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O ano chegou com uma avassaladora nova onda de covid-19 provocada 
pela variante Ômicron. O fato de nos depararmos com mais um período 
de aumento de casos traz muitos questionamentos, sobretudo, por 
ameaçar o retorno das atividades, como das próprias instituições de 
ensino, que já se preparavam para as aulas presenciais e começam a 
readaptar o retorno, devido aos riscos da transmissão comunitária.

Por outro lado, a Odontologia, em seu papel de alicerce na saúde pública 
não pode parar. Menos grave e menos letal, muito por causa da boa 
cobertura vacinal do país, esta variante está nos permitindo planejar um 
ano mais próximo da normalidade. 

Redobramos as medidas de biossegurança em todos os ambientes 
e seguimos firmes nos atendimentos da população que retorna aos 
consultórios paulatinamente. Na ABO-PR será um ano de planejamento 
e organização, pois em outubro de 2023, se o cenário pandêmico 
permitir, sediaremos em nossa capital o XV Congresso Internacional de 
Odontologia do Paraná – CIOPAR. O evento movimenta e fomenta todas 
as áreas da Odontologia, começando pelos profissionais, até chegar nas 
empresas e entidades que participam tanto da parte estrutural quanto 
programática.   

Em nossa programação neste primeiro semestre está o retorno das 
atividades do Programa Educárie, que atende a crianças e adolescentes 
em situação de vulnerabilidade social. Este é um importante projeto 
criado e gerido pela ABO-PR e contamos com a disponibilidade e 
participação dos profissionais e estudantes para essa nova etapa do 
programa. 

O mercado de Odontologia é muito ligado a tecnologias e está em 
constante evolução. Por isso, a despeito das dificuldades impostas pela 
pandemia, é necessário manter o foco na atualização e na educação 
continuada. A UNIABO-PR inicia o ano letivo com inúmeros cursos de 
Especialização, Aperfeiçoamento, Atualização, Capacitação, Habilitação 
e Cursos Rápidos que vão levar o profissional a um patamar de 
excelência no mercado. Convidamos a todos a conferirem e divulgarem 
a programação de cursos deste semestre. 

Por fim, nossa mensagem nesta primeira edição do Jornal da Classe é 
de extrema esperança em um ano promissor, de retomada econômica e 
desenvolvimento para a Odontologia. Temos razões para acreditar, pois 
a cada ano, a percepção da importância da saúde bucal cresce entre os 
brasileiros. E nós fazemos parte disso!

Dalton Luiz Bittencourt,
Presidente da ABO-PR

A Odontologia 
precisa resistir
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2022, o ano da retomada

Dr. Celso Russo
assume vice-presidência
da ABO Nacional

Depois de dois anos sob os impactos da pandemia, foi 
preciso adaptar as rotinas e redimensionar as expectativas. 
Este ano será de planejamento na ABO-PR, que prevê a 
realização do XV Congresso Internacional de Odontologia 
do Paraná – CIOPAR para os dias de 04 a 06 de outubro de 
2023 depois do adiamento da edição de 2021. O CIOPAR 
acontecerá na Expo Unimed, e reunirá um grupo expressivo 
de expositores, além da programação de cursos, palestras 
e painéis com profissionais renomados da Odontologia. 
“Estamos muito satisfeitos e entusiasmados de poder 
planejar esse grande evento, verdadeira vitrine para a 
Odontologia do nosso estado”, afirma o presidente da 
ABO-PR, Dr. Dalton Luiz Bittencourt.  

No calendário deste semestre acontecerá o retorno das 
atividades do Programa Educárie, que será coordenado 
pelo Dr. Oscar Fernando Machuca. O primeiro atendimento 
está previsto para o dia 26 de março. Estudantes e 
profissionais interessados em ser voluntários no projeto 
podem entrar em contato pelo número (41) 3028-5816. 

Depois de uma gestão 
austera e com muitos re-
sultados práticos à frente 
da Diretoria Financeira, o 
Cirurgião-Dentista Celso 
Russo (foto), integrante 
da diretoria da ABO-PR, 
renova seu compromisso 
com a ABO Nacional, ago-
ra para três anos na vice-
-presidência da entidade.
A posse da nova diretoria 
foi realizada no último mês 

de dezembro de 2021. 

