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Já parou para pensar o quanto a Odontologia evoluiu nos últimos anos?
Como era há pouco tempo atrás e como é agora? Os tempos mudaram
muito e a área Odontológica alcançou um patamar de ciência da saúde,
com grande respeito da população.
Assim como em qualquer outro segmento, esta evolução exigiu e
sempre irá impor que os Cirurgiões-Dentistas busquem atualização
constante e formação continuada para conseguir acompanhar todas
as transformações ocorridas em termos de inovação, tecnologia,
equipamentos, materiais, tratamento, planejamento e gestão.
Neste contexto, a graduação é apenas o primeiro passo no caminho
do conhecimento. É imprescindível seguir adiante nos estudos para
aprofundar, aperfeiçoar e se atualizar sobre o que há de novo na área de
atuação para construir uma carreira sólida e promissora.
Neste sentido, a ABO-PR, cumprindo com o seu papel de promover
a disseminação de conhecimentos técnico-científicos, realizará nos
dias 16, 17 e 18 de outubro o XIV CIOPAR (Congresso Internacional de
Odontologia do Paraná) e, simultaneamente, uma grande Feira Comercial
que reunirá as principais marcas e empresas da área Odontológica.
Estamos há dois anos organizando este congresso, cuidando de cada detalhe
para garantirmos um evento de excelência, que trará a Curitiba profissionais
renomados e que abordarão o que há de atual na Odontologia mundial.
Será uma grande oportunidade para também ampliar networking, conhecer
pessoalmente ícones da Odontologia brasileira e internacional, trocar
experiências com Cirurgiões-Dentistas que atuam na mesma área, bem como
estreitar relacionamento com empresas e fornecedores que participarão da
feira de negócios, que acontece concomitantemente ao congresso.
Para acadêmicos as vantagens são ainda maiores, pois os estudantes,
em geral, conhecem poucos profissionais da área. Em conversas
inteligentes e estratégicas com o público que participa de eventos como
este, é possível começar a fazer um nome. Ao estabelecer bons contatos
em congressos, muitos estudantes arrumam estágios, orientadores de
mestrado e doutorado, e até mesmo emprego.
Participe! Faça sua adesão ao congresso e se inscreva nos cursos.
Sua presença irá contribuir em muito com o sucesso do XIV CIOPAR.
Aproveito para reforçar o convite para todos os Cirurgiões-Dentistas
participarem do jantar que será realizado para celebrar o Centenário da
Associação, que será no dia 19 de outubro no Salão Azul do Clube Curitibano,
data que também será comemorado o Dia do Cirurgião-Dentista.
Marque em sua agenda e programe-se para participar deste grande
evento de confraternização e integração da Classe Odontológica,
promovido em conjunto pelas três entidades: ABO-PR, CRO-PR e
SOEPAR. Contamos com a sua presença!
Dr. Dalton Luiz Bittencourt
Presidente da ABO-PR

Infraestrutura da ABO-PR

Conheça os investimentos e melhorias
previstas para a sede da ABO-PR
Está em fase de estudo o projeto de construção de um novo laboratório
para as aulas demonstrativas e laboratoriais, que deve iniciar no segundo
semestre deste ano
Para o segundo semestre deste ano, a diretoria
pretende construir um novo laboratório para as aulas
demonstrativas e laboratoriais (está em fase de projeto
e liberação de alvarás), além de dar continuidade às
obras e serviços de manutenção da sede, com foco na
melhoria contínua da estrutura da Associação.

Confira as principais compras
e manutenções efetuadas em
2018 e 2019

Este ano a ABO-PR comemora seu Centenário.
São 100 anos atuando em prol da Odontologia
paranaense, da valorização dos Cirurgiões-Dentistas
e da promoção da saúde bucal da população. Graças
ao envolvimento e visão de seus diretores, ao longo de
todos estes anos, a sede da Associação foi sempre
mantida com muita seriedade. Muitos investimentos
e melhorias foram realizados em sua infraestrutura,
para poder bem receber os sócios e as pessoas que
fazem tratamento dentário na UNIABO-PR.
O Diretor de Patrimônio da gestão atual, Dr. Egas
Moniz de Aragão, destaca que de 2018 para cá foram
feitas reformas importantes na sede da ABO-PR,
como a instalação de várias barreiras de contenção
de enchentes e dois poços de captação de água da
chuva com potentes bombas para recalcar água para
fora do terreno, com a intenção de evitar problemas
de alagamento em casos de tempestades, que já
causaram consideráveis danos nos últimos episódios
de alagamento na região.
“Também investimos na colocação de aparelhos de arcondicionado novos na clínica da UNIABO-PR e fizemos
as adequações necessárias no estacionamento da
entidade, conforme as exigências estabelecidas pela
Prefeitura de Curitiba”, diz.

