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Nós sempre olhamos para frente pensando no que vamos cons-

truir, mas depois de dois anos com atividades restritas, entramos 

em 2023 com a sensação de que o futuro é agora. 

Como instituição, a ABO-PR não para nunca, principalmente no 

que diz respeito à nossa escola. A UNIABO-PR segue oferecendo 

cursos segmentados, buscando atender às diversas especializa-

ções da Odontologia, sejam elas funcionais, reparadoras ou esté-

ticas. 

Para isso, contamos com um corpo docente de primeira linha, 

profissionais atualizados e referência em suas áreas de atuação. 

A formatação dos cursos e a propos-

ta de carga horária é outra vantagem 

para o aluno, que pode adequar a for-

mação continuada a sua agenda e a 

sua rotina.

Neste primeiro Jornal da Classe do 

ano, falamos justamente sobre as prin-

cipais tendências da Odontologia, para 

que profissionais e estudantes possam 

nortear sua formação e seus interes-

ses acadêmicos. Estamos diante de 

uma era de extremo desenvolvimento 

em nossa profissão, tornando a car-

reira de odontólogo cada vez mais fun-

damental na sociedade. Impulsionado 

pela tecnologia, o profissional tem hoje 

mais recursos técnicos e instrumentais para tratamentos comple-

xos e assertivos. 

Também falamos da aguardada edição número 15 do Congresso 

Internacional de Odontologia do Paraná - XV CIOPAR. Aproveito 

para convidar a todos colegas e demais interessados a estarem 

conosco em outubro, no complexo de eventos da Universidade Po-

sitivo (agora Viasoft Experience), para este encontro tão relevante 

e produtivo. Todas as novidades a respeito do evento serão divul-

gadas em nossos canais de comunicação. 

Nosso jornal da classe entra em mais um ano de sua história como 

uma tradicional e importante ferramenta de informação e serviço 

aos associados. Uma boa leitura!

Dalton Luiz Bittencourt, 

presidente da ABO-PR

O futuro começou
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Volta às aulas

Memória e tecnologia se encontram
na sede a ABO-PR
Museu da Odontologia, Biblioteca e instalações modernas fazem parte da
sede da Associação

Início do ano é sempre um momento de trocas e 

novidades. Na ABO-PR, além da rotina da entidade, temos 

a grande oportunidade de receber os alunos, antigos e 

novos. O que deixa os corredores da associação sempre 

vivos e interessantes. 

Para quem está ingressando, é importante salientar que 

a ABO-PR é uma instituição centenária que prima pela 

qualidade do atendimento e estrutura com ênfase no 

funcionamento de excelência da UNIABO-PR. 

Para os odontólogos recém-formados vale a pena 

conhecer o Museu Odontológico, que guarda algumas 

raridades como cadeiras, aparelhos e instrumentos. Mais 

do que uma curiosidade, é possível notar a linha evolutiva 

que nos traz até o presente em que o Cirurgião-Dentista 

desfruta de equipamentos tecnológicos e de bem mais 

fácil manuseio. 

Além disso, a ABO-PR também é a sede da Academia 

Paranaense de Odontologia que preserva a memória da 

Odontologia paranaense por meio de homens e mulheres 

que fizeram essa história com muito trabalho e ciência. 

Para os que preferem, por curiosidade ou persistência, 

manusear livros de Odontologia, a ABO-PR tem uma 

biblioteca completa com enciclopédia, catálogos e 

livros sobre as diversas áreas. “Acredito que a nossa 

sede oferece o melhor de dois mundos. Aqui, é possível 

conhecer a história da nossa profissão e ao mesmo 

tempo as mais inovadoras técnicas e os novos caminhos 

do mercado odontológico”, afirma Dr. Dalton Luiz 

Bittencourt, presidente da ABO-PR. 

