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Em setembro entramos na primavera, cujo espírito é o da renovação. 

Neste setembro, especificamente, temos motivos concretos para viver 

o clima de retomada na ABO-PR. Estamos em pleno planejamento da 

edição número 15 do CIOPAR, que será realizado em outubro de 2023. 

A comunidade odontológica já nos sinaliza que este será um grande 

congresso. Como sempre acontece, a programação científica deve re-

verberar as tendências e inovações da Odontologia, fazendo de Curitiba 

a sede do pensamento odontológico do Brasil 

durante três dias. Sem dúvida, o CIOPAR é 

uma grande vitrine de conhecimento, além de 

oportunidade de negócios e relacionamentos. 

Nesta edição falamos um pouco sobre o even-

to e o contexto que o torna tão importante.  

Já em outubro, comemora-se o Dia do 

Cirurgião-Dentista e para marcar essa data 

tradicionalmente fazemos uma homenagem 

especial. Mais do que nunca precisamos bus-

car a competência, a inovação e a humanida-

de em nossa missão na saúde global. Por isso, 

desta vez incentivamos alguns profissionais a 

responder “Para ser um bom Cirurgião-Den-

tista é preciso...”.

 

E para você, qual é a resposta? Também reto-

maremos este ano o tradicional jantar alusivo à data. Reencontros são 

bem-vindos. E como falamos em renovação e da importância de buscar 

a excelência para fazer diferença na sociedade, não deixe de conferir a 

programação de cursos com inscrições abertas na UNIABO-PR nas 

modalidades de Especialização, Aperfeiçoamento, Capacitação e Cur-

sos Rápidos. Para melhor receber alunos e professores, a UNIABO-PR 

passou por uma série de benfeitorias em sua infraestrutura. Você con-

fere o que foi realizado nesta edição. É muito gratificante ver nossa es-

cola pulsando, com as salas de aula, auditório e laboratórios repletos de 

profissionais em busca de conhecimento!

São todos temas que reforçam a importância da associação na comu-

nidade odontológica e que podem fazer a diferença no seu dia a dia 

profissional. Boa leitura!

Dalton Luiz Bittencourt

Presidente da ABO-PR
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científica deve 
reverberar as 
tendências e 
inovações da 
Odontologia, 
fazendo de 

Curitiba a sede 
do pensamento 
odontológico do 

Brasil durante 
dois dias.
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UNIABO-PR ganha benfeitorias para 
conforto de alunos e professores

Ser uma escola-referência passa não apenas pela qualidade 

do corpo acadêmico, mas também pela infraestrutura 

oferecida aos alunos e professores. Este ano, dando 

continuidade à sua missão, a ABO-PR investiu em estrutura 

e equipamentos para a UNIABO-PR.

Em janeiro, o ar condicionado da Clínica A foi trocado 

para receber o corpo acadêmico oferecendo uma melhor 

qualidade no ar do ambiente.

Foram recolocadas as bombas a vácuo da Clínica 

A para maior conforto e mais silêncio na clínica e sa-

las de aula. Uma melhora acústica expressiva ao am-

biente. Em decorrência da mudança de local das 

bombas e a necessidade de quebra do piso dos corre-

dores, foram substituídos os pisos desses ambientes 

para um revestimento cerâmico mais moderno e estetica-

mente belo.

Para melhorar a qualidade e a nitidez das projeções 

audiovisuais nas salas de aulas, foram instaladas persianas 

blackout substituindo as antigas, que vazavam parte da 

claridade exterior.

Recentemente, em ocasião do CIOSP (Congresso 

Internacional de Odontologia de São Paulo), a diretoria 

da ABO-PR adquiriu um aparelho de radiografia portátil e 

um digitalizador de imagem radiográfica, ambos de última 

geração, para serem usados nas aulas dos cursos da 

UNIABO-PR. 

