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Palavra do Presidente
2020 será de muitas realizações  

2019 foi um período de muito trabalho para toda a diretoria e colaboradores da 
ABO-PR, especialmente devido aos preparativos para o XIV CIOPAR. Um grande 
congresso como o que realizamos este ano em Curitiba só é possível com o 
envolvimento e dedicação de todos. E isso pode ser percebido no sucesso que foi 
esta edição, que contou com a participação de aproximadamente 5 mil pessoas, 
entre profissionais, estudantes e fornecedores da área Odontológica. 

Em paralelo à organização deste grande evento, ainda no que diz respeito à 
disseminação de conhecimentos técnico-científicos, promovemos via UNIABO-PR 
diversos cursos e palestras nas mais diferentes áreas da Odontologia, em várias 
modalidades, como Especialização, Aperfeiçoamento, Atualização, Capacitação e 
Cursos Rápidos, todos coordenados por Cirurgiões-Dentistas renomados e com 
vasta experiência em suas respectivas áreas de atuação.

Outro grande marco que não podemos deixar de destacar foi a comemoração 
do Centenário da ABO-PR. A diretoria atual teve o privilégio de estar à frente da 
Associação nesta data tão importante, que foi bastante comemorada durante 
o jantar do Dia do Cirurgião-Dentista, no Clube Curitibano. Foi uma grande festa 
promovida em conjunto com o CRO-PR e o SOEPAR, celebrada por centenas de 
profissionais.  

Para 2020, muitas ações estão previstas. A agenda de cursos já está programada, 
sempre pensando em atender as necessidades de Cirurgiões-Dentistas de todas as 
áreas, em formatos que permitam maior flexibilidade na agenda dos profissionais. 
Também está prevista a realização de Meeting de Especialidades, com o objetivo de 
promover a troca de conhecimento científico e experiências clínicas de profissionais 
de renome nacional e internacional, e Cirurgiões-Dentistas paranaenses.

Reforço que o importante é seguir com o estudo e aperfeiçoamento para se 
destacar no mercado, bastante competitivo, e conseguir melhores resultados nos 
tratamentos de seus pacientes. 

Vamos realizar ainda duas campanhas de adesão ao plano de saúde Unimed, uma 
no primeiro semestre e outra no segundo, com valores muito atrativos para quem é 
associado à ABO-PR. Vale a pena conferir e contar com este diferencial. 

Na área de Responsabilidade Social, este ano conseguimos ampliar os atendimentos 
do Projeto Educárie, beneficiando centenas de crianças carentes, graças ao 
empenho da diretoria e de dezenas de estudantes e profissionais voluntários. Ano 
que vem devemos avançar ainda mais neste projeto, e esperamos contar com um 
número ainda maior de voluntários.

Na área social, serão promovidos alguns eventos em comemoração às datas 
importantes no calendário anual, sempre pensado em valorizar os profissionais e 
promover um momento de integração e confraternização entre todos.   

Por fim, aproveito a oportunidade para desejar boas festas à todos os nossos 
colegas e seus familiares, e que o ano de 2020 seja repleto de grandes realizações!

Dr. Dalton Luiz Bittencourt
Presidente da ABO-PR
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ABO-PR manterá atendimento nos meses de 
dezembro e janeiro
Na área administrativa, a Associação estará fechada nos dias 24, 25 e 31 de 
dezembro, e 1º de janeiro, mas nos dias 23, 26, 27 e 30 atenderá normalmente.

Horário de Final de Ano 

Nos meses de dezembro e janeiro, a ABO-PR manterá 
seu horário normal de atendimento ao público e aos 
associados. De acordo com o presidente, Dr. Dalton 
Bittencourt, o objetivo é que todos os serviços estejam 
disponíveis, tanto na UNIABO-PR quanto nos setores 
administrativos.

Na área administrativa, a Associação estará fechada 
nos dias 24, 25 e 31 de dezembro, e 1º de janeiro, 
mas nos dias 23, 26, 27 e 30 de dezembro atenderá 

normalmente. Já em 2020, as atividades iniciam logo 
no início do ano, no dia 2 de janeiro.

“A Associação estará aberta para quem precisar dela. 
Sem as férias coletivas, ganhamos mais dinamismo 
internamente, pois os colaboradores terão uma maior 
liberdade de escolha quanto ao período de suas férias 
ao longo do ano”, diz.

As pessoas interessadas em buscar atendimento 
Odontológico devem ligar para agendar horário 
pelo telefone (41) 3028-5813, ou 5814. O horário de 
atendimento será o mesmo, sempre das 8 às 12 horas, 
das 13h30 às 17h30, e das 18h30 às 22h30, sempre de 
segunda a sexta-feira. Aos sábados, os atendimentos 
são das 8 às 12 horas.

Os Cirurgiões-Dentistas sócios da ABO-PR que 
tiverem dúvidas em questões administrativas, como 
pagamentos, ou que queiram informações sobre início 
de aulas, também podem entrar em contato com a 
entidade em horário comercial. O telefone é (41) 3028-
5800.
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Balanço do ano 

A vice-presidente da ABO-PR, Dra. Cláudia Christianne 
Gobor, destaca que neste ano foram realizadas diversas 
ações que promoveram ainda mais a união da entidade 
de classe que representam a Odontologia paranaense, 
como o CRO-PR e o SOEPAR, a exemplo do XIV CIOPAR 
e o Jantar em comemoração ao Dia do Cirurgião-Dentista. 
Para o próximo ano a intenção é ampliar a agenda de 
cursos, palestras e eventos para trazer um número maior 
de profissionais para a Associação, de forma que a entidade 
se torne cada vez mais forte e representativa.