Na parte de infraestrutura, a ABO-PR se destaca pela 

modernização constante, um compromisso assumido 

pelas gestões. A UNIABO-PR conta com Sala de 

Cirurgia, Salas de Aula, Auditório, Laboratório e Espaço 

de Esterilização. São ambientes equipados para os 

inúmeros cursos oferecidos de educação continuada, 

que dão ótimas condições de aprendizado e suporte 

aos alunos. “Nossos alunos podem ter a certeza de que, 

além dos melhores professores da região, também têm a 

melhor infraestrutura. Estamos sempre muito dedicados, 

tanto ao lado acadêmico, quanto ao estrutural”, afirma o 

Cirurgião-Dentista Sérgio Vieira, diretor da UNIABO-PR. 

fique atento à primeira
campanha do ano

A ABO-PR oferece, tradicionalmente, duas 
oportunidades anuais de adesão ao Plano de 
Saúde Unimed com condições especiais aos 
associados. Em 2023, a primeira fase acontece 
entre 02 e 31 de maio. Esta é uma das principais 
vantagens oferecidas aos profissionais 
associados à entidade.
Os interessados podem tirar dúvidas no site da 
entidade - unimed.abopr.org.br ou  via e-mail 
infovendas@unimed-vendas.com.br ou pelo 
telefone  (41) 99963-0498.
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UNIABO-PR

Por meio da educação continuada, o profissional complementa sua formação 
ao se atualizar das inovações tecnológicas e aproximar as evidências científicas 
da prática do atendimento odontológico. Confira a grade de cursos em todas 
as modalidades que iniciam no primeiro semestre

ESPECIALIZAÇÃO
ORTODONTIA
Coordenação: Profª Sabine Westphal Vieira, Especialista e 
Mestre em Ortodontia.
Carga horária: 1.500 horas.
Periodicidade: mensal.
Duração: 08 de maio de 2023 a 11 de abril de 2026.

O curso de Especialização foi desenvolvido para atuali-

zar e treinar o Cirurgião-Dentista alinhado às inovações 

na prática ortodôntica, em consonância com o mercado 

de trabalho, com base nas melhores evidências científi-

cas, nos avanços técnicos e tecnológicos apresentados 

nos últimos congressos e publicações prestigiadas. A 

formação oferecida pelo curso tem o objetivo de apri-

morar o conhecimento e as habilidades do profissional 

na área de correção das maloclusões dentárias, para 

realizar diagnósticos diferenciais, planejar casos com-

plexos e realizar tratamentos individualizados.

O programa da especialização é bastante completo e 

contempla o ensino teórico e prático de ancoragens 

esqueléticas, emprego de diferentes tipos de arcos or-

todônticos, brackets metálicos/estéticos e alinhadores, 

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

Promove  uma  formação abrangente em Dentística,  

campo de atuação bastante promissor para o Cirurgião-

-Dentista e que envolve o trabalho de prevenção, pas-

sando pela Odontologia Reparadora e Estética. Para atu-

ar nessa área, o Cirurgião-Dentista precisa dominar um 

amplo conhecimento odontológico, já que boa parte dos 

tratamentos reabilitadores necessita de ações interdisci-

plinares.

O objetivo deste curso é qualificar o profissional para tra-

balhar desde a prevenção até a prótese sobre implante, 

com noções de oclusão, periodontia e princípios estéticos. 

O programa prevê uma atualização acerca dos avanços 

terapêuticos e aborda os materiais dentários e proteção 

do complexo dentinopulpar, tratamentos com resinas 

compostas, cerâmicas, planejamento em DSD, além de 

restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e 

posteriores.

Em 2023, continue
investindo em você
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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

Desenvolvido para capacitar especialistas na resolução 

de casos complexos de reabilitação com implantes, como 

realizar enxertos de tecidos moles e duros, cirurgias avan-

çadas e reabilitação com carga imediata e tardia. Tor-

nar-se um especialista nessa área exige uma formação 

completa, que prevê treinamentos para trabalhar com 

vários sistemas de implantes (nacionais e importados), 

manipulação de tecidos moles, enxertos gengivais, banco 

de ossos e prototipagem. Nesta especialização, o aluno 

aprende as bases biológicas em implantodontia, osseoin-

tegração, biomecânica, prótese sobre implante, exames 

complementares, clínica de cirurgia e de prótese, toxina 

botulínica, PRF, planejamento reverso, enxertos, próteses 

em zircônia, oclusão montagem articulador, distração os-

teogênica, hands-on cirúrgico e protético.