Novos equipamentos e melhoria acústica foram investimentos realizados neste ano 

Benefício dos associados da ABO-PR devido às 
condições exclusivas, o Plano de Saúde Unimed tem 
duas campanhas anuais de adesão. A segunda campanha 
de 2022 será de 01 a 30 de setembro. Os interessados 
podem tirar dúvidas no site abopr.org.br ou via telefônica 
pelo (41) 99963-0498

Campanha Unimed:
fique atento às datas

O ADEUS A LEO KRIGER
Faleceu no último dia 31 de julho, aos 80 anos, o Cirur-

gião-Dentista curitibano Leo Kriger, referência em clínica, 

gestão pública e ensino da Odontologia. Em reconheci-

mento a sua brilhante trajetória, o profissional ganhou 

matéria de capa na edição de setembro de 2020 do Jor-

nal da Classe, em alusão ao Dia do Cirurgião-Dentista. A 

reportagem “Uma história de amor com a Odontologia” 

contou um pouco da exitosa trajetória do Dr. Leo até os 

dias atuais, quando vivia em Gedera, Israel. Dr. Kriger, que 

ocupava uma cadeira 

da Academia Parana-

ense de Odontologia, 

deixou a esposa dona 

Helena, os filhos Cyr-

la e Rogério e quatro 

netos. A ABO-PR deixa 

registrado o profundo 

pesar da classe e home-

nageia a memória des-

te grande profissional. 

Infraestrutura

Queremos nos assegurar que nossos alunos tenham um 

ambiente confortável e com condições compatíveis ao 

alto nível dos cursos oferecidos”, afirma o diretor da 

UNIABO-PR, Dr. Sérgio Vieira.
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UNIABO-PR

Siga sempre aprendendo
Especialização, Aperfeiçoamento, Capacitação e Cursos Rápidos. 
Educação continuada é a chave para o sucesso profissional; confira nossa 
grade de cursos com inscrições abertas.

ESPECIALIZAÇÃO
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: 1500 horas.
Periodicidade: mensal.
Duração: 20 de setembro de 2022 a 23 de agosto de 2025.

Curso para o profissional que busca uma formação e atuali-

zação para atuar na área de correção de maloclusões, com o 

diferencial de realizar diagnósticos diferenciais e tratamentos 

personalizados. Fundamentada em conhecimento científico, 

clínico e inovações nessa área, a Especialização prevê o en-

sino e aplicação da filosofia Straight Wire MBT, biomecânica 

ortodôntica e dos sistemas autoligados passivos, clínica or-

todôntica, ortodontia preventiva e multidisciplinar, além de 

aparelhos invisíveis (alinhadores). O Cirurgião-Dentista terá 

condições de tratar desde bebês até casos cirúrgicos em 

adultos, e também a realizar trabalhos preventivos, com o 

suporte da ortopedia funcional dos maxilares. Um dos dife-

renciais dessa formação é o treinamento para trabalhar com 

o sistema TControl, um braquete autoligado com eficácia clí-

nica e científica comprovada para o tratamento ortodôntico 

com aparelho fixo.

APERFEIÇOAMENTO

IMPLANTE E PRÓTESE SOBRE IMPLANTE 
- FASES CIRÚRGICA E PROTÉTICA
Coordenação: Dr. Luiz Renato Castellano, Mestre e 
Especialista em Periodontia e Especialista em Prótese 
Dentária
Carga horária: 192 horas
Periodicidade: quinzenal
Duração: 12 de setembro de 2022 a 28 de agosto de 2023.

Referência no mercado há 20 anos, curso oferece formação 

multidisciplinar para o Cirurgião-Dentista trabalhar com as 

inovações acerca dos sistemas de implante, inclusive, para 

quem ainda não tem experiência nessa área da Odontologia. 

Esse aperfeiçoamento dará condições 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 profissional terá a oportunidade de 

aprender a fazer uso das novas ferramentas e recursos de 

software sobre tomografia para execução dos casos clínicos, 

e também de realizar treinamentos cirúrgicos e protéticos 

em laboratório. A formação tem enfoque no resultado 

clínico, longevidade, previsibilidade e reprodutibilidade. 
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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: 20 e 21 de outubro de 2022.

