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RIO VERDE RECEBE PRIMEIRA
EDIÇÃO DO ORTO MEETING
Projeto promove atualização do ortodontista em
cidades-polo de Goiás
A primeira edição do Orto Meeting, circuito de palestras de
atualização do ortodontista em cidades-polo de Goiás, foi
sucesso. O município de Rio Verde (a 231 km de Goiânia)
abraçou o projeto realizado pela Associação Brasileira de
Ortodontia e Ortopedia Facial (ABOR Goiás). Profissionais
do município e região participaram da palestra do professor
Márcio Nunes Segurado, na manhã do último dia 23 de junho,
naFaculdade Objetivo.

consultório particular. É especialista em Ortodontia e
Ortopedia Facial pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro
(UERJ) e mestre em Clínica Odontológica pela Universidade
Federal de Goiás (UFG).

“O pessoal interagiu bastante e mostrou interesse durante a
palestra. Ao final, recebi um feedback de que os profissionais
vão montar um grupo de estudos na cidade para fortalecer
a classe”, explica a presidente da ABOR Goiás, Luciana
Gonzaga. O projeto visa criar oportunidade para apresentar
a entidade aos ortodontistas goianos e abrir um canal de
comunicação para divulgação do 10º Congresso Internacional
de ABOR Goiás, que será realizado em março de 2019.
Durante aproximadamente duas horas, o professor Márcio
Segurado falou, gratuitamente, sobre a época ideal para início
do tratamento de má oclusão de Classe II (pacientes com
queixo muito pequeno e para trás). “o melhor momento
para iniciar o tratamento é na fase de pré-adolescência
(entre 11 e 15 anos). É quando teremos a melhor resposta do
crescimento mandibular”, afirma.
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Márcio Segurado tem 20 anos de experiência clínica em

Professor Márcio Segurado e alunos do Orto Meeting
em Rio Verde
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10º CONGRESSO INTERNACIONAL DE
ORTODONTIA SERÁ EM MARÇO

PROFISSIONAIS DA ABOR GOIÁS ATENDEM NO
BEM ESTAR GLOBAL

Belga Hugo De Clerck será uma das atrações do evento
em Goiânia
Considerado um dos grandes nomes da odontologia
mundial, o belga Hugo De Clerck será uma das atrações do
10º Congresso Internacional de Ortodontia, de 21 a 23 de
março, em Goiânia. O evento será realizado pela Associação
Brasileira de Ortodontia e Ortopedia Facial (ABOR Goiás).
Além de De Clerck, grandes especialistas da área no Brasil e
no mundo estarão na capital.
O Congresso Internacional discutirá inovação na ortodontia,
de maneira dinâmica e prática. As tecnologias mais atuais
serão apresentadas pelos palestrantes. Também haverá uma
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Ortodontistas alertam pais e crianças sobre cuidados
para conseguir sorriso saudável na idade adulta

feira com produtos e serviços diferenciados. A estimativa
é que aproximadamente 500 profissionais participem do
evento, entre especialistas em ortodontia e estudantes de
pós-graduação, assim como profissionais e técnicos que
atuam em clínicas de ortodontia.

Profissionais da Associação Brasileira de Ortodontia e
Ortopedia Facial (ABOR Goiás) participaram do Bem Estar
Global, no último dia 11 de maio, na Praça Cívica, em Goiânia.
Eles integraram a Tenda da Saúde Bucal, organizada pela
Associação Brasileira de Odontologia (ABO Goiás).
Em quatro horas de evento, pela manhã, foram realizados
1.212 atendimentos no local: orientações de higiene e saúde
oral para crianças e adultos (193 atendimentos), odontologia
infantil (147), atendimento de bebês e gestantes (47), uso de
aparelhos ortodônticos (156), prevenção e diagnóstico do
câncer bucal (124), mau hálito - causas e tratamento (184) e
orientações e alertas sobre falsos profissionais (361).

Hugo de Clerck
Belga Hugo De Clerck será uma das
atrações do 10º Congresso Internacional
de Ortodontia

aberta e os pais receberam orientações sobre a necessidade
de cuidados precoces. Os adultos sabiam que tinham
problemas, como dentes tortos, desalinhados ou queixas de
dor na ATM. A dúvida era onde buscar tratamento”, explica a
presidente da ABOR Goiás, Luciana Gonzaga, que participou
do Bem Estar Global.
Outro alerta da entidade foi sobre a prevenção. Os integrantes
da ABOR Goiás distribuíram folhetos e orientaram sobre o
melhor caminho para o sorriso saudável. “Para ter um sorriso
saudável na idade adulta, é preciso ter cuidados especiais
desde cedo. Por isso, é recomendável levar a criança ao
especialista a partir dos seis anos de idade”, afirma Luciana.

