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Escola de Educação Continuada

Invista na sua carreira 
A UniABO-PR preparou uma lista de cursos de Especialização, 
Aperfeiçoamento, Atualização, Capacitação, Intensivo, Habilitação e 
Cursos Rápidos, com início no primeiro semestre deste ano. 

Confi ra nas páginas 4 e 5.
Leia mais nas páginas 8 e 9.

 

Odontologia Hospitalar
e Odontologia do Sono

Impacto da Reforma 
da Previdência

Estes serão os temas das duas 
primeiras palestras que serão 
realizadas pela ABO-PR nos 
meses de março e abril de 2017.

Confi ra a análise da assessoria jurídica da ABO-
PR sobre o impacto da Reforma da Previdência e a 
aposentadoria especial para os Cirurgiões Dentistas.
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Palavra do
Presidente
O degrau que leva ao topo

Já parou para pensar o quanto a odontologia evoluiu nos últimos anos? Como era 
um tratamento no começo do século e como é agora, onde um profissional tem 
condições de detectar doenças ligadas a todo o corpo, através de exames realizados 
pela boca?

Os tempos mudaram muito, a profissão se aperfeiçoou e a odontologia alcançou seu 
lugar de ciência da saúde, com grande respeito da população. 

Assim como em qualquer outra área de atuação, 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 degrau da escada que pode levar 
ao topo de uma carreira promissora. Mas esta subida só será possível se os passos 
seguintes rumo ao aperfeiçoamento forem dados de forma assertiva.  

A qualificação profissional atrelada à satisfação dos pacientes é que vão possibilitar 
que o profissional se destaque no meio dos 280.306 profissionais que atuam hoje 
no Brasil — segundo o Conselho Federal de Odontologia (CFO).

Neste sentido, a ABO-PR, cumprindo com seu papel de promover a disseminação de 
conhecimentos técnico-científicos, realiza este ano, de 4 a 6 de outubro, o XIII CIOPAR 
(Congresso Internacional de Odontologia do Paraná). Estamos organizando um 
evento de excelência, que trará a Curitiba profissionais renomados da odontologia, 
que irão abordar o que há de mais atual nas questões técnicas e científicas.

Será uma grande oportunidade de não somente atualizar ou se envolver com 
temáticas novas, mas também para fazer networking, conhecer pessoalmente ícones 
da odontologia brasileira e internacional, trocar experiências com profissionais 
que atuam na mesma área, bem como estreitar relacionamento com empresas 
e fornecedores que estarão participando da feira de negócios que acontece 
concomitantemente ao congresso.

Para acadêmicos, além de networking e atualização, as vantagens são ainda maiores, 
pois os estudantes são pouco conhecidos e conhecem pouca gente. É em eventos 
científicos como este que, por meio de conversas inteligentes e estratégicas, que 
alunos podem começar a fazer um nome. Através de bons contatos feitos em 
congressos muita gente arruma estágios, orientadores de mestrado e doutorado, e 
até mesmo emprego.

O congresso deve reunir profissionais de todo o Brasil, por isso destacamos a 
importância de os Cirurgiões Dentistas paranaenses aproveitarem esta oportunidade 
ímpar de participar de um evento desta envergadura em casa, e poderem, junto com 
a ABO-PR, serem os grandes anfitriões deste congresso internacional.

Participe! Procure a ABO-PR e faça sua inscrição, sua presença irá contribuir em 
muito com o sucesso do XIII CIOPAR.
 
Dr. Celso Russo
Presidente da ABO-PR
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A ABO-PR é hoje uma das mais modernas e atuantes associações 

entre as congêneres espalhadas por todo o País. Sua 

representatividade é reflexo do empenho das diretorias que 

se sucedem ao longo de quase 100 anos, mas principalmente, 

fruto do apoio e envolvimento dos profissionais da odontologia 

do Paraná. Quanto mais Cirurgiões Dentistas integrarem a 

associação, mais forte a entidade será e mais condições terá 

para defender os interesses da classe. 

Os sócios da Associação têm uma série de vantagens e 

benefícios exclusivos. Um exemplo é o plano médico UNIMED 

com valores diferenciados para profissionais cadastrados no 

CRO-PR e ainda mais atrativos para sócios da ABO-PR. 

