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Sérgio Pinho

SORRISO. O ELIXIR 
DA JUVENTUDE

Temos apenas uma única oportunidade de marcar 
a vida das pessoas. Um sorriso pode ser a melhor 

forma de se obter êxito. Existem centenas de explicações 
para a origem do sorriso. Cultural ou genética. 
Filosófica ou estética. 
Acreditamos que é um estado de espírito. 
O corpo sorri naturalmente quando estamos bem. Quando 
estamos em paz. Porque o sorriso começa na alma. 
Não somos fazedores de sorrisos. Somos mantenedores 
de bem-estar. Se o corpo é o templo da alma, que 
os dois estejam em profunda sintonia. 
Comece agora mesmo a sorrir. A vida fará o mesmo por você. 



“CASAMENTO ENTRE ORTODONTIA 
DIGITAL E ODONTOLOGIA 
ESTÉTICA TRAZ RESULTADOS 
SURPREENDENTES”

A UNIÃO DA 
TECNOLOGIA 
AVANÇADA E 
ALTO PADRÃO 
ESTÉTICO
Casamento entre ortodontia 
digital e odontologia estética traz 
resultados surpreendentes

T A T I A N A  S Ó C R A T E S

Com a agenda lotada e o consultório 
a mil por hora, o conceituado 

dentista Cláudio Pinho, 46, reconhecido 
mundialmente como grande mestre e 
artista da odontologia estética, reabre 
as portas de sua clínica na capital 
do país, com muitas novidades! 

Além de toda segurança necessária para 
receber seus pacientes nesse momento de 
pandemia, Pinho anuncia a união com seu 
irmão Sérgio Pinho, 45, dentista altamente 
qualificado e renomado em ortodontia 
digital, internacionalmente e no Brasil. 
“É o casamento perfeito: a ortodontia 
avançada com a odontologia estética 
de alto padrão”, comemora Cláudio.

Segundo os irmãos, que sempre tiveram 
uma vida acadêmica e científica 

extremamente rica, dentro e fora do país, 
agora os tratamentos da clínica serão ainda 
mais completos, esteticamente perfeitos, 
com ferramentas tecnológicas e digitais 
de ponta, harmônicos e de qualidade 
incomparável! Os dois são apaixonados 
por odontologia desde pequenos e têm 
compartilhado, ao longo da vida, suas 
práticas clínicas, teóricas e científicas.

No topo da lista dos profissionais mais 
procurados em Odontologia Estética 
e Reabilitação Oral, não é de hoje que 
Cláudio Pinho é referência mundial em 
sua especialidade. Formou-se na UNESP 
de Araçatuba (SP), onde se especializou 
em Dentística Restauradora há 24 anos.

Foi presidente da Sociedade Brasileira de 
Odontologia Estética (SBOE), de 2008 a 
2009, e é um dos autores de Inspiration, 
best seller internacional da Editora 
Quintessense. Além disso, atuou como 
palestrante inaugural nos maiores eventos 
do mundo em sua área: American Academy 
of Esthetic Dentstry (AAED), American 
Academy of Restorative Dentistry (AARD) 
e o Congresso da Quintessense – Ceramics.

Em 2010, voltou aos EUA onde morou por 
quase um ano para trabalhar lado a lado 
com um dos “criadores” da Odontologia 
Estética no mundo, o dentista americano 
Dr. David Garber. Nessa mesma época, teve 

ODONTOLOGIA DOS 
IRMÃOS PINHO



“NOSSO FOCO SERÁ VOLTADO PARA A 
QUALIDADE FINAL DO TRATAMENTO, 
ALIANDO TEMPO COM AS TÉCNICAS 
MAIS ATUAIS DISPONÍVEIS. A IDEIA É 
QUE O PACIENTE TENHA UM SORRISO 
NATURAL, ESTETICAMENTE PERFEITO 
E ESTÁVEL AO LONGO DA VIDA”

ortodontia digital, desde 2008. “Invisto na 
evolução da ortodontia, em tratamentos 
mais rápidos, precisos e eficientes”, revela. 
Pioneiro nessa especialidade moderna e 
tecnológica, desenvolveu um protocolo 
de diagnóstico em 3D chamado SYM 
3D FACE, o qual tem se dedicado há 12 
anos. “ Hoje esse protocolo é adotado 
por alguns dos maiores ortodontistas, 
reabilitadores orais de todo país, além 
de algumas instituições educacionais 
nacionais e internacionais”, ressalta.

