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Chegamos a mais um final de ano com sentimento de gratidão e dever 
cumprido. 2021 foi um período de intenso aprendizado. Ainda sofremos 
os impactos dos fechamentos impostos pela pandemia, porém pude-
mos caminhar num ritmo mais próximo do “normal”. Se por um lado nos-
sa resiliência foi desafiada, por outro temos razões para acreditar que 
estamos entrando em uma fase de crescimento e desenvolvimento na 
Odontologia. Segundo uma análise de tendência de comportamento de 
mercado realizada pelo Sindicato Nacional das Empresas de Odontolo-
gia em Grupo (Sinog), a odontologia suplementar deve crescer 6,7% em 
2022 no Brasil. É um número que nos traz esperança para entrar o ano 
cheios de energia, refazendo rotas e planos. 
A ABO-PR manteve-se firme em 2021. Graças a uma diretoria e um 
corpo de associados comprometidos, pudemos fazer a manutenção e 
as benfeitorias necessárias para a segurança e o conforto de todos. A 
UNIABO-PR também voltou ao regime de aulas presenciais seguindo 
todos os protocolos de biossegurança necessários. Nossa escola, aliás, 
uma das mais respeitadas do Sul do país, mantém diversos cursos aber-
tos para o primeiro semestre de 2022, conforme você poderá conferir 
nesta edição do Jornal da Classe. As áreas de atuação e novas possibi-
lidades são enormes e diversificadas, oportunizando ao Cirurgião-Den-
tista a escolha de especialidades que mais se adaptam ao seu perfil.
Ainda nessa edição, trazemos um balanço do desafiador ano de 2021, 
quando muitas das ações ainda foram on-line e ainda houve um grande 
respeito pelo distanciamento social. Ano Novo é tempo de rever priori-
dades, abraçar sonhos e preservar as coisas boas. E no caso da ABO-PR, 
esperamos ser tempo de abrir as portas e receber alunos e associados. 
Desejamos um Feliz Natal e um excelente 2022!

Dalton Luiz Bittencourt, presidente da ABO-PR

Uma nova fase de 
crescimento
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Bem-vindos 
pacientes! 

Para receber os pacientes em um ambiente seguro e com 
todo conforto, é preciso estar atento a alguns aspectos 
importantes. De uma forma geral, a recomendação é 
redobrar os cuidados de biossegurança, sempre alinhados 
com os parâmetros sanitários vigentes, buscando reduzir 
os riscos de contaminação tanto dos pacientes quanto 
da equipe. Treinar os colaboradores para tomarem as 
medidas de segurança necessárias, como o agendamento 
com base na triagem prévia, é um deles.

Uma boa referência de recomendações pode ser obtida no 
manual elaborado pelo Conselho Federal de Odontologia 
(CFO) em parceria com o Departamento de Odontologia 
da Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB). 
O documento, disponibilizado no site do CFO, apresenta 
as medidas protocolares técnicas com orientações 
específicas para os cuidados bucais de pacientes em 
consultório, ambulatórios e hospitais. O Jornal da Classe 
também selecionou algumas dicas, confira:

Ambiente
Recepção e sala de espera precisam ser adaptadas. 
Reorganizar os móveis e fazer marcações para promover o 
distanciamento social, remover revistas, papelada, objetos 
de decoração, brinquedos e outros itens desnecessários; 
fixar pôsteres com informações. Importante favorecer a 
ventilação e a renovação do ar e oferecer álcool em gel 
para a higienização das mãos.

Prepare sua clínica para o retorno dos 
atendimentos odontológicos em 2022 

Retorno

Agendamento e consultas
Oferecer um atendimento ágil e evitar aglomeração na 
sala de espera; instruir os pacientes a comparecerem 
à consulta sem acompanhantes. Investir na 
comunicação on-line e em softwares para gestão de 
consultas. 

Proteção
É indicado proteger membranas mucosas de olhos, 
nariz e boca durante os procedimentos, por isso é 
recomendado que profissionais e auxiliares diretos 
usem escudos de proteção (face shield), óculos, luvas, 
gorro, máscaras cirúrgica e desinfetante para as 
mãos. Tudo que for utilizado no atendimento deverá 
ser limpo, desinfetado e/ou esterilizado para novo 
atendimento.