Vale destacar que sócios que aderem ao plano UNIMED têm 

acesso ao maior laboratório de análises clínicas de Curitiba, 

com valores especiais. Situado na Avenida Iguaçu, 1.815, a 

ASSOCIE-SE

Faça parte da ABO-PR e aproveite os benefícios 
exclusivos para os sócios

mega unidade está equipada com tecnologia de ponta e possui 

arquitetura moderna, permitindo a visualização do local onde 

as análises são realizadas, além de contar com ambiente 

próprio para crianças. 

Em breve a ABO-PR deve lançar campanha para adesão de 

novos sócios a este plano especial proveniente da parceria da 

entidade com a UNIMED.  

SERVIÇOS PARA OS SÓCIOS - Dentre os principais serviços, 

a entidade oferece consultoria jurídica gratuita, onde um 

advogado especializado tira dúvidas e orienta Cirurgiões 

Dentistas sobre situações do dia a dia das atividades do 

profissional. Para ter acesso a este atendimento, basta ligar 

para (41) 3222.3301 e agendar um horário. 

O Cirurgião Dentista que se associa a ABO-PR tem direito 

a participar dos cursos de aprimoramento científico, seja 

Especialização, Aperfeiçoamento, Atualização, Capacitação, 

Habilitação ou Intensivo, bem como das palestras e congressos, 

sempre com profissionais de renome nacional e internacional. 

Uma das novidades para 2017 na área técnico-cientifica será a 

promoção de minicursos de todas as especialidades ofertadas 

pela UniABO-PR. 

Na área social, os sócios são convidados especiais emeventos 

culturais e de integração entre acadêmicos e profissionais. 

Este ano acontecerão encontros com apresentação de bandas 

musicais e foodtrucks. Também serão promovidos diversos 

jantares e reuniões de confraternização, como o tradicional 

Dia do Dentista, que é realizado em parceria com o CRO-PR e 

SOEPAR, e é sempre um sucesso.

Todas as segundas-feiras, a partir das 18 horas, a ABO-PR 

disponibiliza aos seus associados uma sessão de massagem 

(QuickMassage), na sede da entidade. Para fazer agendamento, 

ligar para (41) 3028-5839.

Sócios da entidade podem contratar 
plano de saúde UNIMED com 
valores diferenciados.”
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A ABO-PR, por meio da UNIABO-PR, anuncia a abertura de 
novos cursos de Especialização, Aperfeiçoamento, Atualização, 
Capacitação, Habilitação e Intensivo, que iniciarão no primeiro 
semestre de 2017.

“Os cursos, ministrados por um corpo docente renomado 
e altamente especializado, oferecem capacitação técnica 
e científica para os profissionais que desejam atualizar 
conhecimentos”, destaca o presidente da ABO-PR, Dr. Celso 
Russo. 

As inscrições estão abertas. 
Mais informações: www.abopr.org.br

Programe-se!

ESPECIALIZAÇÃO EM PRÓTESE DENTÁRIA
Duração: Março de 2017 a Março de 2019 – 12 Vagas
Periodicidade: Mensal
Coordenador:
Dr. Marcelo de Freitas Hayashida
Corpo Docente:
Dr. Marcelo de Freitas Hayashida; Dr. Eduardo Christiano Caregnatto de Morais
Professores convidados:
Dr. Hércules Jorge Almilhatti; Dra. Juliana Saab Rahal

ESPECIALIZAÇÃO EM ORTODONTIA
Duração: Março de 2017 a Fevereiro de 2020 – 12 Vagas
Periodicidade: Quinzenal
Coordenadores:
Dr. Armando Yukio Saga; Dr. Edmilsson Pedro Jorge; Dr. Ivan Toshio Maruo;
Me. José Carlos Munhoz da Cunha; Ma. Sabine Westphal Vieira
Corpo Docente:
Dr. Armando Yukio Saga; Dr. Edmilsson Pedro Jorge; Dr. Ivan Toshio Maruo;
Me. José Carlos Munhoz da Cunha; Ma. Sabine Westphal Vieira

ESPECIALIZAÇÃO EM ODONTOLOGIA DO TRABALHO
Duração: Março de 2017 a Junho de 2018– 12 Vagas
Periodicidade: Mensal
Coordenador:
Dr. Wellington Menyrval Zaitter
Corpo Docente:
Dra. Ana Carolina Martins Camargo Mello ; Dr. Edgard Michel Crosato; 
Dr. Eduardo Pizzatto; Dr. Paulo Affolter Filho; Dra. Sabrina Alessandra de Castro; 
Dr. Wellington Menyrval Zaitter e professores convidados.

