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Sucesso de críticas

Aposentadoria especial

Meeting de Estética promovido pela 
ABO-PR abordou as técnicas atuais, a 
inovação e as novas tecnologias desta 
área. Pág. 04 e 05

Este é o tema abordado pela consultora 
jurídica da ABO-PR para esta edição. 
Confira as orientações da advogada, na
página 09.

Como foi 2015 e o que esperar do 
ano que se aproxima?

Págs. 06 e 07

Confira as principais ações desenvolvidas pela diretoria  da 
ABO-PR neste ano, como a conclusão das reformas da sede  da  
Associação,  e o que está previsto para 2016.



 

Palavra do
Presidente
O que esperar de  2016
 
2015 foi um ano de muitos ajustes, em todos os setores produtivos do 
nosso País. Vivemos um período complicado no cenário econômico, pior 
ainda na esfera política, com muitas questões ainda a serem equacionadas.

Sentimos no bolso o aumento dos impostos, das taxas de juros, das tarifas 
como da energia, água e dos combustíveis.

O peso de todas estas mudanças impôs à sociedade brasileira a necessidade 
de se ajustar, se reinventar, de buscar soluções para conseguir equilibrar as 
contas em casa e nas empresas.

Nós Cirurgiões Dentistas também tivemos de nos readequar a esta dura 
realidade para conseguirmos manter nossas estruturas. Mas o que esperar de 
2016? É possível melhorar a performance de nossas clínicas e consultórios, 
diante deste contexto?

Sim, com certeza. Para isso é imprescindível saber buscar informações 
estratégicas e inovadoras para aprimorar os processos de gestão 
organizacional, investir em conhecimento para elevar produtividade e ser 
mais efetivo, sem ter de aumentar custos. 

Existem vários especialistas no mercado para nos orientar. E esse é um dos 
compromissos da ABO-PR para o próximo ano. Vamos promover uma série 
de palestras, cursos e eventos nas mais variadas áreas do conhecimento.
Não apenas de cunho técnico-científico da Odontologia, mas também nas 
diversas áreas intervenientes, que fazem toda a diferença no dia a dia de 
nossas atividades.

São consultórios e clínicas bem geridos, com quadros funcionais enxutos e 
qualificados, compostos por Cirurgiões Dentistas devidamente habilitados, 
atualizados com o que há de mais moderno na área de atuação que farão 
a diferença no mercado e terão a oportunidade de crescer, consolidar suas 
marcas e reputação, e consequentemente, fidelizar seus clientes e pacientes.

Todos os esforços da ABO-PR e UniABO-PR serão neste sentido, de estimulo 
aos Cirurgiões Dentistas que desejam empreender, de contribuir com a 
formação técnica-científica destes profissionais, fomentar a união da classe 
Odontológica e, desta forma, promover a saúde bucal em nossa área de 
abrangência, beneficiando a sociedade como um todo.
 
Para finalizar, como este é o último Jornal da Classe deste ano, aproveito 
para desejar boas festas a todos os nossos sócios e suas respectivas famílias, 
aos nossos parceiros sempre importantes nesta jornada, e a toda equipe 
da ABO-PR, que não mede esforços para atender nossos associados com 
muito carinho e eficiência.

Um 2016 próspero para todos!

Dr. Celso Russo
Presidente da ABO-PR
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GERAL

Nos meses de dezembro e janeiro, a ABO-PR manterá seu 

horário normal de atendimento ao público e aos associados.

De acordo com o presidente, Dr. Celso Russo, o objetivo é que 

todos os serviços estejam disponíveis, tanto na UniABO-PR 

quanto nos setores administrativos.

“A Associação estará aberta para quem precisar dela. Sem as 

férias coletivas, ganhamos mais dinamismo internamente, pois 

os colaboradores terão uma maior liberdade de escolha quanto 

ao período de suas férias ao longo do ano”, diz.

ABO-PR manterá atendimento nos meses de 
dezembro e janeiro

Entidade manterá todos os serviços 
disponíveis para os sócios.”

Na área administrativa, a Associação irá atender nos dias 24/12 

e 31/12 até o meio-dia. Não haverá atendimento somente nos 

dias de Natal, 25 de dezembro, e de Ano Novo, 1º de janeiro. 

