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A Odontologia vinha num interessante movimento de crescimento em 
2019, quando em 2020 fomos obrigados – juntamente com toda a eco-
nomia mundial – a recalcular a rota para enfrentar um período turbu-
lento. 
Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Artigos e Equi-
pamentos Médicos e Odontológicos (Abimo), o segmento fechou 2019 
com a maior produção nacional já registrada. O recorde histórico foi re-
fletido positivamente no índice de empregos que a Odontologia gerou. 
Mesmo com os desafios impostos por 2020, devemos nos manter oti-
mistas com o mercado odontológico. As lições aprendidas estão sendo 
a base para o momento em que vivemos. Um dos legados da pandemia é 

o maior zelo e cuidado que os pacientes adqui-
riram com a saúde.  Cada dia mais, os pacien-
tes se sentem confiantes para iniciar novos 
tratamentos, os Cirurgiões-Dentistas passam 
a consumir mais insumos para seus consultó-
rios e os eventos presenciais serão novamente 
o momento de grande celebração da Odonto-
logia.
Na ABO-PR mantemos o ritmo de atividades 
para proporcionar ao associado tanto o aten-
dimento às suas necessidades corporativas 
quanto a oferta de cursos via UNIABO-PR 
que refletem as necessidades atuais do mer-
cado. Para isso, sempre buscamos melho-

rar a infraestrutura e o conforto da nossa sede. Em 2021, foi instala-
do o sistema de aquecimento solar, que já está gerando economia de 
recursos financeiros. A fachada da entidade está sendo revitalizada. 
No dia 25 de Outubro comemora-se o Dia do Cirurgião-Dentista. An-
tecipamos as felicitações aos caros colegas por meio de uma matéria 
que aborda a crescente importância da Odontologia no tratamento de 
saúde multidisciplinar.
Sugiro a todos que conheçam os cursos ofertados pela nossa institui-
ção de ensino que estão detalhados neste jornal, muitos deles com ma-
trículas abertas. Nada mais importante para um período de crescimen-
to da demanda que a reciclagem profissional e a educação continuada 
para inovar e ganhar espaço no mercado. 
O setor odontológico, além de importante para a manutenção da saúde 
da população, é relevante para a economia. Com uma quantidade consi-
derável de profissionais, o mercado odontológico movimenta bilhões de 
reais. Nos preparemos para um novo período de crescimento. 

Dr. Dalton Luiz Bittencourt, 
Presidente da ABO-PR

Rumo ao crescimento
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Rumo ao crescimento

Sede da ABO-PR 
ganha revitalização 
externa

MEC publica Novas 
Diretrizes 
Curriculares 

Depois de investir na reforma dos laboratórios, na 
implantação do sistema de captação de luz solar e na 
aquisição de uma série de equipamentos que modernizaram 
as instalações da UNIABO-PR, a diretoria da ABO-PR 
anuncia a mudança da fachada da sede, no Alto da XV em 
Curitiba. As grades de ferro darão lugar a muros de vidro 
temperado, melhorando a estética e a segurança do prédio. 
“Decidimos neste momento de pós-pandemia investir em 
uma sede revitalizada. Depois da substituição das grades 
de proteção, partiremos para uma revitalização externa”, 
conta o Cirurgião-Dentista Celso Minervino Russo, diretor 
de Patrimônio da ABO-PR. 
Segundo o diretor, mesmo com todos os efeitos da 
pandemia, a instituição segue saudável, o que possibilita 
investimentos planejados para receber cada vez melhor 
associados e alunos da UNIABO-PR.

