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Cursos UniABO-PR

Grande evento da Odontologia brasileira será promovido pela ABO-

Estão abertas as inscrições para
os cursos da UniABO-PR que
começam no segundo semestre
deste ano.

Leia mais sobre o congresso e os preços
promocionais nas páginas 04 e 05.

Leia mais nas páginas 06 e 07.
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Quais medicamentos o Cirurgião
Dentista pode prescrever aos
pacientes?

Radiologia Odontológica e
Imaginologia

Leia as orientações sobre Prescrição na
Odontologia.

Saiba mais sobre a evolução das imagens para a
realização de diagnósticos mais seguros para diversas
especialidades.
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EDITORIAL

Palavra do
Presidente
A força da classe Odontológica paranaense
A gestão da atual diretoria da ABO-PR teve início em uma fase crítica no cenário
político e econômico do País. Nos últimos dois anos, enfrentamos uma recessão
profunda que atingiu todos os setores produtivos, gerando uma altíssima taxa de
desemprego e, consequentemente, afetando a saúde financeira de milhares de
famílias.
Essa forte turbulência exigiu que empresas e profissionais revissem seus modelos
de gestão, para enxugar despesas onde fosse possível, otimizando processos e
corpo efetivo para melhorar a produtividade sem aumentar custo.
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O Jornal da Classe é uma publicação com
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nessa edição 2.500 exemplares, editada pela
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E-mail: administracao@abopr.org.br
Site: www.abopr.org.br
Jornalista Responsável: Fabiane Ribas (DRT PR 4004).
Os artigos assinados não refletem, necessariamente,
a opinião do Jornal da Classe.
Coordenação Editorial: Conexa Comunicação
Projeto Gráfico: Invente Comunicação
Fotos: Divulgação
Gráfica: Capital
PRESIDENTE: Celso Minervino Russo
VICE PRESIDENTE: Dalton Luiz Bittencourt
DIRETORA FINANCEIRA: Nereida Zuleika H. Dias
DIRETOR SECRETÁRIO: Egas Moniz de Aragão
DIRETOR DA UNIABO-PR : Ivan Toshio Maruo
DIRETOR DE PATRIMÔNIO: Luiz Antônio de Almeida
DIRETOR DE ESPORTES: Osiris Pontoni Klamas
DIRETOR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS:
Ermensson Luiz Jorge
DIRETORA DE ENSINO: Ana Lúcia Tolazzi

As entidades de classe também sentiram o impacto da crise e tiveram de seguir
por este caminho de ajustes internos. A ABO-PR, graças à gestão eficaz de diversas
diretorias até os dias atuais, está com as contas em dia. Todas as intervenções de
manutenção e reformas efetuadas para modernizar a sede da associação foram
viabilizadas por conta de um planejamento financeiro prévio, que permitiu a
realização de uma série de melhorias.
Para colaborar com os Cirurgiões Dentistas associados neste período conturbado da
economia brasileira, a ABO-PR se preocupou em oferecer um leque amplo de cursos
de Especialização, Aperfeiçoamento, Atualização, Capacitação, Intensivo, Cursos
Rápidos, além de diversas Palestras Técnicas, visto que investir em conhecimento
contribui para que o profissional se destaque perante sua concorrência.
Também neste campo da atualização, promovemos em 2016 o Meeting de
Especialidades e, neste ano, será realizada a XIII edição do CIOPAR (Congresso
Internacional de Odontologia do Paraná), entre os dias 4 e 6 de outubro, no Expo
Unimed Curitiba. A programação científica conta com palestrantes renomados,
que irão compartilhar com os congressistas o que há de mais atual e inovador nas
diversas especialidades da Odontologia.
Outra medida de fundamental importância para a área Odontológica é a parceria
entre as entidades: ABO-PR, CRO-PR e SOEPAR, que desde o ano passado vêm
trabalhando de forma conjunta na defesa das atividades da área Odontológica,
na valorização dos Cirurgiões Dentistas e na promoção da saúde bucal da
população paranaense. Juntas, as três organizações certamente são ainda mais
fortes, representativas e têm mais condições de contribuir com o crescimento e
fortalecimento da classe.
Neste processo, a participação ativa dos profissionais é essencial. Associar-se à ABOPR e participar ativamente das ações promovidas pela entidade vai muito além de
usufruir dos benefícios exclusivos destinados aos sócios - significa colaborar para
que a associação se torne cada vez mais forte, pois quanto mais Cirurgiões Dentistas
ela representar, mais peso terá em suas articulações político-institucionais.
Existe também uma agenda anual de eventos sociais promovida pela ABO-PR,
alguns em parceria com o Conselho e o Sindicato, com foco na confraternização
e integração de profissionais, que têm a oportunidade de se conhecer e trocar
experiências.
Colegas, venham participar da nossa Associação. Esperamos por vocês.