O Dr. Celso Russo conta que a primeira gestão do 
Cirurgião-Dentista fluminense Paulo Murilo Oliveira da 
Fontoura, reconduzido à presidência, foi de reorganização 
e recuperação. Agora, a proposta é fortalecer ainda mais 
a imagem da entidade, criando uma nova estratégia de 
marketing, e sensibilizando mais empresas para o uso 
do Selo ABO Recomenda. “Com a reativação do selo 
conseguimos a adesão de grandes empresas. Manteremos 
esse ritmo com essa e outras ações. Esta gestão será de 
crescimento”, garante o Dr. Celso Russo.  
O Selo ABO Recomenda é uma certificação concedida a 
empresas fabricantes de produtos odontológicos como 
chancela de qualidade.

Perspectivas

Benefício exclusivo dos associados da ABO-PR 
devido à atratividade de condições, o Plano de 
Saúde Unimed conta com duas campanhas anuais 
de adesão. Este ano, a primeira campanha está 
marcada para o período entre 02 e 31 de maio. Os 
interessados podem tirar dúvidas no site da entidade, 
via e-mail: infovendas@unimed-vendas.com.br ou 
ao telefone (41) 99249-7296 (WhatsApp). 

Campanha 
Unimed
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A Odontologia evolui. E você?

Das profissões clássicas, a Odontologia é uma das que 
mais evolui e oferece oportunidades. De acordo com o 
levantamento da companhia irlandesa Research and Markets, 
o mercado odontológico mundial deve movimentar cerca 
de US$ 35,7 bilhões até o ano de 2023, representando um 
crescimento médio anual de 5,59%. A alta se deve pela procura 
por cuidados de higiene bucal, aos avanços tecnológicos da 
indústria e à crescente busca por procedimentos estéticos 
dentários. 

No Brasil, o cenário é igualmente promissor: pesquisa do 
Conselho Federal de Odontologia (CFO) mostrou que nove 
em cada dez brasileiros acreditam ser muito importante ir ao 
dentista com regularidade e 72% vão ao menos anualmente. 
Esse interesse se reflete diretamente no movimento das 
clínicas e consultórios, exigindo do Cirurgião-Dentista cada 
vez mais preparo e inovação. É preciso diferenciar-se e estar 
atualizado com novas pesquisas, materiais e técnicas. 

Uma das escolas de ensino continuado em Odontologia mais 
longevas e respeitadas do Sul do país, a UNIABO-PR oferece 
Especialização, Aperfeiçoamento, Atualização, Capacitação, 
Habilitação e Cursos Rápidos em diversos segmentos 
odontológico. 

Confira os cursos que estão com as inscrições abertas:

ESPECIALIZAÇÃO

IMPLANTODONTIA COM ÊNFASE EM 
REABILITAÇÃO ORAL (DESDE 2005)
Coordenação: Dr. Marcelo Castellano, Mestre e Especialista 
em Prótese Dentária e Reabilitação Oral, Especialista em Dor 
Orofacial e DTM
Carga horária: 1.100 horas

Periodicidade: Quinzenal 
Duração: 11 de abril de 2022 a 26 de junho de 2024

Os implantes osteointegrados são considerados a principal 
alternativa para a reabilitação oral de pacientes com perdas 
de dentes, agregando também resultados estéticos, fonéticos 
e funcionais.  Este curso proporciona uma formação completa 
(técnica e científica) para planejar e executar tratamentos, por 
meio do fluxo digital, utilizando implantes osteointegrados 
e prótese sobre implantes. O Cirurgião-Dentista terá a 
segurança para tomar a decisão terapêutica e realizar esses 
procedimentos como uma ferramenta de reabilitação para 
o paciente, associando as últimas tecnologias e técnicas 
regenerativas, próteses fixas convencionais, sistemas de 
implante cone-morse  e manipulação tecidual. Trata-se 
de um dos melhores cursos do mercado nessa área, cuja 
equipe docente altamente qualificada busca aliar o ensino 
e a prática às técnicas mais modernas na implantodontia, e 
o uso de toda a tecnologia disponível hoje, como softwares 
para o planejamento das cirurgias guiadas, escaneamento 
intraoral, próteses confeccionadas no sistema CAD/CAM 
determinando qualidade e previsibilidade aos tratamentos e 
satisfação ao paciente.