ESPECIALIZAÇÃO EM CTBMF: 
CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCOMAXILOFACIAL
Duração: Março de 2017 a Fevereiro de 2019 – 04 Vagas

Periodicidade: Semanal e atividades hospitalares uma semana por mês.

Coordenador:

Dr. Marco Antonio de Oliveira Filho

Corpo Docente:

Dr. Marco Antonio de Oliveira Filho; Dra. Andréa Duarte Dotzer; Dr. Marcelo Souza;

Dr. Joacir Antonio Pereira; Dr. Ítalo Nogiri Filho  

APERFEIÇOAMENTO EM ENDODONTIA
Duração: Março a Dezembro de 2017 – 12 Vagas

Periodicidade: Mensal

Coordenadora:

Dra. Maria Isabel Anastácio Faria

Corpo Docente:

Dr. Alexandre Roberto Heck; Dr. Egas Moniz de Aragão; Dr. Guilherme Fadel 

Nascimento; Dr. Alessandra Timponi Goes Cruz

APERFEIÇOAMENTO EM EXCELÊNCIA EM ORTODONTIA COM 
APARELHOS AUTOLIGADOS
Duração: Março de 2017 a Agosto de 2018 – 12 Vagas

Periodicidade: Mensal durante 3 meses e na sequência a cada 45 dias

Coordenador:

Dr. Daniel Gheur Tocolini

Corpo Docente:

Dr. Iduilton Grabowski; Dra. Ellena Ometto; Dr. Reginaldo Luis Nascimento Junior;

Dr. Daniel Gheur Tocolini

Professor convidado: Marcelo Martins

APERFEIÇOAMENTO EM IMPLANTE E PRÓTESE SOBRE 
IMPLANTE – FASES CIRÚRGICA E PROTÉTICA
Duração: Maio de 2017 a Maio de 2018 – 10 Vagas

Periodicidade: Quinzenal

Coordenador:

Dr. Luiz Renato Castellano

Corpo Docente:

Dr. Marcelo Castellano; Dr. Cristiano Reimann; Dra. Heloisa Pacheco; 

Dr. Celso Russo; Dr. Antonio Cesar Vidal Jr.; Dr. Luiz Renato Castellano 

APERFEIÇOAMENTO EM PRÓTESE DENTÁRIA – 
FIXA, REMOVÍVEL E TOTAL
Duração: Março a Dezembro de 2017 – 24 Vagas

Periodicidade: Quinzenal

Coordenador:

Dr. Ederson Aureo Gonçalves Betiol

Corpo Docente:

Dr. Ederson Aureo Gonçalves Betiol; Dr. Guilherme Berger;

Dr. Rafael Demeterco Reggiani; Dr. Anderson Petrauskas

CURSOS

Conheça os cursos da UNIABO-PR que têm 
início até o mês de maio desse ano

Os cursos oferecem capacitação 
técnica e científica para 
quem busca atualizar seus 
conhecimentos.”
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ATUALIZAÇÃO EM ABORDAGENS ORTODÔNTICAS NAS 
DENTIÇÕES DECÍDUA E MISTA
Duração: Maio de 2017 a Abril de 2018 – 24 Vagas
Periodicidade: Quinzenal
Coordenadores:
Dr. Armando Yukio Saga; Dr. Edmilsson Pedro Jorge; Dr. Ivan Toshio Maruo
Me. José Carlos Munhoz da Cunha; Ma. Sabine Westphal Vieira
Corpo Docente:
Dr. Armando Yukio Saga; Dr. Edmilsson Pedro Jorge; Dr. Ivan Toshio Maruo; 
Me. José Carlos Munhoz da Cunha; Ma. Sabine Westphal Vieira

ATUALIZAÇÃO EM CIRURGIA AMBULATORIAL
Duração: Março a Julho 2017 – 12 Vagas
Periodicidade: Quinzenal
Coordenador:
Dr. Marco Antônio de Oliveira Filho
Corpo Docente:
Dr. Marco Antônio de Oliveira Filho; Dr. Marcelo Souza; 
Dra. Andrea Duarte Doetzer

ATUALIZAÇÃO EM DTM E DOR OROFACIAL
Duração: Março a Julho 2017 – 20 Vagas
Periodicidade: Mensal
Coordenador:
Dr. Daniel Bonotto
Corpo Docente:
Dr. Paulo Cunali; Dra. Priscila Brenner Sydney; Me. Rafael Cunali; 
Ma. Danielle Veiga Bonotto