As pessoas interessadas em buscar atendimento odontológico 

devem ligar para agendar horário pelo telefone (41) 3028-

5813, ou 5814. O horário de atendimento será o mesmo, 

sempre das 8 às 12 horas, das 13h30 às 17h30, e das 18h30 

às 22h30, sempre de segunda a sexta-feira. Aos sábados, as 

consultas são das 8 às 12 horas.

Os Cirurgiões Dentistas sócios da ABO-PR que tiverem dúvidas 

em questões administrativas, como pagamentos, ou que 

queiram informações sobre início de aulas, também podem 

entrar em contato com a entidade em horário comercial. O 

telefone é (41)3028-5800.

A atual gestão que representa o Conselho Executivo da ABO 

em âmbito nacional foi reeleita na Assembleia Geral que 

aconteceu no dia 27 de novembro, em São Paulo. Segundo 

o presidente Dr. Luiz Fernando Varrone, serão mais três anos 

de trabalho com forte investimento em integração das ABO’s 

como rede, com foco em defender os interesses da classe 

odontológica e, acima de tudo, trazer benefícios à população 

brasileira. 

 

A votação aconteceu durante a assembleia que contou com a 

presença de todas as ABO’s, com exceção do Distrito Federal. 

Após abertura com breve balanço das ações realizadas na 

última gestão, representantes das 26 Seccionais presentes 

puderam votar nos Conselhos Executivo e Fiscal. Duas chapas 

disputavam as eleições. O resultado da votação referente ao 

Executivo foi 14 votos a 12, enquanto o Conselho Fiscal eleito 

teve 13 votos a 12, constando 1 em branco. 

 

Além do presidente, fazem parte da chapa eleita: Dr. Jander 

Ruela Pereira, como vice-presidente, Dr. Marcelo Januzzi 

Santos, secretário geral, Dr. José Emilson Mota Junior, primeiro 

secretário, Dr. Sérgio Bastos Abraham, tesoureiro geral, e Dr. 

Carlos Marcelo Lucas Folha, primeiro tesoureiro. 

 

O Conselho Fiscal Nacional será composto a partir de 2016 

por: Drª. Priscilla Bueno Flores da Silva (ABO-AP), Dr. Ernande 

Lacerda de Oliveira (ABO-MT), Dr. Antônio Carlos Politano 

(ABO-RO), Dr. Carlos Magno de Oliveira Rodrigues (ABO-

MS), Dr. José Maria Sampaio Menezes Junior (ABO-CE) e Drª. 

Galbânia Policarpo de Sá (ABO-RR). 

ABO Nacional reelege Conselho Executivo durante 
Assembleia Geral
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CURSOS E EVENTOS

Os Cirurgiões Dentistas que participaram do Meeting de 

Estética organizado pela ABO-PR nos dias 16 e 17 de 

outubro tiveram a oportunidade ímpar de conferir palestras 

com profissionais de renome nacional, que enriqueceram 

discussões sobre as técnicas atuais, o que há de inovação 

e novas tecnologias nesta área da odontologia. 

O presidente da ABO-PR, Dr. Celso Russo, enalteceu que 

a promoção de um evento como este, de elevado nível 

técnico-científico, é um dos papéis da entidade, que 

tem como objetivo difundir conhecimento e estimular os 

Cirurgiões Dentistas a sempre buscar o aperfeiçoamento.

“Não basta se formar ou se especializar. O profissional que 

quiser fazer a diferença no mercado precisa atualizar os 

conhecimentos, constantemente. Na área odontológica, 

assim como em qualquer outro setor produtivo, a inovação 

e as novas tecnologias estão transformando o dia a dia das 

atividades. Por isso é importante aproveitar oportunidades 

como esta, como foi o Meeting, para buscar entender o que 

há de novo na área de atuação. Trouxemos palestrantes 

que são referência no Brasil, que apresentaram informações 

qualificadas que certamente irão impactar positivamente 

na rotina de trabalho de todos”, considera. 

Devido ao sucesso do evento, o diretor de orientação na pós-

graduação da ABO-PR, Dr. Sérgio Vieira, informa que está 

prevista a realização de novo Meeting de especialidades 

para o próximo ano.   Com datas confirmadas: 16 e 17 de 

setembro, no Estação Feiras e Eventos. Especialidades de: 

Implante, Prótese e Ortodontia.