- Renovação completa dos móveis do ambiente
da secretaria;
- 06 novos computadores;
- 02 roteadores para aumentar o sinal da internet;
- 02 nobreak´s para a proteção dos equipamentos
eletrônicos;
- 20 aparelhos fotoativadores;
- 01 furadeira;
- 01 pedestal grande com rodízios para TV, usado
principalmente em aulas demonstrativas,
possibilitando grande resolução de imagem
- 08 rádios wall talk para brigada de incêndio;
- Uniformes para colaboradores;
- 03 aparelhos de ar condicionado de alta potência
para a Clínica B;
- 01 filmadora Sony 4K para as aulas demonstrativas;
- 20 fotopolimerizadores;
- 01 bomba vácuo modelo CH - 15 para autoclave;
- 01 seladora;
- 01 equipo modular Olsen;
- 01 caneta ultrassom da Gnatus;
- 01 motor elétrico para prótese da Beltec;
- 05 negastoscópios;
- Carrinhos para transportes de micro motores;
- Carrinho cirúrgico inox;
- 01 portão no fundo do estacionamento para saída
emergencial dos carros em dia de enchente;
- 02 caixas para contenção de enchente com as
bombas para escoar a água pluvial;
- Dedetização e limpeza de caixa de água;
- Troca de fiação de alarmes;
- Nova central de gás para a cozinha;
- Inúmeras revisões e manutenções de rotina de
máquinas e equipamentos;
- Contínua manutenção e pintura da sede da
Associação.
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XIV CIOPAR

Estão abertas as inscrições para o XIV CIOPAR
O evento promovido pela ABO-PR será realizado nos dias 16, 17 e 18 de
outubro de 2019 no Expo Unimed Curitiba
Confira os nomes dos professores
já confirmados, por área:
Curso Internacional de
Implantodontia
Nelson Pinto

Cirurgiões-Dentistas e estudantes de Odontologia
já podem fazer suas inscrições para o XIV CIOPAR
(Congresso Internacional de Odontologia do Paraná)
acessando o site www.ciopar.com.br. O evento,
considerado o maior da Região Sul do Brasil, será
realizado nos dias 16, 17 e 18 de outubro, no Expo Unimed
Curitiba, e deve atrair aproximadamente 4 mil pessoas.
A grade científica reúne nomes de peso da Odontologia
brasileira e mundial e abrangerá temas das mais diversas
especialidades, distribuídos em Módulos, Meetings, Cursos,
Palestras, Hands On e Fóruns, para que cada CirurgiãoDentista possa optar pelo formato que lhe interesse e
melhor se encaixe em sua agenda.
O presidente do XIV CIOPAR, Dr. Celso Russo, destaca que
o congresso tem como objetivo promover a atualização
dos conhecimentos técnico-científicos de centenas de
profissionais e estudantes, a troca de experiência entre os
participantes, bem como o networking entre palestrantes,
profissionais e acadêmicos.
“Como sempre, mantemos o compromisso de beneficiar
os sócios da ABO-PR, que contam com adesão gratuita
ao congresso, o que dá acesso a alguns cursos que
acontecerão de hora em hora na programação do evento.
Também contam com valores diferenciados nos módulos
de especialidades”, reforça o presidente.
PRÉ-CONGRESSO: Uma novidade este ano é a realização
de um pré-congresso um dia antes da abertura oficial do
evento, na terça-feira dia 15, para todos os inscritos no XIV
CIOPAR. Será um curso de 4 horas sobre Planejamento e
Estética, que será ministrado pelo Dr. Marcelo Abla, que é
Doutor, Mestre e Especialista em Implantodontia.
FEIRA COMERCIAL: Além de toda a programação científica,
acontecerá em paralelo ao congresso uma grande Feira
Comercial, aberta ao público em geral, que reunirá grandes
marcas e empresas da área Odontológica. São mais de 50
expositores que estarão no evento apresentando o que há
de atual em termos de materiais, equipamentos, além de
soluções inovadoras que contribuem com as atividades
diárias do Cirurgião-Dentista.
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Palestras

