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25 DE OUTUBRO:
DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA
A história inspiradora de Léo Kriger
e seu amor pela Odontologia.

Escola de Educação Continuada
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Palavra do Presidente
Depois de meses vivendo sob orientações e medidas para o isolamento 
social, os setores de serviços, aos poucos, retomam às atividades. Mas 
pode levar meses até que os consultórios possam voltar aos níveis 
normais de atendimento. Não há dúvida de que isso tem implicações 
financeiras para as empresas do setor.

Mesmo diante desse inesperado revés, nos enche de esperança 
notícias que dizem respeito a nossa classe. Tradicionalmente 
familiarizados com medidas de Biossegurança no manejo de 
equipamentos e dos pacientes, os Cirurgiões-Dentistas brasileiros se 
destacaram bravamente: somos a classe de profissionais de saúde que 
proporcionalmente menos registrou contaminação pelo coronavírus, 
segundo dados do Ministério da Saúde. Uma grande proporção de 
profissionais – 72%, segundo o CFO – conseguiu manter parte das 
atividades com as restrições exigidas como redução do horário de 
atendimento, menor número de colaboradores e prioridade para 
urgência e emergência. 

No dia 25 de outubro celebraremos o Dia do Cirurgião-Dentista. 
Excepcionalmente, não teremos o tradicional jantardançante 
comemorativo devido às recomendações sanitárias.

Num contexto de mudanças drásticas 
e readaptações é importante manter 
os conhecimentos atualizados e 
o espírito aberto para encarar os 
desafios. Cada vez mais, recebemos 
o impacto das novas tecnologias 
em todos os procedimentos e 
temos ampliadas as nossas áreas 
de atuação e desenvolvimento. 
Por isso, mantemos os cursos da 
UNIABO-PR com inscrições abertas, 
para que, tão logo haja autorização 
governamental,alunos e professores 
estejam de volta às salas de aula. 

Também comemoramos a conquista do novo laboratório, cuja obra 
está finalizada, e estará pronto para receber as novas turmas. 

Como instituição de classe, temos dado grande foco nos canais de 
informação para os nossos associados sobre todos os movimentos e 
estratégias da Odontologia neste momento desafiador. Sabemos da 
importância do gerenciamento de pacientes. As clínicas precisam usar 
todos os métodos possíveis (mala direta, mensagens de texto, mídia 
social e sites) para manter os laços com o seu público. Paralelamente, 
os consultórios têm de estabelecer rígidos protocolos de atendimento, 
que se estenderão por um longo período.

Isso, certamente, nos deixa atentos e fortes para a necessária 
reinvenção neste atípico 2020. 

Dr. Dalton Luiz Bittencourt
Presidente da ABO-PR
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Governo Federal aprova linha de crédito 
para profissionais liberais
A operacionalização segue os critérios do Pronampe para o desenvolvimento e 
fortalecimento dos pequenos negócios

Finanças

A necessidade da suspensão de grande parte dos serviços 
tornou-se um desafio para os profissionais liberais: como 
organizar as finanças diante de uma crise mundial sem 
precedentes? Neste momento, os profissionais autônomos 
precisam buscar inteligência financeira e se organizar para 
lidar com a situação sem ficar no vermelho. Contar com uma 
linha de crédito também pode ajudar a reequilibrar as contas.
O governo aprovou o Projeto de Lei 2424/2020, que garante 
linha especial de crédito para profissionais liberais (pessoa 
física), durante o estado de calamidade pública, o que inclui 
os Cirurgiões-Dentistas. A operacionalização do crédito 
segue os mesmos critérios do Programa Nacional de Apoio 
às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), 
para o desenvolvimento e o fortalecimento dos pequenos 
negócios. 
As instituições financeiras que operam hoje com a linha de 
crédito nas condições do Pronampe são: Badesul – Agência 

de Fomento do Rio Grande do Sul, Banco da Amazônia S.A., 
Banco do Brasil S.A, Bancoob – Banco Cooperativo Sistema 
Sicoob, Banrisul – Banco do Estado do Rio Grande do Sul 
S.A., BDMG – Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, 
BNB – Banco do Nordeste do Brasil S.A, Caixa Econômica 
Federal, Itaú Unibanco S.A e Sicredi – Instituição Financeira 
Cooperativa. A legislação vigente estabelece que a fonte de 
recursos para operar o Pronampe é das próprias instituições 
operadoras. Não haverá aporte de recursos do governo para 
as operações de crédito.
Este incentivo, que pode ser decisivo para a retomada do 
exercício de muitos profissionais, é uma vitória de toda a 
categoria unida, em especial de entidades de classe como 
ABO Nacional, ABO-PR e outras seções estaduais, CFO, CRO 
e demais movimentos da Odontologia. A intensa articulação 
desses órgãos foi fundamental para a formulação, tramitação 
e aprovação da lei junto aos deputados, senadores e executivo.