“Estamos planejando ainda a agenda para o próximo 

ano, mas certamente buscaremos realizar outros eventos 

de peso como este, trazendo para Curitiba profissionais 

que se destacam na área odontológica e têm muito a 

contribuir com os Cirurgiões Dentistas paranaenses”, diz, 

acrescentando que estes encontros técnico-científicos são 

uma excelente oportunidade para fazer networking, para a 

confraternização de profissionais, sendo muitos ex-alunos 

da UniABO-PR.

Evento foi sucesso de críticas  
e será replicado no próximo ano  
somando outras especialidades.”

Meeting de Estética aborda as técnicas atuais, 
a inovação e as novas tecnologias desta área

CONTEÚDO DOS PALESTRANTES 
  

A Dra. Andrea Brito Conceição, Mestre e Doutora em 

Dentística,fez palestra sobre a confecção de núcleos 

estéticos em etapa única, abordando as novas técnicas. 

Ela abordou a questão da reabilitação de dentes tratados 

endodonticamente, utilizando cimentos inteligentes, como 

o Allcem Core, indicado para a construção de núcleos de 

preenchimento (munhão) e cimentação adesiva de pinos 

intrarradiculares e coroas protéticas. “Usar o mesmo 

cimento para o pino e para o núcleo, além de diminuir 

etapas, aumenta a estabilidade e resistência do “conjunto”, 

pois forma-se um “corpo único” do retentor intrarradicular 

e o núcleo de preenchimento”, destaca.

Na palestra sobre a Estética do Sorriso, o Dr. Luiz Antônio 

Gaieski Pires, Mestre em Prótese Dental e Doutor em 

Odontologia, concentração em Materiais Dentários, abordou 

a simplicidade aliada a grandes resultados. Ele frisa que na 

área de clareamento houve uma evolução muito grande em 
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termos de técnica e produtos, mas que, em sua avaliação, o 

melhor tratamento para o branqueamento dos dentes ainda 

é a moldeira supervisionada pelo Cirurgião Dentista. “Tudo 

depende da análise clínica efetuada pelo profissional nos 

pacientes, cada caso é um caso, mas em geral a moldeira é 

o sistema mais seguro e eficaz.”, considera.

Os tipos de cerâmicas, as técnicas e aplicações utilizadas 

para a restauração na área estética foi o tema abordado 

pelo Dr. Marcos Alexandre Fadanelli, Mestre em Dentística. 

Ele explanou sobre a importância de se estabelecer um 

protocolo de trabalho, para que o Cirurgião Dentista tenha 

bem planejado o passo a passo do tratamento que irá 

seguir em seus pacientes. “É fundamental fazer um bom 

diagnóstico do paciente, fotografá-lo, fazer a radiologia, 

analisar o modelo de gesso, enfim, fazer um ensaio 

clínico para então partir para o tratamento de forma mais 

assertiva”, frisa.

utilizando um protocolo clínico de seleção de cor, de ajuste 

estético da restauração e no final ter um resultado bastante 

favorável”, complementa.

Em seguida, houve palestra sobre Personalização da Estética 

em dentes anteriores: Estratégias Clínicas e Laboratoriais 

para Obtenção de Sucesso. O técnico em prótese 

odontológica, Dr. Murilo Calgaro, apresentou algumas 

estratégias desenvolvidas entre a clínica e o laboratório 

para que se consiga um resultado estético, na restauração, 

mais personalizado. “É importante estabelecermos alguns 

cuidados, para que possamos trabalhar em restaurações e 

devolver a estética proporcionando conforto aos pacientes, 

um resultado estético favorável, mas que também dê 

longevidade no ponto de vista biológico”, reforça.

O mestre em Dentística, o Dr. José Carlos Garófalo explanou, 

de forma bastante didática e ilustrativa, sobre resinas 

compostas: com técnicas mais simples ou mais complexas, 

sempre a certeza de bons resultados em restaurações diretas 

anteriores e posteriores. Garófalo apresentou um conceito 

novo no Brasil, que já vem fazendo sucesso no exterior, um 

tipo de resina que permite uma técnica restauradora mais 

fácil. “A novidade é a possibilidade de se obter com uma 

técnica muito mais simples, os bons resultados, que antes 

eram dependentes de um treinamento, de uma técnica 

muito mais minuciosa, com muito mais precisão”, explica. 

Abrindo mão de modismos e ressaltando os princípios 

básicos da odontologia, o Dr. Victor Clavijo, falou sobre 

restaurações cerâmicas, dentes e implantes: detalhes que 

fazem a diferença. Para ele, o mais importante é saber como, 

quando e porque utilizar cada técnica, é isso que fará a 

diferença para o profissional. “Não acredito que existe a 

técnica correta e sim a indicada para cada caso”, avalia.

