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Bruxismo do sono ou de 
vigília, como tratar?
Confira na palestra do Dr. Rosalvo 
Amaral Junior, dia 4 de agosto,
na ABO-PR.
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Adesão ao Plano de Saúde 
Unimed por associados.
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De 1 a 30 de junho, a ABO-PR faz campanha 
especial de adesão ao plano de saúde da 
Unimed, com valores diferenciados
para os sócios.



 

Palavra do
Presidente
ONDE OS ESPECIALISTAS SE ENCONTRAM
 

Um dos principais papéis da ABO-PR é desenvolver ações que 
promovam o conhecimento científico e a integração entre os Cirurgiões 
Dentistas do Paraná e os demais profissionais do País e do mundo. 
Seguindo esta ótica, além de toda gama de cursos de excelência 
oferecidos por meio da UniABO e das diversas palestras previstas para 
o ano inteiro, em 2015 a entidade traz mais uma novidade.

Trata-se do I Meeting de Especialidades da ABO-PR, que será realizado 
nos dias 16 e 17 de outubro no Estação Eventos e Feiras (anexo ao 
Shopping Estação). Por meio deste evento técnico-científico, a entidade 
trará para Curitiba profissionais de renome da área odontológica, que 
irão apresentar o que há mais atual nas especialidades de Estética, 
Endodontia e Cirurgia. 

Serão dois dias de programação rica e diversificada, onde além de 
um excelente conteúdo científico, teremos oportunidade de refletir 
sobre os desafios que se colocam hoje a estas três áreas de atuação 
da odontologia.

A presença de importantes Cirurgiões Dentistas revela o peso deste 
Meeting, bem como o respeito e a credibilidade que a ABO-PR tem 
consolidado no meio universitário e científico.  

O mote do evento “Onde os especialistas se encontram”retrata 
bem as ótimas oportunidades de interação entre profissionais e 
da possibilidade de se construir redes de relacionamentos (que 
administradores chamam de “networking”).

Além do Meeting, vale ressaltar também a qualidade das palestras 
que vêm sendo ministradas pela ABO-PR, sempre abordando temas 
relevantes, a exemplo de Odontologia do Sono, Bruxismo, Dor Orofacial, 
Acupuntura na Odontologia, Toxina Botulínica e Preenchimento 
Orofacial, dentre tantos outros assuntos que estão por vir.

Assim, nosso propósito é oportunizar aos Cirurgiões Dentistas a 
atualização necessária e fundamental para o sucesso da carreira 
profissional.

Colegas, venham fazer parte da ABO-PR e aproveitem de todos os 
benefícios de ser um sócio da entidade.

Dr. Celso Minervino Russo
Presidente da ABO-PR
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RESPONSABILIDADE SOCIAL

Crianças da Casa de Apoio Abibe Isfer são 
atendidas na ABO-PR através do Programa Educárie

Por meio do Programa Educárie, programa que faz parte 

da lista de ações de responsabilidade social da ABO-PR, 

aproximadamente 10 crianças assistidas pela Casa de Apoio 

Abibe Isfer iniciaram tratamento odontológico na sede da 

associação. Até o momento, foram dois dias de atendimento, 

um no mês de abril e outro em maio, realizados por dois 

Cirurgiões Dentistas e seis acadêmicos.

A coordenadora do projeto, Dra. Luciana Lyra, explica que 

foi efetuada uma triagem nas crianças com idade entre 6 e 

12 anos, atendidas na entidade assistencial, para selecionar 

os casos mais urgentes. 

“Havia muitos casos de cáries, extrações, dores por vários 

motivos de origem bucal, além de periodontia e profilaxia”, 

destaca Dra. Luciana, acrescentando que o Educárie tem tido 

boa adesão de acadêmicos interessados em contribuir com 

o tratamento das crianças.

Profissionais interessados em

participar do programa podem 

entrar em contato com a ABO-PR.