A nova lei, já editada pelo Diário Oficial, garante:
• I - taxa de juros anual máxima igual à taxa do 
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia 
(Selic), acrescida de 5%;
• II - prazo de até 36 meses para o pagamento, 
dos quais até 8 meses poderão ser de carência 
com capitalização de juros; e
• III - valor da operação limitado a 50% do total 
anual do rendimento do trabalho sem vínculo 
empregatício informado na Declaração de Ajuste 
Anual referente ao ano-calendário de 2019, no 
limite máximo de R$ 100 mil.

Confira a lei completa no Diário Oficial:
https://www.in.gov.br/web/dou/-/lei-n-14.045-
de-20-de-agosto-de-2020-273468079

Condições
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Todo Cirurgião-Dentista 
sabe o quanto a formação é 
importante para a profissão. 
Quando se dá a sorte de 
ter um mestre como Léo 
Kriger se sai na vantagem. 
“Devo tudo à Odontologia. 
É uma satisfação ter sido 
professor e ter ex-alunos 
que ainda são amigos 
e mandam mensagens 
carinhosas que me 
emocionam”, nos disse 
o professor e Cirurgião-
Dentista aposentado, de 78 
anos, de Gedera, cidade a 

35 quilômetros ao Sul de Tel Aviv, Israel, onde mora com 
a esposa Helena desde 2015. 

Filho de pais poloneses, nascido em Curitiba, Kriger é 
um bom fruto da escola pública: fez o antigo ginásio e 
o científico no Colégio Estadual do Paraná e formou-
se em Odontologia em 1965 pela Universidade Federal 
do Paraná (UFPR). Mas até se dedicar exclusivamente 
à saúde bucal teve uma passagem expressiva pelo 
jornalismo esportivo como redator no antigo Diário de 
Notícias. “Sempre gostei dessas duas áreas. Jornalismo 
sempre me cativou, era uma ‘cachaça’. Cobria esporte 
amador, basquete, vôlei, atletismo. Escrevi muito sobre 
futebol também”, conta ele, que é torcedor do Coritiba.

Embora a atração pelas manchetes dos jornais 
nunca o tenha abandonado, em 1980 Kriger deixou 
a crônica esportiva para escrever um importante 
capítulo na Odontologia do estado. Já com o título em 
Odontopediatria Social pela Universidade de Illinois, 
em Chicago, - bolsa concedida para professores da 
América Latina -, e mestre em Odontologia em Saúde 
Coletiva,  o Cirurgião-Dentista atuava como professor, 
em sua clínica no Edifício Tijucas e posteriormente em 
posições-chave, sempre voltado para a saúde coletiva e 
os serviços públicos.  “Tive o prazer de ser o pioneiro na 
área da prevenção no Paraná. O ex-secretário de Saúde 
Luiz Cordoni dizia que eu ‘arava no deserto’. E uma aluna 
me confessou que quando ia para nossa aula ia para aula 
de ‘utopia Odontológica’”, conta o professor. 

Exposição de massinha

Como Odontopediatra, Léo Kriger deixou saudade. 
Comprava caixas e caixas de cera de molde para dar aos 
pequenos pacientes como forma de incentivá-los a um 

Uma história de amor com a Odontologia
Para marcar o Dia do Cirurgião-Dentista, 25 de outubro, contamos a bela 
trajetória de Léo Kriger, que marcou época na Odontopediatria, na prevenção 
da saúde bucal e na formação de gerações de profissionais

retorno tranquilo à cadeira odontológica. As crianças 
eram desafiadas e fazer pequenos modelos de animais 
e bonecos e apresentá-los ao odontopediatra para que 
as peças fossem expostas no consultório. “Era uma 
ludoterapia, terapia através do lúdico. Tenho ex-pacientes 
que são pais e se lembram disso até hoje”, orgulha-se. 

A carreira no magistério foi igualmente satisfatória. 
Foram décadas dedicadas ao ensino. Primeiro, na sua 
querida UFPR, onde lecionou durante quase trinta anos. 
“Nosso diferencial era que levávamos alunos para fora da 
universidade em projetos de extensão. Havia uma Kombi 

adaptada, entrávamos 
nela, parávamos numa 
escola ou comunidade 
e os alunos faziam 
atendimento às crianças 
dessa localidade”, lembra-
se saudoso.  Depois, 
somou na docência na 
PUC-PR e na Universidade 
Tuiuti. 