O Ministério da Educação publicou as novas Diretrizes 
Curriculares Nacionais (DCN) do curso de graduação em 
Odontologia, que deverão ser aplicadas pelas Instituições 
de Educação Superior (IES) de todo país. Agora, a 
formação do Cirurgião-Dentista deve incluir, como etapa 
integrante da graduação, “o Sistema Único de Saúde (SUS), 
compreendendo-o como cenário de atuação profissional e 
campo de aprendizado que articula ações e serviços para 
a formação profissional”, conforme orienta a Resolução nº 
3 (21 de junho de 2021) que institui as DCN.
Também está prevista na formação profissional a atenção 
integral à saúde, considerando o sistema regionalizado e 
hierarquizado de referência e contrarreferência, além da 
adoção de políticas internacionais sobre o trabalho em 
equipe interprofissional. Esses dois pontos das Diretrizes 
Curriculares, assim como o alinhamento com as inovações 
tecnológicas durante o período de conhecimento 
acadêmico, foram amplamente defendidos pelo Sistema 
de Conselhos de Odontologia e pela Associação Brasileira 
de Ensino Odontológico (Abeno), justamente por 
priorizarem o cuidado com a saúde do paciente de forma 
mais humanizada.
A Resolução foi publicada em 21 de junho e entrou em 
vigor no dia 1º de julho, mas os cursos de graduação em 
Odontologia que já estão em andamento terão o prazo de 
até dois anos para aplicar as novas determinações.
Com informações da Ascom CFO

Grades de ferro serão substituídas 
por proteção de vidro, mais moderna e 
segura

Patrimônio
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UNIABO-PR

Formação continuada
Aproveite a oportunidade para se manter atualizado no mercado de 
trabalho; estão abertas as inscrições para Especialização, Aperfeiçoamento, 
Capacitação e Cursos Rápidos

ESPECIALIZAÇÃO

DTM E DOR OROFACIAL
Coordenação: Dr. Daniel Bonotto, Doutor em Odontologia, 
Mestre em Ciências da Saúde e Especialista em DTM e DOF
Carga horária: 900 horas
Periodicidade: mensal 
Duração: 15 de setembro de 2021 a 11 de agosto de 2023

Capacita o especialista em Disfunção Temporomandibular e 
Dor Orofacial a realizar diagnóstico e tratar as dores faciais 
de competência da Odontologia, além de prepará-lo a atuar 
em equipe multidisciplinar de atenção ao paciente com 
Dor Orofacial. O curso possibilita que o Cirurgião-Dentista 
desenvolva habilidades para diagnóstico e tratamento das 
dores de face e DTM, a partir de aulas teóricas e atendimento 
clínico de pacientes, sob a supervisão de corpo docente 
experiente e engajado na prática baseada em evidência 
científica. A Especialização ainda conta com o diferencial de 
capacitar o aluno no uso de hipnose e acupuntura no manejo 
do paciente com DTM e Dor Orofacial.

HARMONIZAÇÃO OROFACIAL
Coordenação: Dr. Sidmarcio Ziroldo, Mestre em Ortodontia, 

Especialista em CTBMF, Harmonização Orofacial, Ortodontia 

e Implantodontia; habilitado em Ozonioterapia & Venopunção

Carga horária: 500 horas

Periodicidade: mensal

Duração: 30 de agosto de 2021 a 01 de fevereiro de 2023

Para o profissional que deseja investir nessa carreira, o 
curso capacita a atuar na estética funcional da face, com 
técnicas inovadoras na Odontologia, possibilitando realizar 
um planejamento completo, eficaz e atender todas as 
necessidades do paciente para oferecer um tratamento 
de excelência. Está previsto o ensino de técnicas como 
Toxina Botulínica, Mesobotox e Microbotox, uso do 
Skincooler para Toxina Botulínica, preenchimento facial (M.D. 
Codes), escultura labial, rinomodelação, LipLift, fios faciais 
para harmonização da face, dentre outras. A Especialização 
é coordenada pelo Dr. Sidmarcio Ziroldo, que é precursor 
no uso do Botox no Brasil e coordenador da primeira 
especialização em HOF na história da odontologia brasileira.