“Profissionais que desejarem participar destes atendimentos 

são muito bem-vindos, pois as crianças precisam deste 

suporte na área da saúde bucal”, frisa a coordenadora do 

projeto, explicando que há atendimentos também sendo 

realizados na própria casa de apoio.

PROGRAMA EDUCÁRIE

O Programa Educárie visa a promoção da saúde bucal 

de crianças carentes. Além do atendimento clínico, os 

Cirurgiões Dentistas interessados em contribuir podem 

também doar instrumentos e materiais odontológicos.

A coordenação do programa é da Dra. Luciana Lyra, Mestra 

em Estamatologia e Diagnóstico, em conjunto com o Dr. 

Marco Antônio Koller, especialista em Periodontia.

 

Profissionais interessados em participar do programa podem 

entrar em contato pelo telefone (41) 3028-5822.

DIRETORIA DE ESPORTES ABRE CADASTRO DE 
INTERESSE POR MODALIDADES

O Diretor de Esportes da ABO-PR, Dr. Osiris Pontoni Klamas, 

está organizando uma agenda de eventos esportivos para 

associados da entidade. Para melhor fechar a programação 

de jogos, torneios e campeonatos a serem realizados no 

decorrer deste ano, a Associação solicita aos Cirurgiões 

Dentistas adeptos de alguma atividade física, que se 

cadastrem na sede da ABO-PR, sinalizando a modalidade 

que desejam integrar: futebol, futsal, vôlei, basquete, tênis 

de mesa, baralho, ciclismo, corrida de rua, dentre outras. 

A intenção é promover a integração entre os profissionais 

da odontologia, bem como a prática esportiva, por ser tão 

importante para a saúde e bem-estar.
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Conheça a programação do I Meeting de 
Especialidades da ABO-PR

EVENTO TÉCNICO CIENTÍFICO

Faltam apenas quatro meses para a realização do I Meeting de 

Especialidades da ABO-PR, agendado para os dias 16 e 17 de 

outubro, no Estação Eventos e Feiras (anexo ao Shopping Estação), 

em Curitiba-PR. O evento técnico-científico trará à capital paranaense 

profissionais de renome nacional e internacional da Odontologia, que 

irão apresentar o que há mais atual nas especialidades de Estética, 

Endodontia e Cirurgia. 

As palestras serão realizadas separadamente, por área, nos períodos 

da manhã e tarde, de forma que os profissionais possam optar pela 

especialidade que mais interessa.

O Diretor de Orientação na Pós Graduação da ABO-PR, Dr. Sérgio 

Vieira, que está na coordenação do Meeting, destaca que a 

programação está praticamente fechada e que o Meeting será uma 

grande oportunidade para a integração dos Cirurgiões Dentistas, bem 

como para a atualização do conhecimento técnico/científico.

MEETING DE ESTÉTICA

Na área de Estética, serão realizadas oito palestras, confira:

No dia 16, das 9 às 10h30: “Confecção de Núcleos Estéticos em etapa 

única: novas e promissoras possibilidades”, a ser ministrada pela Dra. 

Andrea Brito Conceição, Mestre e Doutora em Dentística. 

Na sequência, das 11 às 12h30, o Especialista e Mestre em Dentística, 

Dr. Edson Mesquita, irá palestrar sobre “A Estética do Sorriso - A 

Simplicidade Gerando Grandes Resultados”

Na tarde deste mesmo dia, das 14 às 15h30, haverá a palestra 

“Restaurações Cerâmicas em Área Estética: quais as possibilidades?”, 

proferida pelo Dr. Marcos Alexandre Fadanelli, Mestre em Dentística.

Em seguida, das 16h às 17h30, será a vez do Dr. Ewerton Nocchi, 

Mestre e Doutor em Materiais Dentários, proferir palestra sobre 

“Lentes de Contato e Table Tops: nova realidade de Reabilitação 

Estética Adesiva”. 