O Diretor de Assuntos Institucionais, Dr. Ermensson Luiz 
Jorge, que também ocupa a função de Vice-Presidente 
do CFO, destaca que este ano foi feito um trabalho 
intenso de supervisão da ética odontológica em todo 
o País, e que as ABO’s têm um papel importante neste 
processo ao incentivar o bom conceito da profissão. “Ao 
promover cursos de excelência reconhecidos pelo CFO, 
a ABO-PR está colaborando em muito com a qualificação 
técnica de milhares de Cirurgiões-Dentistas, o que reflete 
positivamente na promoção da saúde bucal da população”, 
considera. Ele reforça que a atuação conjunta e a parceria 
entre os Conselhos Regionais e Federal de Odontologia 
e as Associações de Classe Odontológica, contribuem 
para agilizar o atendimento às demandas comuns da área 
Odontológica em todo o Brasil.

De acordo com a diretora Financeira, Dra. Nereida Zuleika 

H. Dias, mesmo em tempos difíceis, o saldo da ABO-PR 
foi positivo. “Trabalhamos o ano de 2019 com superávit 
financeiro principalmente devido à boa administração da 
escola, aumento do número de alunos e contribuição dos 
associados em decorrência dos benefícios que a entidade 
oferece”, ressalta. Além disso, ela considera que tudo isso só 
foi possível graças ao controle das despesas que conseguiu 
adequar todos os custos, mesmo com a realização de 
benfeitorias na sede e o XIV CIOPAR.

Um ano de grande marco para a entidade que celebra 
em 2019 seus 100 anos de atuação no Estado do Paraná. 
Para o Diretor Secretário, Dr. Ivan Toshio Maruo, este ano 
foi de intenso trabalho. “Tivemos dois grandes eventos 
para organizar, o jantar de comemoração ao Centenário 
da entidade e o XIV CIOPAR, que foi um grande sucesso”, 
enfatiza. O Cirurgião-Dentista foi responsável pela 
organização de 500 trabalhos científicos durante o 
congresso, contando com apresentações e avaliações.

“Foi muito gratificante, pois contei com uma comissão 
atuante, com professores de várias instituições que 
nos auxiliaram como avaliadores, e com acadêmicos e 
profissionais que apresentaram pesquisas e casos clínicos 
de excelência”, frisa.

A UNIABO-PR também ganhou destaque em 2019. Foram 
acrescentados cursos de curta duração na programação 

Confira a retrospectiva das principais 
ações realizadas pela ABO-PR em 2019
Entidade encerra o ano celebrando 100 anos de história, muito trabalho, 
campanhas e ações que impactaram os milhares de Cirurgiões-Dentistas
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regular, além de um novo curso de Especialização, de 
Harmonização Orofacial. “Ambos modelos tiveram grande 
aceitação. Demos sequência ao programa de educação 
continuada, que proporcionou palestras gratuitas 
quinzenais ao longo de todo o ano, além da organização do 
maior Congresso de Odontologia do sul do País”, celebra o 
Diretor da UNIABO-PR, Dr. Sérgio Vieira. 

Mas o trabalho não para por aí. Para o próximo ano novas 
ações estão sendo desenhadas, como o fortalecimento da 
parceria com as empresas do segmento. “Nossa intenção é 
trazer para Curitiba os melhores cursos, sem custo ou a um 
custo muito baixo para os profissionais”, reforça Dr. Sérgio.

O Diretor de Patrimônio, Dr. Egas Moniz de Aragão, 
destaca as obras de contenção de enchente concluídas 
com sucesso e aprovadas com êxito após uma grande 
inundação na região que não causou nenhum dano na 
sede da ABO-PR. Ele lembra que estas obras estão sendo 
sempre aprimoradas já que a instabilidade climática se 
tornou a nova realidade.

“Outra ação que finalizamos esse ano foi a reforma 
completa do telhado, comprometido pela idade do imóvel e 
por cupins. Além disso, nos preocupamos com a segurança, 
ampliando os dispositivos para melhor prevenir roubos 
ao patrimônio de nossa Associação”, amplia. O diretor 
complementa que foi adquirida uma filmadora de ponta 
para as aulas demonstrativas, melhorando ainda mais a 
performance para os Cirurgiões-Dentistas.

Para o próximo ano a diretoria pretende construir um novo 
laboratório para as aulas demonstrativas e laboratoriais, 
além de dar continuidade às obras e serviços de manutenção 
da sede, com foco na melhoria contínua da estrutura da 
Associação. 

Na Diretoria de Esportes, o Dr. Osiris Pontoni Klamas 
destaca que para o ano que vem a intenção é promover 
mais eventos esportivos para sensibilizar os sócios sobre 
a importância de praticar alguma atividade física a fim de 
manter a saúde em dia e ter mais qualidade de vida. “Vamos 
convidar profissionais da área Odontológica que sejam 
referência em algumas modalidades esportivas, para que 
venham até a ABO-PR promover palestras de estímulo e 
incentivo aos sócios da entidade”, frisa.

O Dr. André Vinicius Kaled Segato passou a fazer parte da 
Diretoria de Marketing em julho deste ano e mesmo com 
as ações já em andamento pode contribuir em muito. “A 
ABO-PR tem como um de seus princípios zelar por uma 
Odontologia melhor, tanto para os profissionais da área 
quanto para a sociedade. Nesse contexto, o ano de 2019, 
para a ABO-PR, foi muito especial, antes de tudo pelo seu 
aniversário de 100 anos. Além disso, inúmeros eventos 
foram promovidos em prol da classe odontológica”, destaca.

