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Tradicionalmente, esta época do calendário é de balanço e proje-

ções. Este dezembro, em especial, volta a nos trazer aquela sen-

sação familiar de preparação para os encontros de final de ano e 

planejamento para o ano que chega. 

Em 2023 encerrarei meu ciclo como presidente da ABO-PR, depois 

de duas gestões consecutivas à frente da entidade. Foram anos de 

desafios, mas também de superação e muitas realizações, que me 

deixam orgulhoso e com a sensação de dever cumprido. 

Em nossa gestão, com todas as dificuldades 

e limitações que a pandemia trouxe, conse-

guimos administrar a instituição de forma 

compartilhada, transparente e propositiva. 

Nossa sede continuou no processo de mo-

dernização e tornou-se mais sustentável. 

Todos os processos internos foram moder-

nizados e a UNIABO-PR seguiu recebendo 

investimentos tanto na parte da infraes-

trutura quanto em equipamentos de última 

geração. Nosso posicionamento como re-

ferência acadêmica nunca esteve tão con-

solidado. 

Aproveito a oportunidade para agradecer a 

toda a diretoria da ABO-PR e a todos os as-

sociados, que ajudaram a fazer de 2022 um 

ano espetacular. Sentimos isso no encontro 

alusivo ao Dia do Cirurgião-Dentista, em ou-

tubro, no Clube Curitibano, quando volta-

mos a confraternizar depois de dois anos.

Tenho absoluta certeza de que 2023 não será diferente, com todas 

as ações em curso, especialmente a 15ª edição do Congresso In-

ternacional de Odontologia do Paraná – XV CIOPAR, que ocorrerá 

no mês de outubro. Até lá, muito trabalho pela frente no sentido de 

fortalecer sempre nossa classe e nossa entidade. 

Boas festas a todos e um feliz ano novo!

Dalton Luiz Bittencourt

Presidente da ABO-PR

Muito a agradecer!
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ABO-PR volta a comemorar Dia do 
Cirurgião-Dentista presencialmente
No dia 07 de outubro de 2022, Cirurgiões-Dentistas 

trocaram seus EPIs por elegantes trajes sociais para 

comemorar presencialmente, depois de dois anos, o seu dia.

O tradicional jantar dançante promovido pela ABO-

PR foi realizado no Salão Azul do Clube Curitibano. 

O evento voltou a reunir representantes da classe 

odontológica para fortalecer os laços e celebrar a data 

- comemorada no dia 25 de outubro. Nesta edição, a 

entidade condecorou com a Medalha Luiz Pilotto à Dra. 

Ana Lúcia Tolazzi e à Dra. Beatriz Helena Sotille França, 

reconhecendo os relevantes serviços prestados pelas 

profissionais à Odontologia paranaense. O Cirurgião-

Dentista Dr. Geninho Thomé recebeu a medalha de 

Honra ao Mérito Odontológico pelo Conselho Federal de 

Odontologia (CFO). O Conselho Regional de Odontologia 

do Paraná (CRO-PR) entregou a medalha Guido Straube 

ao Dr. João Maria Baptista. 

Como sempre a noite festiva contou com boa gastrono-

mia e show da Banda Madeira.

Social

Feliz Natal e próspero Ano Novo. 
Boas Festas!

Depois de um ano de muito trabalho, é 
tempo de colher os frutos, contabilizar as 
realizações, comemorar os êxitos e fazer 
novas listas de sonhos e objetivos para o ano 
que vai começar. Desejamos que este Natal 
seja mágico para você e sua família, que traga 
boas energias e muita determinação para ser 
feliz todos os dias.
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UNIABO-PR

O futuro espera você com formação de 
excelência
Garanta o melhor futuro possível no mercado de trabalho; estão abertas as 
inscrições de cursos em todas as modalidades para o 1º semestre de 2023, 
escolha qual atende suas necessidades para ampliar seu conhecimento e 
formação

ESPECIALIZAÇÃO
ORTODONTIA
Coordenação: Profª Sabine Westphal Vieira, Especialista e 
Mestre em Ortodontia.
Carga horária: 1.500 horas.
Periodicidade: mensal.
Duração: 13 de março de 2023 a 14 de fevereiro de 2026.

