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ORTODONTIA DO SÉCULO XXI

Mais de 400 profissionais participam do Congresso Internacional de Ortodontia

P

romovido pela Associação Brasileira de Ortodontia e Ortopedia
Facial (ABOR) - Seção Goiás, o 9º
Congresso Internacional de Ortodontia
reuniu, de 23 a 25 de março de 2017, em
Goiânia, grandes especialistas da área
no Brasil e no mundo. Ao longo desses
três dias, foram ministradas 11 capacitações, sendo duas por profissionais com
reconhecimento internacional. Com o
tema "Ortodontia no século XXI", o
evento teve o objetivo de apresentar e
discutir novas tecnologias e procedimentos para prevenção e correção de
problemas ortodônticos.
Na abertura oficial do encontro, no
Centro de Convenções Goiânia, no

Palestra no primeiro dia do Congresso
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Internacional de Ortodontia

ABOR Goiás congela
valores de anuidade

Dirigentes da ABOR Goiás e palestrantes

Centro, Fábio Santana, então presidente
da ABOR-GO, ressaltou a importância
da união entre os profissionais da área.
"Neste momento, estamos em festa,
reunidos aqui com o objetivo de buscar
soluções adequadas aos novos problemas
percebidos na área e capacitar os profissionais responsáveis pela saúde e bem-estar de milhões de pessoas", declarou.
Após 18 anos de sua criação, a nona
edição do Congresso reuniu mais de 400
profissionais e pós-graduandos das áreas
de Ortodontia e OrtopediaFacial, que
tiveram a oportunidade de conhecer uma
gama de produtos, serviços e soluções,
trocando experiência, informações e
tecnologias inovadoras.

A ABOR Goiás vai manter, em 2017, os mesmos valores de anuidade praticados ano passado. Na modalidade sócio aspirante, o valor
continua em R$ 259,16 à vista, com quitação
até 31 de maio, ou três parcelas de R$ 90,93,
por meio de cartão de crédito. Na categoria
sócio efetivo, o valor é R$ 484,50 à vista, com
pagamento até 31 de maio, ou em três parcelas
de R$ 170, também no cartão de crédito.
A diretoria da ABOR Goiás ressalta que
os valores estão congelados em virtude da crise
econômica que ainda assola o Brasil e também
afeta os ortodontistas. Lembrando que a entidade promove o aprimoramento técnico e
científico dos profissionais da área, por meio
da organização de cursos e jornadas científicas;
publica e divulga pesquisas; orienta a comunidade sobre a ortodontia, suas possibilidades e
os profissionais aptos a praticar a especialidade;
avalia, de modo permanente, a prática e o ensino da Ortodontia no Estado; e coíbe cursos
que visam apenas lucros financeiros.
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Depoimentos dos palestrantes
“Não façam o mesmo que eu faço. Não
reproduzam minhas técnicas. Hoje,
posso utilizar esse modelo, mas, daqui a
um mês, posso mudar para outro. Você
tem que seguir você mesmo. Tem que
desenvolver seu próprio sistema, um
sistema que funcione com seu paciente”
– Ravindra Nanda, professor e presidente
da Divisão de Ortodontia da Escola de
Medicina Dentária da Universidade de
Connecticut (EUA).

“Estamos passando por uma época de
efervescência na área da ortodontia
lingual, mais confortável e discreta.
Por isso, é importante discutir e desenvolver novas técnicas para suprir
essa demanda”. Luiz Fernando Eto,
especialista e mestre em Ortodontia.
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“A Classe III Esquelética é um problema hereditário e deve ser tratado
quando o paciente ainda está em fase
de crescimento. E, com as miniplacas,
a correção é muito maior que no tratamento convencional. Também não
dependemos da utilização de aparelhos antiestéticos, por fora da boca,
aumentando assim a necessidade de
colaboração por parte do paciente”
Fernando Manhães, especialista e mestre
em Ortodontia.

“O nosso objetivo atual é que os tratamentos não fiquem apenas bonitos, mas
também funcionais e conservadores. As
palavras de ordem atuais são planejamento e relação interdisciplinar. Tanto
quando estamos falando de tratamentos
cirúrgicos quanto protéticos, a adequação
promovida pela ortodontia é o grande diferencial no resultado almejado” – Juliana
Romanelli, especialista em Ortodontia e
Ortopedia Facial e mestre em Prótese Buco-Maxilo-Facial.