A direção acadêmica tem papel fundamental para disseminar 
a importância da ABO-PR aos formandos, acadêmicos e 
profissionais recém-formados de Odontologia. O Diretor 
desta pasta, Dr. Oscar Fernando Machuca, conta que 
periodicamente são realizadas palestras nas universidades 
para aproximar os futuros profissionais, demonstrando 
tudo que é realizado em prol deles, e a estrutura da 
ABO-PR. Existem ainda outras ações como o churrasco 
de comemoração com os formandos das faculdades de 
Curitiba na sede da entidade, a cada semestre, em que 
os alunos são recepcionados para celebrar e conhecer a 
Associação. 

“Realizamos palestras gratuitas quinzenalmente, também 
na sede, sobre os mais variados assuntos da área 
Odontológica, justamente para atrair novos profissionais 
para conhecerem a ABO-PR. Buscamos sempre agregar 
mais conhecimentos e aproximar a classe. Esse é o nosso 
papel”, ressalta.

A Diretoria Social, conduzida pelo Dr. Celso Minervino 
Russo, proporcionou aos associados momentos de 
descontração e valorização dos Cirurgiões-Dentistas. 
“Um dos grandes destaques desta pasta foi o jantar em 
comemoração aos 100 anos da entidade, realizado no 
dia 19 de outubro, cuidadosamente organizado para 
enfatizar toda a história e atuação da ABO-PR no Estado”, 
destaca Dr. Celso. Foram promovidos ainda eventos em 
comemoração ao Dia da Mulher e Dia dos Pais, com chopp 
e hambúrguer gourmet. “Ações como estas nos permite 
interagir em ambiente mais descontraído, fomentando a 
integração e união da classe”, reforça.

Durante todo o ano a ABO-PR, através da Diretoria de 
Ação Social, buscou ativamente realizar campanhas para 
gerar impacto positivo a pacientes carentes. “Fizemos uma 
campanha de arrecadação de tampinhas de garrafa que 
resultou em 36 dúzias de fraldas geriátricas para o Lar dos 
Idosos do Tarumã. Outro grande trabalho foi a captação 
de doações de latas de leite em pó para a Associação 
Paranaense de Apoio à Criança com Neoplasia (APACN), 
que rendeu dezenas de doações”, pontua o diretor de Ação 
Social, Dr. Luiz Antônio de Almeida. 

O Projeto Educárie também teve o apoio dessa diretoria 
na obtenção de materiais fundamentais para a realização 
da ação. Através de visitas em algumas instituições (Casa 
do Servo Sofredor, Centro de Transformação Social Vida 
Nova, APACN), a ABO-PR também buscou melhorar a 
qualidade na educação, além da saúde bucal. O Centro 
de Transformação Social Vida Nova foi presenteado 
com doações de livros para preencher a biblioteca que 
estava praticamente sem livros. “Todas essas iniciativas 
contribuíram para as pessoas envolvidas dos dois lados, 
o que nos deixa muito orgulhosos de poder fazer parte 
deste projeto. Que em 2020 venham outras tantas ações”, 
finaliza.
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Pós CIOPAR 

Cerca de 5 mil pessoas, entre estudantes, profissionais 

e fornecedores da área Odontológica prestigiaram o XIV 

CIOPAR organizado pela ABO-PR em outubro de 2019. 

Este ano, o evento teve como tema central a Odontologia 

Digital, com o objetivo de apresentar as técnicas inovadoras 

lançadas no Brasil e em outros países nos últimos anos, 

os avanços em termos de materiais e equipamentos, bem 

como para debater sobre os impactos das novas tecnologias 

no dia a dia dos profissionais da área da saúde e o quanto 

estas transformações têm melhorado os resultados dos 

tratamentos de pacientes em todas as especialidades.

O congresso contou com diversos Cursos e Módulos 

nas mais diversas áreas da Odontologia, para que os 

Cirurgiões-Dentistas pudessem não apenas atualizar, mas 

também aprofundar os conhecimentos técnico-científicos. 

Na programação havia ainda palestras de hora em hora, 

abordando os mais diferentes temas de interesse de 

estudantes e profissionais.   

 Na grande feira comercial, realizada concomitante à 

programação científica, mais de 50 expositores tiveram 

a oportunidade de apresentar sua marca, seus produtos e 

serviços para os congressistas, sendo um canal estratégico 

para captação de novos clientes e realização de negócios.

Ao final de cada dia, após uma intensa programação técnica, 

os participantes puderam aproveitar o happy hour , sempre 

com muita música e chopp para garantir um momento de 

descontração, confraternização e integração.   

Mais uma vez, a ABO-PR agradece a todos que contribuíram 

direta ou indiretamente com o sucesso desta edição 

do congresso, em especial aos palestrantes que vieram 

de diversas partes do Brasil e de fora, os expositores 

que participaram da Feira e todos os congressistas que 

prestigiaram o evento. 

XIV CIOPAR reuniu cerca de 5 mil pessoas 
nos três dias de congresso
Evento teve como tema central a Odontologia Digital, a fim de apresentar as 
técnicas inovadoras lançadas no Brasil e em outros países nos últimos anos
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Representatividade

Este ano foi de muito trabalho para o Dr. Celso Russo, 

que além de Diretor da ABO-PR, é também Tesoureiro-

Geral da ABO Nacional. “De janeiro até agora 

estávamos colocando a entidade nacional em ordem, 

focados na reestruturação financeira, reduzindo 

despesas e buscando novas receitas. Depois de 10 

meses de muita dedicação, conseguimos viabilizar 

superávit nas contas da Associação”, destaca. 