Desenvolvida para o profissional que busca se qualificar 

em um protocolo seguro na utilização de toxina 

botulínica e preenchimento facial. A toxina botulínica 

vem se apresentando como um excelente recurso para 

harmonização orofacial tanto para estética, como nos 

tratamentos de reabilitações orais como o sorriso 

gengival, assimetria facial e do sorriso e rugas de 

expressão. A partir do atendimento a pacientes, casos 

clínicos e demonstrações interativas, o Cirurgião-

Dentista 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.

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: 16 e 17 de setembro de 2022.

Aprender as vantagens, desvantagens e limitações 

de cada modalidade de laminados cerâmicos, para 

saber aplicar as mais sofisticadas técnicas e oferecer 

o melhor tratamento ao seu paciente. Por meio 

de uma imersão prática, o profissional receberá 

treinamento para trabalhar com os três diferentes 

laminados cerâmicos: lentes, facetas e fragmentos. 

O curso ensina como aplicar todas as etapas desses 

tratamentos, que são bastante procurados nos 

consultórios, desde as indicações, planejamento até a 

cimentação. 
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UNIABO-PR

RESINA COMPOSTA EM DENTES ANTERIORES 
– UMA OPÇÃO SUPER VIÁVEL EM UM MUN-
DO CERÂMICO 
Coordenação: Prof. Dr. Sérgio Vieira, Especialista, Mestre e 
Doutor em Dentística.
Carga horária: 16 horas.
Duração: 3 dias.
Data: 29 e 30 de setembro e 01 de outubro de 2022.

A resina composta é um dos materiais mais pesquisados nas 

últimas décadas em função da sua versatilidade, por isso se 

consolidou como a primeira escolha dos profissionais para 

executar as restaurações dentárias. Neste curso, o Cirurgião-

Dentista vai aprender a aplicar as diferentes técnicas com resi-

na composta em dentes anteriores, tratamento bastante pro-

curado nos consultórios em função dos benefícios estéticos, 

funcionais e preventivos. Ao final da formação, o aluno estará 

capacitado a aplicar todas as etapas de cada modalidade, des-

de o planejamento ao polimento, incluindo a aplicação da téc-

nica estratificada e como mascarar dentes escurecidos.

AVANÇOS TECNOLÓGICOS DA ENDODON-
TIA – INSTRUMENTAÇÃO ROTATÓRIA E RE-
CIPROCANTE, BIOCERÂMICO E SISTEMA 
DE IRRIGAÇÃO
Coordenação: Dr. Alexandre Roberto Heck, Mestre e Doutor 
em Endodontia
Carga horária: 16 horas.
Duração: 3 dias.
Data: 20 a 22 de outubro de 2022.

Essa formação oferece uma introdução das novas 

técnicas de instrumentação rotatória e reciprocante para 

facilitar os tratamentos endodônticos. Outro assunto 

abordado no curso são os sistemas de irrigação utilizados 

na desinfecção dos canais radiculares. É direcionada 

para o Cirurgião-Dentista que busca se atualizar na 

área, principalmente acerca das inovações que estão 

revolucionando a prática endodôntica. Além de aprender 

a utilizar os novos sistemas para otimizar a limpeza e 

desinfecção de canais radiculares, o profissional vai 

conhecer as indicações de materiais biocerâmicos na 

rotina do atendimento clínico.

COMO RECUPERAR A DVO UTILIZANDO 
“TABLE TOPS”
Coordenação: Prof. Dr. Sérgio Vieira, Especialista, Mestre e 
Doutor em Dentística
Carga horária: 13 horas
Duração: 2 dias
Data: 28 a 29 de outubro de 2022.

Essa formação foi desenvolvida para capacitar o 

profissional a trabalhar com o reestabelecimento da 

DVO (Dimensão Vertical de Oclusão) com table tops, 

ferramenta que todo Cirurgião-Clínico clínico deve 

dominar. O programa prevê, entre outras técnicas, 

o ensino da aplicação de matriz transparente para 

confecção de table tops, de Jig de Lucia (para determinar 

DVO) e de restaurações semidiretas.
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Artigo

Mau hálito pode 
ser avisado e a 
ABHA incentiva isso!
O mau hálito segrega o portador, 
levando-o ao isolamento social, 
profissional e afetivo.
Por *Dra. Cláudia Christianne Gobor

*Especialista pelo MEC no Tratamento da Halitose e Diretora 
Executiva da Associação Brasileira de Halitose (ABHA)

Cerca de 57 milhões de brasileiros - 30% da população 

- são atingidos de forma ocasional ou crônica pela halitose, 

mais conhecida como mau hálito, de acordo com dados da 

Associação Brasileira de Halitose (ABHA). 