“Os novos alinhadores ortodônticos
acabam nos trazendo pacientes diferentes
dos habituais devido ao grande interesse
pela técnica. Com mais de 30 anos e sem
imaginar que iriam usar aparelho alguma
vez na vida, esses novos pacientes exigem,
além de mais atenção e maior cuidado,
um diálogo aberto”. Marco Antônio Schroeder, mestre em Ortodontia e diplomado
pelo Board Brasileiro de Ortodontia e
Ortopedia Facial.

“Apesar das facilidades das novas
tecnologias, o profissional deve-se atentar
para não se tornar refém dos equipamentos. É preciso planejar e desenvolver técnicas para otimizar o trabalho o máximo
possível”. Márcio Rodrigues de Almeida,
doutor e pós-doutor em Ortodontia.

“Atualmente, muitos profissionais não
dão a devida importância aos problemas
oclusais, precisamos melhorar isso. Com
novas técnicas e tratamentos utilizamos
o potencial natural dos dentes, que são
moldados para se encaixar uns aos outros,
para garantir o melhor resultado”
Roberto Carlos Brandão, professor e diretor
do Board Brasileiro de Ortodontia e Ortopedia Facial.

“Apesar das facilidades das novas
tecnologias, o profissional deve-se atentar
para não se tornar refém dos equipamentos. É preciso planejar e desenvolver técnicas para otimizar o trabalho o máximo
possível”. Márcio Rodrigues de Almeida,
doutor e pós-doutor em Ortodontia.

“Atualmente, existe forte tendência de
se utilizar métodos cirúrgicos ou não-cirúrgicos para acelerar o movimento
ortodônticos em pacientes adultos.Tem
sido postulado que a cirurgia ortognática também cria um ambiente biológico
favorável a este respeito, mas este tópico
permanece mal explorado. José Valladares, doutor em Ortodontia e diretor do
Board Brasileiro de Ortodontia

3 |

| MAIO A JULHO DE 2017

ORTODONTIA DO SÉCULO XXI

Agenda Positiva da ABOR Goiás

A

ABOR Goiás prepara um 2017 repleto de atividades de
capacitação para seus filiados. A Agenda Positiva tem início
no mês de maio, entre os dias 25 e 28, com o curso de Alinhadores
Invisíveis ministrado pelo professor Andrade Neto, de Fortaleza
(CE). O evento será realizado no auditório da Fasam – Faculdade
Sul-Americana, em Goiânia. Em agosto (17 e 18), a consultora Gleice
Oliveira retorna à capital. Nos meses de junhoe novembro, o Grupo
de Estudos terá mais duas edições (uma em cada mês).

Capacitações
25/05 a 28/05 - Curso Alinhadores Invisíveis, com o professor
Andrade Neto (Auditório da Fasam)
05/06 - Grupo de Estudos (Local a definir)
17/08 e 18/08 - Curso Gleice Oliveira (Local a definir)
13/09 a 16/09 - Ciogo - Stand ABOR-GOIÁS

Setembro, mês em que o ortodontista comemora seu dia (20),
será recheado de eventos. A ABOR Goiás terá um estande dentro
do Congresso Internacional de Odontologia de Goiás (Ciogo), de 13
a 16, e oCurso Diagnóstico e Planejamento 3D na Ortodontia, com
Sérgio Pinho, no dia 29, além de outros eventos ainda em processo
de definição. Em outubro, a ABOR Goiás participa do encontro da
ABOR Nacional, em Belém (PA), além do tradicional curso de final
do ano para os associados, em dezembro.
18/09 a 22/09 - Eventos pela comemoração do Dia do
Ortodontista
29/09 - Curso de Auditório com o professor Sérgio Pinho (Local
a definir)
11/10 A 14/10 - Congresso Internacional ABOR Nacional
06/11 - Grupo de Estudos (Local a definir)
01/12 - Curso e confraternização Associados ABOR Goiás

Porque alguns tratamentos demoram tanto, e outros não?

A
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Ortodontia do Século 21,
tema do 9° Congresso
Internacional de Ortodontia apresentou avanços consideráveis para o tratamento
ortodôntico no consultório.
Atualmente, tecnologias cirúrgicas, medicamentos e o uso de
feixe de laser, só pra citar três
exemplos, conseguem acelerar
o tratamento ortodôntico. No
entanto, ainda são técnicas que
estão em estudo.
David Normando, doutor em
"Esses mecanismos, de fato,
Ortodontia
aceleram o tratamento ortodôntico. Mas, neste momento, ainda não
são 100% confiáveis e certificados. Pode até parecer clichê, mas cada
caso é um caso. É preciso respeitar a biologia de cada paciente, seu
metabolismo ósseo. O que a tecnologia nos garante não é criar atalhos
durante o tratamento, mas acelerar a resposta em um procedimento