Este curso foi desenvolvido para o Cirurgião-Dentista 

que busca se aprimorar na área de correção das malo-

clusões dentárias, visando a obtenção tanto da estética 

e saúde bucal quanto da correta função mastigatória. 

A formação é direcionada para a prática da clínica or-

todôntica baseada em evidência científica e inovações 

apresentadas nos últimos congressos e publicações 

prestigiadas. A proposta é qualificar profissionais capa-

zes de realizar diagnósticos diferenciais, planejar casos 

complexos e realizar tratamentos individualizados. No 

programa da especialização, o aluno vai aprender a uti-

lizar ancoragem esquelética, diferentes tipos de arcos 

ortodônticos, brackets metálicos/ estéticos e alinhado-

res, inclusive complementados pelo uso de ferramentas 

digitais (DSD) e recursos de harmonização facial, quando 

necessários.

DENTÍSTICA
Coordenação: Prof. Dr. Sérgio Vieira, Especialista, Mestre e 
Doutor em Dentística.
Carga horária: 855 horas.
Periodicidade: mensal.
Duração: 17 de abril de 2023 a 17 de abril de 2025.

O campo de atuação do especialista em Dentística envol-

ve o trabalho de prevenção, passando pela Odontologia 

Reparadora e Estética. Para atuar nessa área, o Cirurgião-

Dentista precisa dominar um amplo conhecimento odon-

tológico, tendo em vista que a maioria dos tratamentos 

reabilitadores necessita de ações interdisciplinares. Esta 

formação está alinhada com os avanços terapêuticos e 

abrange desde a prevenção até a prótese sobre implante, 

com noções de oclusão e periodontia, e princípios estéti-

cos. O curso ainda aborda os materiais dentários e prote-

ção do complexo dentinopulpar, tratamentos com resinas 

compostas, cerâmicas, planejamento em DSD, além de 

restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e 

posteriores.

IMPLANTODONTIA
Coordenação: Dra. Renata Ribas, Especialista em Implan-
todontia; e Dr. Marcello Lopes Menegassi, Especialista em 
Periodontia, Especialista em Implantodontia e Mestre em 
Prótese Odontológica.
Carga horária: 1.151 horas.
Periodicidade: mensal.
Duração: 15 de maio de 2023 a 06 de agosto de 2025.

A proposta do curso é formar especialistas com capaci-

dade de diagnóstico e resolução de casos simples e com-

plexos de reabilitação com implantes e próteses sobre 

implantes, assim como os procedimentos de regeneração 

óssea guiada. O programa prevê o ensino de bases bio-

lógicas em implantodontia, osseointegração, biomecânica, 

prótese sobre implante, exames complementares, clínica 

de cirurgia e de prótese, toxina botulínica, PRF, planeja-

mento reverso, enxertos, próteses em zircônia, oclusão 

montagem articulador, distração osteogênica, hands-on 

cirúrgico e protético. Serão realizados treinamentos para 

trabalhar com vários sistemas de implantes (nacionais e 

importados), manipulação de tecidos moles, enxertos gen-

givais, banco de ossos e prototipagem. Com esta forma-

ção, 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.
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APERFEIÇOAMENTO
PRÓTESE DENTÁRIA
Coordenação: Dr. Ederson A. G. Betiol, Especialista, Mestre 
e Doutor em Prótese Dentária.
Carga horária: 240 horas.
Periodicidade: quinzenal.
Duração: 15 de março de 2023 a 06 de dezembro de 2023.

O aperfeiçoamento profissional é fundamental para 

se realizar o diagnóstico e o planejamento corretos de 

cada caso clínico e, consequentemente, obter o sucesso 

da terapia protética. Com um programa que propõe 

atividades teóricas, demonstrativas e práticas clínicas, 

este curso prepara o Cirurgião-Dentista para oferecer 

um tratamento assertivo e de qualidade aos pacientes. 

Além das inovações da área, a formação abrange desde 

o diagnóstico ao planejamento correto da prótese, 

discussões acerca dos objetivos e limitações de diferentes  

casos, dando condições de apresentar o plano correto de 

tratamento e propostas de terapias e técnicas protéticas. 

