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FORMAÇÃO CONTINUADA
Comece o ano adquirindo competências para 
se diferenciar no mercado. Confira os cursos do 
primeiro semestre de 2021 da UNIABO-PR.

Escola de Educação Continuada
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Bem-vindos ao futuro!

Em 2020 vivemos a experiência do imponderável: suspendemos atendi-
mentos nos consultórios, passamos a orientar pacientes por meios digi-
tais e no retorno voltamos a atender com protocolos ainda mais rígidos 
de biossegurança. 
Aprendemos rápido e na prática como é possível uma classe unida fazer 
a diferença em uma sociedade assustada por uma ameaça natural. Como 
profissionais de saúde pudemos ter a certeza de nossa significância seja 
na linha de frente em atendimentos de urgência e emergência seja no 
papel de propagadores de informação de qualidade.
Na ABO-PR encerramos o ano reafirmando o compromisso de trabalho 
à frente da entidade por mais três anos. Junto com a diretoria eleita 
com expressiva votação, daremos continuidade aos investimentos tanto 
voltados para as melhorias físicas e de infraestrutura, quanto na relação 
com as demais instituições da Odontologia no Paraná e no Brasil.
O Cirurgião-Dentista de hoje precisa ser especialista em superar 

expectativas. Os avanços na ciência 
e na tecnologia nos confrontam 
diariamente com a necessidade do 
conhecimento continuado. 
Nosso papel é fortalecer a repre-
sentatividade da classe e paralela-
mente transformar a UNIABO-PR 
em referência entre as instituições 
de ensino da Odontologia do nosso 
estado. Nos empenharemos cada 
vez mais em ofertar cursos condi-
zentes com as necessidades reais de 
conhecimento dos profissionais para 

este exigente mercado. 
Queremos desejar a todos um ótimo final do ano, lembrando que a 
receita para um novo ciclo é simples e está ao nosso alcance. Trabalhar 
com esmero, dedicar-se com afinco e manter o amor à profissão. 
Esperamos revê-los pessoalmente em 2021. 
Desejamos a todos um feliz Natal e um próspero ano novo!

Dr. Dalton Luiz Bittencourt
Presidente da ABO-PR
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Chegamos ao fim de mais um ano, um período 
desafiador e cheio de aprendizados

O Cirurgião-Dentista 
de hoje precisa ser 

especialista em 
superar expectativas. 

Os avanços na ciência 
e na tecnologia nos 

confrontam diariamente 
com a necessidade 

do conhecimento 
continuado.

“
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Cursos

Programe sua formação em 2021!

ESPECIALIZAÇÃO 

DENTÍSTICA
Coordenação: Dr. Sérgio Vieira, Especialista, Mestre e 
Doutor em Dentística
Carga horária: 855 horas
Periodicidade:  22 de fevereiro de 2021 a 23 de fevereiro 
de 2023 (mensal)
Levando em conta a necessidade de ações interdisciplinares 
nos tratamentos reabilitadores, este curso tem como 
objetivo capacitar o profissional para atuar na área de 
Odontologia restauradora e estética. Explora desde a 
prevenção até a prótese sobre implante, passando pelas 
resinas e cerâmicas, oclusão, fotografia, periodontia 
relacionada, DSD, toxina botulínica e preenchimento.

ORTODONTIA INTEGRAL
Coordenação: Dra. Sabine Westphal Vieira, Mestre em Or-
todontia
Carga horária: 1500 horas
Periodicidade: 15 de março de 2021 a 22 de dezembro de 
2023 (mensal)

O curso promove formação para a prática clínica ortodôn-
tica baseada em evidências científicas e nas evoluções 
apresentadas em grandes congressos e periódicos 
renomados. Tem como objetivo formar especialistas 
capazes de realizar diagnósticos diferenciais, planejar 
casos complexos inclusive com o apoio de ferramentas 
digitais (DSD), realizar tratamentos individualizados, com a 
utilização de ancoragem esquelética, diferentes tipos de 
arcos, brackets e alinhadores ortodônticos.

