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BOAS-NOVAS PARA
A ESTÉTICA BUCAL
Com certificação em Harvard, Dr. Boanerges Araújo
Netto Jr., diretor da Odontologia Integrada Vale
do Aço, celebra 30 anos de carreira anunciando
novas e revolucionárias técnicas
Histórias de japoneses
e brasileiros que deram
as mãos para construir
a Usiminas e Ipatinga

Super Vale dá
novo impulso
ao ‘Se Toque’
Grupo de Apoio e
Prevenção do Câncer
fortalece seu
potencial solidário

MAX GAUDERETO
O fabricianense que está revolucionando o mercado aéreo
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AULA MINISTRADA
pelo Dr. Boanerges
Araújo durante o 36º
CIOSP (Congresso
Internacional de São
Paulo), acompanhado
de perto pelo seu filho
Matheus Dellacqua
Araújo, acadêmico de
Odontologia da UFMG

A CLÍNICA UTILIZA os melhores materiais disponibilizados no mercado mundial,
além de equipamentos de ponta. Uma das últimas aquisições é o microscópio
Mantis, cuja tecnologia possibilita ainda mais precisão nos trabalhos de prótese

Goretti Nunes

“A beleza de um sorriso ilumina a face e explicita saúde. A harmonia
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entre todos os componentes do rosto é que potencializa o belo”. As
sábias palavras do cirurgião-dentista Dr. Boanerges Araújo Netto
Júnior, natural de Inhapim, são um verdadeiro elogio ao sorriso,
expressão fundamental na constituição da beleza. É aos sorrisos
bonitos e saudáveis que ele se dedica com verdadeira paixão, há
exatamente 30 anos, quando se formou pela Universidade Federal do
Espírito Santo (UFES). A partir daí, graças à especial vocação para o
ofício, aliada a uma metódica e constante busca pelo aperfeiçoamento,
a carreira evoluiu tanto que ganhou projeção inter-nacional.
Foi ainda em 1987 que, a convite do colega Dr. Rubens Castro, Dr.

DR. BOANERGES foi certificado pela conceituada “Harvard
School of Dental Medicine”, de Boston, Estados Unidos, ao
participar de um curso de imersão em Implantodontia

Boanerges chegou a Ipatinga. Até o início de 1990, trabalhou na Fundação São
Francisco Xavier, e então foi para o Rio de Janeiro cursar sua primei-ra
especialização – em Prótese Dentária, pela UFRJ. Quando voltou, em 1991, se
tornou o primeiro especialista em prótese do Vale do Aço.
Em seguida vieram muitos outros cursos de atualização, novas es-

DR. BOANERGES ARAÚJO NETTO JR.

pecializações (Disfunção Têmporo-Mandibular e Dor Orofacial – DTM e
Implantodontia), mestrado na área de prótese, além de constantes ativida-des

O mestre dos sorrisos
Primeiro especialista em prótese dentária do Vale do Aço – e sempre
um passo à frente em aperfeiçoamentos e modernizações –, diretor da
Odontologia Integrada Vale do Aço celebra 30 anos de uma carreira
diferenciada, marcada por um trabalho sério e uma busca constante de
aprimoramento profissional e investimentos em novas tecnologias
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científicas no exterior, enriquecendo com credenciais diferenciadas o formidável
currículo do profissional. Já em 2009, Dr. Boanerges foi certi-ficado pela
conceituada “Harvard School of Dental Medicine”, de Boston, Estados Unidos,
ao participar de um curso de imersão em Implantodontia.
Outro marco em sua trajetória como profissional de odontologia é a
contribuição com artigos científicos para renomadas publicações. O mais
recente está registrado na mais conceituada revista de prótese do país, a
PróteseNews, sob o título “Abordagem multidisciplinar na resolução de
tratamento complexo de reabilitação oral”. O conteúdo está disponível no site da
clínica que dirige: www.odontointegradavaledoaco.com.br.
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DR. BOANERGES ARAÚJO NETTO JR.
ODONTOLOGIA DIGITAL
Entre os processos inovadores de tratamentos realizados pelo Dr. Boanerges
está o sistema alemão Cerec/Sirona, que
utiliza a tecnologia CAD/CA, que quer dizer
“computer

aided

machine”.

Traduzindo,

computador

PLANEJAMENTO DIGITAL,

ajuda

design/computer

a

significa
desenhar

aided
que

o

e

a

tridimensional (3D), de um caso

confeccionar o trabalho. Por meio de um

clínico que apresenta dentes

scanner de boca, “Omnicam” (o pri-meiro do

curtos e espaços entre eles. A
Odontologia Digital possibilita um

Leste de Minas), captura-se as imagens dos

planejamento holístico baseado
na face do paciente e copiando

dentes preparados. Essas imagens vão para

dentes naturais

a tela do computador, que num software
gera um projeto virtual da restauração a ser

“ESTAMOS
entrando
numa era onde
podemos clonar
o sorriso de
outras pessoas,
de familiares
ou mesmo
celebridades”,
comemora
o diretor da
Odontologia
Integrada Vale
do Aço

executada. Depois de escolhido o bloco do
material, dá-se o comando na fresadora do
sistema. Bas-

Fachada da clínica localizada no
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bairro Cidade Nobre- Ipatinga

restaurações em resina composta, todos os tipos de pró-teses

ESTRUTURA DE PRIMEIRO MUNDO
No coração do bairro Cidade Nobre, em Ipatinga, a

dentárias, tratamento da Disfunção da articulação Têmporo-

Odontologia Integrada Vale do Aço apresenta uma estru-tura

Mandibular (DTM), facetas de porcelana (lamina-dos ou lentes

física de primeiro mundo. Com instalações especial-mente

de contato), implantes osseointegrados, pla-ca de ronco/apneia,

projetadas para a atividade, são dois consultórios clínicos, mais

dentre

um consultório de cirurgia, ampla recepção, escritório, salas de

disponibilizados no mercado mundial, além de equipamentos de

expurgo, esterilização, paramentação, um completo laboratório

ponta. Em todas

de prótese, entre outros espaços.

beneficiamos do que há de mais moderno no universo da

No ano passado a clínica ganhou também um estúdio

outros.

tecnologia.