IMPLANTE E PRÓTESE SOBRE IMPLANTE 
- FASES PROTÉTICA E CIRÚRGICA
Coordenação: Dr. Luiz Renato Castellano, Mestre e Especia-
lista em Periodontia e Especialista em Prótese Dentária.

Carga horária: 184 horas.
Periodicidade: quinzenal.
Duração: 10 de abril de 2023 a 25 de março de 2024.

Integrar os conhecimentos cirúrgico, protético, oclusal, 

periodontal e peri-implantar. Essa é a abordagem 

empregada nesta formação, referência no mercado 

há mais de 20 anos. O curso promove um treinamento 

básico em todos os fundamentos cirúrgicos e protéticos 

buscando ampliar a visão multidisciplinar para um 

tratamento complexo como é a substituição de dentes 

naturais por implantes dentários. A proposta é dar 

condições ao Cirurgião-Dentista de trabalhar com as 

inovações acerca dos sistemas de implante e de 

executar todas as etapas desses procedimentos, desde 

o planejamento integrado entre prótese e cirurgia 

até a execução segura dos sistemas de implante, de 

acordo com as possibilidades de cada técnica. O aluno 

aprenderá a fazer uso das novas ferramentas e recursos 

de software sobre tomografia para execução dos casos 

clínicos, e também a realizar treinamentos cirúrgicos e 

protéticos em laboratório e em clínicas. O curso tem 

enfoque no resultado clínico, longevidade, previsibilidade 

e reprodutibilidade.
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UNIABO-PR

ATUALIZAÇÃO

DTM E DOR OROFACIAL
Coordenação: Dr. Daniel Bonotto, Doutor em Odontologia, 
Mestre em Ciências da Saúde e Especialista em DTM e DOF.
Carga horária: 56 horas.
Duração: mensal.
Data: 27 de abril de 2023 a 26 de outubro de 2023.

Uma excelente oportunidade para o profissional 

estar alinhado com as melhores práticas para o 

diagnóstico clínico das DTM; entendimento das terapias 

farmacológicas e confecção de placas oclusais de 

excelência. Para atender pacientes que apresentam 

dores orofaciais e DTM, o Cirurgião-Dentista precisa 

estar capacitado e atualizado para diagnosticar e 

estruturar tratamentos adequados e individualizados 

para cada paciente. O curso ainda proporciona uma 

atualização quanto às evidências científicas que apoiam 

as diferentes práticas clínicas nessa área da Odontologia. 

 

CIRURGIA ORAL MENOR
Coordenação: Dr. Ítalo Nogiri Filho, Especialista e Mestre em 
Periodontia.
Carga horária: 152 horas.
Duração: quinzenal.
Data: 13 de março de 2023 a 20 de novembro de 2023.

O curso tem enfoque no aprendizado por meio da prática de 

cirurgias em pacientes, por isso possibilita um treinamento 

intensivo em cirurgia oral de menor complexidade. Extração 

de siso e patologias, frenectomia lingual, remoção do freio 

labial e de cistos são alguns dos procedimentos da cirurgia 

oral menor, assim denominada por oferecer poucos riscos 

e ser realizada no próprio consultório, com anestesia local. 

Como diferencial, o Cirurgião-Dentista aprenderá técnicas 

de preservação de volume e reconstrução de osso alveolar 

com a utilização de biomateriais. No programa ainda 

está prevista uma introdução à implantodo ntia com 

hands-on em laboratório, além de aulas de capacitação 

sobre agregados plaquetários, uma técnica que utiliza 

plasma rico em fibrina (plateletrichfibrin).

CAPACITAÇÃO
TOXINA BOTULÍNICA E PREENCHIMENTO 
FACIAL
Coordenação: Dr. Sidmarcio Ziroldo, Mestre em Ortodontia, 
Especialista em CTBMF, Harmonização Orofacial, Ortodontia 
e Implantodontia; habilitado em Ozonioterapia e Venopunção, 
Laserterapia e Analgesia com Óxido Nitroso.
Carga horária: 20 horas.
Duração: 2 dias.
Data: 18 e 19 de maio de 2023.