ENDODONTIA
Coordenação: Dr. Alexandre Roberto Heck, Mestre e Dou-
tor em Endodontia
Carga horária: 756 horas
Periodicidade: 15 de abril de 2021 a 18 de fevereiro de 2023 
(quinzenal)
O curso tem o objetivo de formar e habilitar profissionais para 
o uso das novas tecnologias e resolução de problemas endo-
dônticos complexos, via canal ou por meio da cirurgia para-
endodôntica. A programação tem enfoque no treinamento 
clínico de alto padrão técnico-científico, acompanhado por 
professores com vasta experiência na área de Endodontia.

Confira as datas e cursos da UNIABO-PR com inscrições abertas para 
começar o ano investindo na sua carreira
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Cursos

APERFEIÇOAMENTO

EXCELÊNCIA EM ORTODONTIA
AVANÇADA: ANCORAGEM ESQUELÉTICA
E ALINHADORES (TRATAMENTOS 
HÍBRIDOS) 
Coordenação: Dr. Daniel Gheur Tocolini, Doutor em 
Odontologia Clínica, Mestre em Ortodontia e Especialista 
em Odontopediatria, Ortopedia Facial dos Maxilares e 
Ortodontia
Carga horária: 308 horas
Periodicidade: 29 de março de 2021 a 16 de agosto de 
2022 (nos 3 primeiros meses mensal; na sequência a cada 
45 dias)
Voltado para especialista em Ortodontia e Ortopedia 
Funcional, o curso tem a proposta de atualizar o 
Cirurgião-Dentista para o uso de Sistemas Autoligados, 
Alinhadores, Ancoragem intra e extra alveolar, além de 
enfatizar a importância do diagnóstico e análise facial. 
Durante as aulas, o profissional terá a oportunidade 
de discutir o planejamento ortodôntico com equipe 
experiente, bem como treinar o uso da biomecânica 
direcionada.

IMPLANTE E PRÓTESE SOBRE IMPLANTE - 
FASES PROTÉTICA E CIRÚRGICA
Coordenação: Dr. Luiz Renato Castellano, Mestre e 
Especialista em Periodontia e Especialista em Prótese 
Dentária
Carga horária: 192 horas
Periodicidade: 15 de março de 2021 a 14 de fevereiro de 
2022 (quinzenal, às segundas-feiras) 
O curso capacita o Cirurgião-Dentista com ou sem 
experiência em cirurgias ou prótese a planejar e executar 
casos clínicos de implantodontia e prótese sobre implante. 
Desde o planejamento com recursos de software sobre 
tomografias, passando por hands-on de treinamentos 
cirúrgicos e protéticos até a execução dos casos em 
clínica, o participante do curso terá uma formação 
atualizada dos sistemas de implante e suas possibilidades. 
Utilizando implantes cone-morse desde 2006 e atualmente 
associando em muitos casos o uso de biomateriais de 
enxerto e membranas, concentrados plaquetários (PRF, 
iPRF), principalmente em implantes imediatos sobre 
alvéolo fresco. O curso é focado no resultado clínico, 
longevidade, previsibilidade, reprodutibilidade e cada caso 
clínico é analisado também de acordo com a expectativa 
do paciente. 

PRÓTESE DENTÁRIA
Coordenação: Dr. Ederson A. G. Betiol, Mestre e Doutor 
em Prótese Dentária
Carga horária: 240 horas
Periodicidade: 17 de março de 2021 a 08 de dezembro de 
2021 (quinzenal)
Com atividades teóricas e prática clínica, o curso aborda 
desde o diagnóstico até o planejamento correto da prótese, 
passando pelo plano de tratamento, sequência de terapias e 
técnicas protéticas, além de discutir objetivos e limitações. 
O clínico geral sairá apto a oferecer tratamento de qualidade 
aos pacientes que demandam uma terapia protética.