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: 30 de agosto de 2021 a 15 de agosto de 2022 

Desenvolvido para aprimorar a atuação multidisciplinar do 
Cirurgião-Dentista no planejamento dos casos clínicos de 
implantodontia e prótese sobre implante - de acordo com as 
possibilidades de cada técnica e para atender as expectativas 
do paciente. Para oferecer resultados satisfatórios é 
fundamental que seja realizado um planejamento integrado 
entre a prótese e a cirurgia para que se saiba, com 
antecedência, quais são as limitações e o prognóstico do 
caso a ser alcançado. Essa formação propõe qualificar o 
profissional - mesmo sem experiência nessa área - a planejar 
e executar com segurança os sistemas de implante e suas 
possibilidades, do planejamento até a execução dos casos em 
clínica, utilizando recursos de software sobre tomografias, 
hands-on de treinamentos cirúrgicos e protéticos. O curso, 
que é focado no resultado clínico, longevidade, previsibilidade 
e reprodutibilidade, foi criado pela UNIABO-PR em 1999, 
e durante mais de duas décadas já formou mais de 300 
profissionais. 

ENDODONTIA
Coordenação: Dr. Alexandre Roberto Heck, Mestre e Doutor 
em Endodontia
Carga horária: 180 horas
Periodicidade: mensal
Duração: 14 de outubro de 2021 a 19 de agosto de 2022

O curso propõe atualizar o profissional em relação aos 
avanços de técnicas e materiais. Capacita o Cirurgião-Dentista 
para o correto diagnóstico, procedimentos de emergência 
em Endodontia, uso da odontometria eletrônica, preparos 
automatizados e enfoque na física e química das substâncias 
auxiliares do preparo, atualização em novos materiais e 
técnicas de obturação dos canais radiculares, aplicações 
clínicas dos biomateriais e facilidades para a realização dos 
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UNIABO-PR

retratamentos. A assistência é feita por professores com larga 
experiência na prática endodôntica. 

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
Carga horária: 20 horas 
Periodicidade: 2 dias 
Duração: 07 e 08 de outubro de 2021

O curso, coordenado pelo pioneiro e referência mundial em 
Harmonização Facial, promove uma formação prática a partir 
do atendimento a pacientes, casos clínicos e demonstrações 
interativas. O aluno poderá se aprofundar no estudo da 
anatomia topográfica e funcional, tipos de preenchedores, 
técnicas e indicações funcionais e estéticas, sendo 
capacitado para as diversas aplicações da toxina botulínica e 
preenchimento facial..

CURSOS RÁPIDOS

IMERSÃO EM LAMINADOS CERÂMICOS 
(FACETAS, LENTES DE CONTATO E 
FRAGMENTOS)
Coordenação: Dr. Sérgio Vieira, Especialista, Mestre e Doutor 
em Dentística
Carga horária: 12 horas
Periodicidade: 2 dias 
Duração: 24 e 25 de setembro de 2021

A partir de um aprendizado prático e teórico, esse curso 
atualiza e qualifica o Cirurgião-Dentista a executar todas as 
etapas de aplicação dos laminados cerâmicos para correção 
estética dos dentes e harmonia do sorriso. O profissional vai 
aprender a realizar, do planejamento a cimentação, todas as 
técnicas existentes para se trabalhar com lentes de contato, 
facetas e fragmentos cerâmicos. A formação propõe discutir 
as vantagens, desvantagens e limitações, bem como realizar 
na prática do preparo à cimentação.

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 
Periodicidade: 2 dias

Duração: 22 e 23 de outubro de 2021

O curso capacita o profissional a aplicar uma das técnicas 
restauradoras mais modernas empregadas na Odontologia 
para a solução estética de problemas clínicos nosdentes 
anteriores. O Cirurgião-Dentista vai aprender a executar 
do planejamento até o polimento, passando pela técnica 
estratificada.

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: 11 a 13 de novembro de 2021

O Cirurgião-Dentista acessará conhecimentos atualizados e 
práticos relacionados ao aleitamento materno, contribuindo 
para aprimorar as suas habilidades profissionais, apresentar 
um raciocínio clínico mais elaborado e a atuar de forma mais 
ponderada diante de diagnósticos desafiadores. O curso 
propõe um olhar cuidadoso para a funcionalidade da língua e 
para as estruturas e sistemas corporais do bebê, que também 
devem integrar a avaliação de freios orais, assim como os 
encaminhamentos necessários para o restabelecimento da 
função e a resolução dos sintomas. Ainda serão abordadas a 
contribuição da Osteopatia, as opções terapêuticas existentes 
e intervenção cirúrgica. Os alunos poderão acompanhar uma 
demonstração da avaliação de freios orais em bebê e liberação 
cirúrgica a laser.
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 Dia do Cirurgião-Dentista