ATUALIZAÇÃO EM ENXERTO COM BANCO DE OSSOS NA 
CIRURGIA AVANÇADA
Duração: Março a Agosto de 2017 – 12 Vagas
Periodicidade: Mensal
Coordenadora:
Dra. Renata Ribas
Corpo Docente:
Dra. Renata Ribas; Dr. Marcos Rogério Pupo B. Silva; Dr. Marcello Lopes Menegassi
Dr. Wilson Batista

ATUALIZAÇÃO EM ESTÉTICA: UMA VISÃO ESTÉTICA E 
FUNCIONAL DE RESTAURAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS
Duração: Março a Novembro de 2017 – 18 Vagas
Periodicidade: Quinzenal
Coordenadora:
Dra. Andrea Freire
Corpo Docente:
Dra. Andrea Freire; Dr. Rafael Brum; Dr. Robson Ampessan; Dr. Rui Mazur 
Dr. Sérgio Vieira

ATUALIZAÇÃO EM ESTOMATOLOGIA – DIAGNÓSTICO E 
TRATAMENTO DAS LESÕES BUCAIS
Duração: Maio a Junho de 2017 – 20 Vagas
Periodicidade: Mensal
Coordenadora:
Dra. Luciana Reis Azevedo Alanis
Corpo Docente:
Dra. Luciana Reis Azevedo Alanis e professores convidados

ATUALIZAÇÃO EM MANIPULAÇÃO DE TECIDOS MOLES EM 
PERIODONTIA E IMPLANTODONTIA
Duração: Março a Maio de 2017 – 20 Vagas
Periodicidade: Mensal
Coordenador:
Dr. Danilo Alanis
Corpo Docente:
Dr. Danilo Alanis e professores convidados

ATUALIZAÇÃO EM ODONTOLOGIA DO SONO: TRATAMENTO 
DO RONCO E APNEIA OBSTRUTIVA
Datas do curso: 31/03 e 01/04 | 28/04 e 29/04 | 26 e 27/05 – 12 Vagas
Periodicidade: Mensal
Coordenador:
Dr. Rosalvo Amaral Junior
Corpo Docente:
Dr. Rosalvo Amaral Junior
Professores convidados:
Dra. Camila Hirotsu; Dra. Marcia Assis; Dra. Daniella Cristina Gaio;
Fisioterapeuta Morgana Nicolodelli da S. Ferreira

CAPACITAÇÃO EM AUDITORIAS ODONTOLÓGICAS
Duração: Março a Maio de 2017 – 15 Vagas
Periodicidade: 3 módulos mensais
Coordenadores:
Dra. Cybelle Enta do Prado; Dr. Wellington Menyrval Zaitter
Corpo Docente:
Dra. Cybelle Enta do Prado; Dr. Wellington Menyrval Zaitter; 
Dra. Alessandra Feistler; Dra. Eliene Otta; Dr. Jacques Ferreira Neto

CAPACITAÇÃO EM TOXINA BOTULÍNICA E PREENCHIMENTO 
FACIAL PARA CIRURGIÃO DENTISTA
Duração: 13, 14 e 15 de março de 2017 – 20 Vagas
Periodicidade: 3 dias – manhã e tarde
Coordenador:
Dr. Sidmarcio Ziroldo
Corpo Docente:
Dr. Sidmarcio Ziroldo; Dr. Victor Hugo Baggio

HABILITAÇÃO EM ODONTOLOGIA HOSPITALAR
Duração: Abril de 2017 a Março de 2018 – 12 Vagas
Periodicidade: Mensal - 2 dias - Estágio: Mensal
Coordenadoras:
Dra. Fernanda Pavan Correa; Dra. Lilian Pasetti
Corpo Docente:
Dra. Fernanda Pavan Correa; Dra. Lilian Pasetti
Professores da equipe hospitalar multidisciplinar

CURSO RÁPIDO EM MARKETING E PLANEJAMENTO 
EM COMUNICAÇÃO PARA CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS 
ODONTOLÓGICAS
Duração: Abril a Maio de 2017 – 30 Vagas
Periodicidade: Quinzenal: 2 módulos de dois dias com 4 horas cada
Coordenadora:
Sulamita Mendes
Corpo Docente:
Sulamita Mendes