CIRURGIA ORAL MENOR
Coordenação: Dr. Ítalo Nogiri Filho, Especialista e Mestre 
em Periodontia
Carga horária: 180 horas
Periodicidade: 15 de março de 2021 a 20 de dezembro de 2021 
(quinzenal)
O curso tem como objetivo capacitar o Cirurgião-
Dentista a diagnosticar, planejar, executar e tratar 
complicações de cirurgia oral menor como extração de 
siso, patologias e casos com menor complexidade em 
implantodontia. Além de toda a teoria sobre o tema, 
inclui a prática clínica.

ATUALIZAÇÃO

DTM DOR OROFACIAL 
Coordenação: Dr. Daniel Bonotto, Doutor em Odontologia, 
Mestre em Ciências da Saúde e Especialista em DTM e DOF
Carga horária: 48 horas
Data: 12 de março de 2021 a 27 de agosto de 2021 (mensal)
O curso tem como objetivo capacitar o Cirurgião-Dentista 
para o diagnóstico e tratamento das dores orofaciais e DTM 
baseado em evidências científicas. Além das aulas teóricas, 
que incluem fisiologia dos movimentos mandibulares, aspectos 
farmacológicos e imaginologia da ATM, entre outros, o aluno 
participará de práticas clínicas com pacientes.

CAPACITAÇÃO

TOXINA BOTULÍNICA E PREENCHIMENTO 
FACIAL 
Coordenação: Dr. Sidmarcio Ziroldo, Mestre em Ortodontia 
e Especialista em Harmonização Orofacial. Pioneiro em 
cursos de HOF no Brasil
Carga horária: 20 horas
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Data: 15 e 16 de março de 2021
A partir da experiência de profissionais de renome internacional, 
o curso tem como objetivo apresentar um protocolo seguro 
para casos clínicos com orientações e demonstrações em 
pacientes. A programação inclui desde o estudo da anatomia 
topográfica e funcional, tipos de preenchedores, técnicas e 
indicações funcionais e estéticas.

HABILITAÇÃO

OZONIOTERAPIA COM VENOPUNÇÃO
E IPRF
Coordenação: Dr. Sidmarcio Ziroldo, Mestre em Ortodontia 
e Habilitado em Ozonioterapia & Venoponção.
Carga horária: 32 horas
Data: 1 a 4 de março de 2021.
No Brasil, somente a Odontologia possui uma regulamentação 
para Ozonioterapia, sendo reconhecida para esta prática 
sob Resolução CFO n. 166 de 24/11/2015, publicada no 
Diário Oficial em 8 de dezembro de 2015. O curso apresenta 
ao Cirurgião-Dentista esta novidade para o segmento, já 
amplamente utilizada no exterior. Levando em conta a gama 
de utilizações do ozônio nas especialidades da Odontologia 
e na Harmonização Orofacial e seu excelente resultado, o 
curso tem como objetivo habilitar o Cirurgião-Dentista a 
trabalhar com a substância em suas variadas aplicações.

CURSOS RÁPIDOS

FOTOGRAFIA ODONTOLÓGICA 
PROFISSIONAL
Coordenação: Dr. Oscar Fernando Machuca, Mestre em 
Ortodontia
Carga horária: 16 horas
Data: 15 e 16 de abril de 2021
O curso promove o treinamento do Cirurgião-Dentista 
para Fotográfica Odontológica Digital e edição fotográfica 
e ensina funções e técnicas fotográficas em Odontologia e 
prótese laboratorial. Aborda ainda como realizar protocolos 
fotográficos, a comunicação com laboratório para trabalhos 
protéticos e a fotografia artística.

IMERSÃO EM LAMINADOS CERÂMICOS 
(FACETAS, LENTES DE CONTATO E 
FRAGMENTOS) 
Coordenação: Dr. Sérgio Vieira, Especialista, Mestre e 
Doutor em Dentística 
Carga horária: 12 horas

Data: 1º semestre de 2021
O curso preparar habilita o profissional para a aplicação 
das atuais e diferentes técnicas com laminados cerâmicos. 
Na programação, o planejamento, indicações, limitações, 
vantagens e desvantagens de cada modalidade.