Odontologia a serviço da vida
Do diagnóstico à terapêutica, Cirurgiões-Dentistas integram equipes 
multiprofissionais em hospitais que atuam na linha de frente no 
combate à Covid-19

Em outubro, duas datas devem ser especialmente 

celebradas: o Dia Mundial do Dentista (03/10) e o Dia 

Nacional do Cirurgião-Dentista (25/10). Ambas evocam 

a importância desse profissional para a assistência em 

saúde bucal, prevenção de doenças orais e ainda para 

a autoestima das pessoas, tendo em vista que esses 

benefícios se estendem ao bem-estar físico, psicológico e 

social dos pacientes. A Odontologia, com suas dezenas de 

especialidades e áreas de atuação, vêm mostrando que é 

fundamental para salvar vidas.

Isso ficou claro no enfrentamento da pandemia da 

Covid-19, com o Cirurgião-Dentista integrando às equipes 

multiprofissionais dentro das UTI’s (Unidade de Tratamento 

Intensivo) e ambulatórios. A Odontologia Hospitalar 

é essencial para o diagnóstico precoce e tratamento 

Os Cirurgiões-Dentistas Gustavo Leal e Melissa Rissete atuam na UTI do Hospital de Clínicas. | Créditos: HC-UFPR/Ebserh

resolutivo dos pacientes internados, que podem desenvolver 

infecções oportunistas durante o período de hospitalização 

prolongada. E no caso dos pacientes intubados, previne o 

aparecimento ou agravamento de pneumonia associada à 

ventilação mecânica (PAVM).

Nas UTI’s e enfermarias, muitas vezes, o atendimento 

odontológico se dá à beira do leito, como vem sendo 

realizado pelos Cirurgiões-Dentistas Melissa Rissete, 41, e 

Gustavo Leal, 37, ambos profissionais do Hospital de Clínicas 

(HC). “No início, o meu atendimento se concentrou em 

casos relacionados aos pacientes do transplante de medula. 

Com o avançar da pandemia, a demanda pela assistência 

odontológica se tornou parte da rotina. Embora haja uma 

desaceleração do ritmo de internações, a população precisa 

continuar se cuidando. Uma das realidades escancaradas 
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pela pandemia é a limitação da capacidade de expansão de 

leitos de UTI”, alerta Gustavo Leal.

A Covid-19 é extremamente letal, alertam os profissionais, e 

além dos riscos que a própria doença representa, o paciente 

internado está sujeito ao risco de infecções decorrentes 

da assistência à saúde, como a PAVM, cuja prevenção está 

diretamente relacionada à atuação do Cirurgião-Dentista 

em conjunto com a equipe multiprofissional (médicos, 

enfermeiros e fisioterapeutas).  “Frequentemente, a 

placa dentária é identificada como agente etiológico da 

PAVM e em pacientes críticos esse biofilme aumenta em 

complexidade e volume, podendo ser colonizado por 

patógenos respiratórios do ambiente hospitalar, sendo 

que o risco dessa colonização é acentuada frente a uma 

precária higiene bucal. A literatura é bastante robusta no 

que diz respeito à recomendação da higiene bucal, sendo 

responsável pela prevenção de uma infecção que possui 

alta taxa de morbimortalidade em UTI’s, e que ainda 

demanda altos custos hospitalares”, explica Melissa.

Empatia e resiliência
Uma das características da Covid-19, reforça Gustavo 

Leal, é o tempo prolongado de internação e o isolamento 

da família, situação “que se torna muito desgastante 

psicologicamente para o paciente”. Dessa forma, a 

empatia e a capacidade de criar vínculos com o paciente 

pode ajudá-lo a superar esse momento difícil. “Houve um 

jovem, 24 anos, Covid positivo, que passou mais de um 

mês internado com uma comorbidade hematológica rara, 

chamada neutropenia cíclica. Ele estava com a imunidade 

gravemente comprometida, o que permitiu o surgimento de 

infecções generalizadas em cavidade oral, e por esse motivo 

a nossa equipe esteve muito próxima dele”.