bem planejado", explica o doutor em Ortodontia, David Normando,
editor-chefe do Dental Press JournalofOrthodontics, que ministrou a
palestra "Por que alguns tratamentos demoram tantos, e outros não?"
O especialista lembrou que procedimentos cirúrgicos não são
bem aceitos pelos pacientes, especialmente crianças. "São intervenções cirúrgicas que envolvem cortes em tecido, e a instalação
de mini-implantes na boca do paciente", afirma. Sobre o laser, um
excelente estudo foi publicado este ano e, a despeito de dar mais
velocidade ao tratamento, mas ainda demanda mais testes para
garantir a sua real eficácia. "É promissor, mas são estudos iniciais."
Quanto aos fármacos, David Normando lembrou que as pesquisas
com drogas também precisam de mais investimento, especialmente
sobre os seus efeitos colaterais.
"O paciente precisa procurar um profissional qualificado, que
esteja em constante atualização. E o paciente precisa colaborar,
utilizar o aparelho ortodôntico pelo prazo determinado, comparecer nas consultas regularmente. Tratamento ortodôntico é
um procedimento realizado com ajuda mútua entre paciente e
profissional", finaliza.
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ABOR-GO empossa novos dirigentes

A

nova diretoria da Associação Brasileira
de Ortodontia e Ortopedia Facial seção Goiás (ABOR-GO) tomou posse no
último dia 31 de março. Luciana Gonzaga
Lopes, presidente eleita, Jorivê Sousa Castro,
vice-presidente;Alexandre Fausto da Veiga
Jardim, 1ºsecretário; Maristela Azevedo
Santos, 2ªsecretária; Iury Oliveira Castro,
1º tesoureiro; e Daniela Bittar, 2ªtesoureira,
ficam nos cargos por dois anos: março de
2017 a março de 2019.
O Conselho Consultivo da ABOR-GO
ficou composto pelos seguintes nomes:

Ronaldo da Veiga Jardim, Rubens Rodrigues
Tavares e Neide A. Almeida Resplande,
como membros efetivos; Lara da Veiga Jardim, Paula Oliveira Kotake Ribeiro e Larissa
Alves Caetano, como membros suplentes.
O Conselho Fiscal: Paulo Cesar Finocchio,
Yara Regina de Andrade Campos eLenise
Carvalho Lima, como efetivos; Ivan Tadeu
Pinheiro da Silva, Fábio Ferreira Santana e
Glaucia Mara Marques Marósticade Oliveira, como suplentes.
Luciana Gonzaga e demais integrantes
da direção da ABOR-GO foram eleitos no

último dia 24 de março, durante o Congresso
Internacional de Ortodontia, realizado pela
entidade, no Centro de Convenções Goiânia.

Luciana Gonzaga, nova presidente da ABOR
Goiás, Fábio Santana e Ronaldo Veiga Jardim

RECADASTRAMENTO

Justiça suspende edital de chamamento do Ipasgo

A

pós intervenção imediata da ABOR
Goiás, o Conselho Regional de Odontologia de Goiás (CROGO) conseguiu, no dia
4 de abril, liminar para suspensão do Edital de
Chamamento Público Nº 01/2017 – Pessoa
Física, do Ipasgo. A juíza Zilmene Gomide da
Silva Manzolli, da 1ª Vara da Fazenda Pública
Estadual, determinou a suspensão do edital,
que visa o cadastramento de prestadores de

serviços (médicos, odontológicos, psicológicos, fonoaudiológicos, fisioterapêuticos e
nutricionais) interessados em integrar a rede
de atendimento dos usuários do Ipasgo.
De acordo com o edital, foi exigido que
todos os atuais prestadores efetuassem o
recadastramento, inclusive os cirurgiões-dentistas, sob pena de terem extintos os
contratos de credenciamento. Diretora da

EXPEDIENTE

ABOR Goiás, Daniela Bittar lembra que o
critério de contagem curricular proposto pelo
Ipasgo é antiético e ilegal “Toda especialidade,
devidamente registrada no Conselho, deve ter
peso de especialidade na contagem curricular
para o clínico geral. Toda participação em
entidade de classe também. A ABOR Goiás,
como entidade de classe, repudia essa discriminação”, afirmou.

REALIZAÇÃO

ABOR – Associação Brasileira de Ortodontia e Ortopedia Facial – Seção Goiás
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