DIRETOR DE ORIENTAÇÃO NA PÓS GRADUAÇÃO:
Sérgio Vieira
DIRETOR ACADÊMICO: Oscar Fernando Machuca

Um grande abraço a todos.
Dr. Celso Russo
Presidente da ABO-PR

UNIÃO DA CLASSE ODONTOLÓGICA

realização
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CONGRESSO INTERNACIONAL
Inscrições antecipadas para o XIII CIOPAR com
valores especiais até o dia 20 de agosto
Na Odontologia Estética:
- Restaurações adesivas mais fáceis e previsíveis: como fazer?
- Reabilitação estética de sorrisos. Recursos restauradores
para o clínico geral;
- Restaurações Indiretas em Modelos Semirrígidos;
- Um novo conceito para a restauração estética na clínica
diária usando o sistema restaurador híbrido baseado na
tecnologia do ionômero de vidro;
- Em um mundo cerâmico ainda há espaço para resina
composta?
- Soluções cerâmicas: diferentes materiais para diferentes
situações clínicas;
- Análise Facial para Harmonização Facial;
- Toxina Botulínica;

Evento promovido pela ABO-PR
será realizado nos dias 4, 5 e 6
de outubro, no Expo Unimed,
e irá reunir grandes nomes da
Odontologia brasileira.”

- Preenchimento Facial;
- Lifting Facial com Fios de Sustentação;
- Lipodistrofia das Gorduras Faciais;
- Papila Interdental com Ácido Hialurônico;
- Volumizadores Faciais (CODES);
- Bichectomia.

Os Cirurgiões Dentistas interessados em participar do XIII

Na área de Implante:

CIOPAR (Congresso Internacional de Odontologia do Paraná)

- Prótese sobre implante: como personalizar do simples ao

já podem acessar o site do evento (www.ciopar.com.br) e fazer

complexo com Sistema Arcsys parte I;

inscrição antecipada com preço promocional: até o dia 20 de

- Prótese sobre implante: como personalizar do simples ao
complexo com sistema Arcsys parte II;

agosto haverá desconto de 50%. O congresso, considerado um

- Carga Imediata/ Regeneração Óssea;

dos maiores eventos de Odontologia do Brasil, será promovido

- Inovações na Implantodontia;

pela ABO-PR nos dias 4, 5 e 6 de outubro, no Expo Unimed.

- Implante Cone Morse Friccional: a evolução da
Implantodontia;

A programação científica do evento conta com palestrantes

- Quais as vantagens dos implantes Cone Morse na busca pela

renomados, que compartilharão com os congressistas o

excelência estética;

que há de mais atual e inovador na área Odontológica, em

- Visão atual dos pilares e próteses personalizados em CAD/

âmbito nacional e internacional. Serão diversos módulos de

CAM sobre implantes;

especialidades, cursos e palestras, além de hands-on nas

- Bioengenharia Tecidual: aumento ósseo vertical e horizontal

diferentes áreas do conhecimento.

com barreiras oclusivas - resultados iniciais;
- Na parte cirúrgica: Simplificando a implantodontia. Conceitos

Confira alguns dos diversos temas que serão tratados no

atuais da implantodontia para resoluções funcionais e

congresso:

estéticas.
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Na área de Odontopediatria/Ortodontia:

Uma Jornada:

- Acompanhamento ortodôntico preventivo e interceptor pelo

- Odontologia do Trabalho.

clínico geral e odontopediatra: o que fazer, quando fazer e
como fazer;

Palestras e Hands On

- Ortopedia Funcional dos Maxilares e as novas tecnologias:

- Consultar os temas no site do XIII CIOPAR.

Modelos Digitais e Tomografia de Feixe Cônico.