Já no dia 17, das 9 às 10h30, haverá palestra “Resina Composta na 

Odontologia Estética - maximizando o desempenho e simplificando o 

uso”, ministrada pela Dra. Renata Pascoto, Mestre e Doutora em Dentística.

Na sequência, das 11 às 12h30, Dr. Murilo Calgaro, técnico em Prótese 

Odontológica e fundador do Murilo Calgaro Dental Design Institute, 

irá explanar sobre “Personalização da Estética em Dentes Anteriores 

– estratégias clínicas e laboratoriais para obtenção de sucesso”. 

À tarde, das 14 às 15h30, haverá palestra com o Dr. José Carlos 

Garófalo, Especialista em Dentística Restauradora e Estética, e 

Mestre em Dentística, que irá explanar sobre “Resinas compostas: 

com técnicas mais simples ou mais complexas, sempre a certeza de 

bons resultados em restaurações diretas anteriores e posteriores”.

Em seguida, das 16 às 17h30, o Dr. Victor Clavijo, Especialista, Mestre 

e Doutor em Dentística irá explanar sobre “Restaurações cerâmicas 

sobre dentes e implantes - detalhes que fazem a diferença”.

MEETING DE ENDODONTIA 

“Sequelas do Traumatismo Dentário: avaliação clínica e radiográfica”, 

é o tema que abre as atividades da especialidade de Endodontia. Esta 

palestra será ministrada no dia 16 de outubro, das 9 às 10h30, pela 

Dra. Vânia Portela  D. Westphalen, Especialista, Mestre e Doutora 

em Endodontia. 

Em seguida, das 11 às 12h30, o Dr. Natanael Mattos, Professor e 

Coordenador do Curso de Odontologia da Universidade Tuiuti do 

Paraná, Especialista ( UFSC), Mestre (UCCB-SP) e Doutor (PUCPR) em 

Endodontia, Professor do Curso de Especialização em Endodontia 

da Universidade Tuiuti do Paraná, Coordenador do Curso de 

Aperfeiçoamento em Endodontia da Universidade Tuiuti do Paraná, 

irá explanar sobre “Planejar e Hibridizar o Preparo Endodôntico pode 

ser fundamental para o sucesso”. 

Neste mesmo dia, das 14 às 15h30, será abordado o tema 

“Endodontia, cirurgia ou implante dentário?”, pelo Dr. Sergio 

Evento será realizado nos
dias 16 e 17 de outubro no

Estação Eventos e Feiras.
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Herrero de Moraes, Mestre e Doutor em Endodontia, Especialista 

em Endodontia e Periodontia. 

Ainda no dia 16, das 16 às 17h30, o Dr. Egas Muniz de Aragão, 

Especialista, Mestre e Doutor em Endodontia, irá ministrar palestra 

sobre “Complexidades Anatômicas: equilíbrio entre as novas 

tecnologias e os conceitos clássicos”.

No dia 17, às 9 horas, haverá o Hands On na sede da ABO-PR, com o 

professor Luiz Fernando Fariniuk, Mestre e Doutor em Endodontia. 

O tema será Instrumentação Mecanizada - Wave One. Os inscritos 

no Hands One ganharão como cortesia um kit completo do sistema 

Wave One. As vagas são limitadas a 12 profissionais e os valores da 

aula serão cobrados separadamente da adesão ao Meeting.

MEETING DE CIRURGIA

Diferente das demais especialidades, o Meeting de Cirurgia será 

concentrado no dia 17 de outubro, seguindo outra dinâmica, 

com duração de palestras a serem definidas. O Dr. Andre Zetola, 

responsável por este módulo, está definindo a programação, mas 

profissionais renomados já estão com nomes confirmados:

Dr. Sergio Jorge Jayme, Doutor em Reabilitação Oral, Mestre e 

Especialista  em Implantodontia Oral, e Especialista em Prótese 

Dentária, irá explanar sobre “O estado da arte da regeneração óssea, 

do PRF às Células Tronco”.