Atendimento de final e início de ano
Nos feriados de Natal e Ano Novo, dias 24 e 31 de 
dezembro respectivamente, a ABO-PR estará fechada. 
Nos meses de janeiro e fevereiro o atendimento será 
normal. Associados que precisarem resolver alguma 
questão com a entidade, podem entrar em contato 
pelo telefone: (41) 3028-5800. 
Mais informações também podem ser obtidas por 
meio do site abopr.org.br 
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Retrospectiva 2021

Alicerces para o futuro
ABO-PR manteve-se atuante e economicamente saudável num ano ainda 
impactado pelos efeitos da desaceleração

O ano que termina foi mais um período de desafios e 
aprendizados para todos os setores econômicos. Em 
seu papel de dar respaldo e apoio ao Cirurgião-Dentista, 
a ABO-PR finda 2021 de forma positiva, com as contas 
em dia e otimismo para o período de retomada total das 
atividades. “Parabenizo meus colegas, diretores da ABO-
PR, pelo esforço conjunto durante este ano, quando 
pudemos manter uma gestão ativa e produtiva”, assinala o 
presidente da ABO-PR, Dr. Dalton Luiz Bittencourt. 
A certeza é de que, apesar das dificuldades próprias 
do momento, a entidade resistiu e saiu fortalecida. As 
diretorias Financeira e de Patrimônio puderam atuar juntas 
na gestão e melhorias promovidas na sede. “Renegociamos 
contratos com parceiros e fornecedores e pudemos 
contar com o senso de associativismo, mantendo estável 
nosso quadro de sócios. Isso teve um impacto direto neste 
cenário positivo”, avalia o diretor-financeiro, Dr. Osiris 
Pontoni Klamas. 
Com isso, a ABO-PR pode efetivar o planejamento do 
ano com as benfeitorias previstas no cronograma.  “Para 
citar algumas melhorias de porte, trocamos o sistema de 
exaustão do anfiteatro, implantamos o sistema de geração 
de energia solar, melhoramos o sistema de monitoramento 
externo, adquirimos um novo aparelho de Raio X e demos 
início à revitalização da fachada com a troca das grades 

por muros de vidro”, enumera o Dr. Celso Minervino Russo, 
diretor de Patrimônio da ABO-PR. 
O diretor-secretário da entidade, Dr. Ivan Toshio Maruo, 
lembra que o ano foi o primeiro da diretoria eleita no 
final de 2020. “Com o propósito de dar continuidade ao 
trabalho muito bem-sucedido da diretoria anterior, a 
atual Diretoria iniciou a gestão com a responsabilidade 
de continuar se adaptando aos riscos da pandemia. 
Assim, continuamos com as melhorias na estrutura física 
da instituição. Além disso, com a gradual retomada das 
atividades na sociedade, a ABO-PR se preparou para 
auxiliar o Cirurgião-Dentista na retomada de busca de 
conhecimento”, afirma. 
A UNIABO-PR retomou as aulas presenciais com todos 
os protocolos de biossegurança nas salas de aula, 
laboratório e auditório. O diretor da UNIABO-PR, Dr. 
Sérgio Vieira, complementa: “2021 foi um ano de retomadas 
e, para alegria de todos, os cursos da UNIABO-PR estão 
fechando com turmas completas! Aliado ao fato que os 
riscos com a pandemia vêm decrescendo e a retomada da 
economia está acontecendo gradativamente, imaginamos 
que nossos colegas entenderam que o constante 
aprimoramento profissional é fundamental para o 
sucesso”, afirma. 
No auge da crise, a ABO-PR fortaleceu as medidas de 
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biossegurança, com um rígido protocolo de funcionamento 
das instalações e investimentos na infraestrutura. A 
individualização dos consultórios na clínica, que foram 
separados por boxes de vidro, o novo e amplo laboratório 
de ponta e o sistema de circulação de ar semelhante ao 
utilizado em aeronaves, no anfiteatro, nas clínicas e no 
laboratório são exemplos dessas benfeitorias.
“Com a soma destes fatores vejo com otimismo o futuro 
da educação continuada na ABO-PR, que continuará 
trabalhando fortemente na missão de oferecer uma 
formação sólida, atualizada e responsável aos Cirurgiões-
Dentistas”, complementa o Dr. Sérgio Vieira. 

Ação social e marketing
Embora muitas das atividades da diretoria de Ação Social 
ainda estivessem restritas em 2021, houve a continuidade 
de campanhas de fácil gestão e menos contato físico. 
“Fizemos a campanha de coleta de plásticos recicláveis 
(tampinhas) para que o Lar dos Idosos Tarumã trocasse 
por fraldas descartáveis e os idosos pudessem passar o 
inverno mais confortáveis”, relata o diretor de Ação Social, 
Luiz Antônio de Almeida. Outra campanha de destaque foi 
a de arrecadação de alimentos, que beneficiou a entidade 
Nossa Revolução é o Amor, no Ahú, que leva alimentação 
de qualidade a comunidades carentes. 