ORTODONTIA STRAIGHT WIRE MBT COM 
ÊNFASE EM APARELHOS ORTODÔNTICOS 
AUTOLIGADOS E ALINHADORES
Coordenação: Dr. Daniel Gheur Tocolini, Doutor em 
Odontologia Clínica, Mestre em Ortodontia e Especialista em 
Odontopediatria, Ortopedia Facial dos Maxilares e Ortodontia
Carga horária: 1.500 horas
Periodicidade: Mensal
Duração: 06 de abril de 2022 a 08 de março de 2025
Voltado para o profissional que busca se especializar na 
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área de correção de maloclusões com enfoque na prática 
da clínica ortodôntica, esse curso possibilita ao Cirurgião-
Dentista realizar diagnósticos diferenciais e tratamentos 
individualizados. O aluno vai aprender a aplicar com excelência 
procedimentos que visam a melhoria estética e da função 
mastigatória, estabilidade e saúde dos tecidos bucais em 
pacientes de todas as idades e nos mais diferentes níveis de 
dificuldade. A formação é fundamentada em conhecimento 
científico, clínico e inovações nessa área, e prevê o ensino 
e aplicação da filosofia Straight Wire MBT, biomecânica 
ortodôntica e dos sistemas autoligados passivos e ativos, 
clínica ortodôntica, ortodontia preventiva, multidisciplinar e 
lingual, além de aparelhos invisíveis (alinhadores). 

CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA 
BUCOMAXILOFACIAL 
Coordenação: Dr. Ian Luna Parente Brasileiro, Residência 
em CTBMF, Doutorando em Odontologia, Cirurgião do Corpo 
Clínico do Hospital Universitário Cajuru de Curitiba.
Carga horária: 3.105 horas
Periodicidade: Quinzenal
Duração: 04 de abril de 2022 a 28 de outubro de 2024

Essa formação foi desenvolvida para quem busca uma forma-
ção com foco na prática para atuar nos âmbitos ambulatorial e 
hospitalar com cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial e de-
formidades faciais (congênitos ou adquiridos) e dos maxilares. 
Dentro das atividades ambulatoriais estão previstas cirurgias 
dos dentes inclusos, parendodôntica, pré-protética, de trata-
mento fístulas buco-nasais e buco-sinusais, além de cirurgias 
avançadas em implantodontia. Já o programa das atividades 
hospitalares abrange plantões em pronto-socorro, aplicação 
da conduta correta diante de situações de trauma facial e 
processos infecciosos. A especialização ainda proporciona ao 
aluno realizar cirurgias ortognática, da articulação temporo-
mandibular, e reconstruções faciais, da maxila e da mandíbula 
visando a reabilitação com implantes osseointegrados.

APERFEIÇOAMENTO

PRÓTESE DENTÁRIA
Coordenação: Dr. Ederson A. G. Betiol, Mestre e Doutor em 
Prótese Dentária 
Carga horária: 240 horas 
Periodicidade: Quinzenal 
Duração: 16 de março de 2022 a 21 de dezembro de 2022 

Cada vez mais acessível e confortável, a terapia protética 
vem evoluindo e oferecendo resultados estético e funcional 
desejados pelos pacientes. Para quem busca uma formação 
diferenciada nessa área, esse curso aperfeiçoa o Cirurgião-

Dentista a realizar o diagnóstico e o planejamento corretos 
de cada caso clínico, possibilitando o sucesso da terapia 
protética. O programa de ensino prevê atividades teóricas, 
demonstrativas e prática clínica, discussões acerca dos 
objetivos e limitações de diferentes casos para se chegar 
ao correto diagnóstico, plano de tratamento e propostas de 
terapias e técnicas protéticas.