 

O mau hálito é um sinal ou sintoma de que algo está em 

desequilíbrio no organismo e pode estar associado a 

alterações bucais simples e facilmente tratadas, ou a 

problemas de saúde complexos como o câncer. Além disso, 

provoca um impacto direto sobre a autoestima de quem 

está enfrentando a alteração, que pode ocasionar restrição 

nas relações interpessoais e até depressão. 

 

É muito comum que a pessoa que está com a alteração não 

perceba seu mau hálito. Isso acontece porque as células 

olfativas se acostumam com os odores após algum tempo. 

Daí a importância de alertar o amigo ou a pessoa que está 

com o hálito alterado. Em caso de dúvidas sobre a qualidade 

do nosso hálito, podemos perguntar a alguém de nossa 

confiança. 

 

Com o objetivo de conscientizar a população sobre o 

assunto, seu diagnóstico e tratamento, a ABHA estabeleceu 

22 de setembro como o Dia Nacional do Combate ao Mau 

Hálito e anualmente organiza uma campanha que começa 

nesta data. 

 

Para divulgar as informações por todo o país, a campanha 

conta com a adesão dos Cirurgiões-Dentistas membros da 

entidade, presentes em mais de 20 estados do Brasil que 

se disponibilizam para ministrar palestras educativas em 

escolas, empresas e espaços públicos. Este ano, o tema 

é “Mau hálito: Na dúvida, pergunte!” com o objetivo de 

conscientizar a pessoa a pedir a alguém próximo e de sua 

confiança, que avalie seu hálito quando houver suspeita.

Na hora de buscar tratamento é bastante comum que as 

pessoas não saibam a qual profissional recorrer. Um dos 

motivos é que culturalmente a alteração do hálito está 

associada a problemas estomacais ou a falta de higiene 

bucal. 

 

Alterações no hálito provocadas pelo estômago respondem 

apenas a cerca de 2% dos casos, já que 90% tem origem bucal 

e as causas podem ir muito além de questões relacionadas 

à higiene. Por isso, o Cirurgião-Dentista qualificado é o 

profissional indicado para diagnóstico e tratamento. 

 

Embora existam situações nas quais uma integração entre 

a área odontológica e outras áreas da saúde seja necessária, 

em especial para o tratamento da halitose extrabucal, 

o Cirurgião-Dentista qualificado está preparado para 

diagnosticar, orientar e acompanhar estes casos.

 

A ABHA lembra que combater a halitose é de extrema 

importância, afinal, além de contribuir com inúmeras 

doenças, o mau hálito segrega o portador, levando-o 

ao isolamento social, profissional e afetivo. O dia 22 de 

setembro marca o início de uma série de atividades dos 

membros da ABHA em todo o Brasil, com o objetivo de 

esclarecer dúvidas, mitos e explicar tudo sobre o mau hálito 

e suas causas. As palestras são gratuitas. 
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25 de outubro

Como se tornar um bom profissional da Odontologia? 

Essa é uma pergunta que deve perseguir todo o Cirurgião-

Dentista ao longo da sua carreira. É preciso ter o dom 

para exercer essa profissão ou o mais importante é 

dominar a técnica e ser detentor de muito conhecimento? 

Dar essa resposta não é uma tarefa fácil, assim como não 

há um único caminho a seguir para se alcançar o sucesso 

profissional.  Por isso, ouvimos alguns Cirurgiões-

Dentistas da nossa comunidade para saber quais são as 

principais características que um profissional da área 

deve ter de acordo com suas experiências.