PRÓTESE DENTÁRIA
Coordenação: Dra. Juliana Saab Rahal, Doutora e Mestre em 
Clínica Odontológica (área de Prótese Dentária), Especialista 
em Prótese Dentária, Especialista em Implantodontia e 
Especialista em Docência do Ensino Superior.
Carga horária: 960 horas.
Periodicidade: mensal
Duração: 06 de março de 2023 a 13 de dezembro de 2024

Curso completo para o profissional que busca se 

atualizar na área e aperfeiçoar sua atuação para oferecer 

diagnósticos precisos e tratamentos com segurança 

e eficiência. Aborda todas as etapas do atendimento, 

planejamento e execução de procedimentos laboratoriais 

e clínicos necessários para a confecção de Próteses Fixas, 

Próteses Removíveis, Próteses Totais Convencionais e 

Próteses sobre Implante. A formação prevê treinamentos 

para executar os tratamentos mais simples até os 

casos extensos de efetiva reabilitação oral, utilizando 

fluxo analógico e o fluxo digital, possibilitando ao aluno 

aprender por meio de aulas laboratoriais e demonstrativas, 

atendimento clínico. No programa também está previsto 

o ensino de novas técnicas geralmente não ministradas 

nos cursos de graduação, além de seminários, discussão 

de artigos científicos e de casos clínicos, práticas 

laboratoriais e hands-on de novos materiais.

   APERFEIÇOAMENTO

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

Essa formação possibilita ao aluno aprender, de forma 

rápida e objetiva, o conteúdo teórico e prático com apli-

cabilidade para realizar todos os tipos de próteses fixas e 

removíveis na clínica diária em consultório. Com o obje-

tivo de oferecer o melhor processo de aprendizagem, são 

propostas aulas expositivas associadas a metodologias 

ativas de ensino, além de aulas demonstrativas, práticas 

laboratoriais e clínicas pertinentes a cada tipo de conteú-

do ministrado. As técnicas ensinadas no curso respeitam 

os princípios biomecânicos da prótese que são suporta-

dos pela literatura científica. O programa ainda abrange 

as inovações da área e discussões acerca dos objetivos e 

limitações de diferentes casos, dando condições ao pro-

fissional de apresentar o diagnóstico e o plano correto 

de tratamento. Conta com corpo docente especializado 

composto por mestres e doutores em Prótese e Dentísti-

ca, com ampla experiência clínica.

5JORNAL DA CLASSE | 
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UNIABO-PR

IMPLANTE E PRÓTESE SOBRE IMPLANTE - 
FASES PROTÉTICA E CIRÚRGICA
Coordenação: Dr. Luiz Renato Castellano, Mestre e Espe-
cialista em Periodontia e Especialista em Prótese Dentá-
ria
Carga horária: 184 horas
Periodicidade: quinzenal
Duração: 10 de abril de 2023 a 25 de março de 2024

Formação multidisciplinar para atuar com os sistemas 

de implantes dentários, este curso propõe integrar os 

conhecimentos cirúrgico, protético, oclusal, periodontal 

e peri-implantar. Promove um treinamento básico em 

todos os fundamentos cirúrgicos e protéticos para pre-

parar o Cirurgião-Dentista a trabalhar com as inovações 

acerca dos sistemas de implantes e executar todas as 

etapas desses procedimentos, desde o planejamento in-

tegrado entre prótese e cirurgia até a execução em clí-

nica dos procedimentos. O programa do curso prevê o 

uso das novas ferramentas e recursos de software sobre 

tomografia para execução dos casos clínicos e também 

treinamentos cirúrgicos e protéticos em laboratório e em 

clínicas. O curso, que tem enfoque no resultado clínico, 

longevidade, previsibilidade e reprodutibilidade, é referên-

cia no mercado há mais de 20 anos. 

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.

Atuar na área de DTM e Dor Orofacial requer capacitação 

para diagnosticar precisamente e estabelecer 

tratamentos adequados e individualizados para cada 

paciente. Neste curso de formação, o Cirurgião-Dentista 

vai estar apto a diagnosticar e desenvolver estratégias 

terapêuticas para DTM em DOF, com foco em confecção de 

placas oclusais de excelência e terapias farmacológicas, 

além de ficar atualizado quanto às evidências científicas 

que apoiam as diferentes práticas clínicas na área.

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 implantodontia com hands-

on em laboratório, além de aulas de capacitação sobre 

agregados plaquetários, uma técnica que utiliza plasma 

rico em fibrina (platelet rich fibrin).

   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.

A toxina botulínica (Botox) é um excelente recurso para 

harmonização orofacial. As indicações para o seu uso 

terapêutico vão desde os sintomas de Paralisia de Bell, 

assimetrias do sorriso e facial, até o sorriso gengival 

e as famosas rugas de expressão. Essa formação foi 

desenvolvida para o Cirurgião-Dentista que busca se 

capacitar para atuar de forma segura utilizando essa 

substância e preenchedores faciais, tanto para o uso 

terapêutico quanto estético. O aluno vai aprender a 

partir do atendimento a pacientes, casos clínicos e 

demonstrações interativas, além de 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, 

no uso da toxina botulínica para as diversas aplicações 

odontológicas.
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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.

