
Bicampeão nacional 
VALE DO AÇO EM FESTA

Mestre em prótese dental, Dr. Boanerges Araújo Netto Jr. fatura pela segunda vez 
o primeiro lugar na mais importante categoria de concurso anual promovido pela 
Associação Brasileira de Odontologia Digital 

O “Meeting da Liga”, maior evento de Odontologia Digital 
do país e que teve sua quinta e mais recente edição realizada 
no período de 19 a 21 de setembro, no teatro do Centro Cul-
tural do Minas Tênis Clube, em BH, consagrou pelo segundo 
ano consecutivo com o título nacional na categoria “Grandes 
Reabilitações”, dentro da chamada Galeria do Sorriso, um 
trabalho desenvolvido pelo diretor da clínica Odontologia 
Integrada Vale do Aço, de Ipatinga, Dr. Boanerges Araújo 
Netto Júnior. Em 2018, o mestre em prótese dental, que in-
tegra um seleto grupo de elite de cirurgiões-dentistas habili-
tado para manipular os recursos de alguns dos equipamentos 
mais modernos disponíveis no segmento, em nível mundial, 
já havia faturado o primeiro lugar no “IV Meeting”, realiza-
do em São Paulo, graças ao domínio de técnicas avançadas 
que produziram impressionantes resultados num caso clínico 
apresentado. 

Na quinta edição do Meeting, participaram cerca de 600 

profissionais que já estão nessa nova era da Odontologia. 
Num universo de cerca de 240 mil dentistas do país, não pas-
sam de 3.500 os que militam nesse patamar de tecnologia.

A categoria “Grandes Reabilitações” é a mais importan-
te do congresso anual realizado pela ABOD (Associação 
Brasileira de Odontologia Digital). E a conquista do Dr. 
Boanerges – que foi capa da edição 24 da revista ATITU-
DE – ganha ainda mais significado quando se sabe que os 
profissionais do país estão entre os melhores do globo, espe-
cialmente quanto à odontologia estética, algo reconhecido 
inclusive pela ONU.

No “V Meeting da Liga”, o Dr. Boanerges estava acom-
panhado do filho, Dr. Matheus Dellacqua Araújo, que se 
formou em agosto e agora também reforça o corpo clínico 
da Odontologia Integrada Vale do Aço. Como aperfeiçoa-
mento constante é expressão de ordem na clínica, ele já ini-
ciou sua primeira especialização, em Implantodontia com 
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Bicampeão nacional
DR. BOANERGES Araújo 
Netto Jr. recebendo das mãos 
do Dr. Alexandre Batista uma 
das três premiações oferecidas 
ao campeão nacional

CASO CLÍNICO realizado pelo Dr. Boanerges Araújo Netto 
Jr., que recebeu a premiação de 1º Lugar no concorrido concurso 
da Galeria Digital, na categoria Grandes Reabilitações

ênfase em Odontologia Digital, um curso com duração de 
30 meses na cidade de São Paulo, com o Dr. Eduardo Mu-
kai e outros renomados doutores e mestres.

Ao lado da Drª Lêda Marina de Lima Araújo e do Dr. 
Geraldo Lúcio Magalhães Silva, além de seu pai, Dr. Boa-
nerges, o Dr. Matheus Dellacqua Araújo também já atua 
com desenvoltura na profissão dividindo a autoria de um 
importante artigo científico publicado na revista de cir-
culação nacional ‘Prótese News’, que relata “Tratamento 
reabilitador multidisciplinar na resolução de caso clínico 
de paciente com Doença Periodontal Avançada”. 

INICIAL FINAL

CONGRESSO MUNDIAL
“No final do mês de novembro,teremos a 

oportunidade de participar também do ‘Greater 
New York Dental Meeting’, na cidade de Nova 
Iorque. É um dos maiores congressos do mundo, 
com excelentes aulas e uma feira comercial gigante 
onde poderemos ver em primeira mão as novidades 
na área odontológica, sempre com o intuito de 
aprimoramento profissional, a fim de proporcionar 
uma odontologia de ponta para os nossos pacientes”, 
revela o Dr. Boanerges Araújo Netto Jr.
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O diretor da Odontologia Integrada Vale do Aço reve-
la ter adquirido recentemente para a sua clínica o escâner 
de boca PrimeScan®, lançamento mundial da companhia 
alemã Dentsply/Sirona e que vem substituir um equipa-
mento que já era bastante moderno. “Trata-se da última 
palavra em tecnologia de escaneamento intraoral, com 
acurácia incomparável, possibilitando a obtenção de ima-
gens da cavidade bucal numa velocidade incrível e elimi-
nando as incômodas moldagens das arcadas na prótese 
convencional”, detalha.

Acompanha o equipamento um poderoso “software” 
que possibilita de modo intuitivo e com várias ferramentas 
de edição projetar de uma maneira simplificada qualquer 

tipo de restauração como, por exemplo, facetas de porce-
lana (também conhecidas como lentes de contato), restau-
rações parciais, os chamados “Onlays”, coroas unitárias, 
pontes fixas, prótese tipo protocolo (as dentaduras fixadas 
em implantes), entre outras. 

“Como temos laboratório de prótese dentária próprio 
– salienta o Dr. Boanerges –, com dois técnicos que são 
funcionários da clínica, além de fresadora de blocos cerâ-
micos, impressora 3D e equipamentos de última geração, 
conseguimos fazer restaurações num tempo muito reduzi-
do, com uma precisão sem igual. Sendo uma coroa unitá-
ria, por exemplo, conseguimos finalizar a restauração em 
aproximadamente quatro horas de trabalho”, relata.

A última palavra 
em tecnologia

DR. MATHEUS DELLACQUA e Dr. Boanerges, 
junto ao avançado equipamento: a Odontologia 
Integrada Vale do Aço adquiriu recentemente o 
moderno escâner de boca PrimeScan®, o primeiro do 
leste de minas, lançamento mundial da companhia 
alemã Dentsply/Sirona   
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