O Protocolo SYM 3D FACE, segundo 
ele, significa “avaliação de simetria 
tridimensional da face”, ou seja, é uma 
ferramenta avançada que engloba 
alta tecnologia e faz a integração de 
imagens, do diagnóstico, além de 
orientar o planejamento tridimensional 
da face e das arcadas dentárias para 
estabelecer o tratamento ortodôntico 
funcional e estético mais adequado para 
cada caso. “A partir desse Diagnóstico 
3D, temos uma visão tridimensional 
do problema ortodôntico do paciente 
e, através da utilização de diferentes 
softwares 3D de última geração, obtemos 
a capacidade de proporcionar maior 
assertividade no tratamento”, destaca.

Tudo isso, segundo ele, propicia uma maior 
integração com as demais especialidades 
da Odontologia, oferecendo maior 

outra grande oportunidade: a de atuar 
e se dedicar a vários casos junto ao Dr. 
Eric Van Dooren, da Bélgica - profissional 
reconhecido mundialmente como um 
dos maiores reabilitadores da Europa.

Atualmente, dedica-se à Clínica que 
leva seu nome em Brasília (DF), uma 
das mais famosas e respeitadas em 
sua especialidade. E mesmo com a 
agenda sempre cheia, ainda encontra 
tempo para dar aula como professor 
convidado na Pós-Graduação da 
Universidade da Florida (EUA).

Sérgio Pinho segue a mesma linha do 
irmão. Além de se dedicar ao Doutorado 
pela Universidade de Barcelona, 
divide-se entre atendimentos clínicos, 
desenvolvimento de pesquisas, aulas, 
palestras e workshops em alguns 
países. Desde 2010, ministra cursos 
periodicamente em Portugal e na Espanha. 
Durante a pandemia, em conjunto com 
o irmão, contrataram uma consultoria 
especializada em controle de infecção, 
estudaram a fundo os novos protocolos 
de biossegurança, e redesenharam uma 
estrutura mais moderna, dinâmica 
e segura para a clínica, adequando-a 
aos moldes do “novo normal”.

Profissional extremamente exigente, 
Sérgio tem se aperfeiçoado em técnicas de 



PARA SÉRGIO PINHO, SUA 
PARTICIPAÇÃO NA CLÍNICA TERÁ 
FOCO NA ORTODONTIA FUNCIONAL 
ESTÉTICA E NA CONJUGAÇÃO DE 
NOVAS TÉCNICAS DIGITAIS AVANÇADAS 
COM A ESPECIALIDADE DO IRMÃO.

segurança na investigação e prevenção 
de patologias que os pacientes possam 
desenvolver, bem como na previsibilidade 
dos resultados clínicos dos tratamentos. 
“Hoje, o Protocolo SYM 3D FACE idealizado 
por mim, encontra -se em sua versão 
mais atualizada e tecnológica”, revela.

Para Sérgio Pinho, sua participação na 
clínica terá foco na ortodontia funcional 
estética e na conjugação de novas técnicas 
digitais avançadas com a especialidade 
do irmão. “O Invisalign também será 
uma opção para o tratamento”, garante. 
“É uma alternativa muito procurada para 
fugir dos aparelhos convencionais, mas 
deve ser usada nos casos indicados ou no 
formato de tratamento híbrido em casos 
mais complexos”, alerta. “Nosso foco será 
voltado para a qualidade final do resultado, 
aliando tempo do tratamento com as 
técnicas mais atuais disponíveis. A ideia é 
que o paciente tenha um sorriso funcional 
e equilibrado, esteticamente perfeito 
e estável ao longo da vida”, ressalta.

Sempre por dentro das novidades da 
ortodontia mundial, Sérgio faz parte 
da turma atual do Aligner Intensive 
Fellowship, com renomados professores 
americanos que estão na vanguarda 
dos tratamentos com alinhadores 
“invisíveis” - os famosos aparelhos 
transparentes de última geração que são 
a última tendência nos consultórios.

O dentista celebra a união com o irmão 
e acredita que ao conectarem seus 
talentos, no mesmo espaço, poderão 
oferecer aos brasilienses tratamentos 
personalizados, de excelência, 
revolucionários e de altíssimo padrão. 
“Tenho muito a contribuir com toda 
bagagem de conhecimento científico 
e experiência clínica que adquiri em 
casos de alta complexidade até chegar ao 
Doutorado, especialmente em ortodontia 
digital avançada e de última geração. 
Os resultados são surpreendentes, 
ainda mais conectados à odontologia 
estética do Cláudio”, assegura.

Quem ganha com isso são os brasilienses, 
pois a dedicação dos dois irmãos poderá 
ser vista claramente nos belos e bem 
trabalhados sorrisos dos pacientes! Os 
dentistas acreditam que um tratamento 
complementa o outro, dando um 
acabamento final funcional e harmônico!



ORTODONTIA

Ortodontia dos 6 aos 100 anos de vida!

Dentes bem alinhados e um 
sorriso bonito tornam as pessoas 

mais confiantes e com a autoestima 
elevada. Não é preciso pesquisa 
para se constatar isso, pois é uma 
realidade visível! A Ortodontia é uma 
grande aliada nessa conquista!

Sim, pois é a especialidade da Odontologia 
que acompanha o crescimento e o 
desenvolvimento da face, além de tratar 
o mau posicionamento dos dentes, 
maxilares, articulações e alterações de 
vias aéreas. Com isso, torna-se possível 
consertar dentes tortos e ajustar as 
feições do rosto, tornando-o harmônico!

O tratamento ortodôntico pode ser iniciado 
em crianças ainda com os dentes de leite, 
prevenindo assim o desenvolvimento 
de anormalidades durante a troca 
desses dentes pelos permanentes. Em 
alguns casos são utilizados aparelhos 
ortopédicos para corrigir problemas 
na fase inicial do crescimento e, em 
outras situações, aparelhos fixos. 
Ambos trazem excelentes resultados!

Dentre os mais modernos avanços 
tecnológicos, e também para maior 
conforto das crianças, adolescentes e 
adultos, existe a opção de se utilizar 

também os “aparelhos invisíveis”, como 
o Invisalign. Já na dentição permanente, 
quando o problema já estiver instalado 
e for de maior severidade, o tratamento 
poderá ser feito através da ortodontia 
corretiva com aparelhos fixos, combinada 
em algumas etapas também com 
Invisalign, o chamado tratamento híbrido.

Dentes apinhados e tortos são difíceis 
de limpar e manter. Isto pode contribuir 
para condições que causam não apenas 
cáries dentais mas, eventualmente, 
doenças periodontais e perdas dentárias.

Outros problemas ortodônticos podem 
causar desgaste anormal das superfícies 
dentárias, estresse excessivo nos ossos 
que suportam os dentes e nos tecidos 
gengivais. Também podem estar, algumas 
vezes, associados à alterações estruturais 
músculo-esqueléticas e articulares 
na face ocasionando dores de cabeça, 
articulares (DTM) e dores musculares na 
região da face, pescoço, ombros e costas.

Os dentes tortos ou mal posicionados, 
além de prejudicar a saúde das 
pessoas, comprometem a aparência. 
A importância de um sorriso saudável 
e atraente não pode ser subestimado, 
mas sim levado a sério para aumentar 
a qualidade de vida dos indivíduos.

ORTODONTIA

N O V I D A D E S  E M  O R T O D O N T I A 
E  O D O N T O L O G I A  E S T É T I C A

ORTODONTIA



A  T E C N O L O G I A  C O M O  F E R R A M E N TA  D E  D I A G N Ó S T I C O ,  P L A N E J A M E N T O  E  B U S C A  D A  E X C E L Ê N C I A !



Tem sido cada vez mais comum 
pacientes adultos buscarem aparelhos 

ortodônticos após a perda de vários 
dentes. Nesses casos de alta complexidade, 
é necessário uma abordagem 
multidisciplinar para o sucesso funcional 
e estético no contexto da Odontologia 
atual. “A formulação de um plano de 
tratamento completo e previsível requer 
uma visualização tridimensional dos 
problemas do paciente através do Protocolo 
SYM 3D Face”, explica Sérgio Pinho.

Por meio desse protocolo desenvolvido 
por Sérgio, há a possibilidade de realizar 
todo o diagnóstico e planejamento 
3D virtual primeiro, e proporcionar 
assim, maior previsibilidade nos 
tratamentos dos pacientes.

Desta maneira, a Clínica Cláudio e Sérgio 
Pinho busca proporcionar aos seus 
clientes o que há de mais moderno em 
termos de Tratamento Multidisciplinar 
e de uma Odontologia de Excelência! 

A Odontologia Estética é o toque artístico 
do dentista, o acabamento final, o 

momento da mágica: transformar o sorriso 
do paciente na mais perfeita obra-prima! 

A Reabilitação Oral tem o objetivo de 
reestabelecer a função, a saúde, a estética 
e obter longevidade nos tratamentos. Com 
base na integração dos conhecimentos das 
diversas especialidades da Odontologia 
é possível chegar ao correto diagnóstico, 
planejamento e execução dos tratamentos 
restauradores e reabilitadores.

Os materiais de odontologia estética 
disponíveis hoje, e as técnicas operatórias 
de última geração, têm tido resultados 
altamente expressivos. Tudo isso contribui 
para a melhoria da autoimagem e da 
autoestima. Os pacientes sentem-se 
muito satisfeitos naquilo que buscam 
esteticamente para si, e isso gera uma 
sensação de plenitude e qualidade 
de vida. “Devolver a autoconfiança, 
alegria de sorrir sem medo, isso não 
tem preço”, destaca Cláudio Pinho! 
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NOVAS 
ESPECIALIDADES 
DA CLÍNICA

DO CASAMENTO ENTRE A ORTODONTIA 
AVANÇADA E A ODONTOLOGIA ESTÉTICA DE 
ALTO PADRÃO NASCEU A IDEIA DE INCLUIR, 
NA CLÍNICA, OUTRAS ESPECIALIDADES QUE 
OFEREÇAM TRATAMENTOS COMPLETOS 
PARA CADA CASO, DESDE O IMPLANTE 
ATÉ O CLAREAMENTO. OS PACIENTES 
TERÃO, A PARTIR DE AGORA, ATENDIMENTO 
INTEGRAL. OS NOVOS CONSULTÓRIOS, 
DE ÚLTIMA GERAÇÃO, CONTARÃO 
COM DENTISTAS ESPECIALISTAS EM 
PERIODONTIA, ENDODONTIA E IMPLANTES!



PERIODONTIA

PERIODONTIAPERIODONTIA

Peri significa “envolta de” e odonto, 
“dente”. A junção dessas duas palavras 

deu origem a outra: “periodonto”, 
que indica uma área dentro da 
boca muito sensível, importante 
e essencial ao corpo humano.
A Periodontia cuida da saúde periodontal, 
que é a base para todos os tratamentos 
odontológicos. O periodonto é composto 
pelas estruturas que protegem e sustentam 
os dentes, como o osso e a gengiva.

Essas estruturas precisam ser 
acompanhadas e cuidadas, pois estão 
diretamente relacionadas não só com 
a saúde bucal, mas também com a 
saúde sistêmica, de todo o corpo.

É muito importante ter especial cuidado 
com as manutenções periodontais 
e perimplantares – tecidos ao redor 
dos implantes. Por essa razão, a 
clínica atua fortemente em educação, 
manutenção preventiva e tratamentos 
individualizados, de acordo com as 
especificidades de cada paciente.

“No arsenal de opções terapêuticas 
periodontais e perimplantares, é oferecido 
adicionalmente aos nossos pacientes 
a terapia com laser, que é um grande 
aliado”, exalta Cláudio Pinho. De acordo 
com ele, isso auxilia no controle da dor e 
na hipersensibilidade dentinária. “Ajuda 
sobremaneira no pós-cirúrgico (menor 
edema, menor tempo de cicatrização, 
melhor reparo e menos dor)”, explica.

O laser também estimula a integração 
de implantes e enxertos, a desinfecção 
de bolsas periodontais e perimplantares 
(o que reduz muito a necessidade de 
prescrição de antibióticos sistêmicos), 
trata lesões como herpes e aftas, 
auxilia em parestesias e abaixa os 
níveis de radicais livres circulantes.

“Importante ressaltar que os pacientes 
que apresentam implantes devem 
receber os mesmos cuidados não só 
para a longevidade do tratamento, como 
também para a saúde geral”, afirma Pinho.



Implantar um dente hoje é fácil, diferente 
de antigamente. A implantodontia é uma 

das especialidades com maior evolução nos 
últimos anos. As tecnologias utilizadas na 
confecção dos implantes, assim como as 
técnicas cirúrgicas atualmente existentes, 
fazem com que os tratamentos hoje sejam 
rápidos, seguros, previsíveis e eficazes.

São exemplos os implantes imediatos 
com carga imediata e também os 
implantes de cicatrização de 21 dias. 
Associada a esta melhoria, há também 
com o diagnóstico e planejamento, a 
evolução das tomografias odontológicas 
associadas a moderna odontologia digital.

IMPLANTOLOGIAIMPLANTOLOGIA

IMPLANTODONTIA

Com a odontologia digital já é 
possível planejar com exatidão aonde 
colocar os implantes antes de iniciar 
os tratamentos de Ortodontia e 
Reabilitação num caso complexo.

O objetivo final sempre será a estética 
casada com a função, biologia e a 
longevidade. Bem-estar e qualidade de 
vida serão sempre as metas finais.
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Endo significa “dentro ou interno”, 
“odóntos” quer dizer “dente”, e 

“ia” significa ação. A endodontia é a 
especialidade da odontologia que faz o 
diagnóstico, a terapêutica e a profilaxia 
das doenças que atingem a parte interna 
do dente (polpa), da raiz e dos tecidos 
em volta dele (tecido periapical).

É uma das áreas da odontologia 
fundamentais para a saúde bucal, 
principalmente para o sucesso dos 
tratamentos de reabilitação oral.

Vários fatores podem desencadear uma 
infecção ou inflamação do canal, ou 
ainda, levar um dente à necessidade de 
tratamento endodôntico (canal). Alguns 
deles são: cáries profundas (que afetam a 
polpa) e traumas (acidentes ou pancadas).

Essas alterações, inflamatórias ou 
infecciosas, são tratadas por meio de 
intervenções endodônticas (canal ou 
cirurgia). E é aí que entra o trabalho 
do endodontista da clínica, que há 
quase 20 anos, estuda e se dedica 
no conforto e na satisfação dos 
pacientes nesse tipo de tratamento.

O protocolo de trabalho é diferenciado 
e vai muito além das ferramentas 
já utilizadas como a Microscopia, as 
técnicas ultrassônicas e a instrumentação 
mecanizada. Agora, os exames dos 
pacientes, por meio das tomografias 
do tipo Feixe cônico, são avaliados 
pelo endodontista através de uma 
varredura criteriosa pelo software de 
maior impacto dentro da odontologia 
moderna - o E-vol DX. Esse software 
possibilita imagens mais nítidas e 
com maior riqueza de detalhes, o que 
proporciona um diagnóstico mais preciso.

O tratamento endodôntico é indicado para 
pacientes nos quais a cárie chega até a 
polpa do dente, que acaba comprometendo 
a raiz. A necessidade de tratamento 
deve ser avaliada nos seguintes casos:
cáries profundas;
dentes quebrados ou trincados;
sensibilidade intensa, especialmente 
a alimentos frios e quentes;
traumas com indicação de 
tratamento protético.



As medidas de controle de infecção 
servem para evitar que diversos 

microrganismos, inclusive o SARS-
COV2 entrem em contato com os 
pacientes e toda equipe, seja de 
forma direta ou de forma indireta.
Pensando nisso, diante do cenário atual, 
para enfrentarmos essa pandemia, 
e preocupados com a segurança 
dos nossos pacientes e da nossa 
equipe, buscamos adequar todos os 
nossos protocolos já existentes de 
biossegurança e controle de infecção, 
pois, entendemos que precisávamos 
acompanhar as inovações nesta área.
Para isso, buscamos uma parceria com 
quem entende muito desse assunto e 
tem muita credibilidade nessa área, uma 
empresa que está há mais de vinte anos 
no mercado e atualizada quanto ao que há 

de mais moderno no controle de infecção.
A Asepsis, uma empresa sediada 
em Goiânia, que presta serviço 
de treinamento e consultoria em 
biossegurança e controle de infecção em 
clínicas odontológicas, analisou todos 
os nossos protocolos e nos orientou nas 
adequações estruturais necessárias.
Desta forma, instalamos um sistema 
que promoverá a renovação do ar e 
consequentemente a eliminação dos 
microrganismos que permanecem no 
ambiente. Então, a cada paciente atendido 
todo ar contaminado é removido e 
um ar novo é introduzido no lugar.
Além disso, é medida a temperatura de 
todos os pacientes e colaboradores ao 
adentrar na clínica. Todas as superfícies 
que são tocadas, desde a recepção até 
a cadeira odontológica, são totalmente 
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limpas e desinfetadas, evitando o 
contágio pelo toque das superfícies. Os 
cuidados passam desde o cafezinho, 
capuccino ou água que são servidos 
somente em copos descartáveis.
Todo instrumental usado nos 
procedimentos clínicos e cirúrgicos 
passa por um criterioso processo de 
limpeza e esterilização, com todos os 
controles de qualidade estabelecidos 
pelos órgãos sanitários, garantindo 
a segurança do processo.
Além disso, toda equipe passou por 
um treinamento e atualização, onde 
foram reforçados a importância da 
higienização das mãos e uso adequado 
dos equipamentos de proteção 
individual (avental, luvas, mascara, 
protetor facial e gorro)  que são 
trocados a cada atendimento, evitando 
assim que a eventual contaminação 
de um paciente para outro possa 

ser levada por meio desses.
Vale ressaltar ainda os investimentos 
que foram realizados na implementação 
do ozônio para realização do processo 
de oxi-sanitização, além da torre 
de luz ultra-violeta utilizada para 
esterilização dos consultórios e 
áreas de circulação da clínica.
Sendo assim, além de toda a confiança 
que já depositam em nosso trabalho, 
agora queremos tranquilizar todos nossos 
clientes, garantindo que todas as medidas 
que são recomendadas e ainda aquelas 
que pudemos implementar fizemos 
com muito prazer, pois a segurança de 
todos nós vem em primeiro lugar.
Agradecemos sua confiança e 
estamos abertos para esclarecer 
suas dúvidas sobre todas as medidas 
implantadas em nossa clínica.

Sejam bem-vindos!

VEJA O VÍDEO NO YOUTUBE
https://youtu.be/TuwVyear9qU

https://youtu.be/TuwVyear9qU
https://youtu.be/TuwVyear9qU
https://youtu.be/TuwVyear9qU


PR
OF

ISS
ION

AIS

DRA. VALENTINA ARAUJO 
• Graduada na Unb | Brasília 
• Atualização em Odontologia 

Estetica Integrada | Integrato

DR. CLÁUDIO PINHO
• Especialista em Dentistica Restauradora e Estética
• Especialista em Reabilitação Oral
• Presidente da Sociedade Brasileira de 

Odontologia Estética, SBOE | 2009
• Professor Convidado da Universidade da Flórida | USA

DR. SÉRGIO PINHO
• Especialista em Ortodontia e Ortopedia Facial
• Pós-Graduação em Tratamento de 

Ronco e Apnéia Obstrutiva do Sono 
• Pós-Graduação em DTM e Dor Orofacial pela 

Marquette University, Milwaukee | USA
• Doutorando pela Universidade de Barcelona

DRA.TICYANE  PINHO
• Especialista em Ortodontia
• Atualizacao em Odontologia 

Estetica Integrada na Integrato. 
• Atualização em Estética Orafacial 

e Botox no Marc,  Miami | USA

DR. LEONARDO DE PINHO
• Especialista em Periodontia USP | Bauru
• Especialista em Implantodontia IPESP DF
• Professor Periodontia/Implantodontia Instituto ARIA
• ITI member

DRA. PATRICIA FIRMINO
• Especialista em Periodontia 
• Especialista em Implantodontia 
• Habilitada em Laser
• Atualização em Cirurgia Plástica 

Periodontal e Princípios de Microcirurgia

DR. RODRIGO SOUZA
• Especialista em Endodontia pela ABO-GO 
• Especialista em Periodontia pelo Instituto ARIA 
• Especialista em Implantodontia pelo Instituto ARIA
• Digital Planner da empresa 3D Innovations (3Di)



VEJA O VÍDEO NO YOUTUBE

VEJA O VÍDEO NO YOUTUBE

https://youtu.be/31euGx07-Eo

https://youtu.be/Q44m7yiwM8c

 NOSSA EQUIPE PRONTA PARA TE RECEBER!

https://youtu.be/31euGx07-Eo
https://youtu.be/Q44m7yiwM8c
https://youtu.be/31euGx07-Eo
https://youtu.be/Q44m7yiwM8c
https://youtu.be/31euGx07-Eo
https://youtu.be/Q44m7yiwM8c
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