Dr. Jamil Shibli, Doutor, mestre e especialista em Periodontia, vai 

palestrar sobre “Reconstruções ósseas verticais com biomaterial.  

Qual a viabilidade?”

Dr. Geninho Tomé, Especialista em Periodontia, Especialista, Mestre e 

Doutor em Implantodontia, irá discorrer sobre “Implantes dentários 

na área estética após extração”.

Dr. Paulo José Medeiros, Especialista, Mestre, Livre-docente e 

Doutor em Cirurgia Bucomaxilofacial, abordará o tema “Osteotomias 

Mandibulares”.

Dr. Henrique Martins, Doutor em Cirurgia Bucomaxilo facial e Mestre 

em Patologia Bucal, irá ministrar palestra sobre “Cirurgia Ortognática 

na apneia obstrutiva do sono”.

Dr. Roberto Prado, Especialista em Radiologia Odontológica, 

Especialista, Mestre e Doutor em Cirurgia Bucomaxilofacial, vai 

explanar sobre “Complicações em cirurgias oral menor”. 

Dr. Andre Zetola, Especialista em Cirurgia Bucal e Maxilofacial, Mestre 

em Cirurgia de Cabeça e Pescoço, Doutor em Implantodontia, vai 

abordar o tema “Osteotomias Maxilares”.

Dr. Waldemar Polido, Especialista em Implantodontia, Mestre e 

Doutor em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, ira conduzir 

a palestra sobre “Planejamento cirúrgico de ortognática virtual 

comparado com ao convencional. Podemos confiar?”

Dr. Ademir Roberto Brunetto, Pós-graduado e Mestre em Ortodontia, 

irá falar sobre “Planejamento virtual nos tratamentos ortodônticos 

pré-cirúrgicos”.

CONFIRA O VALOR PARA PARTICIPAÇÃO, POR 
ESPECIALIDADE:

MEETING DE ESTÉTICA

SÓCIO / NÃO SÓCIO

R$ 396,00 / R$ 596,00, de 01 junho até 30 junho

R$ 420,00 / R$ 620,00, de 01 julho até 31 julho

R$ 446,00 / R$ 646,00, de 01 agosto até 31 agosto

R$ 470,00 / R$ 670,00, de 01 setembro até 30 setembro

R$ 495,00 / R$ 695,00, de 01 de outubro até 16 de outubro

MEETING DE ENDODONTIA 

SÓCIO / NÃO SÓCIO

R$ 236,00 / R$ 436,00, de 01 junho até 30 junho

R$ 250,00 / R$ 450,00, de 01 julho até 31 julho

R$ 266,00 / R$ 466,00, de 01 agosto até 31 agosto

R$ 280,00 / R$ 480,00, de 01 setembro até 30 setembro

R$ 295,00 / R$ 495,00, de 01 de outubro até 16 de outubro

MEETING DE CIRURGIA  

SÓCIO / NÃO SÓCIO

R$ 236,00 / R$ 436,00, de 01 junho até 30 junho

R$ 250,00 / R$ 450,00, de 01 julho até 31 julho

R$ 266,00 / R$ 466,00, de 01 agosto até 31 agosto

R$ 280,00 / R$ 480,00, de 01 setembro até 30 setembro

R$ 295,00 / R$ 495,00, de 01 de outubro até 16 de outubro

Valores do Meeting de Endodontia (dia 17/10) no Laboratório da ABO-PR 
Tema: Instrumentação Mecanizada - Wave One. Hands On

SÓCIO / NÃO SÓCIO

R$ 196,00 / R$ 396,00, de 01 junho até 30 junho

R$ 208,00 / R$ 408,00, de 01 julho até 31 julho

R$ 220,00 / R$ 420,00, de 01 agosto até 31 agosto

R$ 233,00 / R$ 433,00, de 01 setembro até 30 setembro

R$ 245,00 / R$ 445,00, de 01 outubro até 16 outubro

FEIRA DE PRODUTOS E MATERIAIS
Como nos últimos eventos, também será realizada uma feira 

comercial, na qual parceiros divulgam e comercializam materiais e 

equipamentos. As empresas interessadas em expor seus produtos 

podem entrar em contato com a ABO-PR. 