O presidente do XIII CIOPAR, Dr. Egas Moniz de Aragão,
destaca que o congresso tem como objetivo promover a

Na área de Endodontia:

atualização dos conhecimentos técnico-científicos de grande

- Retratamento e solução de casos complexos em Endodontia.

número de profissionais e estudantes, e, também, a troca de
experiências entre os participantes, bem como o networking

Na área de Odontologia do Esporte:

entre palestrantes, profissionais e acadêmicos. “É uma grande

- Odontologia do Esporte a importância desta nova

oportunidade para investir na carreira e conhecer o que há

especialidade;

de novo em sua área de atuação, para melhorar ainda mais

- Particularidades da fisiologia do exercício para o Dentista do

os resultados dos tratamentos realizados em consultório e,

Esporte;

consequentemente, a satisfação dos pacientes”, considera.

- Cardiologia e a Odontologia do Esporte;
- Qual a relação da nutrição esportiva e a Odontologia;

“A grade científica do XIII CIOPAR reúne nomes de peso da

- Alterações periodontais e o reflexo no rendimento esportivo;

Odontologia brasileira e mundial, e abrangerá temas das mais

- Disfunção Temporomandibular em Atletas de alto

diversas especialidades, distribuídos em Módulos, Meetings,
Cursos, Palestras, Hands On, Fóruns e Jornada, para que cada

Rendimento;

Cirurgião Dentista possa optar pelo formato que lhe interesse e

- Botafogo de futebol de Regatas e a Odontologia do Esporte;

melhor se encaixe em sua agenda”, reforça o Diretor Científico

- Qual a relação da nutrição esportiva e a Odontologia.

da ABO-PR, Dr. Sergio Vieira.

No Módulo EPATESPO:

FEIRA COMERCIAL COM ACESSO LIVRE AOS
CIRURGIÕES DENTISTAS

- Endodontia com foco na Atenção Primária;
- Acolhimento e Humanização;
- Diagnóstico do Câncer Bucal na Atenção Primária;

Tão importante quanto estar atento aos avanços

- Cuidado à gestante e bebê;

técnico-científicos da área Odontológica é acompanhar

- Gestão.

a evolução dos novos materiais, equipamentos e
soluções inovadoras que contribuem com as atividades

No Módulo Acadêmico:

diárias do Cirurgião Dentista. Neste sentido, a Feira do

- Uma Empresa Chamada Consultório;

XIII CIOPAR, que será realizada concomitantemente

- Soluções Estéticas em Dentes Anteriores;

ao congresso, será extremamente importante para

- Fraturas de face: Diagnóstico e tratamento;

apresentar aos profissionais alguns dos principais

- A Importância da Individualização na Abordagem da Halitose.

lançamentos ocorridos nos últimos tempos.

Haverá ainda dois Fóruns, sobre:
- Ética;

SERVIÇO

- Odontologia Hospitalar.

XIII CIOPAR

Quatro Cursos:

4 a 6 outubro de 2017 (4a, 5a e 6a-feira)

- Radiologia Digital;

Expo Unimed Curitiba (Rua Professor Pedro Viriato,

- PRF;

Parigot de Souza, 5300).

- Prótese;

Informações: (41) 3028-5808 ou no site:
www.ciopar.com.br

- Periodontia.
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CURSOS UNIABO-PR

Abertas as inscrições para os cursos da UNIABO-PR
que começam no segundo semestre
Acesse o site da ABO-PR e
fique por dentro da agenda
completa ou ligue para a
Associação (41-3028.5807)
para obter mais informações.”
Os Cirurgiões Dentistas interessados em atualizar ou
aprofundar os conhecimentos técnicos já podem se inscrever
nos cursos ofertados pela UNIABO-PR, com início no segundo
semestre de 2017. Confira a seguir:
ESPECIALIZAÇÃO
Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial
A UNIABO-PR confirmou para o segundo semestre deste ano o curso
de Especialização em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial
coordenado pela Dra. Andrea Duarte Doetzer. O grande diferencial

nota-se claramente que houve um crescimento e conscientização

do curso, segundo a coordenadora, é a vivência do profissional

profissional em relação à sua postura, com enorme crescimento

no hospital, o atendimento no ambulatório, pronto-socorro e em

técnico-científico, gerando uma diferenciação na sua clínica diária”,

cirurgias de vários portes. “O aluno faz um acompanhamento no

ressalta o coordenador. O curso começa em novembro de 2017 e

hospital e ambulatório, aprendendo a fazer desde siso e implante

encerra em abril de 2020, somando 1.151 horas/aula.