 

Em parelelo às palestras, ocorreu o Hands On Instrumentação 

Mecanizada: Wave One, conduzido pelo Mestre e Doutor em 

Endodontia, Dr. Luiz Fernando Fariniuk. Em quatro horas de 

aula, mesclada entre teoria e prática, o especialista trouxe à 

tona uma novidade no tratamento ortodôntico: a utilização de 

apenas um instrumento para tratamento de canal radicular. 

“Facilita o tratamento, é comprovadamente eficiente, faz um 

bom preparo, limpeza e dá um bom resultado no tratamento 

ortodôntico. É uma tecnologia de ponta que usa um motor 

especial, tem uma cinemática que faz o instrumento atuar de 

forma diferente dentro do canal radicular”, orienta Fariniuk. 

Além disso, o novo equipamento reduz tempo e custo clínico, 

bem como elimina o risco de contaminação e infecção por 

se tratar de um instrumento descartável.

O Dr. Ewerton Nocchi, Mestre e Doutor em Materiais Dentários, 

explanou sobre reabilitação estética adesiva, abordando as 

lentes de contato e Table Top, que são técnicas utilizadas 

para corrigir ou melhorar esteticamente os dentes anteriores. 

Ele citou a evolução dos produtos para esta área, em termos 

de durabilidade e resistência à pigmentação. “Investir em 

conhecimento, buscar estar sempre muito atualizado é 

essencial em qualquer carreira, mas o Cirurgião Dentista que 

escolher atuar com lentes de contato e table tops precisam 

estudar e se dedicar muito. Vale a pena”, destaca Nocchi.

A palestra que abriu o segundo dia de Meeting foi sobre 

Resina Composta na Odontologia Estética: maximizando o 

desempenho e simplificando o uso, conduzida pela Mestre e 

Doutora em Dentística, a Dra. Renata Pascoto. O objetivo foi 

mostrar como é possível obter bons resultados utilizando 

resinas compostas de forma simplificada. “É possível 

aprender a combinar as massas de uma forma simples 

Dr. Celso Russo, presidente da ABO-PR e Dr. Sérgio Vieira, coordenador do 

Meeting de Estética.
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BALANÇO INSTITUCIONAL

O cenário macroeconômico recessivo atingiu negativamente 

todos os setores produtivos do País. Com desemprego 

crescente, juros altos, crédito escasso, aumento de impostos 

e tarifas, as famílias perderam renda e capacidade de 

consumir bens e serviços.

Na visão do Presidente da ABO-PR, Dr. Celso Russo, este 

foi um ano difícil. Muitos Cirurgiões Dentistas devem ter 

sentido queda no movimento em suas clínicas e consultórios 

e precisam estar preparados para fazer os ajustes 

necessários para manter suas estruturas.

“No âmbito da Associação, tudo o que estava previsto para 

2015 foi realizado, as obras de reforma foram concluídas, 

por conta de um planejamento prévio e bem estruturado. 

A entidade saneou todas as pendências financeiras, 

inclusive as que vinham sendo equacionadas desde gestões 

anteriores”, destaca.

A Diretora Financeira da ABO-PR, Dra. Nereida Zuleika H. 

Dias, frisou que a entidade adotou política de consumo 

consciente, com intuito de economizar água, energia elétrica 

e materiais administrativos, diminuindo assim despesas 

operacionais. “Para o ano que vem, além da manutenção 

da sede da entidade, estamos analisando a viabilidade de 

implementar melhorias na área da churrasqueira”, diz.

Seguindo a mesma ótica, Dr. Luiz Antônio de Almeida, 

Diretor de Patrimônio, e o Dr. Dalton Luiz Bittencourt, 

Vice-presidente da Associação, ressaltam que com quadro 

enxuto e gestão eficiente foi possível honrar com a agenda 

de cursos, palestras e eventos previstos para este ano.

Como foi 2015 e o que esperar do ano que 
se aproxima?

Com planejamento bem estruturado, 
ABO-PR realizou todas as ações 
previstas para este ano.”

“Nosso empenho é para manter a ABO-PR forte e pujante, 

sempre contribuindo com aprimoramento científico dos 

Cirurgiões Dentistas e com o desenvolvimento da área 

Odontológica”, destaca Dr. Almeida.