É fundamental que o Cirurgião-Dentista seja capacitado 

para atuar de forma segura utilizando a toxina botulínica 

(Botox) e preenchedores faciais, tanto para o uso 

terapêutico quanto estético. As indicações vão desde 

sintomas de Paralisia de Bell, assimetrias do sorriso e facial, 

sorriso gengival e as famosas rugas de expressão. A toxina 

botulínica vem se apresentando como um excelente recurso 

para harmonização orofacial. A partir do atendimento a 

pacientes, casos clínicos e demonstrações interativas, o 

profissional poderá se aprofundar no estudo da anatomia 

topográfica e funcional, tipos de preenchedores, técnicas 

e indicações funcionais e estéticas. O curso é coordenado 

pelo precursor, no Brasil, para as diversas aplicações 

odontológicas da toxina botulínica, com mais de 20 anos 

de experiência nessa área.
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LIPOASPIRAÇÃO FACIAL CIRÚRGICA
Coordenação: Dr. Sidmarcio Ziroldo, Mestre em Ortodontia, 
Especialista em CTBMF, Harmonização Orofacial, Ortodontia 
e Implantodontia; habilitado em Ozonioterapia e Venopunção, 
Laserterapia e Analgesia com Óxido Nitroso.
Carga horária: 16 horas.
Duração: 2 dias.
Data: data: 13 e 14 de abril de 2023.

A gordurinha na papada, acumulada abaixo do queixo e que 

provoca flacidez no pescoço, pode ser solucionada com a 

lipo de papada cirúrgica, que possibilita aspirar a gordura 

localizada e colabora para deixar o rosto mais harmônico. 

Nesta formação, o Cirurgião-Dentista será capacitado 

a atuar com um protocolo seguro na realização deste 

procedimento. Por meio de aulas práticas demonstrativas e 

interativas, e também atendimento a pacientes, o aluno vai 

aprender a realizar indicações precisas e um planejamento 

adequado, a aplicar técnicas cirúrgicas, não invasivas 

(com cânula) e anestésicas, além dos efeitos adversos, 

complicações e áreas de risco. O programa ainda inclui o 

ensino de anatomia descritiva e funcional da face.

CURSOS RÁPIDOS

IMERSÃO EM LAMINADOS CERÂMICOS 
(FACETAS, LENTES DE CONTATO E FRAG-
MENTOS)
Coordenação: Prof. Dr. Sérgio Vieira, Especialista, Mestre e 
Doutor em Dentística.
Carga horária: 13 horas.
Duração: 2 dias.
Data:  12 e 13 de maio de 2023.

Com a proposta de aprendizado por meio de uma imersão 

prática, este curso propõe ensinar técnicas sofisticadas 

com laminados cerâmicos: lentes, facetas e fragmentos. 

O Cirurgião-Dentista poderá se atualizar e receber 

treinamento para aplicar cada modalidade, aprendendo as 

vantagens, desvantagens e limitações para trabalhar com 

todas as etapas de aplicação dos laminados cerâmicos, 

desde o planejamento, indicações, até a cimentação. 

RESINA COMPOSTA EM DENTES ANTERIORES 
– UMA OPÇÃO SUPER VIÁVEL EM UM MUNDO 
CERÂMICO 
Coordenação: Prof. Dr. Sérgio Vieira, Especialista, Mestre e 
Doutor em Dentística.
Carga horária: 16 horas.
Duração: 3 dias.
Data: 13, 14 e 15 de abril de 2023.

O curso oferece uma oportunidade para aprimorar seu 

conhecimento para reabilitar dentes anteriores. A restauração 

em resina composta é um dos procedimentos restauradores 

mais versáteis e realizados pelos Cirurgiões-Dentistas 

nos consultórios, porque além dos benefícios estéticos e 

preventivos, restabelece as funções do dente e da arcada 

dentária. O aluno vai aprender as diferentes técnicas com 

resina composta em dentes anteriores, obtendo condições de 

aplicar todas as etapas de cada modalidade, do planejamento 

ao polimento, incluindo a aplicação da técnica estratificada e 

como mascarar dentes escurecidos.