De uma forma geral, há um consenso de que essa jornada 

de crescimento na carreira envolve muito esforço, 

dedicação, estudo e aperfeiçoamento permanente, tanto 

técnico como humano, além de ética, responsabilidade 

e compromisso com a saúde integral. Importante 

pontuar que os acontecimentos dos últimos anos 

colaboraram para reafirmar a importância da 

Odontologia também para salvar vidas, valorizando 

ainda mais a atuação fundamental desses profissionais 

para transformar e melhorar a qualidade de vida da 

população. 

Em outubro, celebramos tradicionalmente a nossa 

classe em dois momentos: no Dia Mundial do Dentista 

(03/10) e no Dia do Cirurgião-Dentista (25/10). Essa 

última data vem sendo comemorada há mais de um 

século e faz referência a assinatura do Decreto 9.31 

de 1884, que criou os primeiros cursos de graduação 

de Odontologia do Brasil, nos estados do Rio de 

Janeiro e Bahia. Mas foi por meio de uma portaria do 

Conselho Federal de Odontologia (CFO) que passou 

a ser a data oficial para a comemoração do Dia do 

Cirurgião-Dentista.

Convidamos alguns profissionais 
para responder quais as principais 
qualidades de um bom Cirurgião-
Dentista

É tempo de celebrar 
e refletir sobre a 
profissão

Para ser um bom 
Cirurgião-Dentista 
é preciso…

“O estudo e o aprimoramento constante, visando a boa 

prática odontológica baseada em evidências científicas 

sólidas, nos tornam bons dentistas. Mas a construção 

de um caminho próspero na Odontologia requer 

relacionamentos baseados no respeito aos princípios da 

ética profissional. Não se constrói uma carreira apenas 

com tratamentos bem executados, embora sem eles 

também não seja possível. O bom dentista de fato é aquele 

que também mantém um relacionamento ético com seus 

pacientes e colegas de profissão.”

“Não é somente ser um excelente profissional, 

ter conhecimento e se manter atualizado. Isso é 

importante. Mas o resultado disso tudo me torna 

uma pessoa melhor? Esse é o meu questionamento 

como ser humano. Devolvendo e mantendo sorrisos 

pela felicidade de compartilhar momentos de 

transformação, diminuir ou acalentar a dor, ou poder 

presenciar o olhar de imensa alegria e gratidão 

pelo trabalho realizado. Valeram a pena as horas de 

trabalho, dedicação e todo o estudo que demandou. 

Sou muito grata por ter escolhido ser dentista.”

Dr. Daniel Bonotto

Dra. Eliane Isfer
Bittencourt
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“Fazer tudo com muito amor, com muito prazer. As 

atualizações devem ser constantes, estar atento 

às mudanças científicas e técnicas, pois a veloci-

dade imposta pelo aperfeiçoamento tecnológico é 

intenso. Estudar sempre, estar preparado para os 

desafio que envolvem o ser completo e complexo 

que é o ser humano. Prover-se ânimo e entusias-

mo! Não medir esforços para explicar, esclarecer 

os procedimentos e as necessidades dos mesmos 

com a melhor comunicação, paciência e afeto. 

Condutas que adotei e me proporcionaram gran-

des realizações pessoais e profissionais.”

ABO-PR celebra o 
Cirurgião-Dentista 
com jantar dançante
Depois de dois anos, o tradicional jantar 

promovido pela ABO-PR em comemoração ao 

Dia do Cirurgião-Dentista volta a ser realizado. 

Anotem na agenda: será no dia 07 de outubro, no 

Clube Curitibano. A entidade está organizando 

o evento no formato de um jantar dançante, 

reunindo boa gastronomia e música para festejar 

a data. Mais informações sobre convites e 

detalhes do evento serão repassadas em breve. 

Fique atento para não ficar de fora dessa 

celebração!

Dra. Ana Lúcia Tolazzi

“Executar tratamentos com qualidade suficiente 

para permanecerem em função pelo maior tempo 

possível, sem que ao final tenham comprometido as 

estruturas dentárias ou a saúde bucal do paciente. 

O Papa Pio XII já dizia o que é necessário para ser 

dentista. Senso estético, destreza manual e paciên-

cia, ou temos naturalmente ou temos que desenvol-

vê-los. Já o conhecimento científico está disponível, 

basta buscá-lo. Eu acrescentaria à frase de Pio XII 

mais um item, a confiabilidade, pois de nada adian-

taria termos todas as prerrogativas para sermos 

bons se não formos confiáveis.”