CURSO RÁPIDO EM PLANEJAMENTO VIRTUAL EM CIRURGIA 
ORTOGNÁTICA
Duração: Abril de 2017 – 20 Vagas
Periodicidade: Um módulo: manhã e tarde
Coordenador:
Dr. Flávio Ferraz
Corpo Docente:
Dr. Flávio Ferraz

WORKSHOP EM APLICAÇÕES DE PRF | FIBRIN – COM 
HABILITAÇÃO EM VENOPUNÇÃO
Data do curso: 8 de março de 2017 – 30 Vagas
Periodicidade: Um módulo - manhã, tarde e noite
Coordenadoras:
Dr. Leonel Alves de Oliveira
Corpo Docente:
Dr. Leonel Alves de Oliveira; Dra. Moira Pedroso Leão
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A técnica vem sendo reconhecida 
por pacientes e ganha cada vez 
mais mercado.”

Não é só de estética que é feita a Prótese Dentária. Ela é 
responsável por promover a qualidade de vida de pacientes e 
uma saúde bucal adequada. Não é à toa que a área vem 
crescendo a cada ano.

Diariamente, pacientes chegam aos consultórios com 
queixas por dentes danificados ou perdidos, muitas vezes, 
impulsionados apenas pelo que se vê no espelho. No entanto, 
após análise do profissional, nota-se que a saúde da boca do 
paciente está em risco.

Um dos problemas enfrentados por algumas pessoas é um 
retrocesso na função mastigatória em decorrência da falta de 
dentes, uma função que é essencial para o dia a dia. Outro 
fator agravante é a alteração da fonética podendo ainda 
comprometer a autoestima das pessoas que sofrem desse 
mal.

O Cirurgião Dentista, Dr. Ederson Betiol, explica que a atenção 
no diagnóstico do paciente é o primeiro passo para o sucesso 
do tratamento. “É necessário um cuidado com o diagnóstico 
e, sem seguida, um planejamento do procedimento, evitando 
possíveis falhas”, ressalta.

Após diagnóstico é realizada a reconstrução e reposição de 
elementos dentários danificados, devolvendo ao paciente as 
características e funções mastigatórias, estéticas e fonéticas, 
além de recompor e proteger funções articulares. “É a arte de 
produzir e reproduzir, de um ângulo incisal à uma reabilitação 
completa”, complementa a Dra. Juliana Saab Rahal.

CURSOS UNIABO-PR

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ

Prótese Dentária: uma oportunidade para os 
Cirurgiões Dentistas
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PALESTRAS

ABO-PR promove palestra sobre Odontologia 
Hospitalar em março de 2017 

A segunda palestra a ser realizada em 2017 pela ABO-PR 

já está defi nida: será sobre Odontologia Hospitalar, no dia 

28 de março, e será ministrada pela coordenadora do curso 

desta área da odontologia na UniABO-PR, Dra. Lilian Pasetti. 

A  palestrante, Lilian Pasetti, é Doutora em Medicina e 

Cirurgia Buco-Facial - UCM; Coordenadora do Departamento 

de Odontologia da SOTIPA; Responsável pelos Serviços 

Odontológicos – Clínicos e Cirúrgicos – no Instituto de 

Neurologia de Curitiba; Professora dos Departamentos de 

Odontologia e  de Medicina da Universidade Positivo; e 

Presidente da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar - 

CRO-PR e membro da Comissão de Odontologia Hospitalar 

- CFO.

 

Ela irá abordar temas como áreas de atuação do cirurgião 

dentista  dentro de um hospital, legislação e futuro da 

odontologia hospitalar.

Legislação - A RDC 07 da ANVISA, de 2010, obriga hospitais 

a ter um Cirurgião Dentista de plantão, nas Unidades de 

Tratamento Intensivo, para acompanhar os pacientes e 

coordenar os procedimentos de higienização bucal. Porém, 

aqui no Paraná, a legislação é mais abrangente: a Lei 

18120/2014 obriga hospitais públicos e privados, com mais 

de 50 leitos, a contar com a presença de profi ssionais da 

área Odontológica, não apenas nas UTIs, mas também nas 

emergências e ambulatórios. 

“Esta medida é importante pois a boca é a porta de entrada 

de inúmeras doenças, que mais tarde, podem se transformar 

em infecções hospitalares. O paciente internado, 

normalmente, está com a sua imunidade afetada por causa 

dos medicamentos administrados, e a higienização bucal 

pode prevenir que esta condição acabe se tornando uma 

causa de morte”, diz.