FOTOGRAFIA ODONTOLÓGICA PROFIS-
SIONAL COM SMARTPHONE
Coordenação: Dr. Oscar Fernando Machuca, Especialista em 
Implantodontia e Mestre em Ortodontia.
Carga horária: 8 horas.
Duração: 1 dia.
Data: 27 de março de 2023.

Um recurso essencial para registrar procedimentos 

odontológicos. É um curso direcionado ao Cirurgião-

Dentista de qualquer especialidade, e com a finalidade 

de capacitá-lo a implementar de forma imediata técnicas 

fotográficas nas atividades diárias do seu consultório, 

para documentar, planejar, comunicar e também como 

ferramenta de marketing.
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Retrospectiva 2022

Em sua última edição do ano, o Jornal da Classe traz um 

levantamento das ações e obras realizadas na ABO-PR e, 

por meio de depoimentos dos diretores, compartilha as 

informações sobre as boas práticas de gestão, que fazem 

da entidade referência entre os pares de todo o país. 

Conforme observa o diretor-secretário Dr. Ivan Toshio 

Maruo, com a retomada das atividades presenciais pós-

pandemia, a diretoria da ABO-PR seguiu seu trabalho, 

mantendo suas instalações ativas e tomando todos os 

cuidados necessários para preservar a saúde de todos. 

“Assim, houve continuidade das atividades, dos cursos 

da UNIABO-PR e do atendimento de crianças em 

vulnerabilidade social no Projeto Educárie. Além disso, 

seguimos com a organização do CIOPAR, que ocorrerá em 

2023”, resume. Ele lembra ainda que, no segundo semestre 

de 2022, a diretoria recebeu os candidatos às eleições 

estaduais e entregou a eles as pautas de interesse da 

Odontologia e da ABO-PR. 

Com boas práticas de gestão, ABO-PR encerra o ano com conquistas 
patrimoniais e contas equilibradas

Planejamento com competência

Patrimônio e finanças

Na área do Patrimônio, a ABO-PR realizou aquisições 

e reformas que garantiram o conforto e a estrutura 

tanto para o funcionamento da sede quanto para o da 

UNIABO-PR. A entidade adquiriu um moderno aparelho 

de Raio X portátil juntamente com um processador 

de placa de fósforo para se somar aos equipamentos 

da escola. Houve uma importante reforma na área da 

clínica: as bombas a vácuo da clínica A foram realocadas 

para diminuir o barulho nas dependências clínicas e 

salas de aulas. Também foram instaladas cortinas com 

blackout nas salas de aula e portas de vidro na clínica. 

“Para 2023, está prevista a informatização das clínicas 

com aquisição de computadores para os boxes e de um 

software odontológico adequado e, no quesito melhoria 

predial, já temos o planejamento para a reforma da 

cantina/área para eventos”, afirma o diretor de Patrimônio, 

Dr. Celso Russo. 
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O levantamento patrimonial, feito periodicamente, foi 

renovado e passou por auditoria. “Tudo o que temos 

na ABO-PR está catalogado e registrado com suas 

valorizações e desvalorizações”, complementa Dr. 

Russo. 

Por meio de uma diretoria que preza a transparência 

e a austeridade, a saúde financeira da instituição é 

tema de bastante planejamento. A ABO-PR executa 

os investimentos com base no estudo das receitas 

e despesas a médio prazo, como explica o Dr. Celso 

Russo: “Com a pandemia, tivemos uma queda na receita 

com relação aos cursos devido às paralisações, porém 

com ações junto aos alunos e professores conseguimos 

manter a estabilidade financeira até o final do período 

impactado pela Covid-19.” 

A ABO-PR tem um contrato de auditoria permanente e 

um Conselho Fiscal que aprova as contas da entidade. 

“Ano passado, apesar de todas as dificuldades, tivemos 

um crescimento financeiro. A nossa busca é sempre por 

mais sócios e melhores condições de criar benefícios 

para que nos traga novas receitas”, explica o diretor 

financeiro, Dr. Osiris Pontoni Klamas.