Tanto Gustavo quanto Melissa trabalham na área da 

Odontologia Hospitalar desde 2017, e já apresentavam 

atuação nas UTI’s bem consolidada, com o atendimento de 

pacientes de alta criticidade, debilitados e sistemicamente 

comprometidos. Mas ficou claro que o exercício da 

profissão ganhou um novo significado com a pandemia. 

“Afetou muito a nossa atividade, o hospital como um todo, 

cada serviço e cada funcionário teve que se adaptar e 

superar os próprios medos”, 

relata o Cirurgião-Dentista.  

“Acredito que o espírito de 

superação e a resiliência 

estarão presentes em todos 

pelo resto da vida.”

Melissa Rissete ainda destaca 

que a pandemia mobilizou 

uma verdadeira força-tarefa 

multidisciplinar e criou uma 

necessidade de adequação 

estrutural dentro do HC em 

tempo recorde para assistir 

os pacientes de Covid-19. 

“A presença de Cirurgiões-

Dentistas acabou sendo mais 

demandada nas UTI’s e eu pessoalmente fico feliz em saber 

que posso contribuir para uma melhor recuperação deles, 

seja na orientação da higiene bucal de um paciente pronado 

e intubado, ou no diagnóstico de lesões bucais relacionadas 

à Covid-19”.

De acordo 
com o Conselho 

Federal de 
Odontologia, 

em todo o 
Brasil, são 

cerca de dois 
mil Cirurgiões-

Dentistas 
hospitalares.
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Direitos

A pandemia teve impacto também na aposentadoria do 

Cirurgião-Dentista, uma vez que ficou mais evidenciado 

o grau de insalubridade que muitos profissionais estão 

expostos no consultório. 

Durante toda a carreira, o Cirurgião-Dentista tem contato 

com agentes biológicos, material perfurocortante, saliva, 

vírus, entre outros infectantes. “É inerente ao trabalho e 

isso gera um benefício na aposentadoria. Ou um direito 

à aposentadoria especial ou um acréscimo no tempo”, 

resume a advogada Thaissa Taques, especialista em Direito 

Previdenciário.

O Cirurgião-Dentista pode rever o valor da aposentadoria 

perante o INSS quando não tiver completado dez anos da 

data do pedido. Para pedir a revisão é preciso se encaixar 

em alguns pré-requisitos. Grande parte dos processos de 

aposentadoria de profissionais da saúde tem erro, ou seja, 

são concedidas muitas vezes menor do que o valor legal. 

O tempo especial concedido pela exposição à agentes 

biológicos muitas vezes não é reconhecido pelo INSS. 

“Isso gera a maior parte das revisões e pode aumentar 

efetivamente o valor das aposentadorias. Cada ano de 

atuação do Cirurgião-Dentista conta 40% a mais, no caso 

dos homens, e 20% a mais, no caso das mulheres”, explica a 

advogada.

Advogada explica em que casos o profissional pode recorrer e melhorar seus 
benefícios junto à Previdência Social

Cirurgiões-Dentistas podem pedir revisão 
de aposentadoria

Outra revisão bem comum, segundo Thaissa, é quando o 

Cirurgião-Dentista se aposenta por idade, mas tem direito 

a uma aposentadoria mais benéfica levando em conta a 

insalubridade. “Nesses casos, conseguimos refazer esse 

cálculo e fazer uma aposentadoria com um valor maior e 

recebimento de atrasados”, complementa.

Servidores públicos 

Durante a carreira, alguns Cirurgiões-Dentistas trabalham no 

serviço público e contribuem para o INSS ao mesmo tempo 

por parte do consultório particular. “Esse tempo anterior a 

1992 (quando foi criada a lei dos servidores públicos) o INSS 

não conta. Considera-se apenas como se fosse do serviço 

público. Judicialmente, conseguimos separar. O tempo que 

foi pago de consultório gera acréscimo para aposentadoria 

do INSS”, afirma Thaissa. 