Outro trabalho relevante foi o de realinhamento com 

a Rede ABO, a fim de que as secções de todo o Brasil 

pudessem perceber a importância da ABO Nacional e 

contribuíssem financeiramente com a entidade para 

que, a partir do próximo ano, as ações propostas para 

promover o crescimento da área Odontológica e a 

valorização dos profissionais possam efetivamente 

ser desenvolvidas.        

“Precisamos resgatar a representatividade da ABO 

Nacional, que tem papel fundamental na promoção 

da Odontologia nacional e internacional”, destaca 

Dr. Celso Russo. Atualmente, a entidade nacional 

conta com cerca de 90 mil associados, mas trabalha 

em defesa de milhares de profissionais brasileiros, 

trazendo vantagens e benefícios para toda a classe.

Dr. Dalton Luiz Bittencourt assume 
vice-presidência do CDN

O presidente da ABO-PR, Dr. Dalton Luiz Bittencourt 

assumiu recentemente a vice-presidência do 

Conselho Deliberativo Nacional (CDN). O órgão 

máximo da ABO Nacional tem como função fiscalizar 

o cumprimento das disposições estatutária e 

regimental, ele é composto por todos os presidentes 

das seções. Com experiência adquirida ao longo de 

muitos anos no associativismo, o Dr. Dalton acredita 

estar preparado para esse novo desafio, contribuindo 

para o engrandecimento da ABO Nacional.

ABO Nacional passa por reestruturação 
financeira com gestão do Dr. Celso Russo  
Tesoureiro-Geral da entidade nacional informa que depois de 10 meses de 
muito trabalho foi possível viabilizar superávit nas contas da Associação
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Pós Dia do Cirurgião-Dentista e Centenário da ABO-PR 

O clima de festa e confraternização marcou o jantar em comemoração ao Dia do Cirurgião-Dentista, promovido pela ABO-PR, em 
parceria com o CRO-PR e o SOEPAR, no dia 19 de outubro, no Salão Azul do Clube Curitibano. O evento, que reuniu mais de 400 
pessoas, consolidou a união das três entidades representativas da Odontologia paranaense.   

E a comemoração foi dupla. No jantar também foi celebrada outra data muito importante: o Centenário da ABO-PR. “É muita 
responsabilidade e também um privilégio estar à frente da Associação nesta data tão marcante para a sua história, que foi construída 
com ética e retidão por diversos Cirurgiões-Dentistas que passaram pelas várias diretorias, ao longo de 100 anos. Todos dedicados 
ao associativismo, atuando voluntariamente na defesa dos interesses de toda a classe odontológica”, destaca o presidente Dr. 
Dalton Luiz Bittencourt.

Na oportunidade, ABO-PR e o CRO-PR homenagearam seus sócios remidos entregando certificados para aqueles Cirurgiões-
Dentistas que sempre participaram da Associação e do Conselho em todas as fases de sua vida profissional. O Cirurgião-Dentista 
Dr. Celso Russo recebeu a Medalha Luiz Piloto, maior condecoração concedida pela entidade.

Confira os registros de alguns dos melhores momentos desta grande festa:

Celebração do Dia do Cirurgião-Dentista 
marcou também os 100 anos da ABO-PR 
Jantar realizado no Salão Azul do Clube Curitibano reuniu mais de 400 pessoas e 
consolidou a união das três entidades que representam a área Odontológica no PR
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Projeto Educárie conquista mais sorrisos 
em 2019

Projeto Educárie 

Projeto atendeu mais 3 instituições neste ano e elevou a saúde bucal de mais de 
100 crianças carentes e, desde agosto, ampliou atendimento para adultos 

O Projeto Educárie vem causando cada vez mais impacto 

positivo em crianças de instituições atendidas na ABO-PR. 

Neste ano de 2019, o projeto atendeu três instituições, o que 

resultou em mais de 100 atendimentos.

 “A ABO hoje está mais preparada para atender as 

necessidades de tratamentos que nós temos, além de focar 

na orientação de higiene e promoção da saúde, temos forte 

comprometimento com a saúde efetiva, ou seja, resolver o 

problema no momento”, diz o coordenador do Educárie, Dr. 

Oscar Fernando Machuca. 

Já se passaram três anos desde que assumiu o projeto 

Educárie na ABO-PR e Dr. Machuca se orgulha dos sorrisos 

conquistados. Ele reforça que o objetivo não é atender 

quantidade, e sim com qualidade e fazer o acompanhamento 

adequado dessas crianças.

“O Projeto Educárie já se consolidou na ABO-PR e temos 

muito orgulho do trabalho que vem sendo realizado, desde a 

escolha das instituições, até o resultado após o atendimento. 

Temos ideias sim de expansão, mas não temos a intenção 

de tornar um processo fabril, prezamos pela qualidade e o 

carinho com que atendemos cada criança que passa por 

nossas mãos”, reforça.

E não são apenas as crianças que se beneficiam com as visitas 

ao Projeto, os voluntários também se orgulham de fazer parte 

desta história. Como é o caso da estudante de Odontologia 

da Universidade Positivo, Eduarda Santini. “É muito bom e 

gratificante poder ajudar com o projeto Educárie. Levar um 

pouco de alegria para as crianças, cada um contribui com 

aquilo que sabe e pode fazer. A gente recebe muito mais do 

que doa”, afirma a voluntária.