Na diretoria de Marketing, o grande destaque do ano 
foi o fortalecimento dos canais digitais para levar as 
informações aos associados. “Sempre direcionamos nossa 
comunicação aos associados. A pandemia trouxe novos 
assuntos e novos enfoques, que tratamos principalmente 
em nosso site e redes sociais. Felizmente, aos poucos, 
podemos novamente trazer o foco de nossa divulgação 
para os cursos da UNIABO-PR, que são o centro de nossa 
instituição”, afirma a Dra. Cláudia Christianne Gobor, 
diretora de Marketing. 
Para 2022, a ideia é que a ABO-PR passe a funcionar 
integralmente em todas as atividades, inclusive encontros 
e cerimônias presenciais. “Estamos muito ansiosos para 
encontrar os colegas e celebrar a Odontologia, seja em 
eventos sociais, seja em atividades profissionais voltadas 
ao Cirurgião-Dentista”, afirma o Dr. Egas Moniz de Aragão, 
diretor de Social e de Esportes. Outro projeto querido de 
todos os diretores que deve ser plenamente restabelecido 
é o Educárie, com atendimento à população carente, 
coordenado pelo nosso colega Cirurgião-Dentista, Oscar 
Fernando Machuca.  “Esta será uma das nossas prioridades 
em 2022, pois o Educárie é um projeto-modelo, que muito 
nos traz orgulho e satisfação. Voltaremos com toda a 
responsabilidade”, afirma a vice-presidente da ABO-PR, 
Nereida Zuleika Hessel Dias.
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Cirurgião-Dentista, 
desenvolva todo seu 
potencial
Confira os cursos do 1º semestre de 
2022 para você começar o ano com o 
melhor ensino continuado

ESPECIALIZAÇÃO
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: 1.062 horas
Periodicidade: Quinzenal 
Duração: 14 de março de 2022 a 23 de abril de 2024 

O curso proporciona formação completa, nos âmbitos técnico 

e científico, inclusive por meio do fluxo digital para planejar e 

executar tratamentos utilizando implantes osteointegrados 

e prótese sobre implantes. O Cirurgião-Dentista ganhará 

segurança para realizar esses procedimentos, associando 

as últimas tecnologias e técnicas regenerativas, próteses 

fixas convencionais, sistemas de implante cone-morse  e 

manipulação tecidual. A proposta é apresentar o implante como 

uma ferramenta de reabilitação para o paciente, dentro de uma 

visão integrada. O curso conta com equipe docente experiente, 

que busca aliar o ensino e a prática às técnicas mais atuais na 

implantodontia.

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: 1.500 horas
Periodicidade: Mensal
Duração: 09 de março de 2022 a 08 de fevereiro de 2025

Direcionado para a prática da clínica ortodôntica, o curso 
forma especialistas para realizar diagnósticos diferenciais e 
tratamentos individualizados, pensando em atender pacientes 

em todas as idades e nos mais diferentes níveis de dificuldade. 
Com uma formação fundamentada em evidência científica, 
clínica e inovações nessa área, a proposta é capacitar e 
atualizar profissionais ortodontistas na área de correção 
de maloclusões, visando a melhoria estética e da função 
mastigatória, estabilidade e saúde dos tecidos bucais. O 
programa prevê o ensino e aplicação da filosofia StraightWire 
MBT, biomecânica ortodôntica e dos sistemas autoligados 
passivos e ativos, clínica ortodôntica, ortodontia preventiva, 
multidisciplinar e lingual, além de aparelhos invisíveis 
(alinhadores).

CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA 
BUCOMAXILOFACIAL
Coordenação: Dr. Ian Luna Parente Brasileiro, Residência em 
CTBMF, Doutorando em Odontologia, Cirurgião do Corpo 
Clínico do Hospital Universitário Cajuru de Curitiba
Carga horária: 3.105 horas
Periodicidade: Quinzenal 
Duração: 04 de abril de 2022 a 28 de outubro de 2024

O curso tem foco na formação prática, abrangendo atividades 
ambulatoriais e hospitalares. Dentro da programação 
ambulatorial estão previstas cirurgias dos dentes inclusos, 
paraendodôntica, pré-protética, de tratamento fístulas 
buco-nasais e buco-sinusais, além de cirurgias avançadas 
em implantodontia (enxertos ósseos, regeneração óssea 
guiada, distração osteogênica, implantes múltiplos). O aluno 
também cumprirá atividades hospitalares como plantões em 
pronto-socorro de grande porte, aplicar a conduta correta 
diante de situações de trauma facial, processos infecciosos, 
além de realizar cirurgias ortognática, da articulação 
temporomandibular, reconstruções faciais e também de 
reconstruções da maxila e da mandíbula visando a reabilitação 
com implantes osseointegrados.