RESINA COMPOSTA EM DENTES 
ANTERIORES – UMA OPÇÃO SUPER VIÁVEL 
EM UM MUNDO CERÂMICO 
Coordenação: Dr. Sérgio Vieira, Especialista, Mestre e 
Doutor em Dentística
Carga horária: 14 horas
Data: 1º semestre de 2021
O curso tem como objetivo habilitar o profissional para a 
aplicação das atuais e diferentes técnicas com resina com-
posta em dentes anteriores, do planejamento ao polimento.

PLACAS OCLUSAIS: DA INDICAÇÃO AO AJUSTE
Coordenação: Dr. Daniel Bonotto, Doutor em Odontologia, 
Mestre em Ciências da Saúde e Especialista em DTM e DOF
Carga horária: 8 horas
Data: 18 de junho de 2021
O curso capacita o Cirurgião-Dentista para indicar, 
confeccionar e ajustar placas oclusais para o manejo do 
bruxismo do sono e das disfunções temporomandibulares. 
Inclui demonstração clínica. 

AVANÇOS TECNOLÓGICOS NA 
ENDODONTIA – INSTRUMENTAÇÃO 
ROTATÓRIA E RECIPROCANTE, 
BIOCERÂMICOS E SISTEMAS DE 
IRRIGAÇÃO
Coordenação: Dr. Alexandre Roberto Heck, Mestre e 
Doutor em Endodontia
Carga horária: 16 horas
Data: 18, 19 e 20 de março de 2021
O profissional terá contato com novas técnicas de 
instrumentação rotatória e reciprocante para facilitar o 
tratamento endodôntico. E aprenderá a utilizar de novos 
sistemas para otimizar a limpeza e desinfecção do sistema 
de canais radiculares, bem como a indicação de materiais 
biocerâmicos no dia a dia da prática endodôntica.

Mais informações, acesse o site www.abopr.org.br/curso, 
ligue para (41) 3028.5805 ou 3028.5807 ou entre em 
contato pelo e-mail: uniabocursos@uniabopr.org.br

A UNIABO-PR mantém todos os protocolos de biossegurança 
necessários para a realização das aulas.
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Trabalho, conquista e reflexão

RETROSPECTIVA

Se 2020 não foi de muitos encontros e confraternizações na 

ABO-PR, sem dúvida ficará marcado como o ano da reinvenção 

por parte de todos. Depois de um período de atividades clíni-

cas praticamente suspensas, aos poucos as atividades foram 

voltando deixando protocolos mais rígidos de biossegurança e 

reforçando a comunicação on-line como uma nova forma de 

relação entre os profissionais e os pacientes. “Como entidade 

de classe tivemos de seguir as recomendações das autorida-

des. Porém, conseguimos chegar ao final do ano preservando 

a integridade financeira e material da ABO-PR”, afirma o presi-

dente reeleito, Dr. Dalton Luiz Bittencourt.

Para manter a austeridade financeira, algumas medidas foram 

tomadas de forma célere. “No início do isolamento social, toma-

mos medidas para preservar o emprego de nossos colabora-

dores, flexibilizamos o pagamento das anuidades dos associa-

dos e organizamos palestra online de médico epidemiologista 

para orientar os Cirurgiões-Dentistas sobre como agir neste 

momento”, observa o diretor-secretário da ABO-PR, Dr. Ivan 

Toshio Maruo. 

Numa perspectiva mais ampla, a vice-presidente da ABO-PR, 

Dr. Claudia Christianne Gobor, considera gratificantes os três 

anos de gestão. “Neste período, a ABO-PR alcançou as metas 

estabelecidas para o triênio. Tive o privilégio de acompanhar 

O ano termina com a conclusão de mais uma gestão na ABO-PR, 
um período de aprendizado e desenvolvimento

muitas ações, muitas realizações e muito trabalho ao lado da 

presidência, evidenciando o comportamento sempre em cres-

cimento da associação”, relata. 