dentário até cirurgia oral maior”, ressalta. Na grade curricular estão
previstos vários assuntos, sendo os principais: Trauma, Cirurgia

Ortodontia

Ortognática, Cirurgia de ATM, Implantodontia e Cirurgia Oral Menor, e

O curso de Especialização em Ortodontia da UNIABO-PR, com carga

Patologia. O curso, com duração de 3.105 horas, começa em setembro

horária de 1.500 horas, terá duração total de 36 meses e irá formar

de 2017 e termina em setembro de 2019.

profissionais capazes de realizar diagnósticos precisos e planejar
casos complexos. Como a Ortodontia evoluiu muito nos últimos

Implantodontia

anos, o objetivo é aliar uma formação clássica ao que existe de

O curso de Especialização em Implantodontia, coordenado pelo Dr.

mais atual nesta especialidade. Um dos coordenadores do curso é

Marcos Rogério Pupo Baptista da Silva, terá início em novembro

o Dr. Edmilsson Pedro Jorge. “Ao participar deste curso, o Cirurgião

deste ano e visa promover o aperfeiçoamento dos profissionais da

Dentista estará adquirindo conhecimento técnico baseado em

área da Odontologia. Os alunos irão aprender sobre as cirurgias de

evidência científica e habilidade manual inerente da especialidade,

baixa, média e alta complexidade, gerando um crescimento gradual o

estando apto a realizar qualquer tipo de tratamento ou técnica

qual permitirá que o profissional realize cirurgias de implantes com

ortodôntica, independente do tipo de aparelho que será utilizado”,

toda a segurança e confiabilidade. “É muito bacana observarmos a

destaca. O curso, com periodicidade mensal, começa em agosto de

diferença de quando os alunos começam o curso e quando terminam,

2017 e segue até agosto de 2020.
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APERFEIÇOAMENTO

que atua com DTM e Dor Orofacial ainda é pequena, segundo
informações Dr. Daniel Bonotto, coordenador do curso na UNIABO-

Excelência em Ortodontia com Aparelhos Autoligados

PR. Ele informou que uma grande parte da população sofre com este

A UNIABO-PR dará início ao curso de Aperfeiçoamento em Ortodontia

mal, o que significa que há uma demanda expressiva de pacientes

Straight Wire MBT com ênfase em Aparelhos Ortodônticos

e poucos profissionais focados nesta área. O curso visa preparar e

Autoligados, com objetivo de enfatizar a importância do diagnóstico

orientar o Cirurgião Dentista quanto às ferramentas de diagnóstico

e análise facial. O coordenador, Dr. Daniel Gheur Tocolini, Mestre

e de tratamento disponíveis no mercado. Ao todo, são 48 horas/aula,

em Ortodontia, explica que o curso proporciona ao profissional um

com início em setembro de 2017 e término em fevereiro de 2018.

melhor gerenciamento do consultório, o que acarreta em melhores

CAPACITAÇÃO

ganhos. “O profissional vai fazer uma Ortodontia de última geração, o
que irá aumentar o número de pacientes atendidos e o lucro, devido
ao gerenciamento diferenciado do sistema”, reforça. O curso tem

Toxina Botulínica e Preenchimento Facial para Cirurgião

carga horária total de 240 horas, tem início em agosto de 2017 e

Dentista

encerra em fevereiro de 2019.