Alexandre Roberto Heck
Alvaro Mulatti
Pré-Congresso
André Michaelis
Marcelo Abla
Andrea Duarte Doetzer
Apoliana Reis
Curso: Odontologia Digital
Armando Yukio Saga
Albano Luis Bueno
Camila Paiva Perin
Curso de Periodontia
Cristiano José Baratto
Ricardo Kern
Daniel Gheur Tocolini
Danilo E. Calgaro Miquelleto
Curso: Fluxo 100% Digital
Denis Alcides Rezende
Glauber Macedo Rama
Ederson A. G. Betiol
Módulo de Estética
Fernanda Kopp
Edson Araújo
Gino Kopp
Fabiano Marson
Guilherme A. R. Resende
Felipe Valverde
Igor Brum
Jhonatan Bocutti
Jairo Gross
Raphael Monte Alto
Juliana Saab Rahal
Maria Carolina
Juliana Yassue Bertapelli
Thais Tome
Kamila Godoy
Módulo de Harmonização Facial Lara Guimarães
Ana Freitas
Leandro Hilgert
Kely Borges
Leandro Klüppel
Luciane Negrão
Leandro Pascoal
Maria Bibiana
Luiz Renato Castellano
Morgana Setubal
Marcelo Abla
Sidmarcio Ziroldo
Marcelo Castellano
Simone Sattler
Marcelo T. Durski
Tatiana Deliberador
Marco Antônio de Oliveira Filho
Luciano Artiolli
Mauro Luiz Schmitz Ferreira
I Jornada Brasileira de Halitose Munir Salomão
Natanael H. R. Mattos
Cláudia Gobor
Orlando Tanaka
Módulo de Implante
Oscar Fernando Machuca
Gustavo Greco
Paulo Cunali
Augusto Bessa
Priscila Brenner Hilgenberg Sydney
Alberto Blay
Regina Milani
Samy Tunchel
Ricardo Amore
Saulo S.
Roberley Araújo Assad
Roberto Hideo Shimizu
Módulo de Odontopediatria,
Rosalvo Amaral
Ortodontia e Ortopedia Facial
Sergio Vieira
Vera Soviero
Shaban Burgoa
Julio Bassi
Vanessa Malucelli Andersen
Módulo de Auxiliar e Técnico de
Vânia Ditzel Westphalen
Saúde Bucal
Vladja Torno
Maria Lucia Tozetto Vettorazzi
Doriana Cristina Gaio Girata
Vanessa Bacelar de Souza Verdolin
Adriane Bastos Pompermayer
Fabiane Maria Bortoloso Suss
Ana Paula Gebert de Oliveira Franco
Módulo de Endodontia
Manoel Machado

XIV CIOPAR

Confira os valores de inscrição ao XIV CIOPAR:
ADESÃO

01/06 À 16/08

17/08 À 20/09

21/09 À 11/10

CD sócio
CD não sócio
Acadêmico sócio
Acadêmico não sócio
ASB/TSB
Outras Categorias

CORTESIA
R$ 99,00
CORTESIA
R$ 65,00
R$ 65,00
R$ 99,00

CORTESIA
R$ 149,00
CORTESIA
R$ 98,00
R$ 98,00
R$ 149,00

CORTESIA
R$ 180,00
CORTESIA
R$ 130,00
R$ 130,00
R$ 180,00

PROFISSIONAIS SÓCIOS ABO (ANUIDADE EM DIA)

01/06 À 16/08

17/08 À 20/09

21/09 À 11/10

CURSO DE 4 HORAS
CURSO INTERNACIONAL DE IMPLANTODONTIA
HANDS-ON
JORNADA DE HALITOSE
MÓDULO DE ESPECIALIDADE
MÓDULOS CONJUGADOS
MÓDULO + CURSO INTERNACIONAL DE IMPLANTODONTIA
PRÉ CONGRESSO

R$ 115,00
R$ 195,00
CORTESIA
CORTESIA
R$ 130,00
R$ 208,00
R$ 295,00
R$ 115,00

R$ 162,00
R$ 273,00
CORTESIA
CORTESIA
R$ 185,00
R$ 296,00
R$ 410,00
R$ 162,00

R$ 195,00
R$ 328,00
CORTESIA
CORTESIA
R$ 220,00
R$ 352,00
R$ 490,00
R$ 195,00

PROFISSIONAIS NÃO SÓCIOS

01/06 À 16/08

17/08 À 20/09

21/09 À 11/10

CURSO DE 4 HORAS
CURSO INTERNACIONAL DE IMPLANTODONTIA
HANDS-ON
JORNADA DE HALITOSE
MÓDULO DE ESPECIALIDADE
MÓDULOS CONJUGADOS
MÓDULO + CURSO INTERNACIONAL DE IMPLANTODONTIA
PRÉ CONGRESSO

R$ 158,00
R$ 265,00
CORTESIA
CORTESIA
R$ 240,00
R$ 384,00
R$ 405,00
R$ 158,00

R$ 252,00
R$ 371,00
CORTESIA
CORTESIA
R$ 382,00
R$ 612,00
R$ 567,00
R$ 252,00

R$ 310,00
R$ 445,00
CORTESIA
CORTESIA
R$ 480,00
R$ 768,00
R$ 680,00
R$ 310,00

ACADÊMICOS, PÓS-GRADUANDOS E RECÉM-FORMADOS (ATÉ DOIS ANOS)

01/06 À 16/08

17/08 À 20/09

21/09 À 11/10

CURSO DE 4 HORAS
CURSO INTERNACIONAL DE IMPLANTODONTIA
HANDS-ON
JORNADA DE HALITOSE
MÓDULO DE ESPECIALIDADE
MÓDULOS CONJUGADOS
MÓDULO + CURSO INTERNACIONAL DE IMPLANTODONTIA
PRÉ CONGRESSO

R$ 105,00
R$ 175,00
CORTESIA
CORTESIA
R$ 135,00
R$ 216,00
R$ 265,00
R$ 105,00

R$ 168,00
R$ 245,00
CORTESIA
CORTESIA
R$ 215,00
R$ 344,00
R$ 371,00
R$ 168,00

R$ 210,00
R$ 294,00
CORTESIA
CORTESIA
R$ 270,00
R$ 432,00
R$ 519,00
R$ 210,00

*Na compra antecipada de cursos ou módulos, ganhe a adesão ao Pré Congresso.