Entusiasta do SUS e 
defensor do sistema 
público de Saúde, Léo 

Kriger contribuiu muito para a prevenção da saúde 
bucal no Paraná. Deste ativismo, recorda-se da relação 
com a ABO -PR no programa Protegendo a Vida (1995-
1996), da Secretaria de Estado da Saúde, que capacitava 
mensalmente 3 a 4 mil profissionais em cidades diferentes. 
Grandes encontros envolviam alunos de 30 cursos da 
área de Saúde desde Suporte de Vida (salvamento) até 
cursos de Auxiliar de Dentista. “Eram trabalhadas todas as 
questões relacionadas à saúde, incluindo a Odontologia. 
Convidávamos professores das universidades e de 
outros estados e até países para darem os cursos em 
cinco dias intensivos. A ABO-PR estava presente dando 
suporte para a Secretaria de Saúde numa parceria 
fabulosa”, conta o Cirurgião-Dentista, então assessor do 
gabinete do secretário de saúde. Além deste papel, Kriger, 
que hoje ocupa uma cadeira na Academia Paranaense 
de Odontologia, teve participações importantes como 
coordenador de Saúde Bucal do Estado (2011-2015) e 
Diretor da Escola de Saúde Pública.

Muito lúcido e irremediavelmente apaixonado pela 
profissão, o professor gosta de citar Curitiba e o Paraná 
como exemplos para a saúde pública no Brasil, lembrando 
que a capital paranaense foi a primeira a introduzir flúor 
na água distribuída à população.  “Tivemos uma grande 
evolução na saúde bucal e sem medo de errar ou de 

Havia uma Kombi 
adaptada, entrávamos 
nela, parávamos numa 
escola ou comunidade 

e os alunos faziam 
atendimento às 
crianças dessa 

localidade

“
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ser injusto com alguém, a Federal teve uma influência 
fantástica nesta mudança”, afirma. 

Eterna namorada

A Odontologia só rivaliza em amor na vida de Léo Kriger 
com dona Helena, a grande companheira de vida. O 
casal tem uma rotina tranquila em Israel, para onde se 
mudou para estar mais próximos à filha Cyrla e netos. 
Ele considera o país seguro, moderno e organizado. A 
paz só está ameaçada nas fronteiras, onde atuam grupos 
extremistas, ou quando soam as sirenes que alertam a 
possibilidade de um foguete. Nesses momentos eles vão 
para o abrigo existente em todas as casas. “Vivemos uma 

vida de namorados, temos bons amigos brasileiros que 
reencontramos, passeamos, apesar de agora estarmos 
em casa. É um país com uma grande consciência social e 
onde o sistema de saúde funciona bem. Me trato em um 
hospital público que é considerado um dos dez melhores 
do mundo”, conta. 

Para Curitiba, onde vive a família do filho Rogério, 
eles voltam periodicamente, preservando os laços e 
reforçando o desejo de um país melhor.  “Desejo fazer os 
outros felizes e que a gente tenha paz em Israel e no Brasil. 
E que tenhamos o Brasil desenvolvido, sem corrupção. O 
Brasil que nós sonhamos é o Brasil que pode dar certo se 
a gente tiver políticos honestos”, afirma. 
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Cursos da UNIABO-PR acompanham 
evolução do mercado odontológico

ESPECIALIZAÇÃO

DENTÍSTICA
Pesquisa do Conselho Federal de Odontologia (CFO) aponta 
que de cada dez brasileiros, nove concordam que visitar o 
dentista com regularidade é importante para a saúde bucal. 
Desses, mais de 70% visitam um profissional pelo menos 
uma vez ao ano. Nos últimos anos, a Odontologia passou 
a oferecer tratamentos estéticos minimamente invasivos, 
o que encorajou até mesmo aqueles que possuíam o velho 
“medo de dentista” a investir no seu sorriso.
O curso de Especialização em Dentística da UNIABO-PR 
é uma importante ferramenta para o Cirurgião-Dentista 
se manter atualizado e competitivo neste mercado 
crescente. O curso é coordenado pelo Doutor Sérgio 
Vieira e apresenta formação integral para atuação nas 
áreas Restauradora e Estética.

Carga Horária: 1.500 horas

Periodicidade: Mensal

ORTODONTIA INTEGRAL
O crescente avanço tecnológico transforma todas as es-
feras do cotidiano. De acordo com o estudo 9 Key Insi-
ghts Impacting the Future of Work, desenvolvido pela Fu-
turum Research, o mercado de saúde é um dos que mais 
antecipam essas transformações e a área da Ortodontia 
não fica de fora desse cenário. A transformação digital 
está impactando o modelo de negócio dos profissionais 
deste ramo que, mais do que nunca, contam com a tec-
nologia para obter melhores resultados. Para os Cirur-
giões-Dentistas que têm interesse em aprofundar seus 
conhecimentos nessa área fascinante, a Especialização 
em Ortodontia Integral apresenta ampla visão para o de-
senvolvimento da prática acompanhada das últimas evo-
luções científicas na área. O curso tem coordenação da 
Professora Sabine Westphal Vieira.