Associados interessados em obter mais informações sobre o evento 

podem entrar em contato com a secretaria de cursos da UniABO (41) 

3028-5805 ou 3028-5807.Mais informações sobre o evento no site 

da ABO-PR, www.aborpr.org.br
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Botox: uma solução que
vai além da estética

PALESTRAS

A toxina botulínica age no
músculo e não na pele, 

bloqueando a função muscular

Para o tratamento do bruxismo ou apertamento a forma 

mais comum de tratamento é a “placa” de mordida, que é 

instalada entre os dentes. Mas, de acordo com o especialista, 

muitos pacientes se esquecem de usar ou não se adaptam e 

acabam por não ter alternativa. “A toxina é uma excelente 

opção para esses casos”, ressalta.

 “Os tratamentos estético ou terapêutico seguem o mesmo 

procedimento clínico, a mesma toxina, agulhas e seringas. 

No entanto, a toxina é aplicada em músculos diferentes, com 

doses distintas e, portanto, têm efeitos diferentes”, destaca 

o professor.

Perguntado sobre possíveis efeitos colaterais, Dr. Paulo 

argumenta que “não há efeito colateral, e sim efeitos 

não esperados”. Ou seja, numa aplicação com a finalidade 

de amenizar os efeitos do bruxismo e/ou apertamento 

dentário, a toxina pode não eliminar totalmente os efeitos 

da parafunção, necessitando de dose complementar.

O famoso procedimento que promete amenizar os efeitos 

da idade na pele, o Botox (toxina botulínica), já chegou 

aos consultórios odontológicos e hoje é uma opção 

terapêutica bastante eficiente. Para abordar o tema, a ABO-

PR convidou o Prof. Dr. Paulo Henrique F. Caria, Cirurgião 

Dentista e Professor da Unicamp, com pós-doutorado em 

comportamento morfofuncional dos sistemas muscular e 

esquelético e DTM nos EUA, para proferir a palestra: “Toxina 

Botulínica e preenchimento orofacial em Odontologia”, no 

dia 23 de junho, na sede da entidade.

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) liberou o 

uso da toxina botulínica no Brasil no ano 2000. No entanto, 

o seu uso na odontologia só foi normatizado pelo CFO 11 

anos depois, ou seja, há apenas 4 anos. “A toxina botulínica 

começou a ser usada na área médica para tratamento de 

estrabismo, porém, seu uso só ganhou notoriedade quando 

passou a tratar rugas faciais. Na área odontológica pode 

ser usada no tratamento de disfunção temporomandibular, 

sorriso gengival, cefaléia tensional, apertamento dentário, 

bruxismo, entre outros casos”, comenta Dr. Paulo Caria.

Segundo Dr. Paulo, o uso da toxina na Odontologia é 

pouco conhecido devido a sua recente regulamentação. 

Explica também que a toxina botulínica age no músculo, 

impedindo a contração muscular. “Quando a pessoa range 

os dentes, nos casos de bruxismo, a substância (toxina) 

deixa os músculos parcialmente inativos, proporcionando 

rel axamento e al iv io da dor e dos desconfor tos 

ocasionados pela atividade continua dos músculos. “Após 

sua aplicação intramuscular, só começa a fazer efeito 48 

horas depois”, diz.

Por isso é necessário um profissional habilitado para 

avaliar e dar o diagnóstico correto e definir o tratamento 

com doses e locais de aplicação corretos. Para utilizar a 

toxina botulínica, o Cirurgião Dentista precisa realizar um 

curso de capacitação que mostrará seu efeito, uso, doses e 

diluição para o tratamento de diferentes situações clínicas 

do cotidiano da clínica odontológica. “Uma vez injetada no 

músculo, a toxina não pode ser retirada”, alerta.