O avanço do Projeto também depende da participação e 

comprometimento de voluntários. A cada sábado a demanda 

é de pelos menos 30 pessoas para que seja possível realizar 

uma boa clínica. Por isso, o projeto está sempre aberto para 

receber novos participantes, estudante e profissionais que 

queiram doar um pouco do seu tempo.

“Para lidar com a criança não são necessárias muitas 

habilidades, com paciência e dedicação vemos que é possível 

conquistá-los. Acompanho de perto cada atendimento e 

prezo pelo respeito ao limite de cada criança. Nós nunca 

forçamos mais do que elas podem”, ressalta o Dr. Machuca. 

Ele afirma ainda que é natural algumas chegarem com medo, 

mas com atenção, a imagem de que “ir ao dentista dói”, se 

reverte em uma ideia positiva. 

Ampliação do projeto

A partir de agosto iniciou um projeto piloto 
que visa ampliar o atendimento para adultos, 
dentro do próprio Educárie. De acordo com 
o coordenador do projeto, a ideia começou 
a partir dos cuidadores das instituições que 
acompanham as crianças e têm carência de 
atendimento odontológico.

“É uma nova oportunidade para voluntários que 
talvez não tenham afinidade no atendimento 
com crianças. Certamente, com o avanço da 
ideia, precisaremos de mais profissionais para 
atender esse novo braço do Educárie”, convida 
Dr. Machuca.
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A ABO-PR preparou uma ampla agenda de cursos técnico-científicos, nas mais diversas áreas da Odontologia e em diferentes 

modalidades, para oferecer aos Cirurgiões-Dentistas uma variedade de opções para que os profissionais possam investir na 

atualização dos conhecimentos, logo no primeiro semestre de 2020. Confira:

Cursos para 2020

ESPECIALIZAÇÃO

DENTÍSTICA
Coordenador: Dr. Sergio Vieira, Mestre e Doutor em Dentística.

Duração: Março de 2020 à março de 2022

Carga Horária: 855 horas 

Periodicidade: Mensal 

Diferencial do curso: Corpo docente com especialização, 

mestrado e doutorado, com grande experiência clínica. O curso 

abordará desde prevenção até prótese sobre implante. Serão 

trabalhados os procedimentos menos invasivos com resina 

composta, visto que o curso tem um forte apelo estético, além 

de casos de restaurações anteriores estéticas como dentes 

fraturados, fechamento de diastemas, dentes conóides e 

facetas em resina composta. Serão abordadas também 

técnicas simplificadas como a bulk fill para dentes posteriores 

e técnicas complexas para pacientes mais exigentes 

esteticamente. “Vamos trabalhar intensamente a parte 

protética em cerâmica, tanto em posterior quanto em anterior, 

com lentes de contato, facetas, fragmentos cerâmicos, Inlays/

onlays/overlays, coroas, bem como grandes tratamentos em 

cerâmica, que envolvem a reabilitação oclusal, a confecção de 

placas de bruxismo, chegando até a prótese sobre implante, 

pois o profissional da área reabilitadora estética não pode se 

omitir na parte implanto-protética, quando o paciente não 

tem algum elemento dentário”, destaca Dr. Sergio Vieira. Ainda 

na interface destes procedimentos o curso contemplará: 

fotografia, planejamento digital, scaneamento digital, toxina 

botulínica e preenchimento com ácido hialurônico.

IMPLANTODONTIA 
Coordenadores: Dra. Renata Ribas, Especialista em 

Implantodontia, e Dr. Marcos R. Pupo Baptista da Silva, 

Mestre em Implantodontia.

Duração: Março de 2020 à junho de 2022

Carga Horária: 1151 horas 

Periodicidade: Mensal 

Diferencial do curso: Formar Especialistas em Implantodontia 

com capacidade de diagnóstico e resolução de casos simples 

e complexos de reabilitação com implantes e próteses sobre 

implantes, assim como em procedimentos de regeneração 

óssea guiada. O curso irá oferecer todo o conteúdo teórico 

e prático na realização de um protocolo de planejamento 

para que o caso possa ser reabilitado com características de 

estética e função adequadas.

“Ao concluir o curso, os profissionais estarão aptos a realizar 

enxertos de tecidos moles e duros, cirurgias avançadas, 

reabilitação com carga imediata e tardia, permitindo a 

resolução dos mais diversos planejamentos”, informa a Dra. 

Renata Ribas.

PRÓTESE DENTÁRIA
Coordenadora: Dra. Juliana Saab Rahal, Mestre e Doutora em 

Clínica Odontológica - área de Prótese Dentária.

Duração: Março de 2020 à dezembro de 2021

Carga Horária: 960 horas 

Periodicidade: Mensal 

Diferencial do curso: Capacitar o aluno para a realização de 

diagnóstico, planejamento e execução de procedimentos 

laboratoriais e clínicos necessários para a confecção 

de Próteses Fixas, Próteses Removíveis, Próteses Totais 

Convencionais e Próteses sobre Implante, desde sua 

apresentação básica até casos mais extensos e complexos. 