Carga Horária: 1.500 horas

Periodicidade: Mensal

Instituição de ensino mantém inscrições abertas para cursos 
nas modalidades: Especialização, Aperfeiçoamento, Atualização, 
Capacitação e Rápido
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ENDODONTIA
O Cirurgião-Dentista de hoje herdou uma reputação in-
compatível com a realidade dos consultórios atuais. Mui-
tos procedimentos, como o tratamento de canal, eram 
considerados altamente dolorosos e longos. O desenvol-
vimento da tecnologia, equipamentos e novas técnicas 
revolucionaram os tratamentos em comparação com dé-
cadas atrás. 
No curso de Especialização em Endodontia, o profissional 
tem a oportunidade de conhecer novas tecnologias e a 
resolução de problemas endodônticos complexos via ca-
nal ou por meio de cirurgia. O curso oferece grande foco 
no treinamento clínico. A coordenação está a cargo do 
Doutor Alexandre Roberto Heck.

Carga Horária: 756 horas

Periodicidade: Quinzenal

APERFEIÇOAMENTO

TÉCNICAS DE ENXERTOS ÓSSEOS 
E GENGIVAIS PREPARATÓRIO À 
REABILITAÇÃO DE IMPLANTES: FASES 
CIRÚRGICA E PROTÉTICA
Os enxertos ósseos para implantes dentários estão entre 
as cinco cirurgias odontológicas mais comuns, abrindo 
um vasto campo de atuação para o Cirurgião-Dentista. 
Com o avanço da tecnologia, os procedimentos passaram 
a ser mais precisos, acessíveis e esteticamente naturais.
O curso de Aperfeiçoamento em Técnicas de Enxertos 
Ósseos e Gengivais - Preparatório à Reabilitação de 
Implantes: fases cirúrgica e protética da UNIABO-PR 
oferece conteúdo teórico e prático para o protocolo de 
planejamento para reabilitação com características de 
estética e função adequadas, enxertos ósseos associados 
aos implantes no mesmo ato cirúrgico e enxertos de 
tecidos moles ao redor de implante e próteses. O curso 
tem coordenação dos especialistas em Implantodontia 
Dra. Renata Ribas e Dr. Wilson Batista. 

Carga Horária: 200 horas

Periodicidade: Mensal

IMPLANTE E PRÓTESE SOBRE IMPLANTE - 
FASES PROTÉTICA E CIRÚRGICA
Os números positivos colocam o Brasil na segunda 
posição do mercado mundial de implantes, ficando atrás 
apenas dos Estados Unidos. Conforme dados de 2019, são 
cerca de 800 mil cirurgias e 2,4 milhões de componentes 

de próteses colocados por ano no país. Segundo a 
ABIMO (Associação Brasileira da Indústria de Artigos e 
Equipamentos Médicos, Odontológicos, Hospitalares e de 
Laboratórios), o setor movimenta R$ 800 milhões e deve 
continuar crescendo nos próximos anos.
O Aperfeiçoamento em Implante e Prótese sobre 
Implante compreende as fases protética e cirúrgica a 
partir de uma abordagem multidisciplinar que orienta o 
Cirurgião-Dentista a planejar os casos de acordo com as 
possibilidades de cada técnica ou sistema de implantes e 
a expectativa do paciente. O curso tem coordenação do 
Mestre em Periodontia Luiz Renato Castellano. 

Carga Horária: 192 horas

Periodicidade: Quinzenal

ATUALIZAÇÃO

DTM E DOR OROFACIAL
Os meses de isolamento social provocaram tensão e 
ansiedade em muitas pessoas. Esse quadro psicossomático, 
muitas vezes, está relacionado à desordem funcional 
dos maxilares ao lado de fatores genéticos e problemas 

  .acob ad odauqedani otnemahcef e oãsulco ed socigóloisif
O estresse afeta, principalmente, o bruxismo em vigília, 
no qual o paciente mantém a contração dos músculos 
da mandíbula por um logo período, podendo ficar com 
os dentes encostados ou apertados. O diagnóstico e o 
tratamento das dores orofaciais são abordados no curso 
de Atualização em DTM e Dor, da UNIABO-PR. O curso 
tem periodicidade mensal e coordenação do Doutor em 
Odontologia Daniel Bonotto. 

Carga Horária: 48 horas

Periodicidade: Mensal

CAPACITAÇÃO

HARMONIZAÇÃO OROFACIAL COM 
FOCO EM TOXINA BOTULÍNICA E 
PREENCHIMENTO FACIAL 
A união entre ciência e tecnologia resultou numa 
verdadeira revolução nas terapias de saúde e estética. 
Reconhecida pelo CFO como Especialidade Odontológica, 
a Harmonização Orofacial é uma promissora área de 
atuação para o Cirurgião-Dentista.  A aplicação da toxina 
botulínica é o segundo procedimento não-cirúrgico mais 
realizado no Brasil, segundo a Sociedade Brasileira de 
Cirurgia Plástica. O profissional capacitado é uma opção 
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segura e credenciada para executar os procedimentos 
que constituem o conjunto harmônico da face.
A Capacitação em Harmonização Orofacial com foco 
em Toxina Botulínica e Preenchimento Facial abrange as 
técnicas para o correto manuseio desses procedimentos. 
O curso tem coordenação do especialista em 
Harmonização Orofacial Dr. Sidmarcio Ziroldo, pioneiro 
no uso de um protocolo seguro de toxina botulínica no 
Brasil e presidente da Academia Brasileira de Especialistas 
em Harmonização Orofacial.

