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De acordo com o Conselho Federal de Odontologia (CFO), 
o Brasil tem o maior número de dentistas no mundo, soman-
do mais de 240 mil profissionais (quase a população total 
de Ipatinga, no Leste de Minas), o que coloca o país numa 
condição de vanguarda em relação às potências mundiais, 
à frente da China e dos Estados Unidos. Mas a supremacia 
não é apenas numérica. Segundo a Organização das Nações 
Unidas (ONU), os profissionais brasileiros estão entre os 
melhores do globo e são referência em tratamentos, espe-
cialmente os relacionados à odontologia estética. Mencionar 
estes dados do ranking internacional da atividade torna-se 
ainda mais necessário para compreender a grandeza do feito 
recente do Mestre em prótese dental, Dr. Boanerges Araújo 
Netto Jr., diretor da Odontologia Integrada Vale do Aço. O 
caso clínico por ele apresentado no Concurso Nacional da 
Associação Brasileira de Odontologia Digital (ABOD), neste 
segundo semestre, foi eleito por unanimidade para o lugar 
mais alto do pódio.

Também chamado de ‘Galeria do Sorriso’, o Concurso da 
ABOD é modelo não apenas em aferição do talento e ha-
bilidades dos competidores. A peneira de desempenho já 
começa a ser mais fina com a seleção dos profissionais 
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Mestre do Vale do Aço tem caso clínico premiado por unanimidade em 
Concurso Nacional da Associação Brasileira de Odontologia Digital

Para nossa alegria

SORRISO INIGUALÁVEL
Extremamente detalhista, Dr. Boanerges revelou que, a 

certa altura do tratamento que subsidiou seu caso clínico – o 
atendimento prestado durante quatro meses a uma paciente 
com uma série de disfunções a serem corrigidas na anato-
mia interna e externa da boca, como pontos de desgaste e 
vulnerabilidade, espaços indesejados entre os dentes e de-
sequilíbrio estético da linha média da face – interagiu com 
Digital Smile Designers (DSDs) de Madri, na Espanha. Entre 
diversos procedimentos executados, a captação de imagens 
dos sorrisos naturais da mulher em ângulos multiformes, 
seguida de simulações computadorizadas, convergiu para a 
obtenção de um visual impressionante, de acentuada beleza. 
Definidos os perfis de ‘perfeição’ e funcionalidade deseja-
dos, intervenções precisas foram realizadas, com a utiliza-
ção de materiais adequados, o que premiou a paciente com 
feições dignas de comemoração. Todo o processo de trans-
formação, etapa por etapa, foi ricamente documentado por 
Boanerges e, acompanhado de minuciosa exposição técni-
ca, alcançou a maior nota no Concurso Nacional da ABOD.

CONGRESSO INTERNACIONAL
Incansável em sua busca de capacitação e aperfeiçoamento, o 

Dr. Boanerges Araújo Netto Jr. viajou ao sul dos Estados Unidos, 
no mês de outubro, e participou nos dias 26 e 27, em Miami, de 
outro evento de dimensões intercontinentais: o Congresso Lati-
no-Americano promovido pela Straumann, companhia suíça de 
implantes e biomateriais, líder mundial de mercado.

Uma nova aposta do diretor da Odontologia Integrada Vale do 
Aço visando proporcionar aos pacientes os melhores sorrisos 
foi feita neste mês de novembro, com a aquisição de uma im-
pressora 3D que resulta numa estrutura ainda mais avançada 
para a clínica, representando outro importante degrau galgado no 
processo de evolução digital. Para operação do moderno equi-
pamento, um treinamento especial foi oferecido pelo fabricante à 
equipe, a cargo do especialista Ricardo Nisioka Kimura.

O DESTACADO profissional no Congresso Latino-Americano, em Miami, Flórida

RICARDO KIMURA (D), com o Dr. Boanerges e os protéticos Rodrigo Veloso 
e Itamar Cordeiro, profissionais da Odontologia Integrada Vale do Aço: instru-
ções para potencialização dos recursos do novo equipamento 

capazes de dominar avançados instrumentais tecnológicos. 
Apenas 0,8% dos dentistas brasileiros dispõem, em suas 
clínicas e consultórios espalhados de norte a sul, de apare-
lhos de scanner, visualização e impressão em 3D que são a 
última palavra em modernização. Por esse critério natural de 
exclusão, dos 240 mil especialistas em cuidados bucais no 
Brasil somente cerca de 2.000 estavam credenciados para 
esta disputa nacional. Contudo, o nível de detalhes do certa-
me resumiu a 30 os trabalhos finalistas, e foi entre estes que 
o Dr. Boanerges conquistou a primeira colocação. 

O diretor da Odontologia Integrada Vale do Aço apresentou 
no Congresso, realizado no período de 20 a 22 de setem-
bro, em São Paulo, o caso “Reabilitação oral de todos os 
elementos dentários com recuperação da Dimensão Vertical 
de Oclusão (DVO)”, utilizando os recursos da Odontologia 
Digital. O julgamento foi feito por um seleto corpo de jurados, 
que não teve dúvidas em apontar o trabalho vencedor, sem 
nenhuma divergência.