Toxina Botulínica e Preenchimento Facial são os temas do curso de
Capacitação da UNIABO-PR, para o segundo semestre. O especialista

Auxiliar de Saúde Bucal

e também coordenador do curso, Dr. Sidmarcio Ziroldo, explica

Um curso que retorna à grade da UNIABO-PR é o de Auxiliar de

que a Toxina Botulínica é utilizada para qualquer atividade da face,

Saúde Bucal, coordenado pelo Dr. Helington Castro Krüger. Para

cabeça e pescoço. O Preenchimento Facial vem a complementar o

quem quer aprofundar os conhecimentos nesta área é uma grande
oportunidade, e segundo o coordenador, há procura por profissionais

tratamento, atuando no tecido, a fim de melhorar a simetria do rosto.

qualificados e certificados no mercado de trabalho. Em apenas seis

“As técnicas buscam harmonização da estética facial. O procedimento

meses, o profissional já sai com bagagem, teórica e prática, para

é totalmente seguro”, afirma o Dr. Sidmarcio. O curso acontece nos

auxiliar os profissionais dentistas. “Tem sido cada vez mais cobrado

dias 26, 27 e 28 de outubro, com carga horária de 22 horas.

que o auxiliar tenha certificação. O curso da UNIABO-PR é bem
completo e buscamos uma abordagem mais humanista, o que tem

CURSOS RÁPIDOS

feito toda a diferença aos pacientes”, ressalta Krüger. O curso aborda
desde anatomia, primeiros socorros, bioética, humanização, como

Imersão em Laminados Cerâmicos

abordagens do paciente no consultório, materiais odontológicos,

Com o objetivo de preparar e habilitar o Cirurgião Dentista para a

dentre outros temas. O curso, que terá 320 horas/aula, começa em

aplicação das atuais e diferentes técnicas com laminados cerâmicos,

agosto de 2017 e termina em janeiro de 2018.

a UNIABO-PR irá oferecer o curso de Imersão em Laminados
Cerâmicos (facetas, lentes de contato e fragmentos). “O aluno irá,

ATUALIZAÇÃO

além de assistir aula teórica, vivenciar demonstrações e praticar do

Cirurgia Ambulatorial

planejamento à cimentação”, explica o coordenador, Dr. Sérgio Vieira.

Também com início no mês de agosto, o curso de Atualização em

A Odontologia Estética é uma área de grande demanda dos pacientes

Cirurgia Ambulatorial é voltado principalmente para cirurgia de

atualmente, conforme explica o professor. O curso tem 12 horas de

remoção de dentes inclusos. Um dos diferenciais é o foco na área de

duração e será nos dias 22 e 23 de outubro de 2017.

Biossegurança e também um módulo direcionado às emergências
médicas, o que qualifica ainda mais o Cirurgião Dentista. “O curso

Marketing e Planejamento em Comunicação para Consultórios

é fundamental para o profissional realizar o procedimento com

e Clínicas Odontológicas

segurança. É um segmento que tem um campo de trabalho grande e

O curso de Marketing é ministrado pela jornalista Sulamita Mendes,

que vale a pena pela quantidade de pacientes que tem necessidade

especialista em comunicação com mais de 35 anos de experiência. Ela

desse tipo de cirurgia”, ressalta o coordenador, Dr. Marco Antônio de

irá apresentar técnicas amplas de marketing para que os profissionais

Oliveira Filho, especialista em CTBMF. Com 80 horas/aula, o curso

da área de Odontologia possam trabalhar a comunicação de uma

começa em agosto e termina em dezembro de 2017.

forma correta e ética. “Nesse momento digital, o profissional tem que

DTM e Dor Orofacial

estar muito alinhado com a gestão de seu negócio. A margem dele vai

Apesar de ser uma especialidade reconhecida desde 2002 pelo

refletir muito na marca”, considera. O curso tem carga horária de 16

Conselho Federal de Odontologia, a quantidade de profissionais

horas e será realizado nos dias 15, 16, 22 e 23 de setembro de 2017.
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PRESCRIÇÃO NA ODONTOLOGIA

Quais medicamentos o Cirurgião Dentista pode
prescrever aos pacientes?
quadro clínico do paciente e poder prescrever o que realmente

É fundamental que o profissional
tenha conhecimento farmacológico
da medicação prescrita, de suas
indicações e contraindicações.”

a pessoa precisa, conforme suas necessidades e restrições de
saúde.
“Isso é fundamental para saber se o paciente tem alguma
doença, se faz algum tipo de tratamento e usa algum
medicamento de uso contínuo, para então ter condições de

“Qualquer um, desde que para uso Odontológico”, destaca a

prescrever remédios que tenham o resultado desejado sem

Dra. Lilian Pasetti, Cirurgiã Buco-Maxilo-Facial. O Cirurgião

que estes interfiram no quadro geral de saúde do paciente”,

Dentista pode prescrever qualquer classe de medicamentos

explica Dra. Lilian.