Carga Horária: 20 horas

Periodicidade: 2 dias

CURSOS RÁPIDOS

FOTOGRAFIA ODONTOLÓGICA DIGITAL
A fotografia se tornou essencial na prática odontológica 
atual após o Conselho Federal de Odontologia (CFO) liberar 
a publicação de Antes/Depois dos trabalhos realizados. 
Desde então, a procura por dominar esta ferramenta 
cresceu exponencialmente. 
Para profissionais que têm interesse em aprimorar 
a prática clínica, elevar o nível da sua Odontologia e 
melhorar o marketing digital no consultório, o curso de 
Fotografia Odontológica Digital ensina a fotografar com 
smartphone e equipamento fotográfico profissional. Na 
programação, conhecimentos de protocolos fotográficos 
para documentação de casos, formas de melhorar a 
comunicação com o laboratório de prótese e fotografias 
artísticas para publicação nas redes sociais. A coordenação 
é do professor Mestre em Ortodontia Fernando Machuca.

Carga Horária: 16 horas

Periodicidade: Mensal

IMERSÃO EM LAMINADOS CERÂMICOS 
(FACETAS, LENTES DE CONTATO E 
FRAGMENTOS)
A necessidade de assegurar a saúde e a funcionalidade 
dos dentes não se discute, mas não há dúvida de que se 
tornou essencial ir além disso. O conceito de “sucesso” em 
um tratamento odontológico se ampliou. Agora, a estética 
também é elemento obrigatório. As lentes de contato 
dentais ou laminados cerâmicos estão em destaque entre 
as novidades no mercado da Odontologia Estética.
O curso de Imersão em Laminados Cerâmicos (Facetas, 
Lentes de Contato e Fragmentos) prepara e habilita o 
profissional para aplicação das atuais e diferentes técnicas 
com laminados cerâmicos. O curso tem coordenação do 
Doutor Sérgio Vieira.

Carga Horária: 12 horas

Periodicidade: 2 dias.

RESINA COMPOSTA EM DENTES 
ANTERIORES / UMA OPÇÃO “SUPER 
VIÁVEL” EM UM MUNDO CERÂMICO
As restaurações em resina composta são uma das técnicas 
restauradoras mais realizadas pelos profissionais para a 
resolução estética de problemas clínicos. Trata-se de uma 
alternativa clínica simples e com excelentes resultados.
Para profissionais que queiram aprimorar seus 
conhecimentos nesta área, o curso de Resina Composta 
em Dentes Anteriores prepara e habilita o Cirurgião-
Dentista para aplicação das atuais e diferentes técnicas 
com resina composta em dentes anteriores. O curso é 
coordenado pelo Doutor Sérgio Vieira. 

Carga Horária: 14 horas

Periodicidade: 2 dias.

PLACAS OCLUSAIS:
DA INDICAÇÃO AO AJUSTE
Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), 
40% da população brasileira sofre com o bruxismo. Além 
dos fatores fisiopatológicos, o problema pode estar 
relacionado a questões emocionais, como ansiedade, 
depressão e estresse. As placas oclusais são um recurso 
comprovadamente eficaz no manejo do bruxismo e das 
DTMs. O curso de Placas Oclusais: da indicação ao ajuste 
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Formação

Alunos e professores contam com um novo 

laboratório da UNIABO-PR, importante 

conquista para a instituição este ano. A 

novíssima estrutura possibilitará aulas mais 

dinâmicas e interativas. Os 24 lugares são 

UNIABO-PR ganha novo laboratório

equipados com monitores interligados para a 

transmissão inclusive para o telão do anfiteatro. 

Mais tecnologia e conforto para manter o 

compromisso com a educação continuada de 

qualidade. 

aborda como indicar, confeccionar e ajustar aparelhos 
oclusais com precisão. Com um material atualizado 
e fundamentado nas evidências recentes, o curso, 
coordenado pelo Dr. Daniel Bonotto, prepara o Cirurgião-
Dentista para este importante momento do mercado 
odontológico. 

Carga Horária: 8 horas

Periodicidade: 1 dia.