Dr. Antônio Dirceu Calgaro

“Para ser um bom Cirurgião-Dentista é preciso 

gostar de gente, ter um bom relacionamento, 

estudar sempre para estar atualizado e entregar 

aos pacientes o melhor resultado possível em 

cada caso tratado. Dinheiro é consequência...”.

Dr. José Bianeck
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 Evento da classe

XV CIOPAR já movimenta o mercado 
odontológico um ano antes da realização

O Congresso Internacional de Odontologia do Paraná - 

CIOPAR - volta a ser realizado entre os dias 4 e 6 de outubro 

de 2023, no ExpoUnimed, pela primeira vez após a pandemia 

de Covid-19. Em sua 15ª edição, o CIOPAR, considerado o 

maior congresso de Odontologia do Sul do país, reunirá nomes 

referenciados nacional e internacionalmente e importantes 

players do mercado odontológico. A expectativa é que, com a 

força da retomada pós-pandemia, o evento ganhe ainda mais 

relevância tendo em vista a posição estratégica de Curitiba 

e a disposição renovada dos 

participantes em compartilhar 

conhecimentos e inovações. 

A programação científica é 

um dos grandes atrativos do 

XV CIOPAR e contará com a 

participação de acadêmicos, 

mestres, doutores, cientistas e 

profissionais das diversas espe-

cialidades da Odontologia, que estarão à frente de atividades 

como simpósios, fóruns, painéis e mesas-redondas. Já a feira 

comercial, outro pilar importante do congresso, reunirá gran-

des marcas de produtos e serviços, reconhecidas na área odon-

tológica. A comercialização dos espaços expositivos tem sido 

um sucesso. “Nesta próxima edição, a feira comercial terá um 

papel importantíssimo, pois concentrará as macrotendências e 

inovações da Odontologia em produtos e serviços represados 

no período da pandemia”, afirma o Dr. Celso Russo, presidente 

do XV CIOPAR.

Porque participar
O CIOPAR se apresenta como uma grande oportunidade para 

a indústria odontológica mostrar as inovações e produtos 

e fazer ótimos negócios. E não por acaso. A Odontologia 

brasileira possui números expressivos. Trata-se do país com o 

maior número de Cirurgiões-Dentistas do mundo. O ensino de 

Odontologia no Brasil está entre os melhores do mundo e as 

universidades no topo dos rankings de avaliação. Um mercado 

odontológico totalmente integrado ao restante da América 

Cotas de patrocínio estão à venda para empresas interessadas em expor sua marca 
no Congresso

A 
comercialização 

dos 
espaços 

expositivos 
tem sido 

um sucesso.

Latina. “Temos uma Odontologia muito forte e isso certamente 

se reflete em eventos como o CIOPAR”, complementa o Dr. 

Celso Russo. 

E para receber um público estimado em 5 mil pessoas, 

o XV CIOPAR será realizado em uma grande e moderna 

estrutura de eventos localizada, no interior da Universidade 

Positivo fica a 15 minutos do centro da cidade e a 25 

minutos do Aeroporto Internacional Afonso Pena (pelo 

contorno Sul). O ExpoUnimed está preparado para 

receber eventos com ampla programação simultânea, 

como acontece com o CIOPAR, que tem uma grade de 

eventos científicos e uma feira comercial. São mais de 11 

mil m2 de área construída, estrutura de alimentação e 2 mil 

vagas de garagem.

Cotas de patrocínio
Estão à venda as cotas de patrocínio para o XV CIOPAR. 

As marcas que quiserem ter exposição no Congresso têm 

diversas modalidades de participação, sendo divididas 

em cota de patrocínio Premium, Master e Vip. Patrocinar 

o CIOPAR tem inúmeras vantagens para os parceiros, 

entre elas: acessar novos mercados, conhecer condições 

de exportação, fechar acordos de cooperação e alianças 

estratégicas, organizar os canais de distribuição, 

conquistar novos clientes, apresentar inovações/lançar 

produtos, fazer demonstrações educativas e treinar 

equipe de vendas. 
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Odontologia também é alvo de fake news

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

Este ano o CRO-PR intensificará os serviços 

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.