que tenha indicação comprovada em Odontologia, inclusive os
de uso controlado. Porém, o profissional deve ter conhecimento

Ela salienta a importância de os Cirurgiões Dentistas manterem

farmacológico da medicação prescrita, de suas indicações e

os conhecimentos na área de Farmacologia e Terapêutica

contraindicações.

atualizados. “É necessário estar ciente e ter o controle
das reações, dos efeitos terapêuticos e colaterais de cada

É comum se ter notícias de pacientes que não conseguem

medicação prescrita”, reforça.

comprar o remédio necessário porque o farmacêutico alega
que o ‘Cirurgião Dentista não pode prescrever esse ou aquele

TIPOS DE RECEITAS

medicamento’, especialmente os controlados. Muitas vezes
isso ocorre por desconhecimento do profissional farmacêutico

A Receita comum deve ser feita em talonário próprio, escrita

sobre os medicamentos que, embora não sejam fármacos

de próprio punho ou informatizada, contendo os seguintes

usualmente prescritos pelo Cirurgião Dentista, têm indicação

dados - Identificação do profissional (nome, endereço, CEP e

em algumas situações especiais.

número de inscrição no Conselho Regional de Odontologia);
nome e endereço do paciente; forma de uso do medicamento,

Ocorre que a prescrição de medicamentos pelo Cirurgião

especificando as doses, intervalos entre as mesmas e tempo

Dentista é regulamentada pela Lei 5.081, de 24 de agosto

de duração do tratamento, além de data e assinatura do

de 1966. Conforme disposto na Portaria SVS/MS nº. 344/98,

profissional, de próprio punho, e carimbo contendo o número

o profissional pode prescrever substâncias e medicamentos

de inscrição do CRO, caso o cabeçalho da receita não traga a

sujeitos ao controle especial para uso Odontológico (artigo

identificação do prescritor.

38 e 55, § 1º), ou seja, a Portaria permite aos dentistas que
prescrevam tanto na Notificação de Receita A (amarelo) e B

A Receita de Controle Especial (bloco que deve ser retirado na

(azul) como na Receita de Controle Especial.

prefeitura) além de conter todos os itens já descritos para o
preenchimento da receita comum, deve ter duas ou três vias

“Não existe uma lista específica do que se deve ou não ser

(dependendo da quantidade de medicações prescritas) para

prescrito, e não é o medicamento em si que é permitido ou não,
mas o uso a que ele se destina”, frisa a doutora, acrescentando

que possa ser retida pelo farmacêutico e uma via fique com o

a importância de realizar uma boa anamnese para conhecer o

paciente.
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SAÚDE DOS PROFISSIONAIS

ABO-PR orienta Cirurgiões Dentistas sobre
a importância de estar com as vacinas em dia
Gripe (Influenza): É administrada em dose única anualmente.

Quem trabalha em
estabelecimentos de saúde e tem
contato direto ou indireto com
pacientes ou material biológico
deve ficar alerta.”

Via intramuscular. É especialmente recomendada aos
profissionais de saúde justamente pela exposição. No caso
da Equipe Odontológica a vacina é altamente recomendada.
Tétano e Difteria: É administrada em três doses, via
intramuscular, com intervalo recomendado de 60 dias entre
as doses (0, 2 e 4 meses). O reforço deve ser feito em dose
única a cada 10 anos. Vacinar gestantes em qualquer idade

Os profissionais de saúde estão sob risco constante

gestacional.

de exposição às doenças contagiosas, muitas delas

Varicela: É administrada em duas doses com intervalo entre as

imunopreveníveis. Por isso, os Cirurgiões Dentistas e sua

doses de 4 a 8 semanas em via subcutânea. É contraindicado

equipe devem ficar atentos, pois as vacinas contra tétano,

para gestantes e é aconselhável evitar gestação até um mês

difteria e hepatite B são obrigatórias e devem estar sempre

após receber a vacina. Muito recomendado para profissionais

em ordem.

de saúde suscetíveis à varicela. Em geral, apenas 10% da
“Todos os profissionais que trabalham em estabelecimentos

população adulta e de profissionais de saúde são realmente

de saúde e que tenham contato direto ou indireto com

suscetíveis.