Dr. Paulo Henrique F. Caria
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Bruxismo do sono ou de
vigilia, como tratar?

PALESTRAS

No dia 4 de agosto, o Cirurgião Dentista Dr. Rosalvo Amaral 

Junior, Especialista em Ortodontia, Ortopedia Funcional dos 

Maxilares e Mestrando em Biologia e Medicina do Sono, irá 

ministrar palestra sobre “Bruxismo: Das ciências básicas ao 

consultório”, na ABO-PR. Ele irá abordar tanto a ocorrência 

desta patologia à noite (durante o sono) quanto durante o dia 

(de vigília). Embora ambos sejam denominados bruxismo, por 

terem basicamente os mesmos efeitos (ranger ou apertar os 

dentes) os tratamentos são diferentes.

 

O bruxismo do sono pode ser primário ou secundário. O 

primário não está relacionado a nenhuma causa médica 

evidente, clínica ou psiquiátrica. Está mais associado a um 

distúrbio crônico persistente. Já o bruxismo secundário é 

decorrente de alguma doença, a exemplo Parkinson, casos de 

depressão, uso de drogas, uso de alguns fármacos, cigarro e 

outros. 

 

O bruxismo diurno está associado ao estresse e à ansiedade, 

e o tratamento busca tornar este movimento inconsciente 

em consciente. “Existem até aplicativos que auxiliam no 

tratamento do bruxismo de vigilia, acionando um alarme de 

tempo em tempo para que o paciente lembre-se de relaxar, 

de desencostar os dentes”, destaca Dr. Rosalvo, acrescentando 

que toda prática que leve ao controle de estresse e ansiedade, 

como  exercícios de meditação, yoga, contribuem com o 

tratamento. “Acupuntura e fisioterapia também ajudam a aliviar 

dores que possam ser causadas pelo ranger dos dentes”, diz. 

Este será o tema da palestra do
Dr. Rosalvo Amaral Junior, no
dia 4 de agosto, na ABO-PR.

 

Esta patologia atualmente não tem cura, mas suas 

consequências tem controle. Quando o desgaste dentário é 

intenso, os danos aos dentes e periodonto são inevitáveis. 

“Nestes casos e quando é causa de dores musculares ou 

articulares,  pode ser prudente utilizar um protetor para os 

dentes, as placas oclusais”, explica.

 

Em sua avaliação, o tratamento deve seguir linha mais 

conservadora. “Apenas em situações de gravidade, casos de 

acidentes com consequência neurológicass ou de distúrbios 

cognitivos é que poderíamos indicar o uso da toxina botulínica, 

método muito divulgado atualmente mas não totalmente 

seguro, para minimizar os efeitos desta patologia, do contrário, 

o aconselhável é utilizar técnicas conservadoras.

Também não se utiliza aparelho ortodôntico para o tratamento 

de bruximo, nem mesmo ajustes oclusais, pois igualmente não 

há evidências científicas de que estes efetivamente solucionam 

o problema”, frisa. 

 

BRUXISMO NAS CRIANÇAS
 

No Brasil o bruxismo infantil não é tão incomum. Na idade 

escolar já foi detectada a prevalência de 14%. Nos casos de 

pacientes que são crianças, Dr. Rosalvo salienta a importância 

de explicar claramente aos pais o que é bruxismo, os fatores 

contribuintes e como o Cirurgião Dentista pode ajudar. 

 

“Para identificar os fatores que possam desencadear ou 

contribuir para a perpetuação do bruxismo infantil anamnese 

deve ser muito bem realizada, percebendo também questões 

respiratórias para analisar se é necessário tratamento 

multidisciplinar”, destaca.

Dr. Rosaldo Amaral Junior
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LEGISLAÇÃO

Câmara dos Deputados analisa PL que prevê 
Cirurgião Dentista no rol da Saúde Ocupacional

A dor de dente é considerada umas das piores dores 

que existe. O incômodo não deixa a pessoa comer, pode 

desencadear dor de cabeça, afetar o sono e impactar, 

consequentemente, no dia a dia de trabalho. 