ENXERTOS ÓSSEOS E MANIPULAÇÃO DE 
TECIDOS MOLES PERIIMPLANTARES
Coordenação: Dra. Renata Ribas, Especialista em 
Implantodontia; e Dr. Wilson Batista, Especialista em 
Implantodontia
Carga horária: 200 horas 
Periodicidade: Mensal
Duração: 21 de março de 2022 a 29 de novembro de 2022 

As cirurgias de enxerto ósseo e gengival podem oferecer 
diversos benefícios ao paciente, como tratar sensibilidade, 
harmonizar o sorriso, repor o volume de tecidos perdido ao 
longo dos anos, ou mesmo viabilizar implantes dentários. 
Esta formação prepara o profissional para fazer as diferentes 
indicações e procedimentos para a reabilitação do paciente 
no que diz respeito às características estéticas e funcionais 
adequadas. O curso oferece todo o conhecimento teórico 
e prático, possibilitando ao aluno executar um protocolo de 
planejamento para realizar cirurgias de enxertos ósseos e 
gengivais e para a instalação de implantes, bem como suas 
resoluções protéticas.

CIRURGIA ORAL MENOR
Coordenação: Dr. Ítalo Nogiri Filho, Especialista e Mestre em 
Periodontia 
Carga horária: 180 horas
Periodicidade: Quinzenal 
Duração: 14 de março de 2022 a 05 de dezembro de 2022 

A possibilidade da prática clínica em cirurgia oral de menor 
complexidade é o grande diferencial dessa formação. O 
curso foi desenvolvido para habilitar o Cirurgião-Dentista 
a diagnosticar, planejar, executar e tratar complicações 
de cirurgia oral menor, a exemplo de extração de siso e 
patologias, frenectomia lingual e remoção do freio labial e 
de cistos. O aluno aprenderá técnicas de preservação de 
volume alveolar com enxertos ósseos por meio de cirurgias 
demonstrativas e hands on laboratorial para a instalação de 
implantes dentários. Ainda serão ministradas aulas teóricas 
de introdução à implantodontia e de capacitação sobre 
agregados plaquetários, uma técnica que utiliza plasma rico 
em fibrina (platelet rich fibrin).
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EXCELÊNCIA EM ORTODONTIA AVANÇADA: 
SISTEMAS AUTOLIGADOS, ANCORAGEM 
ESQUELÉTICA E ALINHADORES 
(TRATAMENTOS HÍBRIDOS)
Coordenação: Dr. Daniel Gheur Tocolini, Doutor em 
Odontologia Clínica, Mestre em Ortodontia e Especialista em 
Odontopediatria, Ortopedia Facial dos Maxilares e Ortodontia
Carga horária: 252 horas
Periodicidade: Mensal (três primeiros meses) e, na sequência, 
a cada 45 dias
Duração: 11 de março de 2022 a 26 de agosto de 2023 

O foco deste curso de aperfeiçoamento é atualizar especia-
listas em Ortodontia e Ortopedia Funcional na aplicação de 
Sistemas Autoligados, Alinhadores, Tratamentos Híbridos e 
Ancoragem intra e extra alveolar. A formação evidencia a im-
portância do diagnóstico e da análise facial, promovendo o 
treinamento para o uso da biomecânica direcionada. O pro-
grama também prevê debates acerca do planejamento orto-
dôntico com equipe docente experiente.

IMPLANTE E PRÓTESE SOBRE IMPLANTE - 
FASES PROTÉTICA E CIRÚRGICA
Coordenação: Dr. Luiz Renato Castellano, Mestre e 
Especialista em Periodontia e Especialista em Prótese Dentária
Carga horária: 192 horas
Periodicidade: quinzenal 
Duração: 25 de abril de 2022 a 10 de abril de 2023

Há duas décadas, esse curso se mantém como referência no 
mercado na formação multidisciplinar do Cirurgião-Dentista para 
atuar com sistemas de implante e suas diversas possibilidades. 
A proposta é atualizar o profissional acerca dessas ferramentas 
e dos recursos de software sobre tomografia, além de executar 
treinamentos cirúrgicos e protéticos em laboratório. O programa 
prevê aperfeiçoar as diversas etapas do atendimento ao paciente 
em clínica, desde o planejamento integrado entre a prótese e a 
cirurgia, até a execução segura dos sistemas de implante - de 
acordo com as possibilidades de cada técnica e para oferecer 
resultados satisfatórios.  Destaque para o corpo docente, 
que propõe um aprendizado direcionado ao resultado clínico, 
longevidade, previsibilidade e reprodutibilidade.