No PR, hospitais com mais de 
50 leitos devem contar com 
Cirurgiões Dentistas não apenas 
nas UTIs, mas também nas 
emergências e ambulatórios.”

Cirurgiões Dentistas sócios da ABO-PR interessados 

em assistir às palestras devem se inscrever pelo 

telefone (41) 3028-5805 ou (41) 3028-5807, ou pelo 

email uniabo@abopr.org.br ou uniabo@abopr.com.br
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Palestra sobre Odontologia do Sono aborda 
controle do ronco e apneia obstrutiva do sono

De acordo com um estudo realizado em 2015 pela 

Organização Mundial de Saúde, cerca de 40% da população 

mundial apresenta algum tipo de distúrbio ou síndrome do 

sono. No País, 43% dos brasileiros não conseguem dormir 

da maneira correta, resultando em cansaço, o que aumenta o 

risco de desenvolvimento de outras doenças.

Para explanar mais sobre este tema, a ABO-PR convidou o 

coordenador do curso desta área na UniABO-PR, Dr. Rosalvo 

Amaral Junior, que ministrará sobre Odontologia do Sono, 

com o tema: Os aparelhos intraorais são efetivos e seguros 

para o tratamento dos Ronco e da Apneia Obstrutiva do 

Sono? O Curso está previsto para 14 de março. “Vamos 

abordar os aparelhos intra-orais no tratamento, controle do 

ronco e apneia obstrutiva do sono, bem como seu controle 

no longo prazo”, destaca.

Mais informações pelo telefone (41) 3028-5805 ou (41) 

3028-5807, pelo email uniabo@abopr.org.br ou uniabo@

abopr.com.br. No site da ABO-PR www.abopr.org.br é 

possível ter acesso à programação completa.

Palestra será ministrada pelo Dr. 
Rosalvo Amaral Junior e as vagas 
são limitadas.”

SOEPAR

Muitos se perguntam: “ Por que eu devo pagar a 
Contribuição Sindical? ”; “ Para onde vai o dinheiro da 
minha contribuição? ”.

Primeiro de tudo, a Contribuição Sindical é um Tributo 
Federal, um tributo que não é repassado integralmente 
para o SOEPAR. Do valor total, 60% fica com o SOEPAR, 
15% para a Federação (FNO), 5% para o Confederação 
(CNPL) e 20% para o Ministério do Trabalho.

Em segundo lugar, temos que considerar o número de 
inadimplentes, que é al�ssimo. Mas mesmo com muitas 
dificuldades, com o que é recolhido, além dos gastos 
operacionais, o SOEPAR u�liza integralmente os tributos 
em ações para bene�cio da classe, que aliás, foram 
muitas durante este 1 (um) ano que se passou, vamos 
para algumas delas?

O SOEPAR criou o Projeto INODONTO (Incubadora 
Odontológica), que obje�va assessorar o Cirurgião Den- 

INFORMATIVO SOEPAR
Resumo 2016

�sta recém-formado; - Iniciaram as negociações para a 
primeira convenção cole�va do trabalho, juntamente 
com outros sindicatos, federações e confederações; - Foi 
aprovado a inserção do profissional Cirurgião Den�sta 
na tabela do Super Simples, depois de forte pressão das 
en�dades da classe odontológica; - Supervisão 
constante dos projetos de lei (Federal e estadual) que 
estão em tramitação, projetos estes que visam 
melhorias para a classe e a saúde bucal cole�va; - Apoio 
na renovação do CRO-PR, resultando, pela primeira vez 
na história da odontologia paranaense, união dos 
órgãos de classe no nosso estado, SOEPAR, CRO-PR e 
ABO-PR (Juntos pela Odontologia Paranaense); - O ano 
de 2016 foi bem movimentado para o jurídico do 
SOEPAR, tendo um aumento expressivo em questões 
que visam sanar as dúvidas do CD; - O RH do SOEPAR 
também trabalhou forte nas rescisões trabalhistas, 
ainda, mais de 80% das rescisões tem algum �po de 
ressalva - SOEPAR fecha parceria para melhor assessorar 
o Cirurgião Den�sta que busca a Aposentadoria 
Especial; - SOEPAR retorna às origens e se filia a FNO, 
onde é fundadora da en�dade.