MÓDULO CONJUGADOS:
MÓDULO DE ESTÉTICA + MÓDULO DE IMPLANTODONTIA

MÓDULO DE HARMONIZAÇÃO FACIAL + MÓDULO DE ENDODONTIA

MÓDULO DE ESTÉTICA + MÓDULO DE HARMONIZAÇÃO FACIAL

MÓDULO DE HARMONIZAÇÃO FACIAL + CURSO DE PERIODONTIA

MÓDULO DE ESTÉTICA + MÓDULO DE ODONTOPEDIATRIA/ORTODONTIA

MÓDULO DE ENDODONTIA + CURSO: 100% DIGITAL (GLAUBER MACEDO RAMA)

MÓDULO DE ESTÉTICA + CURSO: 100% DIGITAL (GLAUBER MACEDO RAMA)

MÓDULO DE ENDODONTIA + CURSO: ODONTOLOGIA DIGITAL

MÓDULO DE ESTÉTICA + CURSO: ODONTOLOGIA DIGITAL (ALBANO

(ALBANO LUIS BUENO)

LUIS BUENO)

MÓDULO DE ENDODONTIA + CURSO INTERNACIONAL DE IMPLANTODONTIA

MÓDULO DE ESTÉTICA + CURSO INTERNACIONAL DE IMPLANTODONTIA

MÓDULO DE ODONTOPEDIATRIA/ORTODONTIA + CURSO INTERNACIONAL

MÓDULO DE IMPLANTODONTIA + CURSO INTERNACIONAL DE

DE IMPLANTODONTIA

IMPLANTODONTIA

CURSO DE PERIODONTIA + CURSO: 100% DIGITAL (GLAUBER MACEDO RAMA)

MÓDULO DE IMPLANTODONTIA + CURSO DE PERIODONTIA

CURSO DE PERIODONTIA + CURSO: ODONTOLOGIA DIGITAL (ALBANO

MÓDULO DE IMPLANTODONTIA + MÓDULO DE ENDODONTIA

LUIS BUENO)

MÓDULO DE IMPLANTODONTIA + CURSO: ODONTOLOGIA DIGITAL

CURSO DE PERIODONTIA + CURSO INTERNACIONAL DE IMPLANTODONTIA

(ALBANO LUIS BUENO)
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Qualificação Profissional

Confira a agenda de cursos da
UNIABO-PR para o segundo semestre
São vários cursos nas mais diferentes modalidades. As vagas são limitadas.
Acesse o site da ABO-PR e garanta já sua inscrição

Quem deseja investir em conhecimento para crescer
profissionalmente deve ficar atendo à agenda
de cursos ofertados pela UNIABO-PR, nas mais
variadas especialidades e modalidades. Confira:

ESPECIALIZAÇÃO

APERFEIÇOAMENTO
ORTODONTIA AVANÇADA,
ANCORAGEM ESQUELÉTICA
E ALINHADORES
Período: Ago. de 2019 a Dez. de 2020
Coordenação: Dr. Daniel Gheur Tocolini

ESPECIALIZAÇÃO ENDODONTIA

Carga Horária: 260 horas

Período: Ago. de 2019 a Jun. de 2019

Vagas: 12

Coordenação: Dr. Alexandre Roberto Heck

Descrição do curso: Atualizar Ortodontistas quanto as

Carga Horária: 855 horas

mais modernas técnicas ortodônticas como Biomecânicas
avançadas, Ortodontia digital 3D, ancoragem esquelética

Descrição do curso: Enfoque no treinamento clínico para

intra e extra alveolares, aparelhos autoligados (low force),

realizar odontometria eletrônica, instrumentação manual

planejamento e biomecânicas direcionados individualizando

e mecanizada. Atualização sobre recentes avanços em

cada caso clínico, gerenciamento de consultório ortodôntico,

técnicas e materiais endodônticos.

teoria, laboratório Hands on e prática clínica.