“Em um mercado competitivo como o brasileiro, dentro de 

um cenário de crise econômica, manter-se atualizado faz 

toda a diferença”, frisa Dr. Bittencourt.

O Diretor de Assuntos Institucionais, Dr. Ermensson 

Luiz Jorge, que também integra o Conselho Federal de 

Odontologia, ressalta que a ABO-PR continuará apoiando 

e participando ativamente de ações focadas na valorização 

profissional, em melhor remuneração e condições de 

trabalho dos Cirurgiões Dentistas que atuam nos planos 

odontológicos. “Além disso, estamos acompanhando de 

perto os desdobramentos de projetos de lei de interesse 

da classe odontológica e de proteção à saúde bucal da 

população brasileira”, frisa.

O Diretor Secretário, Dr. Egas Moniz de Aragão; a Diretora 

de Ensino, Dra. Ana Lúcia Tolazzi, e o Diretor da UniABO-

PR, Ivan Toshio Maruo, estão trabalhando em conjunto na 

agenda de cursos previstos para 2016. Eles destacam que 

a instituição de ensino da ABO-PR está com os cursos de 

Atualização, Aperfeiçoamento, Capacitação e Especialização 

funcionando a pleno vapor.

“Neste ano, com muita alegria, realizamos a formatura 

dos cursos de especialização e já estamos iniciando novas 

turmas”, ressalta Dr. Maruo.

Dr. Aragão salienta que as palestras promovidas este 

ano foram um sucesso de público e crítica. “As palestras 

quinzenais não têm custos para os associados da entidade, 

e abordam assuntos relevantes da área Odontológica”, diz, 

citando como exemplo: Apnéia do Sono, uso de Toxina 

Botulínica em Odontologia, Controle da dor Crônica, 

dentre outras.
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Dra. Ana Lúcia informa que, para 2016, o trabalho segue 

firme. “A UniABO-PR continuará promovendo a educação 

continuada dos associados da ABO-PR, tanto por meio 

de cursos tradicionais (como de Implantodontia, Prótese, 

Dentística, Cirurgia e Ortodontia), quanto de cursos com 

conteúdo inovador (como de Disfunção Têmporo-Mandibular, 

Protetores Bucais, Capacitação em Toxina Botulínica, 

Acupuntura), voltado tanto para clínicos que desejam se 

especializar quanto para especialistas que desejam se 

reciclar”, destaca.

Ainda para o próximo ano, Dr. Celso Russo e o Dr. Sérgio 

Vieira, Diretor de Orientação na Pós-Graduação, informam 

que serão retomadas as atividades de cunho técnico-

científico. “Como o Meeting de Estética foi um sucesso, 

muito elogiado pelos participantes, estamos planejando para 

o segundo semestre de 2016 um Meeting de Especialidades, 

que será realizado no Estação Eventos e Feiras”, frisa o 

Dr. Sérgio, acrescentando que a diretoria também já está 

trabalhando na organização da nova edição do CIOPAR, para 

outubro de 2017, na Expo Unimed Curitiba.

O Diretor Acadêmico, Dr. Oscar Fernando Machuca, aponta 

como ponto positivo deste ano a promoção dos churrascos 

para os estudantes da graduação de cursos de Odontologia 

de instituições de ensino paranaenses. “Além da PUC-PR, 

este ano conseguimos trazer alunos da Universidade Tuiuti, 

Positivo e Federal do Paraná, com objetivo de falar sobre 

a importância da ABO-PR, dos benefícios de fazer parte da 

Associação, de seguir nos cursos de atualização, e para o 

fortalecimento da classe”, explica, acrescentando que está 

em estudo a realização de um congresso destinado para 

acadêmicos.