AVANÇOS TECNOLÓGICOS DA 
ENDODONTIA - INSTRUMENTAÇÃO 
ROTATÓRIA E RECIPROCANTE, 
BIOCERÂMICOS E SISTEMAS DE 
IRRIGAÇÃO
Os avanços na Ciência revolucionaram o tratamento 
endodôntico com novas tecnologias e mudanças nos 
conceitos biológicos.  Localizadores apicais eletrônicos, 
ultrassom, preparo automatizado do canal e microscopia 
operatória possibilitam a realização de uma Endodontia 

mais segura e objetiva. 
O curso de Avanços Tecnológicos da Endodontia – 
Instrumentação Rotatória e Reciprocante, Biocerâmicos 
e Sistemas de Irrigação introduz novas técnicas de 
instrumentação rotatória e reciprocante para facilitar o 
tratamento, utilização de novos sistemas para otimizar a 
limpeza e desinfecção de canais radiculares e indicação de 
materiais biocerâmicos no dia a dia da prática endodôntica. 
A coordenação é do professor Alexandre Heck, Doutor em 
Clínica Odontológica, área de concentração Endodontia. 

Carga Horária: 16 horas

Periodicidade: 2 dias.

Para mais informações sobre os cursos acesse:

www.abopr.org.br/cursos/ Ou entre em contato através do 

telefone (41) 3028-5805 ou e-mail: uniabo@abopr.org.br
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Empresa brasileira emprega tecnologia 3D 
em implantes e blocos customizados

Guia

Implantodontia

A tecnologia de impressão 3D está revolucionando a indústria. 

As aplicações potenciais são infinitas, com avanços particu-

larmente promissores nos campos médico e odontológico. A 

ABO-PR promoveu, no dia 13 de agosto, a live “Implantes Den-

tais por Manufatura Aditiva-3D”, com os Cirurgiões-Dentistas 

Samy Tunchel e Marcos Rogério Pupo. 

Anfitrião por parte da ABO-PR, Pupo entrevistou Tunchel, sócio 

da Plenum Bioengenharia, fábrica de implantes e biomateriais 

instalada em Jundiaí (SP) e primeira empresa a ser homologada 

para produzir substitutos ósse-

os pelo processo de manufa-

tura aditiva (termo usado na in-

dústria para se referir à criação 

em 3D).

Lançada em outubro do ano 

passado, a Plenum é a concre-

tização de 13 anos de pesquisas 

e desenvolvimento tecnológico 

que resultaram na criação de 

biomateriais sintéticos e im-

plantes customizados em máquinas 3D. “Mesmo com a pan-

demia tivemos resultados interessantes e retorno de grupos 

importantes na Odontologia de o quanto essa tecnologia se 

mostra viável e confiável”, afirmou Samy Tunchel.

O objeto tridimensional é fabricado de dentro para fora a par-

Além de inovar com os implantes e componentes 

protéticos para o mercado Odontológico, a Plenum 

Engenharia está lançando um software para 

planejamento de cirurgia virtual guiada e kit de cirurgia 

guiada. Estes dispositivos darão condições para que o 

Cirurgião-Dentista possa usar os implantes fabricados 

pela empresa da melhor maneira possível. 

Tema foi tratado em live promovida pela ABO-PR entre os 
Cirurgiões-Dentistas Marcos Pupo e Samy Tunchel

tir de sucessivas camadas, possibilitando a criação de detalhes 

anatômicos. “Os implantes endo-ósseos são feitos a partir de 

pó de titânio. Depois de muitos anos de estudo e testes com 

o Instituto Militar de Engenharia conseguimos criar implantes 

capazes de suportar a carga mastigatória”, relatou. 

Integração óssea

O Cirurgião-Dentista convidado destacou outras qualidades do 

material. Segundo ele, a matéria-prima utilizada no implante é 

fundamental na estimulação de tecidos vivos. Estudos científicos 

apontam que o tecido que mimetiza a anatomia óssea é benéfico 

à ósseo- integração. “Esses implantes têm uma macrogeometria 

que permite uma estabilidade primária importante, permitindo o 

crescimento ósseo por cima do implante”, explicou. 

Além dos implantes por manufatura aditiva, que se mostram 

bem menos onerosos do que no passado, a empresa paulista 

desenvolve biomateriais como enxertos ósseos e uma mem-

brana 100% sintética e reabsorvível de alta resistência.  A 

Plenum também é a primeira fábrica da América Latina a pro-

duzir blocos customizados de biomaterial cerâmico com tec-

nologia 3D. “Hoje,  sabemos que é possível fazer algo inovador e 

de qualidade com condições viáveis para o mercado brasileiro”, 

afirmou o Cirurgião-Dentista, que terminou sua fala convidan-

do os colegas a conheceram as instalações da Plenum num 

futuro próximo. 

Hoje, sabemos que 
é possível fazer 
algo inovador e 

de qualidade com 
condições viáveis 

para o mercado 
brasileiro

“
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Biossegurança

Biossegurança 
rigorosa ajudou 
os profissionais 
de Odontologia 

O CFO divulgou no mês de julho um levantamento, 

com base em dados do Ministério da Saúde, que 

mostrou  que Cirurgiões-Dentistas, Auxiliares e 

Técnicos em saúde bucal representaram o menor 

índice de contaminados entre os profissionais da 

saúde na linha de frente contra a Covid-19. O número 

de profissionais da Odontologia infectados também 

ficou abaixo da média nacional da população. Segundo 

o CFO, a estatística se deve, principalmente, à rápida 

suspensão do atendimento eletivo na rede pública 

de saúde e do fortalecimento nos protocolos de 

Biossegurança para os procedimentos odontológicos. 