“Utilizamos

as

etapas

Recentemente,

os

melhores

do tratamen-to,

adquirimos

um

materiais

nós

aparelho

nos

que

fotográfico onde são produzidas fotos que auxiliam nos tra-

operacionaliza a anestesia de forma compu-tadorizada, dando

tamentos clínicos e registram as grandes transformações nas

mais conforto ao paciente. Temos uma equipe comprometida, e

DR. BOANERGES e

reabilitações orais. Tudo é gerido e executado por uma equipe

o objetivo final é a plena satisfa-ção do cliente, que sempre

sua equipe, conforme

qualificada, motivada e dedicada, “pessoas que, como eu,

deve ser tratado de maneira holística”, explica o diretor da

ele mesmo diz,
“especialmente

vibram com os resultados da nobre profissão”, complementa o

clínica.

qualificada, motivada

Dr. Boanerges.

São

inúmeros

Entre outros equipamentos, a Odontologia Integrada
os

procedimentos realizados

na

Vale do Aço possui aparelho de Raios-X digital, três dife-

Odonto-logia Integrada Vale do Aço, alguns deles

rentes tipos de ultrassons, “lasers” (de baixa potência e

bastante diferen-ciados, como as reabilitações orais de

para diagnóstico de cárie), aparelho de anestesia

alta complexidade, processos que poucos profissionais

compu-tadorizado e o sistema Cerec/Sirona, além do

do Leste de Minas estão habilitados a realizar.

microscópio Mantis, cuja tecnologia possibilita ainda

Na Odontologia Integrada são realizados clareamentos,
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mais precisão nos trabalhos de prótese.

e dedicada”. Sobre
a mesa, a respeitada
certificação de Harvard

tam aproximadamente 10 minutos para que a restauração esteja
produzida. Poucos ajustes em boca são necessários, devido à
grande precisão do equipamento. O passo seguinte

é a adequação da cor, realizada pelos técnicos em
prótese da clínica. Na sequência, já se pode
cimentar e finalizar o trabalho.
“Em determinadas situações, tudo pode ser realizado na mesma
consulta, não sendo necessário confeccionar provi-sório, ficando o
tratamento mais em conta, além de otimizar o tempo. Há
indicações para confecção de restaurações par-ciais, coroas e
facetas de porcelana”, detalha Dr. Boanerges.
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O ESTÚDIO onde são
produzidas fotos que
auxiliam nos tratamentos
clínicos e registram as
grandes transformações
nas reabilitações orais

36

SORRISOS HOLYWOODIANOS: A MAGIA DAS LENTES DE CONTATO/FACETAS
Embora para alguns ainda soem como “coisa do outro

rações que são cópias da beleza da natureza”, comemora.

mundo”, as facetas de porcelana ou as lentes de conta-to

Para Dr. Boanerges, é sempre gratificante devolver a au-

(termo usado nos casos de mínimo desgaste dentário) são

toestima aos seus pacientes por meio desses tratamentos, e

procedimentos

oriundos

da

indústria

cinematográfica

ele destaca: “A estética precisa estar aliada à função. A saúde

hollywoodiana no início do século passado - logicamen-te

começa na boca e a reabilitação oral é importante por

passando por várias etapas de modernizações sempre

contemplar tanto a saúde quanto a beleza e o bem-es-

acompanhadas de forma vanguardista pelo especialista da

tar do indivíduo”.

Odontologia Integrada Vale do Aço.

“Fazemos este tipo de tratamento na nossa clínica
desde a década de noventa. É um procedimento rápido
e que re-sulta em profundas modificações nos
pacientes, clareando e alinhando dentes tortos,
fechando

espaços,

enfim,

pro-movendo

uma

SERVIÇO
Dr. Boanerges Araújo Netto Jr.
CRO-MG: 14.574

harmonização do sorriso”, explica o diretor da clínica.
Dr. Boanerges acrescenta: “Normalmente fazemos en-saios
nos modelos de gesso (enceramento de diagnósti-co),
ensaios virtuais, no computador, utilizando a técnica DSD
(Digital Smile Design), ensaios diretos em boca (mo-ck-up), a
partir dos quais o paciente pode fazer um ‘tes-t-drive’ e
verificar se é o que deseja. Entramos numa era onde
podemos clonar o sorriso de outras pessoas, de fa-miliares ou
mesmo celebridades, confeccionando restauFev / Abr 2018

Mestre em Prótese Dentária
Especialista em Disfunção Têmporo-Mandibular (DTM) e
Dor Orofacial Especialista em Implantodontia
Odontologia Integrada Vale do Aço
Horário de funcionamento:
segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às
18h30 www.odontointointegradavaledoaco.com.br
Odontologia Integrada Vale do Aço

Rua Graciliano Ramos, 36 • Cidade Nobre •
Ipatinga-MG (31) 3822-2199 • (31) 98717-3233