Na área de esporte, o Diretor da pasta, Dr. Osiris Pontoni 

Klamas, destacou as ações promovidas na área de ciclismo 

e caminhada, organizadas para promover a integração 

entre Cirurgiões Dentistas e a saúde de forma geral. “Para 

o próximo ano estamos planejando oferecer aulas de YOGA, 

pretendemos alugar uma quadra poliesportiva para a 

realização de jogos de vôlei misto, além de dar continuidade 

às atividades como caminhada, ciclismo, corrida de rua e 

diversas palestras orientativas ligadas ao esporte”, informa.
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INVISTA NA SUA CARREIRA

Conheça os cursos de pós-graduação oferecidos 
pela UniABO-PR com início no 1º semestre de 2016

A atualização dos conhecimentos é uma premissa básica para 

o sucesso na carreira de qualquer profissional. Especialmente 

na área da saúde, as inovações científicas e o avanço da 

tecnologia têm promovido grandes transformações tanto no 

diagnóstico quanto nas técnicas de tratamento. Assim, a ABO-

PR está estruturando uma ampla agenda de cursos, eventos e 

palestras para 2016, a fim de contribuir com o aprimoramento 

técnico-científico dos Cirurgiões Dentistas paranaenses. 

 

Por meio da UniABO-PR, os profissionais da Odontologia têm a 

oportunidade de dar continuidade aos estudos, aprofundar os 

conhecimentos, buscar atualização técnica e ficar por dentro 

do que há de novo em sua área de atuação.  

 

O Diretor da UniABO-PR, Ivan Toshio Maruo,  a Diretora de 

Ensino, Dra. Ana Lúcia Tolazzi , e o Diretor Secretário, Dr. Egas 

Moniz de Aragão estão trabalhando em conjunto na agenda 

de cursos previstos para 2016. 

 

Dr. Ivan Toshio Maruo informa que a agenda de cursos com 

início no primeiro semestre do próximo ano já está definida 

e quem tiver interesse pode entrar em contato com a ABO-PR 

para obter mais informações.

 

Vale lembrar, destaca Dra. Ana, que os cursos são destinados 

exclusivamente para os sócios da ABO-PR, sendo este mais um 

dos diversos benefícios destinados àqueles profissionais que 

percebem o valor de fazer parte da Associação.

“É papel da Associação primar pela excelência dos cursos, por 

contar com professores experientes e que sejam referência 

em suas áreas de atuação, para que estejam devidamente 

Os cursos são destinados 
exclusivamente para os sócios da 
ABO-PR, sendo este mais um dos 
diversos benefícios da Associação.”

habilitados para multiplicar conhecimentos junto aos 

Cirurgiões Dentistas interessados em se especializar e 

acompanhar a evolução da odontologia no Brasil e no mundo”, 

destaca Dr. Egas. 

CONFIRA A AGENDA DA UNIABO-PR PARA O 
PRIMEIRO SEMESTRE DE 2016

Para quem busca Especialização, além dos cursos de CTBMF 

(Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial), Implantodontia, 

Prótese Dentária e Acupuntura, no começo do próximo 

ano, a Associação também irá abrir turma para o curso de 

Odontopediatria, Saúde Coletiva e Habilitação em Analgesia 

com Óxido Nitroso.

 

Outra novidade será a realização do curso Master de 

Endodontia, desenvolvido para quem é especialista nesta área.

 

Haverá também cursos de Aperfeiçoamento, em: “Prótese Fixa, 

Removível e Total”; “Implante e Prótese Sobre Implante: Fases 

Protética e Cirúrgica”; “Formação de Auxiliar em Saúde Bucal”; 

e “Endodontia”.

 

Quem tiver interesse em Atualização dos conhecimentos, 

a UniABO-PR oferecerá os seguintes cursos: “Cirurgia 

Bucal”, e “Abordagens Ortodônticas nas Dentições Decídua 

e Mista”. Além disso, em 2016, ocorrerão os novos cursos 

de: “Tratamento dos Distúrbios Respiratórios do Sono com 

Aparelhos Intra-Orais”, tema que foi abordado nas palestras 

de 2015 e foi sucesso de público e de crítica; “Curso de 

Imersão em Protetores Bucais Esportivos - da Moldagem à 

Customização Final”; e “Curso de Imersão em Oclusão e DTM 

- Atualidades e Evidências”.

 

Haverá também curso Intensivo de Marketing, Gestão e 

Odontologia; além do curso de Capacitação em Toxina 

Botulínica e Preenchimento Facial para Cirurgião Dentista. 

Mais informações pelo telefone (41) 3028-5807.
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INFORME JURÍDICO

Mas qual o real benefício dessa aposentadoria especial?

• Aposentar-se com 25 anos de trabalho;

• Não há observância de idade mínima;

• Não há a utilização do fator previdenciário;

• Valor da aposentadoria mais benéfico;

• Quando for necessário entrar com uma ação judicial, 

há o pagamento dos atrasados desde o dia em que foi 

dado entrada no INSS, em caso de êxito da ação.
Diariamente me procuram com a seguinte indagação: “O 

Cirurgião Dentista tem direito a aposentadoria especial?” 