Aulas inicias são laboratoriais, para reforçar toda a base dos 

procedimentos a serem realizados clinicamente, e aprender 

novas técnicas geralmente não ministradas nos cursos de 

graduação. Na sequência inicia-se o atendimento clínico a 

pacientes.”O mais atrativo é que o curso abrange todas as 

áreas restauradoras de uma reabilitação oral, incluindo casos 

complexos e casos estéticos. Vale ressaltar que a equipe de 

professores é altamente especializada e atualizada com as 

técnicas, materiais e equipamentos mais modernos utilizados 

na Odontologia de hoje”, destaca Dra. Juliana Saab Rahal, 

acrescentando que o curso irá abordar todos os tipos de 

prótese.

Programe-se para os cursos UNIABO-PR
que iniciam no primeiro semestre de 2020
Confira a programação completa nas próximas páginas e garanta a sua inscrição 
no curso que deseja se atualizar e aprofundar os conhecimentos técnicos 
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Cursos para 2020

ORTODONTIA INTEGRAL
Coordenadora: Dra. Sabine Westphal Vieira, Mestre em 

Ortodontia.

Duração: Agosto de 2020 à julho de 2023

Carga Horária: 1500 horas 

Periodicidade: Mensal 

Diferencial do curso: Desenvolver a prática clínica 

ortodôntica baseada em evidência científica, 

acompanhando as evoluções apresentadas em grandes 

congressos e periódicos de maior impacto. O objetivo 

é formar especialistas capazes de realizar diagnósticos 

ortodônticos diferenciais, planejar casos complexos e 

realizar tratamentos individualizados, incluindo a utilização 

de ancoragem esquelética, diferentes tipos de dispositivos/

arcos/brackets e alinhadores. “Vamos abordar mecânicas 

ortodônticas com brackets standard e pré-ajustados, 

convencionais e auto-ligados, com e sem ancoragem 

esquelética (mini-implantes e mini-placas), na realização 

de tratamentos ortopédicos e/ou ortodônticos e 

ortocirúrgicos”, destaca a Dra. Sabine Westphal Vieira.

ENDODONTIA
Coordenador: Dr. Alexandre Roberto Heck, Prof. Associado 

IV da Disciplina de Endodontia da UFPR, Mestre e Doutor em 

Endodontia.

Duração: Abril de 2020 à fevereiro de 2022

Carga Horária: 756 horas 

Periodicidade: Quinzenal

Diferencial do curso: “O objetivo é formar e habilitar 

profissionais para o uso das novas tecnologias e resolução 

de problemas endodônticos complexos, via canal ou por 

meio da cirurgia para-endodôntica. Têm um forte apelo no 

treinamento clínico e acompanhamento de professores com 

vasta experiência na área de Endodontia. Novas tecnologias 

como odontometria eletrônica, diferentes protocolos de 

instrumentação automatizada e a hibridização destes; 

sistemas de limpeza dos canais radiculares, obturação 

termoplastificada, uso de microscopia operatória e recentes 

avanços dos materiais endodônticos (biomaterias), suas 

indicações e técnicas de aplicação, por exemplo, têm uma 

curva de aprendizado. Nossa preocupação é procurar 

encurtá-la”.

APERFEIÇOAMENTO

ORTODONTIA AVANÇADA, ANCORAGEM 
ESQUELÉTICA E ALINHADORES 
Coordenador: Dr. Daniel Gheur Tocolini, Doutor em 

Odontologia Clínica, Mestre em Ortodontia, Especialista em 

Odontopediatria, OFM e Ortodontia.

Duração: Março de 2020 à agosto de 2021

Carga Horária: 308 horas 

Periodicidade: 3 primeiros meses mensal, depois a cada 45 dias.

Diferencial do curso: Atualizar o Ortodontista para o uso de 

Sistemas Autoligados, Alinhadores, Ancoragem intra e extra 

alveolar, além de enfatizar a importância do diagnóstico e 

análise facial. Discussão de planejamento ortodôntico com 

equipe experiente e uso da biomecânica direcionada. 

ENDODONTIA
Coordenador: Dr. Alexandre Roberto Heck, Prof. 

Associado IV da Disciplina de Endodontia da UFPR, Mestre 

e Doutor em Endodontia.

Duração: Março de 2020 à dezembro de 2020

Carga Horária: 180 horas 

Periodicidade: Mensal

Diferencial do curso: Atualizar quanto aos recentes 

avanços em técnicas e materiais. Enfoque no treinamento 

clínico, com acompanhamento de professores com vasta 

experiência de consultório. Enfoque no treinamento clínico 

para realizar odontometria eletrônica, instrumentação 

manual e mecanizada. atualização sobre recentes avanços 

em técnicas e materiais.

IMPLANTODONTIA AO ALCANCE 
CLÍNICO 
Coordenadores: Dra. Renata Ribas, Especialista em 

Implantodontia, e Wilson Batista, Especialista em 

Implantodontia

Duração: Março de 2020 à dezembro de 2020

Carga Horária: 180 horas 

Periodicidade: Mensal 

Diferencial do curso: Capacitar e treinar os profissionais 

a planejarem e executarem cirurgias de pequena e média 

complexidades, bem como suas resoluções protéticas. O 

objetivo é oferecer todo o conteúdo teórico e prático na 

realização de um protocolo de planejamento para que o 

caso possa ser reabilitado com características de estética 

e função adequadas.