pacientes ou material biológico devem estar com a situação

Rubéola, Sarampo e Caxumba: Administrada em dose única,

vacinal em dia”, destaca a enfermeira da Secretaria de Saúde

via subcutânea. Recomenda-se uma 2ª dose para atingir

do Estado do Paraná, Fernanda Crosewski.

melhores índices de proteção após intervalo de 30 dias. É
contraindicada na gestação e recomenda-se evitar gestação

A vacinação deve ser registrada no prontuário clínico

até um mês após receber a vacina. Contraindicada para

individual do trabalhador e deve ser mantido disponível

alérgico a ovo e neomicina.

quando houver inspeção do trabalho. Se ele se negar a

Tríplice bacteriana acelular para adultos (dTpa): Difteria,

tomar as vacinas, é necessário fazer uma declaração de

Tétano e Coqueluche: Diante de surtos de coqueluche

próprio punho explicando os motivos – é considerado um

recentemente descritos, cujo reservatório identificado

documento legal e deve ficar com o empregador.

foram os profissionais de saúde, recomenda-se a vacinação
para os profissionais que atuam em maternidades e lidam

QUAIS VACINAS SÃO IMPORTANTES?

com recém-nascidos. É administrada via intramuscular em
dose única.

Hepatite B: É administrada em 3 doses. Via intramuscular,
músculo deltoide, com intervalo de 0, 1 e 6 meses. É indicado

As vacinas são administradas nos serviços de saúde públicos

fazer o Anti-HBs entre o 7º e 13º mês para documentar a

gratuitamente ou na rede credenciada para garantir o

viragem sorológica e a cada 3 anos para ratificar a imunidade

esquema vacinal, lote e conservação.

para a Hepatite B.
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RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA

A evolução das imagens para a realização de
diagnósticos mais seguros
“Antigamente a Tomografia dentro do universo da Odontologia,

O Raio X e o antigo filme com
imagem em 2D estão perdendo
espaço para a tomografia
computadorizada.”

era utilizada basicamente para auxiliar diagnósticos e
tratamentos nas áreas da Implantodontia e Cirurgia. Com
a inovação e o lançamento de novos equipamentos, como
tomógrafos que apresentam uma série de novas funcionalidades,
a imaginologia passou a ser essencial também para as áreas de
Ortodontia, Endodontia, Periodontia, Prótese, Odontopediatria,
DTM, e Estética, por exemplo, em tratamentos que utilizam as
famosas ‘Lentes de Contato’ ”, frisa.
A Dra. Paula de Moura salienta que aos poucos os Cirurgiões
Dentistas estão percebendo a importância de incluir os sensores
digitais em suas clínicas e consultórios, associados a um sistema
de gestão de informações e dados em tempo real, para terem
condições de avaliar com mais celeridade os resultados das
imagens.
“Além de investir em tecnologia, é de suma importância que o

Dra. Paula de Moura

profissional invista também em conhecimento, se atualizando

“Não existe hoje diagnóstico preciso sem a ajuda das novas

por meio de cursos, palestras e eventos, a exemplo da XXI JABRO

tecnologias e do embasamento científico atualizado”, destaca a

(Jornada da Associação Brasileira de Radiologia Odontológica),

Cirurgiã Dentista, Dra. Paula de Moura, Mestre e Especialista em

que será realizada nos dias 17, 18 e 19 de agosto no Expo

Radiologia Odontológica e Imaginologia .

Unimed em Curitiba”, informa.

“Esta área evoluiu muitos nos últimos dez anos. Foram
desenvolvidos sensores intra-orais digitais que substituem os

XXI JABRO

filmes convencionais, equipamentos extra-orais, scanners e
softwares de planejamento para todos os tipos de tratamentos

A Associação Brasileira de Radiologia Odontológica

odontológicos, com muito mais precisão e previsibilidade,

(ABRO) irá promover em Curitiba-PR a XXI edição da

oferecendo aos pacientes diagnósticos e tratamentos muito

JABRO. Trata-se de uma Jornada que reúne professores

mais seguros”, explica.

gabaritados de todo o país e as empresas mais
representativas do mercado nacional e internacional da
área de atuação para trocar experiências, aprendizados

A tomografia computadorizada, ressonância magnética e

e fazer negócios.