 APERFEIÇOAMENTO

PRÓTESE DENTÁRIA
Coordenação: Dr. Ederson A. G. Betiol, Mestre e Doutor em 
Prótese Dentária
Carga horária: 240 horas
Periodicidade: Quinzenal
Duração: 16 de março de 2022 a 21 de dezembro de 2022

O diagnóstico e o planejamento corretos de cada caso clínico 

são fundamentais para o sucesso da terapia protética. Por isso, 

o aperfeiçoamento profissional é tão importante para que o Ci-

rurgião-Dentista possa oferecer um tratamento assertivo e de 
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qualidade aos pacientes. O programa do curso prevê ativida-

des teóricas, demonstrativas e prática clínica. O curso abran-

ge do diagnóstico ao planejamento correto da prótese, dis-

cussões acerca dos objetivos e limitações de diferentes casos 

para se chegar ao correto diagnóstico, plano de tratamento e 

propostas de terapias e técnicas protéticas.

ENXERTOS ÓSSEOS E MANIPULAÇÃO DE 
TECIDOS MOLES PERIIMPLANTES
Coordenação: Dra. Renata Ribas, Especialista em 
Implantodontia; e Dr. Wilson Batista, Especialista em 
Implantodontia.
Carga horária: 200 horas
Periodicidade: Mensal
Duração: 21 de março de 2022 a 29 de novembro de 2022

Além de tornar viável os implantes dentários, os enxertos ós-

seos e gengivais podem melhorar a saúde e a estética bucal 

do paciente que precisa repor o volume de tecidos perdido ao 

longo dos anos. O curso qualifica o profissional a planejar e 

a realizar cirurgias de enxertos ósseos gengivais para a insta-

lação de implantes, bem como suas resoluções protéticas. O 

aluno receberá todo o conhecimento teórico e prático para 

executar um protocolo de planejamento para a reabilitação do 

paciente no que diz respeito às características estéticas e fun-

cionais adequadas.

CIRURGIA ORAL MENOR
Coordenação: Dr. Ítalo Nogiri Filho, Especialista e Mestre 
em Periodontia
Carga horária: 180 horas 
Periodicidade: Quinzenal 
Duração: 14 de março de 2022 a 05 de dezembro de 2022

Diferente de outros cursos que apresentam pouca prática 

em pacientes, essa formação possibilita um treinamento efe-

tivo em cirurgia oral de menor complexidade, com cirurgias 

demonstrativas nas áreas de implantodontia e periodontia. 

A proposta é habilitar o profissional a diagnosticar, plane-

jar, executar e tratar complicações de cirurgia oral menor, a 

exemplo de extração de siso e patologias. O programa ain-

da prevê aulas teóricas de introdução à implantodontia, bem 

como o aprendizado de técnicas de preservação de volume 

alveolar com enxertos ósseos e de cirurgias e hands-on para 

a instalação de implantes dentários (de baixa complexidade).

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
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Carga horária: 252 horas 
Periodicidade: Mensal (três primeiros meses) e, na sequência, 
a cada 45 dias
Duração: 11 de março de 2022 a 26 de agosto de 2023

Especialistas em Ortodontia e Ortopedia Funcional encontram 

nesse curso uma oportunidade de se atualizar na aplicação 

de Sistemas Autoligados, Alinhadores, Tratamentos Híbridos e 

Ancoragem intra e extra alveolar. O programa, que busca evi-

denciar a importância do diagnóstico e da análise facial, pro-

move o treinamento para o uso da biomecânica direcionada, 

além do debate acerca do planejamento ortodôntico com pro-

fessores experientes.