No período, entre outras ações, o Conselho publicou 

três atualizações com recomendações elaboradas 

em conjunto com a Associação de Medicina Intensiva 

Brasileira (AMIB).

Atendimento pós-pandemia, um desafio 
para o Cirurgião-Dentista
Triagens detalhadas passaram a fazer parte da nova rotina 
para clínicas médicas e odontológicas em todo o mundo

A pandemia se tornou um marco repleto de desafios 
para profissionais de saúde, especialmente quando os 
atendimentos voltam ao “normal”. Triagens detalhadas 
passaram a fazer parte da nova rotina para clínicas médicas 
e odontológicas em todo o mundo com a pandemia de 
coronavírus. Assim como a obrigatoriedade de aumentar 
o intervalo de atendimento entre os pacientes, tanto para 
promover uma desinfecção cuidadosa quanto para evitar 
que as pessoas se encontrem nas salas de espera.
Na Europa, a liberação para abertura de consultórios 
médicos e odontológicos ao atendimento não-emergencial 
ocorreu no mês de abril, em países como Dinamarca e 
Suíça. A França deu a permissão no mês de maio. Nos EUA, 
a maioria dos locais já passou a permitir o trabalho normal 
nos consultórios dentários.
No Brasil, clínicas médicas e odontológicas planejam 
reduzir o número de atendimentos por hora e reforçam 
protocolos e normas de Biossegurança para evitar 
contágio quando as consultas eletivas forem liberadas.
Enquanto a comunidade científica se debruça sobre as 
vacinas contra o coronavírus, o retorno das atividades 
deve ocorrer com todos os cuidados. O Conselho Federal 
de Odontologia (CFO) iniciou, por meio da Comissão 
Especial de Projetos, Parcerias e Convênios do Sistema 

CFO/CRO’s, os levantamentos para a elaboração de 
documento orientativo de fiscalização profissional 
nos Conselhos Regionais, considerando as mudanças 
provocadas pela Covid-19.
A pauta única no reinício das atividades se deve à 
necessidade da apresentação de um novo modelo de 
trabalho para fiscalização profissional diante do novo 
cenário. Entre as questões, estão as abordagem para 
esta fase, pré-agendamento de visitas, Biossegurança 
aos profissionais e pacientes, orientações virtuais, entre 
outros, sem deixar a função de fiscalização do exercício 
profissional.



12JORNAL DA CLASSE | 

Julgamento do STF muda regras da 
aposentadoria especial

Previdência

Por Dra. Thaissa Taques 
Durante este intermi-
nável e estranho ano 
de 2020, tenho notado 
como advogada previ-
denciarista um aumen-
to significativo no inte-
resse dos profissionais 
de saúde em busca 
de mais informações 
sobre aposentadoria. 
As principais dúvidas: 
quem tem direito à es-
pecialidade, qual a fór-
mula de cálculo, qual o 

valor previsto, se ainda é possível se aposentar após 25 anos 
de trabalho, entre outras questões. Ouvi Cirurgiões-Dentistas, 
com idade um pouco mais avançada, questionando a possibi-
lidade de continuar trabalhando e se expondo ao risco bioló-
gico. Outros, mais novos, reclamam que durante o período de 
isolamento imposto houve diminuição de seus rendimentos. 
De maneira geral, todos estão preocupados com seu futuro. 
Na esteira das agruras que tem recaído sobre os profissionais 
da saúde, Supremo Tri-
bunal Federal proibiu em 
recente decisão que os 
profissionais beneficiários 
da aposentadoria especial 
continuem exercendo sua 
profissão. Em resumo, os 
nobres julgadores do STF 
proibiram que o segurado 
que adquiriu os benefícios 
da aposentadoria espe-
cial (aquela que é recebida 
sem idade mínima e com 
apenas 25 anos trabalha-
dos) continue trabalhando exposto aos mesmos agentes que 
resultaram em sua aposentadoria precoce. O chamado tema 
709 foi um balde de água fria nos planos de muita gente que 
pretendia utilizar o dinheiro da aposentadoria especial para 
complementar a renda familiar.
A boa notícia (sim temos boas notícias) é que com um balde de 
água fria, e algum preparo, é possível tomar um banho quente. 
Os mesmos 25 de trabalho em contato com pacientes podem 