Para a gestão, o compartilhamento de ideias foi de extrema im-

portância no fortalecimento da imagem da instituição. Como 

seção estadual, a ABO-PR manteve uma postura de parceria 

com a ABO Nacional, estendendo regionalmente iniciativas e 

ações relevantes para a classe. “A ABO-PR tem mantido bom 

relacionamentos com as demais entidades estaduais e nacio-

nais da Odontologia para o fortalecimento e valorização da 

nossa profissão”, reforça o diretor de Relações Institucionais, 

Dr. Ermensson Luiz Jorge.

UNIABO-PR
Como uma entidade que conta com excelente reputação, a 

profissionalização da UNIABO-PR tornou-se uma realização 

concreta, fazendo a escola cada vez mais competitiva e respei-

tada no mercado do ensino Odontológico. 

Entre 2018-2020, a UNIABO-PR incluiu em sua grade de cur-

sos propostas que contemplam algumas das áreas que mais 

crescem na Odontologia. Foram lançados novos cursos de 

Especialização (Harmonização Orofacial e DTM e Dor Orofacial), 

Aperfeiçoamento (Técnicas de Enxertos Ósseos e Gengivais: 
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RETROSPECTIVA

Preparatório à Reabilitação de Implantes) e Rápidos (Fotografia 

Odontológica Profissional e Resina Composta de Dentes Ante-

riores – Uma Opção super viável em um Mundo Cerâmico). Desta 

forma, os alunos da instituição tiveram à disposição inúmeras op-

ções dependendo de sua necessidade de conhecimento e horá-

rios disponíveis à dedicação ao estudo.

O desenvolvimento das diversas áreas da Odontologia impulsio-

nou a ampliação da grade dos cursos da UNIABO-PR, o que atraiu 

professores de grande reputação no mercado.“ A UNIABO-PR 

tomou providências para preservar a saúde do Cirurgião-Dentis-

ta. A primeira das ações foi suspender os cursos, interrompendo 

também o pagamento das mensalidades dos colegas/alunos. Em 

um segundo momento, contratamos uma plataforma de aulas à 

distância para os cursos que queriam voltar com as aulas teóricas”, 

afirma o diretor da UNIABO-PR, Dr. Sérgio Vieira.

XIV CIOPAR (2019)
Em outubro de 2019, por meio de uma intensa articulação a 

ABO-PR transformou Curitiba na capital brasileira da Odonto-

logia com o XIV CIOPAR. O evento, realizado na Expo Unimed, 

reuniu mais de 5 mil participantes em torno do tema Humani-

zando a Odontologia na Era Digital. Além de uma programação 

científica de excelência com cursos, painéis, fóruns e palestras 

de hora em hora, o evento abriu espaço para o 7º Encontro 

Brasileiro de Halitose e a V Jornada de Odontologia legal e do 

Trabalho.

PLANO DE SAÚDE UNIMED
Em tempos de crise sanitária, como a pandemia deste ano, é pos-

sível dimensionar a importância de uma boa assistência em saúde. 

Há anos, a ABO-PR oferece aos Cirurgiões-Dentistas o Plano de 

Saúde Unimed, considerada hoje a maior cooperativa de saúde de 

mundo. Com este benefício, a ABO-PR consegue assistir mais de 

4.200 vidas. As adesões são efetuadas em duas campanhas anu-

ais amplamente divulgadas em nossos canais de comunicação. “O 

Plano da Unimed continuou muito saudável com todos os bene-

ficiários nesta gestão. O plano colabora com os Cirurgiões-Den-

tistas conveniados, é mais acessível do que o de pessoa física e 

sua movimentação é importante para a situação financeira estável 

da ABO-PR”, observa o Dr. Celso Russo, diretor social da entidade.