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 
Periodicidade: Mensal
Duração: 07 de abril de 2022 a 13 de outubro de 2022 

Para atuar com o atendimento de pacientes que apresentam 
o quadro de dores orofaciais e DTM, o Cirurgião-Dentista 
precisa de uma formação que embase o entendimento dos 
sinais e sintomas desses tipos de problemas. Este curso 
possibilita ao profissional obter a qualificação necessária 
para estabelecer o diagnóstico clínico das DTM, aspectos 
farmacológicos e placas oclusais. Além disso, proporciona 
uma atualização quanto às evidências científicas que apoiam 
as melhores práticas clínicas nessa área e orienta a conduta 
clínica mais adequada de acordo com o nível de dor, disfunção 
e progressão dos sintomas.

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 
Periodicidade: 2 dias 
Duração: 11 e 12 de abril de 2022

Na Odontologia, as indicações para a aplicação da toxina 
botulínica vão muito além da estética e abrangem diferentes 
ações terapêuticas, como reabilitações orais, à exemplo do 
sorriso gengival, assimetria facial e do sorriso, e tratamentos 
de disfunções da articulação temporomandibular. O Cirurgião-
Dentista que tem interesse em atuar nessa área, não pode perder 
a oportunidade de se capacitar com um dos melhores cursos 
do mercado, coordenado pelo precursor, no Brasil, no uso dessa 
técnica. Essa formação qualifica o profissional em um protocolo 
seguro na utilização de toxina botulínica e preenchimento 
facial, a partir do atendimento a pacientes, casos clínicos e 
demonstrações interativas. A proposta é que o aluno possa se 
aprofundar no estudo da anatomia topográfica e funcional, tipos 
de preenchedores, técnicas e indicações funcionais e estéticas.

HABILITAÇÃO

OZONIOTERAPIA COM VENOPUNÇÃO E IPRF
Coordenação: Dr, Sidmarcio Ziroldo, Mestre em Ortodontia, 
Especialista em CTBMF, Harmonização Orofacial, Ortodontia 
e Implantodontia; habilitado em Ozonioterapia, Venopunção, 
Laserterapia e Sedação com Óxido Nitroso
Carga horária: 32 horas 
Periodicidade: 4 dias
Duração: 23 a 26 de maio de 2022 

O curso ensina a trabalhar com todas as aplicações da 
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Ozonioterapia na Odontologia, técnica bastante eficiente 
para fins estéticos e terapêuticos. Para aplicar essa terapia, 
é necessária uma qualificação por meio de embasamento 
científico e clínico das corretas indicações e a utilização segura. 
Com esta formação, o Cirurgião-Dentista estará habilitado a 
empregar a Ozonioterapia, principalmente, ao emagrecimento 
facial, olheiras, auxiliar no tratamento da DTM com ação 
analgésica, anti-inflamatório, potencializando os processos 
de cicatrização - em função do potente efeito bactericida – e 
melhorando a resposta imunológica dos pacientes.

CURSOS RÁPIDOS

IMERSÃO EM LAMINADOS CERÂMICOS 
(FACETAS, LENTES DE CONTATO E 
FRAGMENTOS)
Coordenação: Profº Dr. Sérgio Vieira, Especialista, Mestre e 
Doutor em Dentística
Carga horária: 13 horas
Periodicidade: 2 dias 
Duração: 08 e 09 de abril de 2022

Possibilitar ao profissional o aprendizado prático e teórico para 
executar todas as etapas de aplicação das diferentes técnicas 
de laminados cerâmicos é a proposta desse curso. Além de 
contribuírem para a preservação dos dentes, as lentes de 
contato, facetas e fragmentos cerâmicos também melhoram 
a estética do sorriso. O aluno terá a oportunidade de fazer 
uma imersão prática e teórica sobre as possíveis aplicações 
dos laminados, passando pelo planejamento, cimentação e 
acompanhamento do paciente, além de discutir as vantagens, 
desvantagens e limitações de cada técnica.