Bastante procurada por mulheres e homens, a lipo de 

papada cirúrgica pode ser feita por Cirurgiões-Dentistas 

capacitados a atuar com um protocolo seguro na 

realização deste procedimento de harmonização facial. 

Para os profissionais que têm interesse em dominar essa 

técnica, essa formação ensina, por meio de aulas práticas 

demonstrativas e interativas, e do atendimento a pacientes, 

a realizar indicações precisas e um planejamento adequado. 

O programa do curso prevê o ensino de anatomia descritiva 

e funcional da face, a aplicação de técnicas cirúrgicas, 

não invasivas (com cânula) e anestésicas, além dos efeitos 

adversos, complicações e áreas de risco. 

   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.

Os laminados cerâmicos possuem características 

diferentes. Lentes, facetas e fragmentos, cada uma 

dessas modalidades tem suas indicações, vantagens 

e desvantagens, limitações e diferentes etapas de 

aplicação, desde o planejamento até a cimentação. Neste 

curso, por meio de uma imersão prática, o Cirurgião-

Dentista poderá se atualizar e receber treinamento para 

aplicar cada modalidade e as técnicas mais sofisticadas 

de laminados cerâmicos.

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.

A reabilitação de dentes anteriores, incluindo o tratamento 

esté tico de dentes anteriores escurecidos e com restaurações, 

representa um grande desafio para os Cirurgiões-Dentistas. 

Neste curso, o profissional terá a oportunidade de aprimorar 

seu conhecimento para reabilitar dentes anteriores com 

resina composta, realizando a correta escolha dos materiais 

e da técnica para restabelecer a harmonia do sorriso e as 

funções do dente e da arcada dentária. O aluno vai aprender 

as diferentes técnicas para aplicar todas as etapas de cada 

modalidade, do planejamento ao polimento, incluindo a 

aplicação da técnica estratificada e como mascarar dentes 

escurecidos.

FOTOGRAFIA ODONTOLÓGICA 
PROFISSIONAL
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.

Curso direcionado para todas as especialidades, a 

fotografia é um recurso essencial no registro da prática 

e procedimentos odontológicos. Propõe capacitar o 

profissional que busca implementar, de forma imediata, 

as técnicas fotográficas nas atividades diárias do seu 

consultório. O aluno vai aprender a usar esse recurso 

para documentar, planejar, comunicar e também como 

ferramenta de marketing.
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Depoimentos

Foi preciso aguardar passar o período de isolamento 

durante a pandemia para a Cirurgiã-Dentista curitibana 

Francielly Gorski iniciar a tão sonhada Especialização 

em Dentística da UNIABO-PR. O curso começou no 

ano de 2021 e será concluído em abril deste ano. “Além 

do rico aprendizado teórico e prático, essa formação 

me proporcionou o melhor da Dentística atual, novas 

técnicas, materiais, instrumentos. Fiz muitas parcerias 

com empresas, que hoje vão ao meu consultório. Isso 

tudo refletiu para eu evoluir e conhecer uma nova 

Odontologia Estética, que está beneficiando não só a 

mim, mas os meus pacientes”.

Dentre os diferenciais do curso, segundo a Dra 

Francielly, está a certeza do profissional sair muito 

bem preparado, com muito conteúdo, habilidade e 

condições de apresentar alta performance em seu 

consultório. “Essa formação é ampla, ensina do básico 

até níveis avançados. Tive docentes de altíssimo nível, 

aulas aprofundadas nos conteúdos que realmente 

importam no cotidiano clínico”, elenca a Cirurgiã-

Dentista, que ainda destaca a excelente estrutura da 

escola, desde o laboratório, salas de aula, anfiteatro e 

o atendimento de toda equipe da escola. 

O Cirurgião-Dentista Dr. Carlos Moreno, natural do 

Panamá, está em Curitiba desde 2021 para estudar 

na UNIABO-PR. Ele, que já concluiu a Especialização 

em Dentística, agora está realizando mais dois cursos 

simultaneamente: Especialização em Endodontia e 

Especialização em Implantodontia. “O Brasil é uma 

referência mundial na Odontologia, por isso vim pra 

cá. Escolhi a ABO-PR porque gostei da proposta dos 

planos de estudo”, explica.