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: Quinzenal
Duração: 25 de abril de 2022 a 10 de abril de 2023

Curso referência no mercado há mais de 20 anos, oferece uma 

formação atualizada dos sistemas de implante e suas diversas 

possibilidades. Pensado para aperfeiçoar a atuação multidis-

ciplinar do Cirurgião-Dentista, abrange desde o planejamento 

integrado entre a prótese e a cirurgia, até a execução segu-

ra dos sistemas de implante - de acordo com as possibilida-

des de cada técnica e para oferecer resultados satisfatórios 

ao paciente. Além do atendimento aos pacientes em clinica, o 

aluno vai aprender a utilizar ainda recursos de software sobre 

tomografia e executar treinamentos cirúrgicos e protéticos em 

laboratório. Conta com um corpo docente experiente e tem 

foco no resultado clínico, longevidade, previsibilidade e repro-

dutibilidade.

ATUALIZAÇÃO

DTM E DOR OROFACIAL 
Coordenação: Dr. Daniel Bonotto, Doutor em Odontologia, 
Mestre em Ciências da Saúde e Especialista em DTM e DOF
Carga horária: 56 horas
Periodicidade: Mensal 
Duração: 07 de abril de 2022 a 13 de outubro de 2022

Para atuar com o atendimento de pacientes que apresentam 

dores orofaciais e DTM, o profissional precisa estar capacitado 

a realizar o correto diagnóstico e orientar a conduta clínica mais 

adequada de acordo com o nível de dor, disfunção e progressão 

dos sintomas. Esta formação propõe abordar o diagnóstico clí-

nico das DTM, aspectos farmacológicos e placas oclusais, além 

de atualizar o profissional quanto às evidências científicas que 

apoiam as diferentes práticas clínicas.

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
Periodicidade: 2 dias
Duração: 11 e 12 de abril de 2022

Essa formação foi desenvolvida para o profissional que busca 

se qualificar em um protocolo seguro na utilização de toxina 

botulínica e preenchimento facial. A partir do atendimento a 

pacientes, casos clínicos e demonstrações interativas, o aluno 

poderá se aprofundar no estudo da anatomia topográfica e fun-

cional, tipos de preenchedores, técnicas e indicações funcionais 

e estéticas. A toxina botulínica vem se apresentando como um 

excelente recurso nos tratamentos de reabilitações orais como 

o sorriso gengival, assimetria facial e do sorriso e disfunções da 

articulação temporomandibular. O curso é coordenado pelo 

precursor, no Brasil, no uso da toxina botulínica para as diversas 

aplicações odontológicas.

HABILITAÇÃO

OZONIOTERAPIA COM VENOPUNÇÃO E 
IPRF
Coordenação: Sidmarcio Ziroldo, Mestre em Ortodontia, 
Especialista em CTBMF, Harmonização Orofacial, Ortodontia 
e Implantodontia; habilitado em Ozonioterapia, Venopunção, 
Laserterapia e Sedação com Óxido Nitroso
Carga horária: 32 horas
Periodicidade: 4 dias
Duração: 23 a 26 de maio de 2022

Eficiente para fins estéticos e terapêuticos, a ozonioterapia 

é utilizada na Odontologia para dar suporte, e trabalhar com 

todas as aplicações dessa terapia requer qualificação por meio 

de um curso que ofereça o embasamento científico e clínico das 
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corretas indicações e a utilização segura. O Cirurgião-Dentista 

estará habilitado a empregar a Ozonioterapia, principalmente, 

ao emagrecimento facial, olheiras, auxiliar no tratamento da 

DTM com ação analgésica, anti-inflamatório, potencializando 

os processos de cicatrização - em função do potente efeito 

bactericida, e com resultados excelentes para diversas áreas 

da Odontologia.

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
Periodicidade: 2 dias
Duração: 08 e 09 de abril de 2022

Melhorar a estética do sorriso do paciente continua sendo uma 

das mais fortes tendências da Odontologia. E os laminados ce-

râmicos podem cumprir bem essa função, além de contribuir 

para a preservação dos dentes. O curso de imersão oferece um 

aprendizado prático e teórico para habilitar o Cirurgião-Dentis-

ta a executar todas as etapas de aplicação dos laminados ce-

râmicos existentes - lentes de contato, facetas e fragmentos 

cerâmicos. A formação prevê ainda discutir as vantagens, des-

vantagens e limitações de cada técnica.

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
Periodicidade: 3 dias
Duração: 28 a 30 de abril de 2022

Tratamento bastante aplicado nos consultórios, justamente 

pela versatilidade em oferecer benefícios estéticos e também 

restabelecer as funções do dente e da arcada dentária, a res-

tauração em resina composta é o tema central desse curso. 
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O aluno vai aprender a como empregar as diferentes e mais 

sofisticadas modalidades, desde o planejamento ao polimen-

to, incluindo a aplicação da técnica estratificada e do masca-

ramento de fundo escurecido para chegar em dente clareado.