Com essa revisão é possível reaver os atrasados e corrigir o 

valor da aposentadoria para maior. A advogada lembra que 

todas essas ações são possíveis, mas é preciso recorrer 

por meio de um advogado especializado que enxergue as 

possibilidades do regime próprio de aposentadoria para os 

profissionais da Odontologia.

Mais informações: Taques e Paiva advocacia btconsultoria@btconsultoria.com ou WhatsApp 

(41) 99598-4255
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HOF

A nova onda da Odontologia

O consultório odontológico mudou muito nos últimos anos. 

Além de cuidar da saúde bucal e do sorriso dos pacientes, 

muitos profissionais passaram a atuar na simetria da face. 

A Harmonização Orofacial (HOF) é um segmento em franca 

expansão. Tendo em vista o inquestionável conhecimento do 

Cirurgião-Dentista sobre a anatomia e estrutura da cabeça, 

rosto e pescoço, a Resolução CFO-198/2019 reconhece a 

Harmonização Orofacial como especialidade odontológica.

A UNIABO-PR, em parceria com o Cirurgião-Dentista e pro-

fessor Sidmarcio Ziroldo, é responsável pelo primeiro cur-

so de Capacitação em Harmonização Orofacial que se tem 

notícia, no ano de 2009. Pioneiro e referência internacional 

em HOF, Ziroldo conta que seu interesse pela toxina botulí-

nica surgiu por acaso, tratando uma marca na testa. “Vi que 

a técnica para a aplicação do botox era muito simples. Eu 

fazia mestrado, que dá muitos caminhos para pesquisar os 

variados assuntos. Comecei a buscar artigos na literatura e 

encontrei referência na aplicação de botox para bruxismo, 

que é uma patologia odontológica. Na sequência consegui 

comprar os primeiros frascos e fomos desenvolvendo um 

protocolo seguro”, diz Ziroldo, mestre e especialista em Or-

todontia, especialista em Harmonização Orofacial, especia-

lista em CTBMF, especialista em Implante, palestrante na-

cional, internacional e autor de inúmeros artigos científicos 

sobre o tema.

O profissional passou a coordenar os cursos de HOF da 

UNIABO-PR, que já conta com centenas de profissionais 

habilitados. “A HOF é considerada a terceira onda da Odon-

tologia, depois dos Implantes e da Ortodontia. É uma nova 

‘vida’ para a classe odontológica com novas possibilidades 

de formação e rendimentos”, acrescenta. 

Dr. Sidmarcio Ziroldo pontua a grande responsabilidade do 

Cirurgião-Dentista que atua no segmento e a necessidade 

do aperfeiçoamento e da especialização em instituições 

sérias e comprometidas com a ciência. “Quando criamos a 

especialidade Orofacial, em 2015, o grande objetivo foi pro-

porcionar ensino de qualidade para atuar na área, atender 

quesitos clínicos e diários da clínica. Algo que foi lapidado 

durante todos esses anos para proporcionar ao aluno a me-

lhor capacitação.” 

Além de coordenar os cursos de Especialização em Har-

monização Orofacial e Capacitação em Toxina Botulínica e 

Preenchimento Facial da UNIABO-PR, Dr. Sidmarcio Ziroldo 

também está à frente da Habilitação em Ozonioterapia com 

Venopunção e IPRF da instituição, mais uma inovação trazida 

pela HOF. 

Confira mais informações no site www.abopr.org.br/cursos 

Harmonização Orofacial cresce e traz grandes oportunidades de atuação e 
rendimento para o profissional; UNIABO-PR tem cursos pioneiros na área

Dados encorajadores
Conforme a Associação Brasileira da Indústria de 
Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC) 
e do Instituto FSB Pesquisa, o Brasil é o segundo país 
com maior mercado estético do mundo.
Entre 2011 e 2017, o mercado de HOF quintuplicou de 
tamanho, em especial depois que o CFO regularizou a 
prática como especialidade odontológica.
Em 2020 houve um aumento de 540% na pesquisa 
sobre o assunto no Google.