RESINA COMPOSTA EM DENTES 
ANTERIORES – UMA OPÇÃO SUPER VIÁVEL 
EM UM MUNDO CERÂMICO
Coordenação: Profº Dr. Sérgio Vieira, Especialista, Mestre e 
Doutor em Dentística 
Carga horária: 16 horas
Periodicidade: 3 dias 
Duração: 28 a 30 de abril de 2022

O Cirurgião-Dentista que busca continuamente aprimorar 
seus conhecimentos encontra nesta formação uma excelente 
oportunidade para aprender a empregar as diferentes e 
mais sofisticadas técnicas com resina composta em dentes 
anteriores. Tratamento bastante procurado justamente por 
oferecer, ao mesmo tempo, benefícios estéticos e funcionais. 
O colega aprenderá neste curso a realizar a restauração em 
resina composta, do planejamento ao polimento, incluindo 
a aplicação da técnica estratificada e do mascaramento de 
fundo escurecido para chegar em dente clareado.

IMERSÃO EM FREIOS ORAIS DO BEBÊ – 
ALÉM DAS APARÊNCIAS
Coordenação: Dra. Suzana Beatriz Portugal de Fucio, 
Especialista em Odontopediatria, Consultora Internacional 
em Lactação, qualificada para Avaliação de Frênulo Lingual 
em Bebês, Habilitada em Lasers em Odontologia, Mestre e 
Doutora em Materiais Dentários
Carga horária: 20 horas
Periodicidade: 3 dias 
Duração: 24 a 26 de março de 2022

Aprimorar o olhar e as habilidades do odontopediatra que atua 
com bebês é o objetivo desta formação. A proposta é oferecer 
uma contextualização dos sinais e sintomas observados em 
cada caso clínico, agregando a funcionalidade da língua em 
diagnósticos mais confiáveis e condutas mais resolutivas. 
O aluno poderá acessar conhecimentos atualizados 
relacionados ao aleitamento materno, contribuindo para 
apresentar um raciocínio clínico mais elaborado e a atuar de 
forma mais ponderada diante de diagnósticos desafiadores. 
O curso prevê ainda abordar a contribuição da Osteopatia 
e uma demonstração da avaliação de freios orais em bebê e 
liberação cirúrgica a laser.

Para mais informações
Acesse: abopr.org.br, ou ligue: (41) 3028-5807/ 
(41) 99241-4990 (WhatsApp) 
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Evolução

Nas últimas décadas, novas tecnologias se desenvolveram 

rapidamente, revolucionando o mundo e nossas vidas. 

De smartphones a carros 

inteligentes, a revolução 

digital enriqueceu muito a 

forma como vivemos. Esses 

avanços também têm um 

impacto profundo no campo 

da saúde, e a Odontologia não 

é exceção. 

A Odontologia Digital envolve 

o uso de tecnologias ou 

dispositivos odontológicos 

que incorporam componentes 

digitais ou controlados por 

computador para realizar 

procedimentos odontológicos, invés de usar apenas 

ferramentas elétricas ou mecânicas. A prática visa aumentar 

a eficiência e precisão dos tratamentos odontológicos, 

garantindo resultados previsíveis.

A tecnologia oferece mais eficiência e precisão dos tratamentos, uma realidade 
que está mudando aos poucos os consultórios odontológicos

Odontologia Digital, o futuro chegou

 

Os avanços tecnológicos em imagem, fabricação e 

integração de softwares ajudam o Cirurgião-Dentista a 

oferecer aos seus pacientes o melhor atendimento possível 

nas circunstâncias mais confortáveis. Nesse sentido, a 

previsão é que a Odontologia Digital substitua gradualmente 

os métodos tradicionais por técnicas avançadas, de evolução 

rápida e minimamente invasivas.