IMERSÃO EM FREIOS ORAIS DO BEBÊ – 
ALÉM DAS APARÊNCIAS
Coordenação: Dra. Suzana Beatriz Portugal de Fucio, 
Especialista em Odontopediatria, Consultora Internacional 
em Lactação, qualificada para Avaliação de Frênulo Lingual 
em Bebês, Habilitada em Lasers em Odontologia, Mestre e 
Doutora em Materiais Dentários
Carga horária: 20 horas
Periodicidade: 3 dias
Duração: 24 a 26 de março de 2022

Aprimorar o olhar e as habilidades de profissionais que atuam 

com bebês é a proposta dessa formação. O Cirurgião-Den-

tista poderá acessar conhecimentos atualizados relacionados 

ao aleitamento materno, contribuindo para aprimorar as suas 

habilidades, apresentar um raciocínio clínico mais elaborado e 

a atuar de forma mais ponderada diante de diagnósticos de-

safiadores dos freios orais dos bebês. Além da anatomia e dos 

protocolos clínicos, oferece uma contextualização dos sinais 

e sintomas observados em cada caso clínico e ainda agrega 

a funcionalidade da língua em diagnósticos mais confiáveis e 

condutas mais resolutivas. O curso prevê abordar a contribui-

ção da Osteopatia e uma demonstração da avaliação de freios 

orais em bebê e liberação cirúrgica a laser.
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 Parcerias

CONSULTÓRIO OU EMPRESA?
A resposta é; os dois, sim, você tem uma empre-
sa, seu consultório é uma empresa.

Infelizmente não basta ter uma ótima téc-
nica, você precisa se relacionar com os pa-
cientes, fornecedores, funcionários e tem 
que administrar, gerenciar seu consultório. 

Durante a graduação você não teve 
acesso a conteúdos relacionados a gestão e 
depois que você abre o seu consultório você 
se depara com diversas situações, como trei-
namento de funcionários, administração fi-

nanceira, vendas, controle de estoque, com-
pra de materiais, propaganda, marketing.

Não dá mais para postergar, você 
precisa administrar, planejar, controlar.

O planejamento das tarefas que serão 
executadas no consultório te dá mais segu-
rança, você consegue definir com precisão 
como o seu consultório funcionará, como 
você vai receber o paciente, como vai se co-
municar com ele, como vai pagar as contas, 
de que forma vai receber dos pacientes, se 
pode parcelar ou não, enfim, fica mais fá-

cil saber se “as coisas” estão dando certo.

Estabelecer indicadores também ajuda 
bastante, saber quantos agendamentos fo-
ram feitos, quantas consultas iniciais foram 
agendadas, qual foi o total de orçamentos 
aprovados e não aprovados, quanto foi gasto 
no mês vai te auxiliar na tomada de decisões.

Prezado cirurgião-dentista, as mudan-
ças estão acontecendo cada vez mais rápido, 
além disso a quantidade de informações dis-
poníveis pode nos atrapalhar, tenha foco para 
alcançar seus objetivos e lembre-se de que a 
grama dos outros não é mais verde que a sua.

Não perca mais tempo. 
Saiba mais sobre o tema  em 
inodonto.soepar.org.br

Fonte: Asscom Soepar
Informativo Soepar - soepar.org.br - @soeparoficial

fo
to

: @
la

po
lin

na
rio

SOEPAR / INFORMATIVO
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CONHEÇA OS CURSOS DA UNIABO-PR 
Especialização: 

• Ortodontia 
• 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 
• CTBMF: Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial

Aperfeiçoamento:

• Endodontia
• Implante e Prótese sobre Implante – Fases Protéticas e Cirúrgica
• Ortodontia Avançada, Ancoragem Esquelética e Alinhadores 
• Cirurgia Oral Menor
• Enxertos Ósseos e Manipulação de Tecidos Moles Periimplantares
• Prótese Dentária

Atualização:

• DTM e Dor Orofacial  

Capacitação:

• Toxina Botulínica e Preenchimento Facial 

Habilitação:

• Ozonioterapia com Venopunção e IPRF

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
• Avanços Tecnológicos da Endodontia – Instrumentação Rotatória e Reciprocante,    

Biocerâmicos e Sistemas de Irrigação
• Imersão em freios orais do bebê – além das aparências