O profissional da área da saúde que tenha trabalhado 

com exposição a agentes nocivos (químicos, físicos ou 

biológicos), contato direto com pacientes, material perfuro-

cortante, sangue, doenças infecto contagiosas, raio-X, ruído, 

dentre outros, possuem direito a aposentadoria especial.

Essa aposentadoria é paga para trabalhadores que ficaram 

expostos a agentes nocivos ou periculosos de modo 

habitual e permanente, e que comprovam esta exposição 

por 25 anos de atividade.  

Portanto, o Cirurgião Dentista, na condição de segurado 

do INSS ou na condição de funcionário público federal, 

distrital, estadual ou municipal, poderá sim requerer a sua 

aposentadoria especial. 

Quando se trata de um Dentista empregado, com Carteira 

de Trabalho assinada, as informações sobre as tarefas 

exercidas, agentes nocivos, Equipamento de Proteção 

Individual (EPI) devem constar no PPP (Perfil Profissiográfico 

Previdenciário), o qual as empresas são obrigadas fornecer. 

Já para o Cirurgião Dentista autônomo ou empresário não 

haverá um empregador para fornecer esse documento, 

nesse caso, o próprio profissional deverá contratar um 

engenheiro de segurança do trabalho para a elaboração 

do laudo (LTCAT) e, consequentemente, do formulário (PPP).

Consultora jurídica da ABO-PR 
aponta os benefícios de contar com 
aposentadoria especial.”

Cirurgiões Dentistas têm direito a 
aposentadoria especial?

Para análise concreta de cada caso, deve-se realizar a 

verificação da documentação existente, averiguação dos 

agentes nocivos e a contagem do tempo de serviço para 

isso, imprescindível à solicitação do CNIS junto ao INSS, e 

do PPP ao empregador. 

Aqueles que já se aposentaram tem o direito de revisar sua 

aposentadoria, muitas vezes sendo possível, “transformar” 

a aposentadoria comum em aposentadoria especial.

Autora: Dra. Thaissa Taques: advogada Especialista em 

Direito Médico e Especialista em Terceiro Setor (Hospitais - 

Associações e Fundações), atuante em Direito Previdenciário, 

sócia fundadora da Taques e Paiva Advocacia, Escritório de 

Advocacia especializado na área da Saúde. (41) 3222-3301, 

thaissa@btconsultoria.com
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EXCLUSIVO PARA OS SÓCIOS

Quais as vantagens de ser um Cirurgião 
Dentista associado da ABO-PR?

Ser um associado ABO-PR traz uma grande variedade de 

benefícios e serviços para os Cirurgiões Dentistas e estudantes 

de Odontologia, como palestras gratuitas, sempre atuais com 

professores de referência no assunto, uma biblioteca com 

grande potencial científico, descontos em livros, plano de 

saúde, seguro profissional e pessoal, dentre tantos outros.

Por meio da UniABO-PR, a ABO-PR oferece cursos de 

Especialização, Aperfeiçoamento, Atualização, Capacitação, 

Habilitação e Intensivos, ministrados por professores tidos 

como referência no mercado.

Além de proporcionar uma base educacional de qualidade, 

a ABO-PR promove eventos sociais para possibilitar a 

socialização e integração de seus associados, propiciando 

a formação de novas parcerias e melhoria do trabalho dos 

Cirurgiões Dentistas. A cada dois anos, a Associação realiza 

um dos maiores congressos da área, o CIOPAR (Congresso 

Internacional de Odontologia do Paraná), onde os sócios têm 

inscrições a preços diferenciados. 

Em âmbito internacional, a Associação facilita o acesso de 

profissionais brasileiros a eventos científicos, publicações e 

programas de educação como os organizados pela Federação 

Dentária Internacional (FDI), Associação Dentária Americana 

(ADA) e Federação Odontológica Latino-americana (Fola).

De acordo com o presidente da ABO-PR, Dr. Celso Minervino 

Russo, é preciso que o Cirurgião Dentista “entenda que a 

participação dele na entidade é de extrema importância 

e que tudo é feito em benefício do associado e da classe 

odontológica”, frisa.

Cursos da UniABO-PR e plano de 
saúde Unimed com valores especiais 
são alguns dos destaques.”