NOVO LABORATÓRIO
Em 2020, mesmo com a pandemia, a ABO-PR conquistou um la-

boratório mais moderno. Um desejo antigo, que vai facilitar a tro-

ca de conhecimento entre alunos e professores. O espaço conta 

com 25 bancadas técnicas tipo ilha, com aspirador e monitores 
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que possibilitarão a transmissão da aula ao vivo, inclusive no anfite-

atro.  Foram adquiridos cinco televisores, três aparelhos de ar con-

dicionado e 24 armários guarda-volumes para atender o laborató-

rio. Também foram comprados seis equipos modulares, com alta e 

baixa rotação, mais seringa tríplice. Para facilitar a comunicação, foi 

instalado um sistema de áudio e vídeo com caixas de som embu-

tidas. Além disso, um sistema de exaustores garante a renovação 

do ar no ambiente. “Durante o período de pandemia, a instituição 

não parou e aproveitou a paralisação para construir um laborató-

rio de ensino moderno e equipado com tecnologia de ponta. Junto 

com isto equipamos o centro cirúrgico e as clínicas, com sistema 

de exaustão e divisórias de proteção em box individuais”, conta o 

diretor da UNIABO-PR, Dr. Sérgio Vieira.

SAÚDE FINANCEIRA
Apesar da acentuada queda de arrecadação em decorrência 

da pandemia, a entidade está sólida no setor financeiro, de 

acordo com a diretora financeira, Dra. Nereida Zuleika Dias. 

Entendendo o momento atípico que todos os profissionais 

tiveram de enfrentar, principalmente no período mais agudo 

do isolamento com os consultórios fechados, a ABO-PR fle-

xibilizou o pagamento da anuidade. “Ainda assim mantivemos 

o quadro de funcionários e a estabilidade financeira com as 

contribuições em dia. Nessa última gestão, como vinha acon-

tecendo na anterior, mantemos uma situação muito estável 

no setor financeiro. Isso ajudou bastante no período de pan-

demia”, conta ela. 

COMUNICAÇÃO E MARKETING
O diretor de Marketing da ABO-PR, Dr. André Vinicius Kaled 

Segato, lembra o quanto 2020 foi desafiador. “Foi preciso 

reinventar a maneira de enxergar muitas coisas. Dentro da 

ABO-PR, especificamente no Marketing, pudemos otimizar a 

comunicação com os sócios através do uso das redes sociais”, 

afirma. O departamento passou a elaborar sistematicamente 

conteúdos relacionados à pandemia e seu impacto na vida do 

Cirurgião-Dentista. A comunicação foi um elo importante com 

os associados e parceiros.  Em função do trabalho remoto 

de todos os envolvidos, as edições de junho e setembro do 

Jornal da Classe – período mais crítico da pandemia – foram 

on-line, garantindo a informação aos nossos sócios. “A 

preocupação de manter os sócios da ABO-PR por perto foi 

grande e acredito que conseguimos fazer um bom trabalho”, 

complementa o diretor. 

AÇÃO SOCIAL E ESPORTES
A ABO-PR mantém uma longa tradição na colaboração 

a entidades carentes. Em 2020, com a impossibilidade de 

eventos presenciais, foram feitas apenas três ações de ar-

recadação de plásticos recicláveis e fraldas descartáveis 

para o lar de idosos Tarumã. “Mesmo com as dificuldades, 

arrecadamos cerca de 60 quilos de plástico”, observa o di-

retor de ação social da ABO-PR, Dr. Luiz Antônio de Almei-

da.  Assim como as ações sociais, as atividades esportivas 

também tiveram de ser suspensas durante a pandemia. 

“Nossa programação começa em março, mês que tivemos 

de suspender tudo. Em função disso, vamos replanejar as 

atividades para 2021”, explica o diretor de esportes, Dr. 

Osiris Pontoni Klamas. 

PROJETO EDUCÁRIE
Contrapartida importante da ABO-PR para com a comu-

nidade, o Projeto Educárie mantém uma agenda de atendi-

mento a crianças e adolescentes carentes desde sua cria-

RETROSPECTIVA
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ATENDIMENTO DE FINAL E INÍCIO DE ANO
Em decorrência dos feriados de Natal e ano novo, a 

ABO-PR estará fechada nos dias 24 e 31 de dezembro. 

Nos meses de janeiro e fevereiro o atendimento será 

normal. Associados que tiverem dúvidas ou precisarem 

resolver alguma questão com a entidade, podem entrar 

em contato pelo telefone: (41) 3028-5800. 