A Escola

Coração da ABO-PR, a UNIABO-PR é uma instituição 

referência no ensino continuado da Odontologia 

na Região Sul. Em 2022, a direção da escola teve 

de despender esforços extra na recuperação de 

alunos. “Durante a pandemia nós trabalhamos muito 

a infraestrutura da escola para esse retorno com 

separação por boxes nas clínicas e instalação de 

filtração de ar e exaustão em todos os ambientes 

que não tinham entrada de ar, como o anfiteatro. Em 

2022, concentramos as ações no bom funcionamento 

dos cursos, que voltaram à normalidade com o 

professor dando as suas aulas teóricas e práticas 

presencialmente”, relata o diretor da UNIABO-PR, 

Dr. Sergio Vieira. Durante o ano, novos cursos foram 

incluídos na grade programática e outros devem ser 

incluídos em 2023. Há ainda a previsão da retomada 

dos ciclos de palestras para o próximo ano.

Comunicação e 
confraternização

Os esforços para uma gestão moderna também se 

refletiram na área da Comunicação. O site foi renovado 

e, como um legado da pandemia, dialogar com os 

variados públicos pelas redes sociais se tornou rotina. 

“Reforçamos a nossa presença diária nas redes sociais 

com conteúdos informativos, técnicos e confiáveis, 

que fazem a diferença para os associados e o público 

em geral”, frisa a Diretora de Marketing, Dra. Cláudia 

Christianne Gobor. 
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Retrospectiva 2022

Na parte social, o grande destaque do ano foi o retorno 

da tradicional comemoração do Dia do Cirurgião-

Dentista, uma mobilização que começa meses antes 

para que o evento seja impecável. “Depois de dois anos 

sem podermos comemorar presencialmente esta data 

tão simbólica para a nossa classe, finalmente pudemos 

encontrar os colegas de profissão e compartilhar uma 

noite muito agradável”, lembra a vice-presidente da 

ABO-PR, Dra. Nereida Zuleika Hessel Dias. 

 
Solidariedade

A ação social atuou em mais de uma frente. Em 2022, 

houve a continuidade da coleta de tampinhas plásticas 

que, trocadas, suprem em parte as necessidades do 

Lar dos Idosos Recanto do Tarumã em fraldas e outros 

insumos. No total foram arrecadados mais de 23 

quilos de tampinhas. Também como parte do trabalho 

voluntário, a pasta da ação social se mobilizou para 

fazer agendamento de atendimentos para a detecção de 

câncer bucal voltado ao público do Lar. 

“Este ano também demos suporte ativo no Programa 

Educárie, convocando voluntários e atuando na linha 

de frente dos atendimentos”, conta o Dr. Luiz Antônio 

de Almeida, Diretor de Ação Social da ABO-PR. 

Desde novembro do ano passado, o projeto, que tem 

coordenação do Cirurgião-Dentista Dr. Oscar Fernando 

Machuca, atendeu a 163 crianças e adolescentes e 

envolveu 126 voluntários, entre profissionais e estudantes.
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Congresso já está planejado! Você vai?

CCRROO--PPRR aattuuaa eemm bbeenneeffíícciioo ddaa CCllaassssee ee aammpplliiaa pprreessttaaççããoo ddee sseerrvviiççooss oonn--lliinnee..

Com o projeto CRO-PR Digital, foram digitalizados 

os prontuários dos inscritos e em junho foi implantado 

um novo sistema informacional, que já permitiu um 

aumento nos serviços prestados pelo portal e que 

ainda serão ampliados em 2021.

Desde o início da pandemia, o Conselho buscou a 

proteção dos profissionais, indicando procedimentos 

de biossegurança, linhas de crédito com maiores 

vantagens para a classe, acompanhando de perto as 

diretivas das entidades da linha de frente do combate à 

COVID 19.

Este ano o CRO-PR intensificará os serviços 

Apesar do momento especial que estamos 

vivendo, o CRO-PR continua avançando na defesa da 

Odontologia.

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

municípios do Estado para que fossem garantidas as 

prerrogativas de atividade essencial que resultaram na 

inclusão dos profissionais da Odontologia nos grupos 

prioritários.