Para promover, prevenir e preservar a saúde bucal do 

trabalhador, o CFO (Conselho Federal de Odontologia), por 

meio de sua Comissão Parlamentar de Odontologia, tem 

atuado politico-institucionalmente para que a Câmara dos 

Deputados aprove o Projeto de Lei 422/2007.

O PL prevê a inclusão de um Cirurgião Dentista no rol 

de profissionais responsáveis por analisar a saúde bucal 

dos empregados em momento de admissão, demissão e 

periodicamente. A inserção da especialidade trará benefícios 

para as empresas e trabalhadores uma vez que os transtornos 

bucais são causas de acidentes de trabalho.

O Projeto de Lei 422/2007 representa um incremento no 

campo da Saúde Ocupacional do trabalhador, pois trará a 

segurança do atendimento por um profissional legalmente 

habilitado e real entendedor de sua área específica. 

A inclusão do Dentista do Trabalho na equipe de profissionais 

destinada à contratação e a prevenção de riscos para a 

saúde do trabalhador também irá minimizar o absenteísmo 

no trabalho e a baixa produtividade de funcionários que já 

possuíam sintomas de alguma doença bucal identificáveis 

por Cirurgião Dentista.

“A aprovação desse projeto representa um grande avanço 

tanto na vida do cidadão brasileiro como na atuação das 

Intenção é que Cirurgião Dentista 
analise a saúde bucal dos empregados 

em exames ocupacionais 

empresas, sem a falta do cidadão ao trabalho por causa de 

problemas odontológicos”, afirma o presidente do CFO, Aílton 

Morilhas.

Membro da Comissão Parlamentar de Odontologia do 

CFO, Dr. Alberto Fernandes Moreira tem buscado apoio da 

Frente Parlamentar pela Segurança e Saúde no Trabalho ao 

PL 422/2007. Esta Frente Parlamentar trabalha na constituição 

de Comissões específicas para as situações especiais como os 

grandes acidentes, tragédias e situações endêmicas setoriais 

para harmonizar e fazer cumprir a legislação trabalhista. 

A Odontologia do Trabalho não faz o tratamento na empresa 

(assistencialismo) e sim identifica a alteração na boca, 

controla e orienta o trabalhador a procurar o tratamento no 

SUS, empresas conveniadas ou qualquer outro meio à escolha 

e possibilidade do cidadão.
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ENTREVISTA

não ficar infantil demais aos jovens adultos. “São três mundos 
bem distintos. É preciso ter alguns cuidados e não convém 
misturar o público”, sugere.

DESAFIOS

O trauma de sentar na cadeira do dentista de antigamente foi 
substituído por técnicas diversas para conquistar a confiança 
dos pequenos. E acredite! Bem tratados, eles vão adorar ir ao 
dentista.

Segundo o odontopediatra, o trabalho vai além da odontologia, 
passa por aspectos psicológicos, inclusive com os pais. Ele 
afirma que é preciso ter jogo de cintura, uma sensibilidade 
maior do que o normal. Técnicas da literatura podem ser 
importantes aliados neste processo, para que a criança respeite 
o profissional, aceite o trabalho e ainda tenha prazer no 
tratamento. Muitas vezes é necessário entrar no mundo delas. 

“Hoje não existe mais trauma de ir ao dentista, a maioria das 
crianças adora ir ao consultório. A gente trabalha conquistando 
o paciente. É o que algumas mães dizem: é preciso ser um 
pouco anjo e um pouco mágico”, frisa.

Uma das técnicas utilizadas no consultório do Dr. Eduardo 
Karam Saltori é o espelho. A criança segura o objeto e 
acompanha passo a passo o tratamento, se distrai e interage 
com ele. A criança acaba não percebendo o tempo passar e 
vai embora com um lindo sorriso no rosto. Outro detalhe é 
o tempo estimado para uma consulta com crianças que não 
pode passar de 40 minutos.