RETROSPECTIVA

ção nos anos 2000. Com atendimento gratuito por parte 

de profissionais e estudantes, a iniciativa ofereceu mais de 

300 tratamentos no triênio. “Infelizmente, em função da 

pandemia tivemos de suspender os atendimentos durante 

este ano. Porém, o projeto vive e será retomado em 2021, 

incluindo o projeto-piloto que contempla adultos, um pedido 

antigo das entidades parceiras. Acreditamos que depois de 

um período tão difícil para esta população, o cuidado odon-

tológico será uma demanda importante”, explica o Dr. Oscar 

Fernando Machuca, diretor acadêmico da ABO-PR e co-

ordenador do Educárie.

INFRAESTRUTURA
Durante o último triênio, a sede da ABO-PR recebeu 

inúmeras melhorias que puderam ser sentidas no dia a 

dia dos associados e alunos. Além do novo laboratório, 

foram realizadas várias obras de manutenção. “Na par-

te estrutural, foram instaladas comportas e bombas de 

recalque para contenção de enchente e feita a reforma 

completa do telhado, no qual foram substituídas as te-

lhas e toda a estrutura de madeira. Também readequa-

mos a caixa d’água e reformamos o auditório. Sem es-

quecer que continua a renovação da pintura como parte 

da permanente manutenção estética e operacional da 

estrutura física”, enumera o diretor de patrimônio, Dr. 

Egas Moniz de Aragão, observando a constante preocu-

pação com a contenção de despesas e otimização dos 

investimentos.
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Seis razões para estimular o 
aleitamento materno no consultório
A amamentação é de fundamental importância para a saúde bucal 
dos pequenos pacientes

Infância

A amamentação é uma das melhores maneiras de auxiliar no 
desenvolvimento do bebê e fortalecer o vínculo materno. Da 
mesma forma, o aleitamento materno é fundamental para a 
saúde bucal do indivíduo em desenvolvimento. A Organização 
Mundial da Saúde (OMS) recomenda que os bebês sejam 
amamentados exclusivamente até os 6 meses e de maneira 
continuada até dois anos ou mais para a boa saúde física e 
mental. “É importante falar sobre isso porque há muitos 

Leite materno é fator de proteção contra a cárie 
dentária, devido a sua composição e por favorecer uma 
microbiota mais saudável na boca do bebê. Além disso: 
“O uso da mamadeira muitas vezes está vinculado 
à ingestão de líquidos açucarados como sucos e 
refrigerantes, contribuindo para os índices de doença 
cárie”, complementa a Dra. Suzana.  

Bebês amamentados no peito estão mais protegidos 
contra a fluorose dentária. Algumas evidências 
científicas têm relacionado tais alterações de estrutura 
com a água misturada às fórmulas de leite materno, 
acarretando dose excessiva de flúor para o bebê. 

Além disso, a rica e dinâmica composição de 
vitaminas, minerais e agentes imunológicos do 
leite materno protege contra os defeitos de 
desenvolvimento do esmalte, reduzindo os riscos de 
enfermidades e deficiências nutricionais no bebê, os 
quais são citados entre os fatores etiológicos desses 
defeitos estruturais dentários.

O exercício de sucção em seio materno promove 
um trabalho muscular diferente do realizado em 
bicos artificiais, garantindo um bom crescimento e 
desenvolvimento orofacial da criança. “O movimento 
de ordenha da mama é único em propiciar um 
estímulo adequado à articulação têmporo-mandibular, 
preparando-a para a mastigação e promovendo um 
crescimento mandibular e oclusão dentária favorável”, 
observa a odontopediatra. 

Na amamentação, a criança consegue preservar as 
funções orais de maneira mais saudável, mantendo 
o padrão de respiração nasal. A tonicidade e postura 
adequadas dos músculos da mastigação e da língua 
exercitados no seio materno irão também favorecer a 
mastigação, a deglutição e o desenvolvimento da fala. 

Sugar o seio materno ainda previne a instalação de 
hábitos orais deletérios, como sugar o dedo e chupeta. 
“O peito em livre demanda promove a saciedade da 
necessidade de sucção do bebê, tanto nutricional 
como emocional”, concluiu a Dra. Suzana.