PRÓTESE DENTÁRIA
Coordenador: Dr. Ederson Áureo Gonçalves Betiol, Mestre 

e Doutor em Prótese Dentária

Duração: Março de 2020 à dezembro de 2020

Carga Horária: 240 horas 

Periodicidade: Quinzenal

Diferencial do curso: Abordar o tratamento protético, 

abrangendo diagnóstico, plano de tratamento, sequência 

de terapias, técnicas protéticas, além de discutir seus 
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objetivos e limitações. Desta forma o clínico geral estará 

apto a oferecer tratamento de qualidade aos pacientes que 

demandam uma terapia protética. O curso conta com muita 

prática clínica, abordando todas as áreas da Prótese: fixas, 

removíveis, totais, Prótese Sobre Implante, facetas, lentes 

de contato e oclusão voltada para a prótese. “O sucesso 

do tratamento protético depende do diagnóstico e do 

planejamento correto de cada caso clínico, então o objetivo 

é abordar desde o diagnóstico, o plano de tratamento, 

sequência de terapias, até as técnicas protéticas, bem como 

discutir seus objetivos e limitações. Desta forma o clínico 

geral estará apto a oferecer tratamento de qualidade aos 

pacientes que demandam uma terapia protética”, diz Dr. 

Ederson Áureo Gonçalves Betiol. 

IMPLANTE E PRÓTESE SOBRE IMPLANTE 
- FASES PROTÉTICA E CIRÚRGICA 
Coordenador: Dr. Luiz Renato Castellano, Mestre e 

Especialista em Periodontia e Especialista em Prótese 

Dentária.

Duração: Abril de 2020 à abril de 2021

Carga Horária: 192 horas 

Periodicidade: Quinzenal 

Diferencial do curso: O curso destaca a importância do 

planejamento integrando prótese e implante, e mesmo 

outras especialidades como Periodontia e oclusão, 

necessário para que o paciente e os profissionais saibam 

- desde antes do tratamento - quais são as possíveis 

limitações e o prognóstico do caso a ser alcançado. “Vale 

frisar também que este é um curso ininterrupto há 20 

anos na ABO-PR. Existe um grande número de pacientes 

que procuram a entidade para este tipo de tratamento, o 

que dá condições para os alunos realmente praticarem os 

conhecimentos das aulas teóricas. Desde 2006, o sistema 

utilizado é o Cone-morse. Trabalharemos os planejamentos 

sobre tomografias e softwares de cirurgia acelerando o 

entendimento anatômico e trazendo segurança ao paciente 

desde as primeiras cirurgias”, salienta Dr. Luiz Renato 

Castellano.

CIRURGIA ORAL MENOR
Coordenador: Dr. Italo Nogiri Filho, Especialista e Mestre 

em Periodontia.

Duração: Março de 2020 à dezembro de 2020

Carga horária: 180 horas

Periodicidade: Quinzenal

Diferencial do curso: Capacitar Cirurgiões-Dentistas a 

diagnosticar, planejar, executar e tratar complicações de 

cirurgia oral menor como extração de siso, patologia e 

casos com menor complexidade em Implantodontia.

Cursos para 2020
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ATUALIZAÇÃO

DTM E DOR OROFACIAL 
Coordenador: Dr. Daniel Bonotto, Doutor em Odontologia, 
Mestre em Ciências da Saúde e Especialista em DTM e DOF.

Duração: Março de 2020 à Agosto de 2020
Carga Horária: 48 horas
Periodicidade: Mensal
Diferencial do curso: Curso teórico e clínico com atendimento 
de pacientes, voltado ao clínico geral e aqueles que 
pretendem reciclar conhecimentos da Especialidade de DTM 
e Dor Orofacial. o objetivo é capacitar o Cirurgião-Dentista 
no diagnóstico e tratamento conservador das disfunções 
temporomandibulares. “O treinamento conta com dois pontos 
fortes: o atendimento clínico de pacientes para realizar este 
tratamento, e contar com uma equipe de professores que são 
referência nacional”, destaca Dr. Daniel Bonotto.

RECONSTRUÇÃO ÓSSEA VERTICAL 
E HORIZONTAL – SIMULTÂNEAS À 
IMPLANTAÇÃO
Coordenador: Dr. Anderson Kovaleski, Especialista em 
Implantodontia e Periodontia.

Duração: Março de 2020 à julho de 2020
Carga Horária: 100 horas
Periodicidade: Mensal

Diferencial do curso: O curso é voltado para Cirurgiões-
Dentistas que atuam nas áreas de Periodontia, Implantodontia 
e Cirurgia Buco-maxilo-facial. Foca na restauração de áreas de 
rebordo alveolar reabsorvido em altura e/ou espessura, com a 
aplicação de técnicas de implantação e enxertia simultâneas. 
Visa facilitar a tomada de decisão de qual caminho terapêutico 
tomar, aumentando o conhecimento teórico e prático de 
resoluções cirúrgicas de reabsorções ósseas e defeitos 
gengivais complexos.

CAPACITAÇÃO

HARMONIZAÇÃO OROFACIAL COM 
FOCO EM TOXINA BOTULÍNICA E 
PREENCHIMENTO FACIAL 
Coordenador: Dr. Sidmarcio Ziroldo, Mestre em Ortodontia 
e Especialista em Harmonização Facial com Toxina Botulínica 
e Implantes Faciais.
Duração: 25 e 26 de junho de 2020
Carga Horária: 20 horas
Periodicidade: 2 dias
Diferencial do curso: Informar técnicas estéticas funcionais 
para a harmonização facial de acordo com a resolução 
198/2019 do CFO. O curso habilita o profissional para ter um 
grande diferencial diante do mercado de trabalho, associando 
as outras especialidades que integram a estética e função da 
odontologia.

Cursos para 2020
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Cursos para 2020

CURSOS RÁPIDOS 

FOTOGRAFIA ODONTOLÓGICA DIGITAL
Coordenador: Dr. Oscar Fernando Machuca, Mestre em 

Ortodontia.