Como especialista em Dentística, o Dr. Carlos conta que 

passou a atuar com mais segurança no planejamento 

e na execução dos tratamentos dos seus pacientes. 

“Estou colocando em prática 100% do conhecimento 

aprendido na especialização, com a aplicação de 

técnicas simplificadas e previsibilidade no atendimento 

dos pacientes. Está sendo uma experiência muito 

gratificante e de aquisição de novos conhecimentos 

nessas áreas.”

Com a palavra,
profissionais de 

alta performance 
formados na
UNIABO-PR

Dra. Francielly Gorski

Dr. Carlos Moreno
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Setor

Tecnologia e estética
são tendências
da Odontologia

em 2023

Impulsionado pelas inovações e 
grande procura da população por 
tratamentos e saúde bucal, mercado 
odontológico vive boa fase

Em 2023, o mercado odontológico permanece em 

ascensão. E os avanços da tecnologia seguem como 

um propulsor desse crescimento, em todas as áreas, 

seja na inovação de produtos de alta qualidade, 

equipamentos e softwares, seja agregando mais 

precisão, celeridade e segurança aos diagnósticos, 

planejamentos e tratamentos. A tecnologia também 

vem se mostrando uma grande aliada para aprimorar 

o trabalho do Cirurgião-Dentista e, consequentemente, 

melhorar e ampliar o atendimento ao paciente – 

incluindo a modernização dos consultórios. Essa 

boa fase do setor também se deve a valorização da 

Odontologia perante a população e à saúde global.

Apoiadas nas inovações tecnológicas e nos 

investimentos em pesquisa e desenvolvimento de novos 

produtos, as tendências que continuam a ganhar força 

na Odontologia estão relacionadas aos procedimentos 

de estética e restauração, de Harmonização Orofacial 

(HOF) e àqueles que possibilitam um sorriso mais 

alinhado. “Há uma tendência de valorizar a relação 

interdisciplinar dessas especialidades, favorecendo 

o tratamento odontológico. Hoje muitas clínicas 

trabalham com profissionais multidisciplinares, o que 

reflete em um benefício para o paciente, que é muito 

bem atendido e encontra em um só lugar especialistas 

com conhecimento aprofundado em diferentes áreas”, 

explica o Dr. Celso Russo, diretor da ABO-PR e vice-

presidente da ABO Nacional.

Dentre as tendências para 2023, destaque também 

para os tratamentos ortodônticos, como os sistemas 

autoligados e alinhadores invisíveis, as lentes de 

contato dental em porcelana e resina, além das 

próteses e implantes dentários. “A Ortodontia sempre 

foi bem procurada, mas estava um pouco adormecida 

até o surgimento dos alinhadores bucais”, observa o 

Dr. Celso. “A Odontologia Digital é um caminho sem 

volta e faz com que a Implantodontia se torne muito 

atrativa, assim como a Odontologia Estética, através 

da HOF, que têm levado os profissionais a procurarem 

o aperfeiçoamento nessas áreas”.

O diretor pontua que a Implantodontia causou uma 

revolução na Odontologia há mais de 30 anos e 

continua evoluindo. Já é uma realidade nos consultórios 

ter acesso a próteses confeccionadas pelo sistema 

CAD/CAM, que permite visualizar réplicas em 3D no 

computador antes mesmo do tratamento ser realizado 

no paciente. Os avanços tecnológicos e científicos 

também estão presentes desde o diagnóstico, 

planejamento até a execução dos procedimentos pelo 

fluxo digital, além do escaneamento digital dos arcos e 

da face e realização de cirurgias guiadas. 

“A digitalização na Odontologia se tornou rotina. 

Trabalhamos com scanners nos consultórios, os 

materiais são fabricados com equipamentos de alta 

precisão, os trabalhos de prótese têm se tornado 

muito mais seguros, por exemplo. Temos softwares 

de gestão muito completos, que abrangem desde a 

chegada do paciente ao consultório, armazenamento 

de dados e de imagens, planejamento e o tratamento. 

As empresas do setor têm investido fortemente nessa 

modernização”, informa.