ACESSE O
H OT S I T E

Após um planejamento inicial, o Projeto Piloto foi 

lançado em 24 de maio de 2019, no I Encontro de 

Coordenadores de Cursos de Odontologia do Paraná,

com a apresentação feita pelo Presidente do CRO-PR,Dr.

Aguinaldo Farias e pela Profa. Dra. Vania Fontanella,

então Presidente da ABENO, entidade que esteve 

diretamente ligada à organização do Exame.

É importante salientar que foi fundamental a 

adesão maciça dos Coordenadores de Curso, que es-

tiveram presentes nos Encontros sequentes (3 deles de 

O Objetivo é o mapeamento da qualidade do Ensino 

da Odontologia, frente ao aumento indiscriminado de 

cursos, (prerrogativa exclusiva do MEC) e também, por 

um levantamento estatístico do CRO-PR,com relação ao 

aumento de processos éticos envolvendo pacientes e 

profissionais com menos de 5 anos de profissão.

Foi realizado com grande sucesso, no dia 05 de 

novembro de 2022, o primeiro Exame de Proficiência 

em Odontologia do CRO-PR, com um excelente índice 

de participação dos formandos dos Cursos de Odonto-

logia do Paraná

forma On-Line durante a pandemia), indicaram profes-

sores para o treinamento de elaboração de questões e 

participaram ativamente na orientação dos alunos.

O Projeto Piloto do Exame foi apresentado no dia 01 

de julho deste ano,no 39º CIOSP,na Arena CFO,obtendo 

demonstrações de apoio à iniciativa e um grande 

interesse por parte dos demais Conselhos Regionais em 

reproduzir este Exame, o que demonstra o valor da 

Iniciativa do CRO-PR em prol da entrega de uma 

Odontologia de alta qualidade à população.

Confira mais detalhes em:

www.cropr.org.br/proficiência

XV CIOPAR

Em 2023, os Cirurgiões-Dentistas de todo o Brasil têm um 

encontro marcado entre os dias 4 a 6 de outubro na capital 

Curitiba quando será realizada a 15ª edição do Congresso 

Internacional de Odontologia do Paraná - XV CIOPAR. 

E mesmo a dez meses do Congresso, a ABO-PR tem o 

evento totalmente desenhado e, o que é melhor, quase 

todo comercializado. “Já temos um congresso elaborado, 

grande parte da feira vendida, professores convidados 

e confirmados e estamos na busca de novas parcerias”, 

resume o Dr. Celso Russo, presidente do XV CIOPAR.

Realizado no moderno complexo de eventos UP Expo, o 

CIOPAR vai reunir mais de 50 expositores de diversos 

segmentos, bem como uma programação científica 

com nomes de relevância na Odontologia nacional e 

internacional. “Já estamos na fase de finalizar a grade da 

programação científica do Congresso”, afirma o Cirurgião-

Dentista  Dr. Sérgio Vieira, diretor científico do evento.
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uniabocursos@abopr.org.br

Tel. 41. 3028-5807 ou WhatsApp 41. 99241-4990
abo_pr facebook.com/abopr

www.abopr.org.br

Conheça
os cursos da 
UNIABO-PR

  Especialização: 

- Ortodontia 
- Implantodontia
- Prótese Dentária
- Ortodontia Straight Wire MBT com ênfase em Aparelhos Ortodônticos Autoligados e Alinhadores
- Endodontia
- Implantodontia com ênfase em Reabilitação Oral
- Dentística
- DTM e Dor Orofacial
- CTBMF: Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial

  Atualização: 

- DTM e Dor Orofacial
- Cirurgia Oral Menor

 Capacitação: 

- Toxina Botulínica e Preenchimento Facial
- Lipoaspiração Facial Cirúrgica

  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
- Avanços Tecnológicos da Endodontia – Instrumentação Rotatória e Reciprocante, Biocerâmicos e Sistemas de Irrigação
- Fotografia Odontológica Profissional com Smartphone

  Aperfeiçoamento: 

- Prótese Dentária
- Endodontia
- Implante e Prótese sobre Implante – Fases Protética e Cirúrgica
- Excelência em Ortodontia Avançada, Ancoragem Esquelética e Alinhadores (Tratamentos Híbridos)