Segundo o Cirurgião-Dentista Sérgio Vieira, diretor da 

UNIABO-PR, os avanços tecnológicos em imagem, fabricação 

e integração de softwares ajudam os Cirurgiões-Dentistas a 

oferecer aos seus pacientes o melhor atendimento possível 

nas circunstâncias mais confortáveis. Neste sentido, segundo 

a previsão é que a Odontologia Digital substitua gradualmente 

os métodos tradicionais por técnicas avançadas. “Infelizmente 

o gradualmente vai ser mais lento do que poderia, pois o 

investimento inicial é alto e ainda é inacessível para a maioria 

dos Cirurgiões-Dentistas. Estamos ainda na fase de tentar que 

a maioria dos profissionais use como material de moldagem, 

silicona de adição, que é mais preciso e um pouco mais caro, 

para depois disto investirem em equipamentos que podem 

chegar a R$ 700 mil”.

Principais características

A Odontologia Digital facilita muito a vida dos 
profissionais, possibilitando que eles realizem um 
trabalho cada vez melhor. Mas os pacientes também 
são beneficiados com a tecnologia, pois ela proporciona 
mais segurança em relação aos procedimentos. 
Confira alguns benefícios:

• Tratamentos mais rápidos
• Resultados mais eficazes
• Procedimentos menos invasivos
• Maior conforto durante os tratamentos
• Restaurações da cor exata a dos dentes originais
• O paciente pode participar do 
   planejamento do seu sorriso

As práticas 
que adotam a 
digitalização 

têm vantagens 
em termos de 
qualidade dos 

resultados, 
economia 

de custos e 
tempo 
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Células-tronco

Dentes de leite podem salvar vidas 

As células-tronco presentes na polpa do dente de leite (de-

cíduos) são uma das alternativas para a medicina regenera-

tiva e poderão ser utilizadas para o tratamento de doenças 

no futuro. Isso porque essas células são capazes de se re-

generar e têm uma alta ca-

pacidade de multiplicação e 

formar novos tecidos, sendo 

músculos, cartilagem, ossos, 

entre outros. À medida que 

as pesquisas avançam, a crio-

preservação de células-tron-

co se torna cada vez mais 

promissora. 

Por isso, muitos pais têm optado por destinar os dentes de leite 

dos filhos para serem congelados e armazenados em clínicas 

de criogenia. No Brasil, as utilizações destas células ainda estão 

em estudo, entretanto, com o amparo da nova regulamentação 

– a RDC 508 (maio de 2021), resolução que estabelece as boas 

práticas em células humanas para uso terapêutico e pesquisa 

clínica - a tendência é que a procura pelo armazenamento de 

células–tronco aumente.

De acordo com a Dra. Tayla Cavallari de Souza, especialista em 

Odontopediatria, Mestre e Doutora em Saúde Coletiva, a extra-

ção é realizada em consultório Odontológico e o dente é enca-

minhado ao centro de criopreservação em um meio de cultura. 

“O ideal é realizar a extração no início da esfoliação, pois com o 

tempo as células vão envelhecendo”, informa a Cirurgiã-Den-

tista.

Para realizar esse trabalho, o profissional precisa ser creden-

ciado junto a um centro de criopreservação. Hoje, os valores 

para realizar a extração e o armazenamento giram em torno de 

R$ 5.000,00 (adesão) e mais a taxa anual, que custa cerca de 

R$ 700,00.

No Brasil, com o amparo da RDC 508, que estabelece as boas práticas em 
células humanas para uso terapêutico e pesquisa clínica, a tendência é 
aumentar a criopreservação de células–tronco

Células-
tronco têm a 

capacidade de 
se multiplicar e 
formar novos 

tecidos
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 Pense nisso

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

Apesar do momento especial que estamos 

vivendo, o CRO-PR continua avançando na defesa da 

Odontologia.

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.

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.

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.

Este ano o CRO-PR intensificará os serviços 

CCRROO--PPRR  iinntteennssiiccaa  aa  ccaammppaannhhaa  ddee  vvaalloorriizzaaççããoo  ddooss  pprroossssiioonnaaiiss  ddaa  RReeddee  PPúúbblliiccaa

O Projeto “CRO-PR nos Municípios”, baseado no 

Termo de Cooperação com a Coordenadoria de Vigilância 

Sanitária da SESA, desencadeou a fiscalização conjunta 

das unidades de saúde bucal em diversos municípios, onde 

foram verificadas as condições das instalações, a dis-

ponibilidade de equipamentos, insumos e medicamentos 

necessários para o atendimento de qualidade, assim como 

as condições de biossegurança e proteção dos profis-

sionais em seu local de trabalho.