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.

CCaammppaannhhaa  ddee  vvaalloorriizzaaççããoo  ddooss  pprroossssiioonnaaiiss  ddaa  RReeddee  PPúúbblliiccaa

Diversas Liminares foram obtidas em favor 

das demandas do Conselho, tendo como efeito a 

correção dos valores oferecidos aos Cirurgiões-

Dentistas.

O CRO-PR está desenvolvendo um trabalho 

em busca da valorização dos profissionais de 

Odontologia que trabalham no serviço público.

O Conselho mapeou anteriormente a 

situação dos profissionais e das estruturas de 

atendimento para desenvolver uma série de 

ações coordenadas, entre elas a campanha do 

Piso Salarial, em que foram movidas diversas 

ações contra municipalidades que estão ofere-

cendo, em concurso público, um valor abaixo do 

piso determinado pela Lei 3999/61.

Na questão de adequação dos servidores da 

ativa, o trabalho é muito mais complexo, exigindo 

mais estudo de cada caso, mas também já 

obtivemos pareceres positivos na Justiça, tendo 

inclusive casos em que as municipalidades 

agiram em favor dos profissionais sem a 

necessidade de ação judicial.

O objetivo final desta ação do Conselho é 

garantir o bom atendimento de saúde bucal da 

população e entende-se que as melhores 

Juntos somos mais fortes.

condições de trabalho e a correta remuneração 

dos profissionais de Odontologia é fundamental 

neste processo.

Alerta

O termo fake news (notícias falsas) tem se tornado popu-

lar em várias instâncias da sociedade e atingido, inclusive, a 

Odontologia. O professor Thiago Cruvinel da Silva, do De-

partamento de Odontopediatria da Faculdade de Odonto-

logia de Bauru (FOB) da USP, conduziu uma pesquisa que 

identificou mais de 300 notícias falsas na área odontológi-

ca e os impactos que essas informações podem causar na 

saúde da população, especialmente na saúde bucal.

 

O levantamento identificou que entre as principais 

fake news na área odontológica estão notícias falsas 

relacionadas ao uso de agentes naturais e produtos 

não encontrados em farmácias e supermercados 

para tratar condições gengivais e periodontais. Outro 

destaque são as falsas notícias sobre o uso de flúor: 

o movimento antifluoretação é tão forte como o antivacina. 

A pesquisa identificou ainda informações falsas sobre 

odontologia biológica, que tenta promover a não realização 

de procedimentos endodônticos, o tratamento de canal. 

Fake news difundem que esse procedimento é contraindicado 

porque causa depressão, ansiedade e que os dentes precisam 

ser extraídos e substituídos por implantes.

 

As notícias inverídicas estão em todos os âmbitos da 

internet, como websites, blogs e mídias sociais. Por isso, é 

importante informar-se e alertar os pacientes a sempre 

se informarem em fonte fidedigna, principalmente que 

contem com embasamento em pesquisas e entrevistas com 

profissionais credenciados. 

*Fonte: Momento Odontologia (USP)
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Conheça 
os cursos da 
UNIABO-PR 

uniabocursos@abopr.org.br

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

www.abopr.org.br

 Especialização: 

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

Autoligados e Alinhadores

 Aperfeiçoamento: 

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

Alinhadores (Tratamentos Híbridos)
• Cirurgia Oral Menor
• Prótese Dentária

 Atualização:

• DTM e Dor Orofacial

 Capacitação:

• Toxina Botulínica e Preenchimento Facial

 Cursos Rápidos:  

• Imersão em Laminados Cerâmicos 
(Facetas, Lentes de Contato e Fragmentos)

• Resina Composta em Dentes Anteriores 
- Uma opção “super viável” em um 
mundo cerâmico

• Placas Oclusais: da indicação ao ajuste
• Avanços Tecnológicos da Endodontia 

-Instrumentação Rotatória e Reciprocante, 
Biocerâmicos e Sistemas de Irrigação 

• Como recuperar a DVO utilizando “TABLE TOPS”


