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EDITORIAL 
3º Congresso Goiano de Odontopediatria: A Última Mensagem 

O 3º Congresso Goiano de Odontopediatria (3º CGO) surgiu como uma estratégia de resgate. Resgate 
pessoal do entendimento de que temos compromissos coletivos a cumprir. Resgate, pela Associação Brasileira de 
Odontopediatria – Regional Goiás, do valor da especialidade. Valor é tudo aquilo a que atribuímos importância. 
“Odontopediatria” é muito importante. É fundamental.  

Ousamos ao planejar este evento científico: a proposta inicial de um encontro se transformou em jornada, 
e subitamente um congresso nasceu. O anseio por uma programação intensa e extensa ultrapassou as fronteiras 
regionais em busca de palestrantes: docentes, pesquisadores e clínicos de Goiás, Distrito Federal, São Paulo, 
Paraíba, Paraná e Canadá não pouparam esforços em contribuir conosco – cooperação é uma virtude inerente a 
pessoas que cuidam de crianças, não é mesmo?  

A consolidação do 3º CGO ocorreu mediante o apoio incondicional da Associação Brasileira de 
Odontopediatria – Regional Goiás e Associação Brasileira de Odontologia – seção de Goiás (abo-GO), o respaldo 
do setor privado, o envolvimento de companheiras no desenvolvimento das atividades pré, trans e pós-congresso 
e, essencialmente, com a motivação sincera do público participante que abraçou a nossa proposta. A todos vocês, 
nosso reconhecimento e gratidão. 

Na sessão de posse da abo-GO, em janeiro de 2009, anunciamos o 3º CGO com a meta de buscar o 
equilíbrio entre: 

“(...) atividades tradicionais e inovadoras dedicadas ao cuidado da criança e do 
adolescente com ênfase em sua saúde bucal. Afeto e ciência. Aspectos qualitativos e 
quantitativos. Atenção pública e privada. Evidências e senso comum. Produtividade e 
sustentabilidade.” 

Em nossa mensagem aos palestrantes, apresentando o manual das normas das atividades propostas, 
ressaltamos a necessidade de se traduzir a  ciência de qualidade para a prática clínica,  e aliar as evidências 
científicas à humanização na atenção à saúde: 

“Na primeira década do  século XXI, um dos papeis do(a) odontopediatra 

ultrapassa, então, a  simples  leitura de artigos  científicos ou  livros atuais. 
O(a) especialista deve buscar, sobretudo, a reflexão crítica sobre resultados 
de artigos com delineamento experimental adequado.” 

“Humanizar é garantir à palavra a sua dignidade ética. Ou seja, o sofrimento 

humano,  as  percepções  de  dor  ou  de  prazer  no  corpo,  para  serem 
humanizadas,  precisam  tanto  que  as  palavras  com  que  o  sujeito  as 
expressa sejam reconhecidas pelo outro, quanto esse sujeito precisa ouvir 
do  outro  palavras  de  seu  reconhecimento.”(Betts,  J.  In: 
<http://www.portalhumaniza.org.br). 
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Na etapa final da divulgação do 3º  Notícias (v.13, n.2, set. 2009, p.14), 
sensibilizamos o odontopediatra a constru empo, acreditando em seus propósitos: 
“Odontopediatra: seu tempo é agora”. 

O trabalhos 
apresentados e a avaliação do evento pelos congressistas. Parafraseando a música “Epitáfio”, composta por Sérgio 
Britto 

Importamo-nos com problemas pequenos e grandes 

e se leia em nossos anais, em legítimo “goianês”: 

 CGO, no jornal ABO
ir e crescer no seu t

3º CGO aconteceu. Neste volume apresentamos seu Livro Programa, os resumos dos 

e cantada pelos Titãs, podemos afirmar que: 

Amamos e arriscamos muito 

Choramos e erramos pouco 

Fizemos quase tudo que queríamos fazer 

Soubemos a alegria e a dor que sentimos no coração 

Complicamos um pouco e trabalhamos excessivamente 

E vimos, finalmente, o sol nascer na vibração positiva de todos 

 

E, como mensagem final, qu

ODONTOPEDIATRIA É BOM DEMAIS DA CONTA! 

 

Luciane Ribeiro de Rezende Sucasas da Costa 
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