HARMONIZAÇÃO OROFACIAL
Coordenação: Dr. Sidmarcio Ziroldo

IMPLANTE E PRÓTESE SOBRE
IMPLANTE – FASES
CIRÚRGICA E PROTÉTICA

Carga Horária: 500 horas

Período: Set. de 2019 a Ago. de 2020

Vagas: 12

Coordenação: Dr. Luiz Renato Castellano

Descrição do curso: Capacitar o Cirurgião-Dentista a atuar na

Carga Horária: 192 horas

estética funcional da face, proporcionando um planejamento

Vagas: 12

completo e eficaz, atendendo todas as necessidades dos

Descrição do curso: Reforçar a importância do planejamento

pacientes para um tratamento de excelência.

integrado entre Cirurgiões-Dentistas, Protesistas e outras

Período: Ago. de 2019 a Jan. de 2021

que sejam necessárias. Serão abordados os planejamentos
sobre tomografias e softwares de cirurgia guiada, acelerando
o entendimento anatômico e trazendo segurança ao
profissional desde as primeiras cirurgias

ODONTOPEDIATRIA
Período: Ago. de 2019 a Dez. de 2019
Coordenação: Dra. Apoliana Reis
Carga Horária: 180 horas
Vagas: 24
Descrição do curso: Capacitar o Cirurgião-Dentista para o
atendimento do paciente infantil, provendo conhecimento
e o desenvolvimento de habilidades em situações clínicas
relacionados a esta fase da vida.
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Qualificação Profissional

ATUALIZAÇÃO
CIRURGIA DOS DENTES INCLUSOS
Período: Ago. de 2019 a Dez. de 2019
Coordenação: Dr. Marco Antonio de Oliveira Filho
Carga Horária: 60 horas
Vagas: 12
Descrição do curso: Foco na remoção de dentes inclusos,
muito embora todos os tipos de cirurgias ambulatoriais
possam ser realizados. É um preparatório para os programas
de Especialização e Residência em Cirurgia Buco Maxilo Facial,
mas pode ser cursado por aqueles que simplesmente querem
realizar cirurgias em consultório com maior segurança.

ODONTOLOGIA DO SONO:
TRATAMENTO DO RONCO,
APNEIA DO SONO E BRUXISMO
Período: Ago. de 2019 a Nov. de 2019
Coordenação: Dr. Rosalvo Amaral Junior
Carga Horária: 64 horas

documentar, planejar, comunicar, bem como para utilizála como ferramenta de marketing pessoal, seja feita com
equipamento profissional ou com celular (smartphone).

RESINA COMPOSTA EM DENTES
ANTERIORES / UMA OPÇÃO
“SUPER VIÁVEL” EM UM MUNDO
CERÂMICO
Período: 29 e 30 de Set. de 2019
Coordenação: Dr. Sérgio Vieira
Carga Horária: 14 horas
Vagas: 18
Descrição do curso: Demonstrar que há espaço para
a Resina Composta, desde que corretamente realizada.
Apresentar as propriedades ópticas que envolvem a seleção
de cor e a reprodução dessas propriedades em um outro
substrato, ou seja, na restauração de resina composta.

PLACAS OCLUSAIS: DA
INDICAÇÃO AO AJUSTE
Período: 15 de Ago. de 2019

Vagas: 12

Coordenação: Dr. Daniel Bonotto

Descrição do curso: Capacitar o Cirurgião-Dentista para

Carga Horária: 8 horas

indicação, conduta e administração dos efeitos colaterais no uso

Vagas: 20

dos aparelhos de avanço mandibular para controle do ronco e

Descrição do curso: Capacitar o Cirurgião-Dentista ou

apneia obstrutiva do sono, além de atualizar o conhecimento do

acadêmico de Odontologia na confecção e ajustes de placas

diagnóstico e tratamento do bruxismo do sono e da vigília.

oclusais indicadas para bruxismo do sono e controle de DTM.

CAPACITAÇÃO

ENDODONTIA EM DENTES
DECÍDUOS – ODONTOPEDIATRIA

TOXINA BOTULÍNICA E
PREENCHIMENTO FACIAL PARA O
CIRURGIÃO-DENTISTA

Período: 25 e 26 de Out. de 2019
Coordenação: Dra. Apoliana Reis
Carga Horária: 18 horas

Período: 02 e 03 de Set. de 2019

Vagas: 16

Coordenação: Dr. Sidmarcio Ziroldo

Descrição do curso: Fornecer conhecimento técnico e

Carga Horária: 22 horas

científico aos Cirurgiões-Dentistas, clínico-gerais, recém-

Vagas: 20
Descrição do curso: Informar técnicas para o correto uso na
Odontologia com ênfase em análise facial, abordando as mais
modernas técnicas de aplicação, buscando a Harmonização
Facial, conforme a Resolução 198/2019 do Conselho Federal
de Odontologia.

CURSOS RÁPIDOS
FOTOGRAFIA ODONTOLÓGICA DIGITAL
Período: 12 e 13 de Ago. de 2019
Coordenação: Dr. Oscar Fernando Machuca
Carga Horária: 16 horas
Vagas: 12
Descrição do curso: O objetivo é capacitar o

formados e estudantes de Odontologia, para que possam
realizar endodontia em dentes decíduos, com técnicas
contemporâneas.