Panorama
Um levantamento realizado pela companhia irlandesa 

Research and Markets, importante player de pesquisa 

de mercado, mostrou que o setor odontológico 

vem apresentando um crescimento médio anual 

de 5,59%, desde o ano de 2018. Até o final de 2023, 

deve movimentar cerca de US$35,7 bilhões (R$181,16 

bilhões), no mundo. Ainda segundo o balanço, esse 

crescimento está relacionado ao aumento da procura 

por cuidados e serviços de higiene bucal e também aos 

avanços tecnológicos da indústria, envelhecimento da 

população e aumento da renda.
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CFO lança ferramenta 
de geolocalização
O Conselho Federal de Odontologia (CFO) desenvolveu 

um sistema de Geolocalização, ferramenta de busca 

que encontra os Cirurgiões-Dentistas por localização e 

especialidades. O projeto foi desenvolvido por intermédio 

do Núcleo de Inovação e Soluções Tecnológicas (NIST), 

grupo formado por profissionais da área de Tecnologia 

da Informação do CFO e dos Conselhos Regionais, com 

patrocínio do CFO.

Na pesquisa, o usuário visualiza um mapa que identifica os 

profissionais ativos no CRO de cada estado com endereço 

comercial cadastrado. Além disso, é possível escolher por 

especialidade e localidade. Um dos pontos positivos do 

cadastro é a legalidade do profissional inscrito, o que evita 

que o paciente seja atendido por um Cirurgião-Dentista 

sem registro.

A atualização dos dados dos profissionais de Odontologia 

pode ser feita no site do CRO de seu estado, na opção 

“Serviços On-line” ou pelo link:  https://service.cfo.org.br/

A busca por profissionais de Odontologia pode ser feita 

no site do CFO, na opção https://website.cfo.org.br/

geolocalizacao-do-cirurgiao-dentista/ ou nas opções 

específicas no site do Conselho Regional de Odontologia 

de seu estado.

Com informações do site do CFO

Evento

Há 30 anos, a ABO-PR promove bienalmente o 

Congresso Internacional de Odontologia do Paraná 

(CIOPAR), o maior evento do gênero no sul do país. 

Este ano, o CIOPAR comemora a sua 15ª edição entre 

os dias 4 a 6 de outubro, no complexo de eventos da 

Universidade Positivo (agora Viasoft Experience). 

O evento irá apresentar as inovações do mercado 

odontológico por meio de uma feira, com dezenas de 

novidades em produtos e serviços. Com o mesmo 

foco, a parte acadêmica reúne grandes nomes da 

Odontologia que estarão compartilhando experiências, 

conhecimento e aperfeiçoamento profissional com os 

participantes. 

“Um evento como o CIOPAR é importante porque 

apresenta ao Cirurgião-Dentista as novas 

possibilidades de carreiras e ferramentas para que 

ele implemente métodos mais modernos em seu 

consultório. Entre outras palavras, abre a nossa mente 

para a grande inovação pela qual passa o ecossistema 

da odontologia.”, afirma o Cirurgião-Dentista Celso 

Russo, presidente do XV CIOPAR. 

Para participar e saber das novidades do CIOPAR, 

fique atento aos nossos canais de comunicação.

2023 é o ano do
XV CIOPAR
Congresso acontece de 4 a 6 de 
outubro e traz as principais inovações 
da Odontologia

Tecnologia
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Saúde pública

Municípios recebem recursos 
para aquisição de kits 

odontológicos
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) fará um repasse 

aos municípios de R$34,975 milhões na aquisição de 

kits odontológicos para as equipes de Saúde Bucal das 

Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Serão 1.399 kits odontológicos voltados para prevenção e 

tratamento, que serão direcionados aos municípios das 22 

Regionais de Saúde que possuem equipes de saúde bucal. 

Segundo a Sesa, o recurso vai possibilitar a compra de 

equipamentos novos e modernos, ampliando procedimentos 

específicos com maior qualidade e infraestrutura dentro do 

Sistema Único de Saúde. Os municípios poderão adquirir 

um ou mais itens do kit odontológico, que conta com 

instrumentos para compor um consultório completo. 

São equipamentos auxiliares, aparelho de ultrassom 

odontológico, compressor de ar, bomba de vácuo, aparelho 

de fotopolimerizador de led, autoclave de bancada, além 

de cadeiras, refletor, unidade acoplada à cadeira, mocho 

odontológico, caneta de alta rotação, micromotor, 

computadores para a informatização, entre outros.

Com informação da Agência Estadual de Notícias
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  Especialização: 

- Ortodontia 
- Implantodontia
- Prótese Dentária
- 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)

Conheça os
cursos da
UNIABO-PR