A partir do Termo de Cooperação como Ministério do 

Trabalho, os fiscais do CRO-PR participaram de seminários 

com fiscais do MinT, o que permitiu enriquecimento das 

técnicas de fiscalização de ambas entidades, assim como 

permitiu ações conjuntas de fiscalização nas empresas de 

Odontologia.

É função do Conselho garantir o bom atendimento de 

saúde bucal da população e entende-se que as condições 

de trabalho e a correta remuneração dos profissionais de 

Odontologia é fundamental neste processo.

O CRO-PR também tem atuado firmemente para que 

os concursos municipais com vagas para Cirurgiões-

Dentistas, tenham a aplicação do Piso Salarial, garantindo 

o que determina a Lei Federal.

É função do Conselho garantir o bom atendimento 

de saúde bucal da população e entende-se que as 

condições de trabalho e a correta remuneração dos 

profissionais é fundamental neste processo.

Também nesse sentido, o CRO-PR vem trabalhando 

para corrigir os salários dos profissionais contratados 

anteriormente, o que demanda um movimento muito 

grande e que está sendo levado dentro da maior 

segurança para que o resultado seja positivo. Juntos somos mais fortes.

O Presidente do CRO-PR, Dr. Aguinaldo Farias reitera 

que com o arrefecimento da pandemia, os projetos 

voltam com grande intensidade em todos municípios do 

Paraná.

A importância do coletivo

O associativismo fortalece a categoria e traz benefícios a 

todos. Esta forma de organização tem como finalidade atingir 

metas comuns, por meio de ações coletivas planejadas, 

visando aos seus associados fortalecerem o senso de 

pertencimento à categoria.

Os sócios da ABO-PR podem usufruir de uma série de 

vantagens que vão desde descontos em produtos e serviços 

de dezenas de empresas parceiras, condições especiais de 

adesão ao Plano de Saúde Unimed e facilidades exclusivas 

nos cursos ofertados pela UNIABO-PR. Além disso, por meio 

de programas como o Educárie, é possível que o Cirurgião-

Dentista exerça uma função estratégica na comunidade, 

reforçando seu papel de profissional de saúde e agente 

social.

Fazer parte de uma entidade com reputação construída em 

mais de cem anos é um privilégio para os profissionais de 

Odontologia de Curitiba e região. A ABO-PR tem oferecido, 

ao longo dos anos, uma gestão transparente e atuante nos 

diversos âmbitos. 

Lembrete

Para que você possa organizar sua gestão financeira, 

lembramos que a anuidade da ABO-PR vence no dia 20 de 

maio. Em breve, todos os associados receberão os boletos 

de pagamento no endereço cadastrado na ABO-PR. Os 

boletos também estarão disponíveis para download no site 

abopr.org.br. 

A participação em uma associação de classe vai além dos benefícios financeiros
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CONHEÇA OS CURSOS DA UNIABO-PR 

ESPECIALIZAÇÃO: 

• Ortodontia 
• 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 
• CTBMF: Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial

APERFEIÇOAMENTO:

• Endodontia
• Implante e Prótese sobre Implante – Fases Cirúrgica e Protética
• Excelência em Ortodontia Avançada, Ancoragem Esquelética e Alinhadores (Tratamentos 

Híbridos)
• Cirurgia Oral Menor
• Enxertos Ósseos e Manipulação de Tecidos Moles Periimplantares
• Prótese Dentária

ATUALIZAÇÃO:

• DTM e Dor Orofacial  

CAPACITAÇÃO:

• Toxina Botulínica e Preenchimento Facial 

HABILITAÇÃO:

• Ozonioterapia com Venopunção e IPRF

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
• Avanços Tecnológicos da Endodontia – Instrumentação Rotatória e Reciprocante, 
       Biocerâmicos e Sistemas de Irrigação
• Imersão em freios orais do bebê – além das aparências

uniabocursos@abopr .org.br
www.abopr.org.br | 41 3028-5807

41 99241-4990 (WhatsApp)