Assessoria SOEPAR                               www.soepar.org.br
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As declarações do Imposto de 
Renda devem ser feitas entre os dias 
2 de março e 28 de abril de 2017. 
Não deixe para a última hora!”  

A virada do ano traz consigo uma série de compromissos, entre 

eles a Declaração de Imposto de Renda. Muitos profissionais 

têm dúvidas na hora de declarar, por isso, a ABO-PR consultou 

o contador que presta serviços para a entidade para não deixar 

nenhuma dúvida passar em branco. O primeiro alerta é o prazo: 

a declaração deve ser feita até o dia 28 de abril de 2017. 

O contador João Antonio Pfaffenzeller, responsável pela 

contabilidade da ABO-PR, explica que para os Cirurgiões 

Dentistas é possível fazer a declaração Pessoa Física utilizando 

o livro caixa lançando as despesas relativas a profissão que 

entram como deduções do valor a pagar,  ou  constituir uma 

Pessoa Jurídica no ramo de odontologia ou clínica odontológica 

onde deve-se enquadrada no Lucro Presumido, e novidade para 

2018 deve ser bem mais vantajoso financeiramente o Simples 

Nacional, a Lei que beneficia a classe vale para 2018.

O contador sugere que, quando o faturamento for até R$ 20 

mil mensais, o ideal é declarar como Pessoa Física, por meio 

do livro caixa, quando o faturamento supera R$ 20.000,00 por 

mês pode-se pensar em montar como Pessoa Jurídica.  

Uma das dúvidas mais presentes na hora de declarar é quais 

documentos apresentar. Devem ser declarados os rendimentos 

recebidos de Pessoa Física e Pessoa Jurídica, rendimentos 

isentos e não tributáveis de PJ e aplicações financeiras.

 

“São todos os documentos guardados ao longo do ano que 

podem entrar como dedução, entre eles: despesas médicas, 

odontológicas e plano de saúde, despesas escolares do 

titular e dependentes, previdência privada ou complementar, 

previdência social, GPS da empregada doméstica e doações 

dedutíveis, como por exemplo Estatuto da Criança e 

Adolescente”, explica. Ele acrescenta ainda que pensão 

alimentícia judicial também entra na lista, devendo incluir o 

nome e o CPF dos dependentes.

 

Com todos os recibos e documentos em mãos, chegou 

a hora de declarar. Tudo é feito pela internet, através do 

site da Receita Federal: www.receita.fazenda.gov.br. Deve-

se baixar o programa do IRPF2017 para preenchimento. 

Segundo o contador, o sistema está cada vez mais facilitado e 

autoexplicativo, o que auxilia em muito na hora de inserir todos 

os dados e em alguns casos a receita pode enviar a declaração 

preenchida em alguns casos.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Se o contribuinte entregar após o prazo, ou não declarar, caso 

seja obrigado, poderá ter que pagar multa de 1% ao mês 

(calendário ou fração de atraso), calculada sobre o total do 

imposto devido nela calculado, ainda que integralmente pago, 

ou multa mínima de R$ 165,74.

A apresentação do IR é obrigatória, ainda, para quem obteve, 

em qualquer mês de 2016, ganho de capital na alienação de 

bens ou direitos, sujeito à incidência do imposto, ou realizou 

operações em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e 

assemelhadas.

COM ORGANIZAÇÃO TUDO FICA MAIS FÁCIL

Uma boa sugestão para quem quer se organizar ao longo do 

ano é o Rascunho, um sistema feito pela Receita Federal para 

que as pessoas possam incluir mensalmente documentos, 

extratos e comprovantes. O arquivo é colocado no sistema e 

ao final do ano é possível gerar a declaração final. Ganha-se 

tempo e organização! 

DECLARAÇÃO DE IMPOSTOS

Em dia com a Receita Federal do Brasil
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O impacto da Reforma da Previdência e a 
aposentadoria especial para os Cirurgiões Dentistas

O momento da aposentadoria deve 
ser repensado, não é estratégico 
tomar uma atitude precipitada com 
receio de uma possível reforma.”

Com os noticiários diários sobre a Reforma da Previdência, 
surge uma preocupação iminente com as pessoas que ainda 
não se aposentaram. Aquelas, que, com receio desta reforma, 
estão correndo ao INSS para pedir sua aposentadoria de 
qualquer maneira. 