ultrassonografia estão ganhando cada vez mais espaço no dia
a dia dos consultórios. Geram imagens em 3D e segmentadas

Mais informações sobre o evento no site www.

otimizando a visualização detalhada e, em muitos casos, em

jabro2017.com.br.

tempo real, permitindo a análise e interpretação mais assertivas
dos exames.
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ASSESSORIA JURÍDICA

O que a reforma da previdência muda na
aposentadoria do Cirurgião Dentista?
Não há menção na PEC acerca da chamada fórmula 85/95,
desta forma, se o trabalhador ainda não tiver cumprido as
condições mínimas para requerer a aposentadoria por pontos
(85 para a mulher e 95 para o homem), as quais garantem um
benefício pleno e integral, quando a reforma da previdência
virar lei, não poderá mais usar essa fórmula para o cálculo do
seu benefício, mesmo que já tenha atingido o tempo mínimo
de contribuição.

A exigência é de 25 anos de
contribuição para a concessão
de aposentadoria especial,
independentemente da idade.”

Para os servidores públicos, a PEC acaba com a paridade e
a integralidade, havendo ainda o direito a aposentadoria
especial, nos moldes acima descritos também no âmbito do
regime próprio dos servidores.

A aposentadoria especial é prevista pela Constituição
Federal e pela lei 8.213/91, sendo devida ao segurado que
trabalhar exposto a condições que prejudiquem sua saúde
ou integridade física pelo período de 15, 20 ou 25 anos de
trabalho. No caso do segurado Cirurgião Dentista, exige-se
25 anos de contribuição para a concessão de aposentadoria
especial, independentemente da idade.

Assim, se a reforma da previdência for aprovada, aqueles que
completaram todos os requisitos antes da promulgação da lei
terão direito adquirido aos benefícios nas regras anteriores
a PEC, e os que não completaram terão que recalcular seu
benefício, sendo este prejuízo imensurável para a previdência
do Segurado.

Com a reforma da previdência ora proposta, a PEC 287/16,
a idade mínima passará a ser exigida, sendo esta ainda
discutida, contudo, é sabido que será estabelecida a idade
como uma das exigências para requerer a aposentadoria, o
que não acontece hoje.

Por fim, cumpre esclarecer que o texto da reforma da
previdência está em constante modificação, sofrendo
inúmeras alterações desde sua proposição inicial, sendo que,
os pontos aqui observados podem sofrer maiores alterações.
A conclusão mais precisa que se pode ter, é que a reforma vai
endurecer as regras atuais e diminuir o valor do beneficio,
disso não se tem dúvida.

Ainda, a idade não só será um dos quesitos para a concessão
da aposentadoria como também esta será alterada de acordo
com a expectativa de vida do brasileiro.
O texto atual da reforma prevê também a elevação do tempo
de contribuição para requerer a aposentadoria especial,
ou seja, se a Proposta for aprovada, não só o prazo mínimo
de contribuição deverá aumentar, como os requisitos para
sua concessão serão engessados, vez que a PEC não fala em
exposição à atividade de risco (como é hoje), será necessário
provar o dano efetivo a saúde, além da idade mínima.

Enfim, procure um especialista para analisar sua situação
previdenciária, bem como regularizar eventuais problemas
com seu CNIS – Cadastro Nacional de Informações Sociais,
avaliando, ainda, o momento ideal para requerer seu
benefício previdenciário ou mesmo para se planejar e
organizar sua vida previdenciária.

Uma mudança significativa para o segurado especial é que,
com a PEC 287/16, o segurado não terá mais a faculdade de
converter o tempo trabalhado em condições especiais em
tempo comum, ou seja, não será mais permitido multiplicar
1.4 no tempo trabalhado para homens e 1.2 no tempo das
mulheres para compensar o período do trabalhador exposto
aos agentes nocivos à saúde e sua integridade física, não
permitindo, assim, a compensação pelo fato do segurado
ter desempenhado durante anos a fio uma atividade que lhe
proporcionou efetivos riscos à sua saúde e vida.

Larissa Lemanski de Paiva, advogada atuante em Direito
Previdenciário, sócia da Taques e Paiva Advocacia.
larissapaiva@btconsultoria.com • taquesepaiva.com.br
Tel.: 3222-3301/ 3222-2941
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