinhos
Empório Confrades, em Goiânia, das
19 às 22 horas. O formato de inscrições
no site da ABOR Goiás foi mantido.
Os grupos foram formados por profissionais previamente inscritos.

O Grupo de Estudos ABOR Goiás
objetiva compartilhar o conhecimento
entre associados e, assim, promover
melhorias na conduta e no tratamento
de pacientes. Para tanto, especialistas em ortodontia e ortopedia facial
se reúnem para discussão de casos
clínicos em que o profissional busca,

em casos complexos, a melhor opção
de tratamento ou mesmo a escolha de
materiais mais adequados.Durante o
espaço de discussão, os inscritos levam a documentação odontológica do
paciente, que é projetada para análise
em conjunto dos especialistas.
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ABOR Goiás chama a atenção para a prática da
prevenção de maloclusão

P

ara que o Brasil, de fato, tenha pessoas
com saúde bucal, a qualificação profissional do cirurgião dentista é imprescindível,
mas o esclarecimento da sociedade também
é. Na ortodontia tão importante quanto
a capacitação do especialista é a educação
das famílias para medidas preventivas de
maloclusões, especialmente as realizadas em
crianças de até seis anos.

A ABOR Goiás, por meio de um trabalho
de comunicação com a imprensa goiana,
que será iniciado a partir de outubro, tem o
objetivo de alertar a sociedade de como pode
ser feita na prática, a chamada Ortodontia
Preventiva, com o apoio de um ortodontista.
Mas a adesão dos associados da ABOR
Goiás em disseminar o conceito para seus
pacientes também é bem-vinda.

SOCIEDADE ESCLARECIDA

A

primeira etapa da campanha de comunicação é esclarecer as dimensões correa sociedade sobre o que é ortodontia preventiva e nesse tas dos dentes
processo a atuação dos associados é muito importante. A 2. Depois, um proABOR Goiás considera que a forma mais
fácil de informar e sensibilizar as pessoas é Dentre os procedimentos de ortodontia precomeçar com pacientes, em especial mães, ventiva, a manutenção de espaço constituireforçando o significado dessa prática. O -se no seu exemplo clássico de atuação.
primeiro ponto é deixar claro que a orfissional deve sempre ser procurado para a
todontia preventiva visa preservar a integridade da evolução manutenção de espaço após a perda precoce de dentes decíduos,
normal da oclusão evitando-se a instalação de determinadas com o uso de aparelhos mantenedores de espaço, até a época da
maloclusões. Mas é importante apresentar o passo a passo, erupção dos dentes permanentes sucessores
como fazer na prática.
correspondentes
O roteiro informativo de apresentação das ações preventivas 3. E por último, os pais devem
para o paciente é simples, rápida, mas pode significar muito identificar precocemente e eliminar
para uma criança:
hábitos orais prejudiciais, como
1. Primeiro, os pais devem estar preparados para fazer o re- chupar bico ou o dedo, que possam
conhecimento precoce de lesões de cárie dentária e buscar a interferir no desenvolvimento normal
realização de restaurações adequadas, restabelecendo-se, assim, da dentição e do crescimento facial.

INFORME SEU PACIENTE
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A ortodontia preventiva pode ser explicada para a sociedade como
uma forma de manter a melhor condição de saúde bucal e, consequentemente, a higiene bucal, como também evitar o aparecimento

da maloclusão. Assim, é importante que o ortodontista tenha, sempre
que possível, a responsabilidade de disseminar o conceito de ortodontia preventiva pelos diferentes canais de comunicação que dispõe.