Os agendamentos no INSS para pedido de aposentadoria 
aumentaram consideravelmente após a anunciada reforma, 
entretanto, o trabalhador deve ter conhecimento de que a 
partir do momento em que receber a Carta de Concessão e 
sacar o primeiro benefício estará aceitando a aposentadoria, 
pois esse benefício se torna um ato jurídico perfeito, 
irrenunciável.  E, esse é o cuidado que o segurado deve ter, por 
exemplo, a pessoa que era muito nova e fi cou com um fator 
previdenciário prejudicial não terá a chance de renunciar esse 
valor do benefício anterior, para melhorar sua aposentadoria, 
pois não poderá utilizar a Desaposentação. 

Assim, quem ainda não se aposentou deve ter cautela. O 
momento da aposentadoria deve ser repensado, não se deve 
tomar uma atitude precipitada com receio de uma possível 
reforma. Os ânimos devem ser acalmados! A população, agora, 
mais do que nunca, deve ser previdente. O segurado deve 
pensar e calcular todas as hipóteses de sua aposentadoria, 
deve fazer um planejamento previdenciário para pleitear o 
melhor benefício, ponderando  todas as possibilidades legais 
existentes. 

A conclusão que se extrai da proposta da Reforma é que 
o sistema estabelecerá regras cada vez mais rígidas. E, 
diante disso, o trabalhador deve se informar sobre todas 
as possibilidades de aposentadoria, que são muitas, como:   
aposentadoria especial,  a fórmula 85/95 na aposentadoria 
por tempo de contribuição, estas com a exclusão do 
famigerado fator previdenciário e, a própria aposentadoria 
por idade. É possível também utilizar um tempo em que se 
esteve exposto a agentes nocivos a saúde, para melhorar 
o cálculo, dentre outras hipóteses. Antes de pleitear seu 
benefício, o ideal é que calcule todas as formas existentes 
para fazer a solicitação da opção mais vantajosa e no 
momento mais oportuno.

Por fi m, ressalta-se que, conforme artigos anteriores já 
publicados neste jornal de classe, o Dentista possui direito a 
uma aposentadoria especial com 25 anos de trabalho, esse é 
o melhor momento para buscar essa orientação!

Portanto caso possua 25 anos de trabalho como dentista, 
radiologista ou professor da área odontológica, analise 
a possibilidade de se aposentar, pois mesmo recebendo 
aposentadoria pode-se continuar no mercado de trabalho!

Visando prestar uma assessoria direta aos associados da ABO-
PR, foi fi rmado o convênio entre esta instituição e o escritório 
de advocacia Taques e Paiva, especializado no assunto, para 
orientar os cirurgiões dentistas na melhor aposentadoria 
possível.

ASSESSORIA JURÍDICA 

Autora: Dra. Thaissa Taques: advogada Especialista 
em Direito Medico, sócia fundadora da Taques e Paiva 
Advocacia. Fone -41 -3222-3301
e-mail - thaissa@btconsultoria.com
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• Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial
• Odontologia do Trabalho
• Ortodontia
• Prótese Dentária

• Marketing e Planejamento em
   Comunicação para Consultórios e
   Clínicas Odontológicas

• Planejamento Virtual em
   Cirurgia Ortognática
• Workshop Aplicação de PRF/Fibrin
    com Habilitação em Veno Punção

INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES: 

41 3028-5805 | 41 3028-5807
uniabo@uniabopr.com.br 
uniabo@abopr.org.br 

ESPECIALIZAÇÃO

CONFIRA OS CURSOS
UNIABO-PR 

www.abopr.org.br 

CURSOS
RÁPIDOS

• Odontologia do Sono: Tratamento do Ronco  
      e Apneia Obstrutiva
• Estética: Uma Visão Estética e Funcional de   
      Restaurações Diretas e Indiretas
• Estomatologia - Diagnóstico e tratamento 
      das lesões bucais
• Manipulação de tecidos moles em  
      Periodontia e Implantodontia
• Enxerto com Banco de Ossos na Cirurgia  
      Avançada

• Abordagens Ortodônticas nas Dentições   
 Decídua e Mista
• Cirurgia Ambulatorial
• DTM e Dor Orofacial

HABILITAÇÃO

APERFEIÇOAMENTO

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

• Odontologia Hospitalar

CAPACITAÇÃO

• Toxina Botulínica e Preenchimento Facial     
 para Cirurgião Dentista
• Auditoria OdontológicaATUALIZAÇÃO