Duração: 05 e 06 de março de 2020

Carga Horária: 16 horas 

Periodicidade: 2 dias 

Diferencial do curso: Capacitar o profissional para a 

implementação imediata das técnicas fotográficas nas 

atividades diárias do seu consultório, para documentar, 

planejar, comunicar, bem como para utilizá-la como 

ferramenta de marketing pessoal, seja feita com 

equipamento profissional ou com celular (smartphone). 

“Vamos abordar as técnicas para protocolos fotográficos, 

para comunicação com laboratório para trabalhos 

protéticos, além de fotografia artística, vamos apresentar 

funções e técnicas fotográficas em Odontologia e prótese 

laboratorial”, informa Dr. Oscar Fernando Machuca. 

IMERSÃO EM LAMINADOS CERÂMICOS 
(FACETAS, LENTES DE CONTATO E 
FRAGMENTOS) 
Coordenador: Dr. Sergio Vieira, Mestre e Doutor em 

Dentística, Especialista em Dentística e Radiologia.

Duração: 31 de Maio e 01 de junho de 2020

Carga Horária: 12 horas 

Periodicidade: 2 dias 

Diferencial do curso: O Cirurgião-Dentista terá a 

oportunidade de aprender a realizar o diagnóstico, o 

planejamento e a confecção de um protocolo, desde o 

preparo até a cimentação do laminado cerâmico. Apesar do 

pouco espaço de tempo, ele vai saber indicar, contraindicar, 

vantagens e desvantagens dos procedimentos e, 

principalmente, o passo a passo de como iniciar e concluir 

com sucesso esses procedimentos cerâmicos, sejam eles 

facetas, lentes de contato e/ou fragmentos.

RESINA COMPOSTA EM DENTES 
ANTERIORES / UMA OPÇÃO “SUPER 
VIÁVEL”EM UM MUNDO CERÂMICO
Coordenador: Dr. Sergio Vieira, Mestre e Doutor em 

Dentística, Especialista em Dentística e Radiologia.

Duração: 15 e 16 de maio de 2020

Carga Horária: 14 horas 

Periodicidade: 2 dias  

Diferencial do curso: Apesar do grande apelo dos 

laminados cerâmicos, a ideia é demonstrar que há espaço 

para a Resina Composta, desde que corretamente 

realizada. O objetivo é apresentar as propriedades 

óticas que envolvem a seleção de cor e a reprodução 

dessas propriedades num outro substrato, ou seja, na 

restauração de resina composta. Serão trabalhados 

dentes conóides, facetas e dentes fraturados, discutindo-

se o protocolo para confecção destes procedimentos, 

para obtenção da máxima estética e função. 

PLACAS OCLUSAIS: DA INDICAÇÃO 
AO AJUSTE
Coordenador: Dr. Daniel Bonotto, Doutor em 

Odontologia, Mestre em Ciências da Saúde e Especialista 

em DTM e DOF.

Duração: 15 de maio de 2020  

Carga Horária: 8 horas

Periodicidade: 1 dia 

Diferencial do curso: Capacitar o Cirurgião-Dentista 

ou acadêmico de Odontologia na confecção e ajustes 

de placas oclusais indicadas para bruxismo do sono e 

controle de DTM. Trata-se de um curso teórico-prático 

demonstrativo de todos os passos para a confecção e 

ajustes de placas oclusais de excelência.

ALINHADORES FEITOS NO 
CONSULTÓRIO: UMA ALTERNATIVA 
ATUAL E VIÁVEL PARA TRATAMENTOS 
ORTODÔNTICOS 
Coordenador: Dr. Armando Saga, Especialista, Mestre e 

Doutor em Ortodontia, Diplomado pelo Board Brasileiro 

de Ortodontia, professor dos cursos de Especialização 

em Ortodontia da PUCPR e ABO-PR.

Duração: 13 e 14 de março de 2020  

Carga Horária: 12 horas

Periodicidade: 2 dias

Diferencial do curso: Possibilitar ao Ortodontista: a 

seleção de casos clínicos iniciais para tratamento com 

alinhadores plásticos; o conhecimento de todas as fases 

de trabalho, da obtenção do modelo virtual à instalação 

de botões e alinhadores; a utilização das ferramentas dos 

softwares específicos para virtualização do tratamento 

ortodôntico; a familiarização com os processos de 

impressão 3D, tipos de materiais e plastificação dos 

alinhadores.
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CURSOS UNIABO-PR  

INCREVA-SE AGORA!

Especialização

• Ortodontia – Formação integral em: Prescrições de 

brackets, ancoragem esquelética, alinhadores invisíveis, 

brackets autoligados e mecânicas ortodônticas.

• 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.

Atualização

• DTM e Dor Orofacial.
• Reconstrução óssea vertical e horizontal – simultâneas 
à implantação.

Aperfeiçoamento

• Endodontia.

• Implante e Prótese sobre Implante – Fases Protética e Cirúrgica.

• Excelência em Ortodontia com Aparelhos Autoligados.

• Prótese Dentária, Fixa, Removível e Total.

• Ortodontia Avançada, Ancoragem Esquelética e Alinhadores.

• Cirurgia Oral Menor.

• Implantodontia ao Alcance do Clínico.

• Prótese Dentária.

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.

• Alinhadores feitos no consultório: uma alternativa atual e 

viável para tratamentos ortodônticos.

• Fotografia Odontológica Digital.

INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES: 

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