01. 04.

02.

05.

03.

06.

profissionais da saúde que ainda sugerem o desmame às 
famílias com a justificativa de que o leite materno perde seu 
valor nutricional e de que a criança irá se tornar excessivamente 
dependente da mãe e insegura. São argumentos infundados e 
desatualizados”, diz a odontopediatra e consultora internacional 
de amamentação Dra. Suzana Fucio. A Cirurgiã-Dentista nos 
ajuda a destacar seis motivos pelos quais o aleitamento materno 
é importante para uma dentição saudável na criança.
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Continuidade sem descanso
Eleição 2020 confirma nova gestão para o Cirurgião-Dentista 
Dalton Luiz Bittencourt

Nova Gestão

Se 2020 não foi de muitos encontros e confraternizações na 
ABO-PR, sem dúvida ficará marcado como o ano da reinvenção 
por parte de todos. Depois de um período de atividades clínicas 
praticamente suspensas, aos poucos os atendimentos foram 
voltando com protocolos mais rígidos de biossegurança e 
reforçando a comunicação on-line como uma nova forma de 
relação entre os profissionais e pacientes. “Como entidade de 
classe tivemos de seguir as recomendações das autoridades. 
Porém, com a gestão na reta final, conseguimos fazer a 
transição do mandato preservando a integridade financeira 
e material da ABO-PR”, afirma Dr. Dalton Luiz Bittencourt, 
presidente reeleito da entidade com 87% dos votos.
A votação foi realizada de forma presencial, na sede da 
entidade, e por meio do voto eletrônico devidamente auditado. 
Fazem parte da nova diretoria, a Dra. Nereida Zuleika H. Dias 
(vice-presidente); o Dr. Osiris Pontoni Klamas (financeiro); e o 
Dr. Ivan Toshio Maruo (diretor-secretário).
Com a experiência e competência comprovados, os 
componentes da nova gestão têm como meta manter e 
ampliar as conquistas dos últimos anos, zelando pela saúde 
financeira da entidade. 
A UNIABO-PR inspira sempre grande atenção e renovação 
constantes diante do competitivo e dinâmico mercado da 
Odontologia. A instituição mantém uma grade de cursos nas 
modalidades Especialização, Aperfeiçoamento, Atualização, 
Capacitação, Habilitação e Cursos Rápidos que são 
referência no estado. Como proposta para ampliar o leque de 
possibilidades para o Cirurgião-Dentista, a gestão pretende 
melhorar as ofertas de cursos nas diversas modalidades 
e criar novas possibilidades com cursos de curta duração.

Manter viva a rede de relações institucionais é fundamental 
para o fortalecimento e o reconhecimento da entidade. 
A proposta é incrementar a aproximação e o trânsito de 
informações com as secretarias de Saúde em âmbito local e 
estadual, assim como preservar o bom relacionamento com 
ABO Nacional, CRO-PR e o SOEPAR. 
Além da manutenção das estruturas físicas, a gestão pretende 
reformar a cantina e revitalizar o estacionamento da entidade 
para o conforto e a convivência dos associados. 
O atípico 2020 não permitiu que os encontros presenciais 
fossem realizados. Porém, faz parte da liturgia da instituição 
comemorar os êxitos e conquistas com os associados. 
Jantares-dançantes, reuniões, palestras e cursos são 
atividades que unem seja para aumentar a rede de network, 
seja para passar horas agradáveis ao lado dos colegas. 

Uma das primeiras realizações da nova gestão da ABO-PR será o projeto de energia solar com a 

implantação de módulos fotovoltaicos que captam a luz do sol no intuito de tornar o prédio autossuficiente 

em energia. A previsão é de que até março de 2021 o sistema tenha sido instalado. “Trata-se de um 

investimento que tem previsão de retorno em 5 anos, trará uma grande economia e tornará nossa sede 

mais sustentável”, afirma o presidente da ABO-PR, Dr. Dalton Luiz Bittencourt. 

Sede Sustentável