“Algumas crianças apresentavam mordida cruzada ou mordida
Tenda da Ortodontia lotada na Praça Cívica

Presidente da ABOR Goiás, Luciana Gonzaga atende no
Bem Estar Global
EXPEDIENTE

Nomes já confirmados para o Congresso Internacional de Ortodontia da ABOR Goiás
Hugo De Clerck
Jorge Faber
Lincoln Nojima
Nelson Mucha

Contato
Fone:
62 3092 1849
Site:
www.aborgoias.com.br
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Alexandre Moro
André Machado
Bruno Furquim
Carlos Câmara
Daniela Garib
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ROGER MOREIRA MINISTRA PALESTRAS EM
GOIÂNIA
Cirurgião aborda quatro temas relacionados à Ortodontia de maneira
multidisciplinar. Associados ABOR Goiás não pagam inscrição.
Profissional completo e referência nacional e internacional em
assuntos da face, Roger Moreira ministra palestra multitemas em
Goiânia, no próximo dia 24 de agosto, no auditório do Conselho
Regional de Odontologia (CRO). O evento é realizado pela Associação
Brasileira de Ortodontia e Ortopedia Facial (ABOR Goiás). O curso
é gratuito e as inscrições podem ser feitas pelo site da ABOR Goiás.
Roger Moreira vai abordar quatro temas de maneira multidisciplinar:
cirurgia ortognática, harmonização facial, DTM e rinoplastia.
“Quero mostrar aos meus colegas os avanços da cirurgia. A visão
do paciente, hoje, é bem diferente do que foi nas décadas de 1970
e 1980. Hoje, as queixas vão além das funcionais, como dores. Eles
querem mexer também na estética, no dente torto, nariz grande.
O ortodontista tem de se ater a todos os detalhes de tudo que
envolve a face dos pacientes”, explica.
Harmonização facial é um tema bastante discutido no momento,

SERVIÇO
Palestras Roger Moreira
Data: 24 de agosto
Horário: 14 às 18 horas
Local: Auditório do Conselho Regional de Odontologia (CRO) Avenida T-2, 1381, Setor Bueno, Goiânia (GO)

Roger Moreira é
referência nacional
e internacional em
assuntos da face

especialmente a feminização da face. Pacientes com transtorno de
gêneros e transexuais utilizam bastante o tratamento. Boa parte
do procedimento é realizado por um cirurgião, mas o ortodontista
também participa, quando entra a parte do sorriso. “O sorriso
precisa estar encaixado nesta nova face. Aí entra o ortodontista.”
Goiano de nascimento, Roger Moreira é formado em Odontologia,
Medicina, Direito e Administração de Empresas. É pós-doutorado e
livre-docente em cirurgia buco-maxilo- facial, residente do Serviço
de Cirurgia Plástica Profº Ivo Pitanguy (RJ) e professor adjunto do
Departamento de Cirurgia Buco-Maxilo-Facial da Universidade de
Pittsburgh (EUA).

TEMAS
• Como evitar erros no preparo ortodôntico para cirurgia
ortognática
• O papel da ortodontia na abordagem de problemas novos
(harmonização facial, feminização facial) e antigos (sorriso gengival)
• Ortodontia em pacientes com DTM. O que há de novo? Como
abordar estes pacientes?
• Como a rinoplastia pode contribuir para a melhora estética e
funcional dos tratamentos ortodônticos

GRUPO DE ESTUDOS DEBATE CASOS COMPLEXOS
Encontro de associados da ABOR visa ajudar profissionais no planejamento de casos clínicos

Membro da ABOR, o ortodontista Alexandre Veiga Jardim comenta
que havia casos de maior complexidade como assimetrias, mordida
aberta e até suspeita de reabsorção condilar. “Como são condições
mais desafiadoras, é bom ter o auxílio de outros especialistas para
se chegar a um melhor plano de tratamento. Cada profissional
está capacitado a tratar esses casos, mas a participação de outros

profissionais enriquece a experiência”, afirma.
A ABOR Goiás ainda vai promover mais duas edições do Grupo de
Estudos este ano – 5 de setembro e 3 de outubro. “Quanto mais pessoas
participam do diagnóstico e planejamento de um caso, mais benéfico
para o paciente. É uma experiência fantástica de conhecimento que
todo associado da ABOR Goiás deveria aproveitar ao máximo”, finaliza
Alexandre.
Grupo de Estudos
realizado em
junho, no Espaço
Clínico Marista
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De modo a compartilhar conhecimento e promover a melhoria no
tratamento de pacientes, a segunda edição de 2018 do Grupo de
Estudos foi realizada no último dia 1º de junho, no Espaço Clínico
Marista, em Goiânia. Durante pouco mais de duas horas, especialistas
integrantes da Associação Brasileira de Ortodontia e Ortopedia
Facial (ABOR Goiás) debateram casos complexos de pacientes em
tratamento por integrantes.