10JORNAL DA CLASSE | 

Benefícios

Como tradicionalmente acontece, a cada ano a ABO-PR 
abre dois períodos para a adesão dos novos associados 
ao Plano de Saúde Unimed. No segundo semestre de 
2021, a oportunidade para a adesão será de 01 a 30 de 
setembro. Os interessados devem entrar em contato 
por e-mail para infovendas@unimed-vendas.com.br ou 
por telefone: (41) 99963-0498

Campanha de Adesão 
Unimed

O valor do associativismo
Plano de saúde e descontos em serviços são vantagens para associados da 
ABO-PR

Quando o Cirurgião-Dentista assina o contrato de sócio 
com a ABO-PR está levando mais do que um título 
profissional. A entidade, uma das mais modernas e atuantes 
associações entre as congêneres do país, oferece uma 
série de vantagens que impactam diretamente no bolso do 
profissional. 
O Plano de Saúde Unimed, com cobertura nacional, tem 
valores diferenciados para sócios da ABO-PR. A instituição 
tem um calendário de adesão de duas campanhas anuais 
para que os novos associados possam usufruir desta 
vantagem. 
Os sócios da ABO-PR tem disponível, cursos da UNIABO-
PR, escola de formação continuada, que reúne o corpo 
docente mais renomado da região. Ainda na área da 
formação, a instituição oferece condições especiais de 
acesso aos eventos, como Meeting de Especialidades e 
o Congresso Internacional de Odontologia do Paraná 
(CIOPAR), onde têm adesão gratuita, acesso à feira 
comercial e às palestras técnicas-científicas sem custo.
Como uma vantagem extremamente importante para 
o dia a dia do Cirurgião-Dentista, a ABO-PR dispõe de 
consultoria jurídica gratuita com advogados especializados 
em direito previdenciário para tirar dúvidas e orientar 

sobre a aposentadoria do profissional. Os horários devem 
ser pré-agendados.  
Assim que os encontros presenciais voltem a ser seguros, 
são promovidos jantares e reuniões de confraternização 
nas quais a presença do associado é estimulada e bem-
vinda.
A ABO-PR conta ainda com uma série de parcerias com 
empresas dos mais variados setores, como hotéis, escolas 
de idiomas, de educação infantil, seguradoras de vida/
veículos, livrarias que atendem a área Odontológica, que 
oferecem condições especiais aos sócios da entidade. 
Confira a lista no site: www.abopr.og.br/beneficios
Agendamento para assessoria jurídica (41) 3028-5839
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 Parcerias

APOSENTADORIA ESPECIAL
Cirurgião-dentista, sabia que pode obter o bene-
fício por tempo de contribuição com o reconheci-
mento das atividades insalubres?

Aaposentadoria especial consiste no 
benefício concedido ao segurado que 
trabalhou em condições prejudiciais 
à saúde ou à integridade física, re-

presentada pela exposição aos agentes nocivos 
químicos, físicos, biológicos ou associação de 
agentes prejudiciais pelo período exigido pela 
legislação para a concessão do benefício, qual 
seja: 25 anos tratando-se da categoria profis-
sional de odontólogo,  inclusive autônomos.

Diante da notória exposição dos odon-
tólogos a agentes químicos, físicos, biológicos 
e associação de agentes, a aposentadoria es-
pecial merece especial análise pela categoria 
dos odontólogos, principalmente em razão da 
vantajosidade da não incidência do fator pre-
videnciário, gerando uma renda mensal equi-
valente a 100% do salário de benefício.

Revisão do beneficio previdenciário.

A revisão do benefício previdenciário é 
possível quando não ocorreu a correta consi-
deração do tempo de contribuição do segurado 
(sendo este comum, especial ou rural), quando 
não ocorreu a correta consideração dos salá-

rios de contribuição apresentados pelo segu-
rado, quando não foi concedida corretamente 
a renda mensal inicial do benefício previden-
ciário do segurado, quando não foi atualizado 
corretamente o salário de benefício, dentre 
outras hipóteses. O prazo para a busca peran-
te  o INSS é de 10 anos e 5 anos para Regime 
Próprio de Previdência Social.