IMERSÃO EM LAMINADOS
CERÂMICOS (FACETAS, LENTES
DE CONTATO E FRAGMENTOS)
Período: 27 e 28 de Out. de 2019
Coordenação: Dr. Sérgio Vieira
Carga Horária: 12 horas
Vagas: 18
Descrição do curso: Habilitar o profissional para a aplicação
das atuais e diferentes técnicas com laminados cerâmicos,
ensinando a realizar o diagnóstico, o planejamento e
a confecção de um protocolo, desde o preparo até a
cimentação do laminado cerâmico.

profissional para a implementação imediata das técnicas
fotográficas nas atividades diárias do seu consultório, para
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Responsabilidade Social

Cirurgiões-Dentistas e estudantes:
sejam voluntários do Projeto Educárie
O objetivo desta ação social é tratar e disseminar os cuidados para a prevenção
de doenças bucais a crianças e adolescentes carentes

A ABO-PR convida Cirurgiões-Dentistas e estudantes
de Odontologia para se tornarem voluntários do Projeto
Educárie, programa que faz parte da lista de ações de
responsabilidade social da entidade e visa a promoção da
saúde bucal de crianças e adolescentes carentes.
Os atendimentos acontecem uma vez por mês, sempre
aos sábados, na sede da ABO-PR. O coordenador deste
projeto, Dr. Fernando Machuca, reforça a importância
desta ação. “A maioria das crianças atendidas nunca
tinha ido ao dentista anteriormente. Então o resultado
deste trabalho ultrapassa a questão da saúde bucal,
pois ter um sorriso saudável mexe com a autoestima
destas crianças”, destaca, acrescentando que está
envolvido neste projeto desde quando ainda estava na
graduação.
Este ano foram atendidas, ao todo, 47 crianças com
menos de 12 anos, a maioria nas especialidades
de odontologia preventiva, restauração, estética,
endodontia e ortodontia, somando 135 procedimentos.
“Contamos com um banco de voluntários composto
por 74 pessoas. Porém temos muita rotatividade e
precisaríamos de mais profissionais para conseguirmos
atingir mais crianças”, informa.

Vale reforçar que sócios da ABO-PR que tiverem
participado de pelo menos 10 clínicas de forma voluntária
no Programa Educárie têm direito a 20% de desconto
nos cursos de Especialização, Aperfeiçoamento ou
Atualização oferecidos pela UNIABO-PR, até dois anos
após a sua graduação.

ABO-PR promove campanha
de doação de tampinhas
descartáveis
A ABO-PR convida todos os CirurgiõesDentistas
Campanha

sócios

a

Tampinha

contribuírem
Solidária.

com
Ao

a

doar

tampinhas descartáveis, como de margarina,
creme dental, garrafa pet, achocolatado,
entre outras, o profissional ajudará o Lar dos
Idosos do recanto Tarumã a comprar fraldas
geriátricas.
Selecione suas tampinhas e faça a higienização
das mesmas antes de doar. As caixas de
coleta dos donativos estão estrategicamente

Estudantes e profissionais interessados em contribuir
com este projeto e se tornar um voluntário podem
entrar em contato com a Associação pelo telefone:
(41) 3028-5822.

disponíveis na sede da Associação. Ajude o Lar
de Idosos, sua contribuição é fundamental!

JORNAL DA CLASSE | 8

Ações ABO-PR

Chopp Artesanal e Hambúrguer Gourmet
para celebrar o Dia dos Pais
O evento é gratuito e exclusivo para todos os Cirurgiões-Dentistas sócios. Como
as vagas são limitadas é necessário confirmar presença até o dia 2 de agosto
A ABO-PR convida os Cirurgiões-Dentistas sócios a participarem do evento em comemoração ao Dia dos Pais, que será
realizado no dia 8 de agosto, quinta-feira, às 19 horas, na sede da entidade (Rua Dias da Rocha Filho, 625, Alto da XV). Para
celebrar esta data tão importante será servido Chopp Artesanal e Hambúrguer Gourmet aos convidados.
O evento é gratuito e EXCLUSIVO para os sócios. Como as vagas são limitadas, as confirmações serão efetuadas por ordem
de ligação. Interessados devem entrar em contato com a entidade até o dia 2 de agosto, pelo telefone (41) 3028-5839.
Importante destacar que para participar do evento o associado deverá estar em dia com o departamento financeiro da entidade.

INDIQUE SEUS AMIGOS PARA OS CURSOS
DA UNIABO-PR E GANHE DESCONTOS
EXCLUSIVOS
A ABO-PR lançou no final de março a Campanha
Seu Colega é 10, que visa beneficiar com descontos
exclusivos os Cirurgiões-Dentistas que indicarem
amigos para os cursos ofertados pela UNIABO-PR.
Esta ação é dirigida para alunos, ex-alunos, associados
adimplentes e voluntários do Programa Educárie.
Quem estiver matriculado em algum curso de
Especialização ou Aperfeiçoamento que ainda não
tenha começado e indicar um colega para qualquer
curso destas modalidades terá desconto no valor da
mensalidade do curso, a partir da efetiva inscrição do
colega indicado.
O associado que se matricular como aluno de curso de
Especialização ou Aperfeiçoamento da UNIABO-PR tem
ainda direito à isenção da anuidade da ABO-PR durante
o período em que estiver no curso.
Associado que for ex-aluno da UNIABO-PR terá
desconto de 20% na mensalidade de um novo curso de
Especialização, Aperfeiçoamento ou Atualização.
Sócios da ABO-PR que tiverem participado de pelo
menos 10 clínicas de forma voluntária no Programa
Educárie também terão direito a 20% de desconto
nos cursos de Especialização, Aperfeiçoamento ou
Atualização, até dois anos após a sua graduação.
Consulte o regulamento completo no site da ABO-PR,
acesse www.aborpr.org.br

Confraternização com Jazz e Blues
As músicas de Ray Charles, Louis Armstrong,
Oscar Peterson e Jamie Cullum embalaram
a noite da diretoria da ABO-PR e de sócios
da entidade, no Dizzy Café Concerto, no
dia 22 de maio. O evento de Jazz & Blues
marcou a integração e a confraternização dos
Cirurgiões-Dentistas.
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Parcerias

Informe SOEPAR
informa vo

soepar.org.br

/soeparoﬁcial

FEDERAÇÕES DE MÉDICOS E CIRURGIÕES-DENTISTAS
PROPÕE MODELO PRA SALVAR SAÚDE PÚBLICA.

A

FMB – Federaçã o Mé dica Brasileira e a FNO – Federaçã o
Nacional dos Odontologistas, enviaram para o Ministro da
Saú de, Dr. Luiz Henrique Mandetta, duas propostas
contundentes que visam melhorar o acesso à atençã o e assistê ncia em
saú de nos procedimentos de mé dia complexidade, por meio de uma
parceria entre o SUS, Ministé rio da Saú de e consultó rios de Mé dicos e
Cirurgiõ es-dentistas da rede privada.
Nã o é de hoje a limitaçã o do SUS e ao acesso à assistê ncia da
saú de pela populaçã o. Sã o vá rias as debilidades que o atual sistema
impõ e: Equipamentos obsoletos ou com defeitos; problemas na oferta
de serviços; desorganizaçã o de um modo geral; interesses polıt́icos
regionais; pouca representatividade dos municıp
́ ios (principalmente os
menores) nas instâ ncias regionais; problemas com as licitaçõ es, seja na
demora ou nos casos de superfaturamento. As propostas das duas
federaçõ es propõ em resolver estes problemas com a contrataçã o de
clın
́ icas e consultó rios de mé dicos e cirurgiõ es-dentistas, utilizando a
base de pro issionais cadastrados no CNES, base instalada, altamente
quali icada, regularizada e utilizada juridicamente em contratos com as
operadoras de planos de saú de.
As entidades apresentam duas propostas: Na primeira o

Ministé rio da Saú de pagará por procedimentos realizados, valores
conforme tabela CBHPM e CBHPO. Na segunda propõ e-se a
contrataçã o por perıo
́ dos mın
́ imos de 20 horas semanais com a
remuneraçã o de R$ 15.000 (quinze mil reais) por mê s. Em ambos se
inclui os custos de á rea ixa, equipamentos, recursos humanos e
materiais de consumo que se fazem necessá rios. Este tipo de
prestaçã o de serviços (privados à rede pú blica) garante
democratizaçã o dos serviços de saú de, maior agilidade, atendimento
altamente quali icado e isenta o ministé rio da saú de de uma sé rie de
despesas e burocracias.
Este tipo de parceria é legal e, prevista pela por lei na
constituiçã o brasileira conforme artigos 197 e 199 da constituiçã o
federal. Paıśes como o Chile, França, Reino Unido e Alemanha tem
modelos similares implantados.
O Soepar, federado e com seu diretor presidente, Prof. Dr.
Fabiano Augusto S ier de Mello, també m diretor da FNO, acredita e
apoia esta iniciativa. A entidade paranaense tem atuado efetivamente
em modelos que aumentem a dignidade do Cirurgiã -dentista e a
saú de das pessoas. Trabalhará para que modelo parecido seja
aprovado e instalado no nosso estado, pois foi com iniciativa parecida
que o Soepar ajudou na elaboraçã o e na aprovaçã o da lei estadual
19.429, que obriga os planos de saú de pagarem os procedimentos
odontoló gicos conforme a tabela CBHPO. Desde entã o a entidade vem
travando batalhas judicias para que a lei seja cumprida.
Por isto se faz necessá ria a ajuda de todos os Cirurgiõ esdentistas, porque sem ela, a odontologia terá grande revé s.
Maté ria na ın
́ tegra: www.soepar.com.br