Sensibilidade e paciência são 
características que devem estar presentes 
na essência dos profissionais que desejam 

seguir esta especialidade.

Com quase 30 anos de experiência, o odontopediatra Dr. 
Eduardo Karam Saltori dá a dica para quem quer se dedicar 
ao atendimento odontológico de crianças e adolescentes, e 
ressalta: “Acima de tudo tem que amar o que você faz. Assim, 
naturalmente os pacientes vão gostar de você e o seu trabalho 
terá sucesso”, diz.

O Dr. Eduardo acredita que sensibilidade e paciência são 
características que devem estar presentes na essência 
das pessoas que querem seguir a odontopediatria como 
profissão. Ele afirma que esta é a área que foge um pouco 
dos padrões que as pessoas procuram: uma profissão que seja 
financeiramente atrativa. Normalmente quem faz, não tem esse 
objetivo.

“Quem escolhe essa especialidade para atuar é porque tem 
outras prioridades, como ser uma pessoa realizada na questão 
humana, afinal, você recebe muitos beijos sinceros por dia 
e isso faz com que você seja feliz. Conviver com crianças 
também o ajuda a ter uma visão um pouco diferente do mundo 
e da vida”, destaca.

Para conquistar as crianças vale abrir mão dos famosos e 
“assustadores” jaleco branco e o clima frio encontrado nos 
tradicionais consultórios médicos. O profissional comenta que 
se a criança passou por alguma experiência ruim, ela pode 
associar este cenário ao vivido anteriormente e lhe causar 
certo desconforto. A dica é deixar o ambiente mais colorido, 
mais alegre e divertido.

Dr. Karam orienta que se num mesmo consultório for atendido 
bebês, crianças e adolescentes, três faixas etárias bastante 
distintas, é necessário fazer uma boa gestão do espaço para 

De anjo e mágico, todo
odontopediatra em um pouco! 

QUANDO INICIAR O CUIDADO DENTÁRIO?

Hoje recomenda-se que a criança vá ainda dentro da barriga da 
mãe. Ou seja, que as gestantes recebam a informação no pré-
natal odontológico sobre higienização, o que observar na época 
das trocas, anatomia, desenvolvimento das crianças, doenças de 
infância. É importante nunca deixar passar de aproximadamente 
6 meses que é quando se rompe os primeiros dentes. “Sugerimos 
que seja até antes disso”, orienta Dr. Eduardo Karam Saltori.
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BENEFICIOS AOS SÓCIOS

ABO-PR faz campanha de adesão ao plano 
de saúde da Unimed com valores diferenciados 

Entre os dias 1 e 30 de junho, os associados da ABO-PR terão 

oportunidade ímpar de contratar plano de saúde Unimed 

com valores diferenciados. Neste período, será realizada 

campanha especial, onde um consultor da UNIMED CURITIBA 

estará na sede da entidade, em horário comercial, prestando 

orientações quanto aos planos e valores diferenciados, com 

exclusividade para os sócios.

Os valores são especiais para Cirurgiões Dentistas cadastrados 

no CRO-PR e ainda mais atrativos para sócios da ABO-PR.

Esta parceria entre ABO-PR e Unimed faz parte do rol de 

ações estabelecidas no planejamento estratégico da atual 

diretoria, a fim de aumentar as vantagens e benefícios aos 

Cirurgiões Dentistas associados.

Valores são especiais para profissionais
cadastrados no CRO-PR e ainda mais 

atrativos para sócios da ABO-PR.

SERVIÇOS EXCLUSIVOS 

Dentre os serviços especiais aos sócios da ABO-PR, há 

também consultoria jurídica, todas as quintas-feiras, das 14 

às 17 horas, onde um advogado especializado tira dúvidas e 

orienta Cirurgiões Dentistas sobre situações do dia a dia das 

atividades do profissional. