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A história da humanidade é marcada por crises e acontecimentos 
que mexem na estrutura econômica e mental da população. É assim 
nas guerras, nos grandes eventos climáticos, nas pandemias. Não é 
difícil identificar o quanto os dois anos que passamos sob alerta das 
autoridades sanitárias impactou na vida pessoal e profissional das 
pessoas. E não foi diferente conosco, profissionais que vivemos do 

atendimento direto ao paciente, muitas vezes 
em sala de aula e nos eventos característicos 
da profissão. A resiliência, o autocuidado e a 
interação com os colegas é fundamental neste 
momento para que o profissional permaneça 
atuante nos atendimentos de seus pacientes.
Passado esse período mais crítico, estamos 
voltando ao cotidiano mais próximo ao normal 
que nos exige foco e determinação. Na ABO-PR 
os dias têm sido de muito trabalho, reuniões e 
planejamentos. Temos no horizonte o CIOPAR 
2023 e toda a complexa movimentação de 
pessoas e infraestrutura que um evento dessa 
envergadura exige. 
Nesta edição do Jornal da Classe, além de 

apresentar os cursos com as inscrições abertas da nossa escola, a 
UNIABO-PR, falamos sobre o tratamento humanizado para o público 
idoso. Nossa classe está muito bem representada com a posse da 
Cirurgiã-Dentista Beatriz Battistella Nadas  como secretária municipal da 
Saúde, como você pode conferir na reportagem. A ABO-PR parabeniza 
a secretária e se coloca ao seu lado para os desafios de sua gestão. 
Outra matéria enfoca a rotina do Cirurgião-Dentista que se especializa 
na área Buco-Maxilo-Facial - além do consultório, ele atua também em 
ambulatório, pronto-socorro, plantões e urgências. O Dia dos Pais vem 
aí e é inspirador quando um pai passa a profissão de Cirurgião-Dentista 
aos filhos. Confira em nossas páginas.

Esperamos que tenham uma ótima leitura!

Dr. Dalton Luiz Bittencourt, 

Presidente da ABO-PR

Resiliência, o nosso 
novo normal
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“Nosso trabalho é 
cuidar de pessoas”

Depois de cinco anos como superintendente-executiva da 
Secretaria Municipal da Saúde, a Cirurgiã-Dentista Beatriz 
Battistella Nadas sucede a enfermeira Márcia Huçulak 
como secretária da SMS. A posse de Beatriz representa 
um marco para a classe, já que é a primeira vez que um 
profissional da Odontologia assume o cargo na capital.
Servidora aposentada do município, Dra. Beatriz trabalha 
há 36 anos na Prefeitura, onde, além do atendimento 
clínico em Odontologia, atuou em diversos cargos. Na 
SMS, além de superintendente-executiva foi diretora 
de assistência, chefe da Vigilância Sanitária, autoridade 
sanitária local de Unidade de Saúde, chefe de clínica 
odontológica e supervisora de Distrito Sanitário. Também 
foi superintendente técnica do Instituto Municipal de 
Administração Pública (Imap) de Curitiba.
“Em nome da ABO-PR, transmito nossos parabéns à nova 
secretária de Saúde e o desejo de uma gestão exitosa. 
O perfil técnico da Dra. Beatriz somado a sua longa 
experiência fazem dela uma excelente escolha e um ganho 
para a Saúde. Motivo pelo qual nossa Associação se sente 
muito orgulhosa”, comenta Dr. Dalton Luiz Bittencourt, 
presidente da ABO-PR. 
Formada pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), com 
mestrado em Gestão em Tecnologia e Inovação em Saúde 
pelo Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio Libanês 
e especializada em Odontopediatria e Saúde Coletiva, 
Dra. Beatriz participou ativamente do enfrentamento da 
pandemia de Covid-19. Por meio da assessoria de imprensa 
da SMS, ela falou sobre o desafio na Secretaria de Saúde 
ao Jornal da Classe.

Como a senhora se sente assumindo o cargo?
A SMS tem um escopo de trabalho amplo e estar na 
liderança dessa secretaria é, certamente, um desafio 
grande. Cuidamos de uma política pública bastante 

Beatriz Battistella Nadas é a primeira 
Cirurgiã-Dentista à frente da Secretaria 
Municipal da Saúde

Entrevista

Dra. Beatriz Battistella Nadas: desafio.

complexa e imprescindível para o cidadão, que é o 
Sistema Único de Saúde (SUS).
A SMS de Curitiba luta há décadas a favor desse 
sistema, para a melhor oferta do acesso e atendimento 
à Saúde do curitibano nas diversas frentes, com um 
compromisso muito grande na perspectiva de fazer o 
SUS de qualidade, pelo qual a cidade é reconhecida. 
Esse desafio é um trabalho que não se faz sozinho 
e, felizmente, trabalhamos em equipe, um grupo 
bastante focado em fazer sempre o melhor.
Desde minha graduação na Odontologia, recebi 
formação voltada a entender as políticas públicas de 
Saúde e acredito que elas requerem técnicos de todas 
as carreiras que estejam interessados em se capacitar 
para a gestão.
Que atributos o profissional da Odontologia leva 
para a gestão pública?
O profissional da Odontologia é formado com foco no 
planejamento, além de ser muito organizado em suas 
tarefas. Para definir o plano de tratamento do paciente, 
considera toda a demanda do cidadão em saúde 
bucal, prazos, condições financeiras e técnicas para 
fazer um cronograma para a execução e conclusão da 
tarefa. Também é um profissional que desenvolve um 
olhar clínico abrangente, avaliando não só a questão 
bucal, mas toda a integralidade do indivíduo e o que 
aquela situação impacta na saúde global do indivíduo.
Levados para a gestão pública, esses atributos ajudam 
as equipes a compreenderem a importância de seguir 
protocolos, planejar, executar dentro de cronogramas, 
concluir as tarefas no melhor tempo e com o melhor 
uso dos recursos disponíveis para todas as áreas da 
Saúde.
Quais são os seus principais desafios à frente da 
Secretaria Municipal de Saúde?
Depois da pandemia, parece que qualquer desafio 
fica pequeno, mas não fica. Muitas questões de saúde 
das pessoas precisam ser retomadas e temos uma 
demanda de atendimentos para colocar em dia.
Mas a pandemia também trouxe aprendizados. Nos 
mostrou que podemos fazer um trabalho diferente 
do que vínhamos fazendo e evoluir. Passamos a incluir 
estratégias que envolvem cada vez mais a tecnologia 
na área da Saúde com o objetivo de facilitar a vida do 
cidadão no acesso aos nossos serviços.
No meio da pandemia desenvolvemos, aqui na SMS, 
um modelo de trabalho que batizamos de Saúde 4.1, 
um conceito que queremos avançar e incorporar nas 
nossas rotinas.
Esse modelo deriva do conceito da Indústria 4.0, com 
o objetivo de incorporar os recursos tecnológicos, 
como sistemas de informação, inteligência artificial, 
as automatizações, para oferecer mais agilidade, 
segurança e sustentabilidade aos nossos serviços. 
Por exemplo, hoje o curitibano usa o Aplicativo Saúde 
Já Curitiba no seu smartphone para acessar a carteira 
de vacina e resultados de testes de Covid-19.  
Mas a tecnologia, por si, não traz saúde, a não ser com a 
dedicação do nosso trabalho. Não podemos esquecer 
que o indivíduo é muito importante e a tecnologia tem 
de estar a seu favor. Por isso, o nome Saúde 4.1 nos 
lembra que a proposta é atuar com a tecnologia da 
Indústria 4.0 a nosso favor. O número um nos lembra 
que é para o cidadão que desenvolvemos essas 
atividades.

Foto: Luiz Costa/ SMCS
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UNIABO-PR

Inovação e educação continuada de 
qualidade
Confira os cursos para o segundo semestre que estão com inscrições 
abertas nas diversas modalidades

ORTODONTIA STRAIGHT WIRE MBT COM 
ÊNFASE EM APARELHOS ORTODÔNTICOS 
AUTOLIGADOS E ALINHADORES 
Coordenação: Dr. Daniel Gheur Tocolini, Doutor em 
Odontologia Clínica, Mestre em Ortodontia e Especialista em 
Odontopediatria, Ortopedia Facial dos Maxilares e Ortodontia
Carga horária: 1500 horas
Periodicidade: mensal
Duração: 23 de agosto de 2022 a 26 de julho de 2025

Desenvolvido para formar especialistas na área de correção 

de maloclusões e para realizar diagnósticos e tratamentos 

personalizados. O aluno vai aprender a como tornar o 

tratamento direcionado e mais rápido por meio do sistema 

TControl, um braquete autoligado com eficácia clínica e científica 

comprovada para o tratamento ortodôntico com aparelho 

fixo. Qualifica o profissional para tratar desde bebês até casos 

cirúrgicos em adultos e também a realizar trabalhos preventivos, 

com o suporte da ortopedia funcional dos maxilares. O curso é 

fundamentado em conhecimento científico, clínico e inovações 

nessa área e prevê o ensino e aplicação da filosofia Straight 

Wire MBT, biomecânica ortodôntica e dos sistemas autoligados 

passivos e ativos, clínica ortodôntica, ortodontia preventiva e 

multidisciplinar, além de aparelhos invisíveis (alinhadores). 

PRÓTESE DENTÁRIA
Coordenação: Dra. Juliana Saab Rahal, Doutora e Mestre em 
Clínica Odontológica (área de Prótese Dentária), Especialista 
em Prótese Dentária, Especialista em Implantodontia e 
Especialista em Docência do Ensino Superior.
Carga horária: 960 horas
Periodicidade: mensal
Duração: 22 de agosto de 2022 a 31 de maio de 2024

Curso prepara o profissional para realizar o diagnóstico, planeja-

mento e execução de procedimentos laboratoriais e clínicos ne-

cessários para a confecção de Próteses Fixas, Próteses Removí-

veis, Próteses Totais Convencionais e Próteses sobre Implante.  

A proposta é que o aluno possa executar desde a sua apre-

IMPLANTODONTIA COM ÊNFASE EM 
REABILITAÇÃO ORAL 
Desde 2005
Coordenação: Dr. Marcelo Castellano, Mestre e Especialista 
em Prótese Dentária e Reabilitação Oral, Especialista em 
Dor Orofacial e DTM.
Carga horária: 1.100 horas
Periodicidade: Quinzenal 
Duração: 15 de agosto de 2022 a 22 de outubro de 2024

Esse curso oferece uma formação completa (técnica 

e científica) para o Cirurgião-Dentista resolver bem os 

casos de implantes osteointegrados para a reabilitação 

oral de pacientes com perdas de dentes, agregando 

também resultados estéticos, fonéticos e funcionais.  

ESPECIALIZAÇÃO sentação básica até os casos mais extensos e complexos. O 

programa combina aulas laboratoriais e demonstrativas, aten-

dimento clínico, seminários, hands on de novos materiais, além 

do ensino de novas técnicas. O aluno também vai realizar o 

atendimento clínico a pacientes com as mais diversas necessi-

dades, envolvendo desde tratamentos mais simples até casos 

extensos de efetiva reabilitação oral, utilizando fluxo analógico 

e o fluxo digital.
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APERFEIÇOAMENTO

IMPLANTE E PRÓTESE SOBRE IMPLANTE - 
FASES CIRÚRGICA E PROTÉTICA
Coordenação: Dr. Luiz Renato Castellano, Mestre e 
Especialista em Periodontia e Especialista em Prótese Dentária
Carga horária: 192 horas
Periodicidade: quinzenal
Duração: 12 de setembro de 2022 a 28 de agosto de 2023

Referência no mercado, na formação multidisciplinar do Cirur-
gião-Dentista para atuar no planejamento dos casos clínicos 
de implantodontia e prótese sobre implante. A proposta des-
te curso é atualizar o profissional acerca dessas ferramentas 
e dos recursos de software sobre tomografia para execução 
dos casos clínicos, além de realizar treinamentos cirúrgicos e 
protéticos em laboratório. Mesmo sem experiência nessa área, 
o aluno pode realizar este aperfeiçoamento para aprender a 
executar com segurança todas as etapas dos sistemas de im-
plante e suas possibilidades, desde o planejamento integrado 
entre prótese e cirurgia. O programa sugere um aprendizado 
direcionado ao resultado clínico, longevidade, previsibilidade e 
reprodutibilidade.

ENDODONTIA
Coordenação: Dr. Alexandre Roberto Heck, Mestre e Doutor 
em Endodontia
Carga horária: 180 horas
Periodicidade: mensal
Duração: 25 de agosto de 2022 a 23 de junho de 2023

Atualiza o profissional acerca dos avanços de técnicas e 

materiais da Endodontia que estão possibilitando tratamentos 

mais rápidos e seguros. O curso propõe aperfeiçoar 

a atuação do Cirurgião-Dentista do diagnóstico à 

restauração do dente tratado endodonticamente. 

Enfoque especial será dado aos diferentes sistemas 

automatizados, necessidade de hibridização de sistemas 

para atender as variações anatômicas dos dentes, física e 

química das substâncias auxiliares da instrumentação dos 

canais, uso dos biomateriais para solução de situações 

de maior complexidade e facilidades para a realização 

dos retratamentos. O curso conta com professores 

experientes na prática endodôntica.

Ensino alinhado com uma filosofia objetiva de trabalho, 

necessidades dos profissionais da área e melhores soluções 

para planejar e executar tratamentos com segurança por 

meio do fluxo digital, utilizando implantes osteointegrados 

e prótese sobre implantes. O aluno aprenderá a tomar a 

decisão terapêutica associando as últimas tecnologias 

e técnicas regenerativas, próteses fixas convencionais, 

sistemas de implante cone-morse  e manipulação tecidual, 

além de fazer uso de softwares para o planejamento 

das cirurgias guiadas, escaneamento intraoral, próteses 

confeccionadas no sistema CAD/CAM determinando 

qualidade, previsibilidade aos tratamentos e satisfação 

ao paciente. A Especialização conta com corpo docente 

altamente qualificado, com mais de 30 anos de experiência 

em clínica e ensino na pós-graduação, e que alia o ensino 

e a prática às técnicas mais modernas na implantodontia.
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UNIABO-PR

CAPACITAÇÃO

TOXINA BOTULÍNICA E PREENCHIMENTO 
FACIAL
Coordenação: Dr. Sidmarcio Ziroldo, Mestre em Ortodontia, 
Especialista em CTBMF, Harmonização Orofacial, Ortodontia 
e Implantodontia; habilitado em Ozonioterapia e Venopunção, 
Laserterapia e Analgesia com Óxido Nitroso
Carga horária: 20 horas
Duração: 2 dias
Data: 29 e 30 de agosto de 2022

Na Odontologia, as indicações para a aplicação da toxina 
botulínica abrangem diferentes tratamentos. Nessa 
formação, o aluno vai aprender os tipos de preenchedores 
facial, técnicas e indicações funcionais e estéticas para tratar 
o sorriso gengival, assimetrias faciais e rugas de expressão 
com a toxina botulínica. Quem tem interesse em atuar 
nessa área, não pode perder a oportunidade de se capacitar 
com um dos melhores cursos do mercado para atuar com 
um protocolo seguro na utilização de toxina botulínica 
e preenchimento facial. O ensino é realizado a partir do 
atendimento a pacientes, casos clínicos e demonstrações 
interativas. O programa ainda prevê um aprofundamento 
do estudo da anatomia topográfica e funcional, tipos de 
preenchedores, técnicas e indicações funcionais e estéticas.

CURSOS RÁPIDOS

IMERSÃO EM LAMINADOS CERÂMICOS 
(FACETAS, LENTES DE CONTATO E 
FRAGMENTOS)
Coordenação: Prof. Dr. Sérgio Vieira, Especialista, Mestre e 
Doutor em Dentística
Carga horária: 13 horas
Duração: 2 dias
Data: 16 e 17 de setembro de 2022

Esse curso foi desenvolvido para habilitar o Cirurgião-Dentista a 
aplicar as mais sofisticadas técnicas com laminados cerâmicos. O 
aluno vai trabalhar com três diferentes– lentes, facetas e fragmen-
tos - desde o planejamento, indicações, até a cimentação. Além da 
imersão prática, o curso também propõe discussões teóricas so-
bre as vantagens, desvantagens e limitações de cada modalidade, 

apresentando vários caminhos.

RESINA COMPOSTA EM DENTES 
ANTERIORES – UMA OPÇÃO SUPER VIÁVEL 
EM UM MUNDO CERÂMICO 

Coordenação: Prof. Dr. Sérgio Vieira, Especialista, Mestre e 
Doutor em Dentística
Carga horária: 16 horas
Duração: 3 dias
Data: 29, 30 de setembro e 01 de outubro de 2022

As restaurações em resina composta são procedimentos que 
oferecem benefícios estéticos e preventivos, permitindo que os 
dentes e a arcada dentária recuperem suas funções naturais, 
fonética e estabilidade. O Cirurgião-Dentista vai aprender a 
aplicar as diferentes técnicas com resina composta em dentes 
anteriores, tratamento bastante procurado nos consultórios. 
Essa formação ensina todas as etapas de cada modalidade, desde 
o planejamento ao polimento, incluindo a aplicação da técnica 
estratificada e como mascarar dentes escurecidos.
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CIOPAR

UNIABO-PR / Evento da classe

ABO-PR entra na fase 
de organização do 

Anote na agenda: de 04 a 06 de outubro de 2023 você 

tem um compromisso no XV Congresso Internacional de 

Odontologia (CIOPAR), na Expo Unimed (dentro do campus 

da Universidade Positivo). Organizado pela ABO-PR, este 

é o principal evento odontológico do calendário local, 

reunindo os vários players do segmento: profissionais, 

alunos, professores, pesquisadores e empresas de serviços 

e produtos. Simultaneamente à feira comercial com as 

principais inovações do setor, cursos e palestras são 

realizados. 

Prepare-se para trocar ideias, conhecer novas técnicas e 

soluções e participar de painéis que fazem a diferença na 

vida do profissional. Em breve será divulgado o calendário 

científico do congresso. 

AVANÇOS TECNOLÓGICOS DA 
ENDODONTIA – INSTRUMENTAÇÃO 
ROTATÓRIA E RECIPROCANTE, 
BIOCERÂMICO E SISTEMA DE IRRIGAÇÃO
Coordenação: Dr. Alexandre Roberto Heck, Mestre e Doutor 
em Endodontia
Carga horária: 16 horas
Duração: 3 dias
Data: 20 a 22 de outubro de 2022

Para o Cirurgião-Dentista que busca uma atualização na área, 
principalmente acerca das inovações da ciência que estão 
revolucionando a prática endodôntica, esse curso oferece uma 
introdução das novas técnicas de instrumentação rotatória e 
reciprocante para facilitar os tratamentos. O profissional vai 
aprender a utilizar os novos sistemas para otimizar a limpeza e 
desinfecção de canais radiculares e ainda conhecer as indicações 
de materiais biocerâmicos no dia a dia do atendimento clínico.

COMO RECUPERAR A DVO UTLIZANDO 
“TABLE TOPS”
Coordenação: Prof. Dr. Sérgio Vieira, Especialista, Mestre e 
Doutor em Dentística
Carga horária: 13 horas
Duração: 2 dias
Data: 28 e 29 de outubro de 2022

Esse curso ensina as diferentes técnicas existentes para 
reestabelecimento da DVO (Dimensão Vertical de Oclusão) com 
table tops, ferramenta que todo Cirurgião-Clínico clínico deve 
dominar. O aluno vai aprender a fazer o uso de matriz transparente 
para confecção de table tops, de Jig de Lucia (para determinar 
DVO) e de restaurações semidiretas.

7JORNAL DA CLASSE | 
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ABO-PR orienta

O brasileiro está vivendo mais e consequentemente, a 

porcentagem de idosos aumentou no país. Segundo dados 

do IBGE, de cada dez paranaenses, 1,5 têm mais de 60 anos. 

Em 2050 serão três em cada dez. Com isso, fica evidente 

a expansão de pessoas na terceira idade em consultórios 

odontológicos. Afinal, trata-se do público que mais necessita 

de cuidados. É importante para o Cirurgião-Dentista investir 

em um atendimento sensível, adaptado e inclusivo.

Geralmente, o público idoso é crítico e repara em todas as 

qualidades e defeitos da clínica, por isso deixar uma ótima 

primeira impressão ajudará no retorno desse paciente. A 

acessibilidade é questão importante para ser avaliada no 

consultório, pois muitos idosos se locomovem com bengalas 

ou até cadeira de rodas. Caso sua infraestrutura não esteja 

adaptável, provavelmente esse paciente não terá a sensação 

de comodidade e inclusão na sua clínica.

Pacientes na terceira idade necessitam de mais atenção, 

empatia, paciência e sensibilidade no momento do 

atendimento odontológico. Um atendimento caloroso, que 

faz o paciente se sentir próximo aos profissionais, é a melhor 

forma de cativá-lo. Claro que essa qualidade influencia 

mais ainda o comportamento do paciente idoso, porque a 

terceira idade traz consigo muitas fraquezas, como doenças 

no corpo, mente e outras fragilidades.

Alguns pacientes idosos têm dificuldade de comunicação, 

Observador e crítico, este público precisa de mais atenção e acessibilidade

Idoso no consultório exige sensibilidade e 
empatia

além da velocidade de raciocínio ser debilitada. É nessa fase 

da vida que ocorre uma baixa da compreensão auditiva, por 

isso é necessário realizar uma fala clara, objetiva e atenciosa.  

Esteja preparado e disposto a falar e repetir a mensagem de 

formas diferentes até a total compreensão do paciente. Isso 

criará laços entre o profissional e o paciente.

Embora tendo algumas dificuldades cognitivas, idosos têm 

um sentido aguçado a novos ambientes e reparam nos 

mínimos detalhes do consultório odontológico. Prepare 

a sala de espera com boas poltronas, peça que alguém o 

conduza até a área clínica e o receba na porta. 

O tempo médio de atendimento desses pacientes costuma 

ser maior. Nesse sentido, tenha atenção pela qualidade e 

não fique apressando o atendimento, pois a pressa pode ser 

perceptível e acabar deixando o paciente irritado.

Benefício exclusivo dos associados da ABO-PR devido 
à atratividade de condições, o Plano de Saúde Unimed 
conta com duas campanhas anuais de adesão. Este 
ano, a primeira campanha ocorreu em maio. A segunda 
janela de oportunidade será de 01 a 30 de setembro. Os 
interessados podem tirar dúvidas no site abopr.org.br ou 
via telefone pelo (41) 3028-5809.

Nova campanha de adesão 
será em setembro
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Histórias bonitas envolvem gerações de Cirurgiões-Dentistas e simbolizam como 
a inspiração paternal pode ser forte e decisiva na profissão

Dia dos Pais

Quando a profissão passa de pai para filho

Os três filhos dos Cirurgiões-Dentistas Antenor Neves e 
Margarida Cassilha Neves passaram boa parte da infância 
entre instrumentos e o “cheiro de consultório” dos pais. O 
transporte escolar deixava as crianças na clínica após as 
aulas, e ali elas acompanharam de perto muitos atendimentos, 
brincaram na “cadeira de dentista” e ouviram várias histórias. 
“Podemos dizer que ‘respiramos’ Odontologia. E a enorme 
admiração pelos nossos pais, que amam o que fazem, 
motivou nós três a seguirmos a mesma profissão deles”, 
conta a Dra. Desire Neves, 44, odontopediatra e especialista 
em Dentística Restauradora. Os irmãos Daniel, 49, e Maria 
Izabelle, 42, atuam nas áreas de Ortodontia e Endodontia, 
respectivamente.
Assim, a família Neves permaneceu unida também na 
profissão e atende seus pacientes no mesmo endereço, na 
clínica localizada no bairro do Rebouças, em Curitiba, fundada 
em 1971. “Como temos especialidades diferentes, nos 
complementamos. Muitos casos de pacientes necessitam 
de um tratamento multidisciplinar, então analisamos e 
discutimos em conjunto”, conta Desire.
A família celebra o sucesso da clínica familiar, que completou 
50 anos de fundação e já atende a terceira geração de 
pacientes. “Iniciamos o amor e a dedicação pela Odontologia 
na Universidade Federal do Paraná. Eu e a Margarida somos 
da turma de 1971, ano da nossa graduação e matrimônio. 
Nossa vida sempre foi pautada pela Odontologia. Acredito 
que os nossos filhos se tornaram Cirurgiões-Dentistas por 
vocação e também porque se inspiraram em nós”, lembra 
o Dr. Antenor Neves, que atua na área de Reabilitação com 
envolvimento na Implantodontia. 

Os Cirurgiões-Dentistas Hiroshi Maruo, 78, e Ivan Toshio 
Maruo, 41, são Especialistas, Mestres e Doutores em 
Ortodontia. Pai e filho trabalham juntos no consultório 
e são professores. “Compartilhamos experiências 
constantemente. Analisamos tratamentos juntos. Quando 
somos convidados para ministrar palestras e cursos, 
trocamos muitas ideias”, diz Dr. Hiroshi.
Ele conta que a escolha do filho pela Odontologia ocorreu 
de forma natural. Ivan prestou e passou em 11 vestibulares, 
sempre bem colocado. “Somos muito apegados. Imagino 
que ele me via como profissional bem-sucedido. Após 
sua formatura, ele disse que gostaria de ser um bom 
ortodontista e para isso, percorreria todo o caminho que 
eu havia trilhado. Para meu orgulho, fez isso mesmo. Obteve 
a mesma formação e qualificação que eu. Fez o curso na 
Charles H. Tweed International  Foundation for Orthodontic 
Research (nos Estados Unidos), prestou os exames para se 
tornar membro Fellow e com o tempo, passou também a 
ser um dos instrutores desta mesma fundação. Também é 
diplomado pelo Board Brasileiro de Ortodontia e Ortopedia 
Facial”, conta Dr. Hiroshi.
Além da carreira consistente na Odontologia, Dr. Ivan 
também é advogado. “Meu filho exerce as duas profissões 
com excelência, atuando em processos judiciais e 
ministrando palestras e cursos no Brasil e no exterior. Ele é 
meu orgulho”, diz o pai sem esconder a satisfação.
Por meio das histórias dos doutores Hiroshi Maruo e Antenor 
Neves e seus filhos, a ABO-PR presta uma homenagem a 
todos os pais Cirurgiões-Dentistas e aos seus filhos que 
seguiram carreira na Odontologia.
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Especialização 

Entre o ambulatório e o pronto-socorro
Profundo conhecimento da anatomia da face possibilita ao Cirurgião Buco-
Maxilo-Facial atuar em cirurgias de traumas, deformidades dentofaciais, 
ortognática e até da ATM

Por vivenciar e atender diariamente pacientes que 

necessitam de quaisquer procedimentos relacionados 

à face, o Cirurgião Buco-Maxilo-Facial tem um amplo 

conhecimento sobre a anatomia dessa região. E com o 

advento da Harmonização Orofacial (HOF), despertou ainda 

mais o interesse dos profissionais por esta especialidade, 

justamente porque o cirurgião Buco-Maxilo-Facial está 

mais preparado para eventuais complicações que possam 

surgir. 

Além disso, ele pode oferecer mais opções de tratamentos 

cirúrgicos para os pacientes, como a aplicação de próteses 

faciais em ângulo de mandíbula, mento e em região malar, 

por exemplo. “O reconhecimento da Harmonização 

Orofacial como uma especialidade pelo Conselho Federal 

de Odontologia (CFO) em 2019 e, depois, a regulamentação 

da prática de procedimentos cirúrgicos, em 2020, 

impulsionaram a procura por essa especialidade”, informa 

Dr. Ian Luna Parente Brasileiro, cirurgião do corpo clínico 

do Hospital Universitário Cajuru de Curitiba e coordenador 

da Especialização em Cirurgia e Traumatologia Buco-

Maxilo-Facial da UNIABO-PR.

A rotina do cirurgião Buco-Maxilo-Facial pode se dividir 

basicamente em atendimentos no âmbito ambulatorial e 

hospitalar. Por ter profundo conhecimento anatômico e 

extenso treinamento técnico cirúrgico, ele pode realizar 

cirurgias em qualquer um desses ambientes e atuar 

em pronto-socorro hospitalar, plantões e urgências 

odontológicas. “Existe uma capacitação específica para 

atendimento dentro do contexto hospitalar, seja para 

traumas leves em pronto-socorro ou traumas mais graves 

que necessitam de intervenção em centro cirúrgico 

hospitalar”.

Dentre os procedimentos mais comuns realizados pelo 

cirurgião Buco-Maxilo-Facial estão os tratamentos de 

traumas da região da face, cirurgias ortognáticas e das 

ATM’s, cirurgias para enxertos com fins de reconstrução 

dos maxilares, tratamentos das patologias orais e 

maxilofaciais. Para quem tem interesse na área, após 

finalizar a graduação, é preciso concluir a especialização 

que dura de dois a três anos. 

A UNIABO-PR oferece formação para especialistas 

com alguns diferenciais no mercado, como ampliar a 

experiência do aluno no centro cirúrgico hospitalar e em 

pronto-socorro. 

Social
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Social

Social

Projeto Educárie atende crianças de 
quatro instituições em 2022
Atendimentos são feitos aos sábados por profissionais e estudantes 
voluntários

O Projeto Educárie, programa social da ABO-PR de 
atendimento odontológico a crianças em situação 
de vulnerabilidade, está atendendo em 2022 quatro 
instituições de assistência a esse público. Os 
atendimentos, que tiveram início no ano 2000, são 
realizados em sábados escalonados, por profissionais 
e estudantes de Odontologia. A cada encontro são 
atendidas, em média, 25 crianças. O projeto conta com 
a parceria da GC do Brasil e da Colgate, que fornecem 
kits de higiene bucal para os pequenos pacientes.  

Os voluntários que ainda são acadêmicos recebem 
um certificado comprovando a carga horária da sua 
participação, podendo desta forma utilizar o programa 
como atividade extracurricular. Este é um projeto que 
acontece com a união e a iniciativa dos voluntários. 
Para participar, entre em contato com a ABO-PR por 
meio do número 3028-5816.
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uniabocursos@abopr.org.br 

CONHEÇA OS CURSOS DA UNIABO-PR 

Especialização: 

• Ortodontia;
• Prótese Dentária;
• Implantodontia com ênfase em Reabilitação Oral;
• Ortodontia Straight Wire MBT com ênfase em  Aparelhos Ortodônticos  Autoligados e 

Alinhadores;
• Endodontia;
• Implantodontia;
• Dentística;
• DTM e Dor Orofacial;
• CTBMF: Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial.

Aperfeiçoamento:

• Endodontia;
• Implante e Prótese sobre Implante – Fases Cirúrgica e Protética;
•    Excelência em Ortodontia Avançada, Ancoragem Esquelética e Alinhadores 
      (Tratamentos Híbridos);
•    Cirurgia Oral Menor;
•    Prótese Dentária.

Atualização:

• DTM e Dor Orofacial.  

Capacitação:

• Toxina Botulínica e Preenchimento Facial.

Cursos Rápidos:

• Imersão em Laminados Cerâmicos (Facetas, Lentes de Contato e Fragmentos);
• Resina Composta em Dentes Anteriores - Uma opção “super viável” em um mundo 

cerâmico;
• Placas Oclusais: da indicação ao ajuste;
• Como recuperar a DVO utilizando “TABLE TOPS”;
• Avanços Tecnológicos da Endodontia – Instrumentação Rotatória e Reciprocante, 
      Biocerâmicos e Sistemas de Irrigação.