Reconhecimento do direito para atendentes e 
auxiliares odontológicos.

Tais categorias profissionais também 
estão expostas a agentes biológicos - micro-
organismos e parasitas infecto-contagiosos 
vivos e suas toxinas – os quais são prejudiciais 
à saúde e à integridade física, não havendo a 
necessidade de exposição ao longo de toda a 
jornada de trabalho, pois basta o contato de 
forma eventual para que haja risco de contra-
ção de doenças.

Confira maiores detalhes sobre o tema no 
link ae.soepar.org.br, ou ligue 41 3225-1168.

Fonte: Koskur Advogados
Informativo Soepar - soepar.org.br - @soeparoficial
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CCRROO--PPRR  aattuuaa  eemm  bbeenneeffíícciioo  ddaa  CCllaassssee  ee  aammpplliiaa  pprreessttaaççããoo  ddee  sseerrvviiççooss  oonn--lliinnee..

Apesar do momento especial que estamos 

vivendo, o CRO-PR continua avançando na defesa da 

Odontologia.

Desde o início da pandemia, o Conselho buscou a 

proteção dos profissionais, indicando procedimentos 

de biossegurança, linhas de crédito com maiores 

vantagens para a classe, acompanhando de perto as 

diretivas das entidades da linha de frente do combate à 

COVID 19.

Com o projeto CRO-PR Digital, foram digitalizados 

os prontuários dos inscritos e em junho foi implantado 

um novo sistema informacional, que já permitiu um 

aumento nos serviços prestados pelo portal e que 

ainda serão ampliados em 2021.

Antes da chegada da vacina, o CRO-PR oficiou os 

municípios do Estado para que fossem garantidas as 

prerrogativas de atividade essencial que resultaram na 

inclusão dos profissionais da Odontologia nos grupos 

prioritários.

Este ano o CRO-PR intensificará os serviços 

CCRROO--PPRR  iinntteennssiiccaa  aa  ccaammppaannhhaa  ddee  vvaalloorriizzaaççããoo  ddooss  pprroossssiioonnaaiiss  ddaa  RReeddee  PPúúbblliiccaa

O Projeto “CRO-PR nos Municípios”, baseado no 

Termo de Cooperação com a Coordenadoria de Vigilância 

Sanitária da SESA, desencadeou a fiscalização conjunta 

das unidades de saúde bucal em diversos municípios, onde 

foram verificadas as condições das instalações, a dis-

ponibilidade de equipamentos, insumos e medicamentos 

necessários para o atendimento de qualidade, assim como 

as condições de biossegurança e proteção dos profis-

sionais em seu local de trabalho.

A partir do Termo de Cooperação como Ministério do 

Trabalho, os fiscais do CRO-PR participaram de seminários 

com fiscais do MinT, o que permitiu enriquecimento das 

técnicas de fiscalização de ambas entidades, assim como 

permitiu ações conjuntas de fiscalização nas empresas de 

Odontologia.

É função do Conselho garantir o bom atendimento de 

saúde bucal da população e entende-se que as condições 

de trabalho e a correta remuneração dos profissionais de 

Odontologia é fundamental neste processo.

O CRO-PR também tem atuado firmemente para que 

os concursos municipais com vagas para Cirurgiões-

Dentistas, tenham a aplicação do Piso Salarial, garantindo 

o que determina a Lei Federal.

É função do Conselho garantir o bom atendimento 

de saúde bucal da população e entende-se que as 

condições de trabalho e a correta remuneração dos 

profissionais é fundamental neste processo.

Também nesse sentido, o CRO-PR vem trabalhando 

para corrigir os salários dos profissionais contratados 

anteriormente, o que demanda um movimento muito 

grande e que está sendo levado dentro da maior 

segurança para que o resultado seja positivo. Juntos somos mais fortes.

O Presidente do CRO-PR, Dr. Aguinaldo Farias reitera 

que com o arrefecimento da pandemia, os projetos 

voltam com grande intensidade em todos municípios do 

Paraná.
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uniabocursos@abopr.org.br 

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 Cirúrgica e Protética
• 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  

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