garantir uma aposentadoria vantajosa, podendo em alguns ca-
sos somar a mesma renda da aposentadoria especial, sem ne-
nhuma necessidade de afastamento da atividade. A decisão do 
STF fulminou tão somente a aposentadoria sob a rubrica “apo-
sentadoria especial”. Ela, em momento algum, veda a utilização 
desses 25 anos e sua multiplicação pela insalubridade. Desde 
que o segurado, cumprido os requisitos mínimos, entre com 
o pedido correto e apresente a documentação necessária ao 
INSS é possível obter um benefício justo, rentável e ainda ter a 
possibilidade de continuar exercendo sua profissão.
Desta forma é possível complementar a renda atual ou, me-
lhor ainda, planejar o futuro, pois após a aprovação da Reforma 
da Previdência muitos trabalhadores terão que cumprir idade 
mínima. A boa notícia é que muitos conseguirão se aposentar 
sem o requisito da idade mínima, quer dizer que um Cirurgião-
-Dentista ainda pode se aposentar com 25 anos de trabalho e 
menos de 50 anos de idade e poderá permanecer na atividade 
especial.Por esta razão, o ideal após a Reforma e o Julgamen-
to do Tema 709 é consultar um especialista e verificar quais as 
formas de aposentadoria precoce que se encaixam em cada 
caso, pois é possível atingir até o teto do INSS em profissionais 
que sequer sabiam da existência desta possibilidade de aposen-
tação.
Obviamente há profissionais que se aposentam muito novos e 
continuam trabalhando para compor sua renda mensal. Mas há 
aqueles que guardam os valores recebidos do INSS investindo 
o acumulado ao longo dos anos, para que quando pararem de 
trabalhar de fato tenham a renda do INSS e o rendimento des-
ta aplicação. Essa parece ser uma estratégia muito interessan-
te para quem trabalha com a área da saúde.
O momento pede um planejamento financeiro de futuro e a 
informação hoje é a ferramenta mais valiosa. Saber que ainda 
existem maneiras de receber aposentadorias próximas ao teto 
antes dos 50 anos, desde que trabalhado em contato com a 
insalubridade, pode trazer um cenário interessante de futuro. 
E o acesso a tudo isso ficou muito simplificado, pois contamos 
com ferramentas com as quais o próprio advogado faz consul-
tas virtuais. O INSS e poder judiciário estão também digitais. 
Assim, na maioria das vezes os profissionais podem fazer todo 
o planejamento e pedido de sua aposentadoria no conforto do 
seu lar, sem sequer sair de casa. 

Sócia-fundadora da Taques e Paiva Advocacia, escritório de 
Advocacia especializado em Direito Previdenciário.  
thaissa@btconsultoria.com

A boa notícia é que 
muitos conseguirão se 

aposentar sem o requisito 
da idade mínima, quer 

dizer que um Cirurgião-
Dentista ainda pode se 

aposentar com 25 anos 
de trabalho e menos 

de 50 anos de idade e 
poderá permanecer na 

atividade especial.

“
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ESPECIALIZAÇÃO: 
PRÓTESE DENTÁRIA;

IMPLANTODONTIA;

ORTODONTIA STRAIGHT WIRE MBT COM ÊNFASE EM APARELHOS ORTODÔNTICOS AUTOLIGADOS E ALINHADORES;

ENDODONTIA ;

IMPLANTODONTIA COM ÊNFASE EM REABILITAÇÃO ORAL;

DENTÍSTICA;

DTM E DOR OROFACIAL ;

HARMONIZAÇÃO OROFACIAL;

ORTODONTIA INTEGRAL.

APERFEIÇOAMENTO:
ENDODONTIA;

IMPLANTE E PRÓTESE SOBRE IMPLANTE – FASES CIRÚRGICA E PROTÉTICA;

EXCELÊNCIA EM ORTODONTIA COM APARELHOS AUTOLIGADOS;

PRÓTESE DENTÁRIA, FIXA, REMOVÍVEL E TOTAL;

ORTODONTIA AVANÇADA, ANCORAGEM ESQUELÉTICA E ALINHADORES;

CIRURGIA ORAL MENOR;

TÉCNICAS DE ENXERTOS ÓSSEOS E GENGIVAIS – PREPARATÓRIO À REABILITAÇÃO DE IMPLANTES:

FASES CIRÚRGICA E PROTÉTICA;

PRÓTESE DENTÁRIA.

ATUALIZAÇÃO:
DTM E DOR OROFACIAL;

RECONSTRUÇÃO ÓSSEA VERTICAL E HORIZONTAL

SIMULTÂNEAS À IMPLANTAÇÃO.

CAPACITAÇÃO:
HARMONIZAÇÃO OROFACIAL COM FOCO EM 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;

FOTOGRAFIA ODONTOLÓGICA DIGITAL;

AVANÇOS TECNOLÓGICOS DA ENDODONTIA – INSTRUMENTAÇÃO ROTATÓRIA E RECIPROCANTE, BIOCERÂMICOS E SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO.

www.abopr.org.br | uniabo@abopr.org.br | 41. 3028-5805

abo_pr facebook.com/abopr

CURSOS
UNIABO-PR

INSCREVA-SE