Informe CRO-PR
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Conhecimentos científico-histórico-culturais

Você conhece a história e o papel da
Academia Paranaense de Odontologia?
Quais as atividades/ações promovidas pela
Academia atualmente?
A Academia atua em alguns eixos. Através de reuniões
periódicas são realizadas apresentações que abordam
áreas científicas e histórico-culturais da Odontologia.
Outras atividades incluem participação junto à
Universidades para informação dos estudantes sobre
a Academia, assim como contatos com entidades afins
para estreitar laços e estimular a troca de informações.
Quais os requisitos para pertencer à Academia
Paranaense de Odontologia?
A Academia tem apenas 40 vagas para um universo de
milhares de profissionais no Paraná. Para a submissão há
que ocorrer vacância, por desligamento ou falecimento.
Dr. Antenor Neves Jr., Presidente da Academia
Paranaense de odontologia

A Academia Paranaense de Odontologia foi fundada
em 1979 em resposta à necessidade de aglutinar
profissionais experientes com a finalidade de organizar
e

disseminar

conhecimentos

científico-histórico-

culturais. Desde sua fundação, seus membros têm
procurado divulgar a memória e as conquistas da
profissão na área odontológica. O orador da entidade,
Dr. Marco Antonio L. Feres, concedeu entrevista ao
Jornal da Classe da ABO-PR para explicar um pouco
mais sobre as atividades da Academia, confira:
Qual o papel da academia na área Odontológica?
Em novembro de 1979 um pequeno grupo de CirurgiõesDentistas decidiu que havia chegado o momento
de criar no Paraná uma entidade que congregasse
profissionais com grande representatividade na área
científico-cultural. Os propósitos eram bem definidos:

O candidato deverá ter, no mínimo, 20 anos de efetivo
exercício profissional, possuir currículo que contemple
qualidades no aspecto clínico-científico-cultural e ser
reconhecido por valores éticos junto à comunidade.
Qual o legado da Academia para a Odontologia em
nosso Estado?
Pela descrição acima, podemos inferir que a Academia
promove o reconhecimento das personalidades que
construíram a História da Odontologia no Paraná ao
mesmo tempo em que estimula o contínuo estudo
e aperfeiçoamento científico-cultural dos temas
ligados à profissão.
Quem integra hoje a diretoria da Academia?
A atual diretoria é composta pelos Acadêmicos
Antenor Neves Jr.
Rodrigues

(Presidente), André

(Vice-Presidente),

Nereida

Moreira
Z.H.Dias

(Secretária Executiva), Monir Tacla (Diretor Financeiro),
e eu sou o atual Orador da entidade.

- Homenagear a Memória de Cirurgiões-Dentistas,
estimulando os jovens através dos seus exemplos.
- Desenvolver e estimular o estudo da Odontologia
Paranaense.
- Premiar Cirurgiões-Dentistas e estudantes de
Odontologia que contribuírem para o progresso
da Ciência.

“Desde sua fundação, seus
membros têm procurado divulgar
a memória e as conquistas da
profissão na área odontológica “

- Preservar a Cultura e a Memória da Odontologia em
nosso Estado.
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CU R SOS U N I A BO - P R

GARANTA JÁ
A SUA VAGA!
Especialização
• Curso de Especialização em Ortodontia – Formação
integral em: Prescrições de brackets, ortodônticas

Capacitação
• Toxina Botulínica e Preenchimento
Facial para Cirurgião-Dentista

ancoragem esquelética, alinhadores invisíveis, brackets
autoligados e mecânicas
• Prótese Dentária
• Implantodontia
• Ortodontia Straight Wire MBT com Ênfase em

Cursos Rápidos
• Imersão em Laminados Cerâmicos (Facetas, Lentes de •

Aparelhos Ortodônticos Autoligados

Contato e Fragmentos)

• Endodontia

• Resina Composta em Dentes Anteriores / Uma opção

• Implantodontia com Ênfase em Reabilitação Oral
Dentística
• DTM e Dor Orofacial
• Harmonização Orofacial

“ super viável” em um mundo cerâmico
• Sedação Medicamentosa em Odontologia para Clínico e
para o Especialista
• Fotografia Odontológica Digital

Aperfeiçoamento

• Placas Oclusais: Da indicação ao ajuste
• Endodondia em dentes Decíduos – Odontopediatria

• Endodontia
• Implante e Prótese sobre Implante –
Fases Cirúrgica e Protética
• Excelência em Ortodontia com Aparelhos
Autoligados
• Prótese Dentária, Fixa, Removível e Total
• Odontopediatria

Atualização
• Cirurgia Ambulatorial
• DTM e Dor Orofacial
• Odontologia do Sono: Tratamento do Ronco,
Apneia do sono e Bruxismo

INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES:

41. 3028-5807

uniabocursos@abopr.org.br
uniabo@abopr.org.br
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