NOVAS PARCERIAS:
Grupo Magicel de Seguros 

(Solução de Seguros e Benefícios)

Kea Care Cosméticos

Hotéis Mabu

La Flor Confraria

Vovó Chiquinha Educação Infantil

Escola de Idiomas (para 3ª idade) Tea Time

Rede Semblant (estética/depilação)

Lavon (lavanderia)

Best Western Tarobá (hotel)

Odonto Atual (comércio de livros)

Thermas Rio Quente Resorts
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CAMPANHA DE FINAL DE ANO

Dr. Marcos Mauricio Wagenfuhr é sorteado 
na campanha de final de ano

Cirurgião Dentista sócio da 
ABO-PR há mais de 20 anos vai 
aproveitar com a família mais 
este benefício.” 

Todo final de ano a ABO-PR prepara uma surpresa para os 

Cirurgiões Dentistas sócios da entidade. São campanhas 

com foco no lazer e bem-estar, que sorteiam viagens e 

estadias em hotéis ou resorts para curtir e relaxar com 

a família. Neste ano, o destino será o Resort Rio Quente, 

em Goiás, eleito um dos melhores complexos turísticos 

do Brasil.

 

O sorteio foi efetuado no dia 9 de novembro e o sortudo 

foi o Dr. Marcos Mauricio Wagenfuhr, Especialista em 

Prótese Dentária, sócio da ABO-PR há mais de 20 anos. 

“Fiquei muito feliz com a notícia, vamos aproveitar muito”, 

destaca o profissional, que frisa a importância de fazer 

parte de uma Associação como a ABO-PR. “Os benefícios 

são inúmeros, já fiz cursos e assisti a diversas palestras 

de cunho técnico-científico muito bons para a atualização 

dos conhecimentos”, diz.

 

Dr. Marcos Mauricio Wagenfuhr ressalta que 2015 foi um 

ano difícil, mas com trabalho sério foi possível superar a 

crise econômica. “Com este presente da ABO-PR encerro 

o ano com chave-de-ouro”. 

ALMOÇO NO SANTA MÔNICA MARCA O DIA DO 
CIRURGIÃO DENTISTA 2015

O Dia do Cirurgião Dentista, comemorado no dia 25 de 

outubro, foi celebrado durante um almoço, realizado no 

Clube de Campo Santa Mônica, em Curitiba. Promovido pela 

ABO-PR, a confraternização reuniu membros da diretoria 

da associação, diversos Cirurgiões Dentistas e seus 

familiares, que tiveram a oportunidade de aproveitar um 

almoço com sabor diferente. Além de festejar a data, em 

reconhecimento ao importante trabalho dos profissionais 

da área Odontológica em prol da saúde bucal de milhares 

de brasileiros, os participantes também contribuíram com 

um projeto social apoiado pela ABO-PR, que visa angariar 

recursos para comprar uma unidade móvel odontológica, a 

fim de fazer atendimento a pacientes carentes. 

A P O S E N TA D O R I A  E S P E C I A L ,  R E V I S ÃO  E 
DESAPOSENTAÇÃO

No dia 29 de setembro de 2015, as advogadas Thaissa 

Taques e Larissa Lemanski de Paiva, proferiram para os 

sócios da ABO-PR, sobre aposentadoria especial dos 

Cirurgiões Dentistas, revisão e desaposentação. O evento 

marca o início da parceria entre a Associação e o Escritório 

de advocacia Taques e Paiva, que fornece o serviço de 

consultoria jurídica voltado especificamente para a defesa 

dos profissionais Área da Saúde.

Segundo a Dra. Thaissa Taques, a consultoria jurídica 

específica para os profissionais da área da saúde, é de 

fundamental importância. Assuntos como a aposentadoria 

especial, a responsabilidade civil na área da saúde, o 

direito societário, a redução tributaria para clinicas de 

imagem e o direito trabalhista dentro das clinicas, possuem 

legislação diferenciada, não podendo ser tratados de 

maneira generalizada.

“Esta parceria tem o objetivo de apresentar a consultoria 

jurídica como uma estratégia preventiva, levando aos 

dentistas o conhecimento dos possíveis problemas 

jurídicos que possam surgir no dia a dia da profissão, 

na responsabilidade civil com os pacientes, auxiliar na 

busca da melhor aposentadoria e possíveis reduções 

tributárias”, diz.
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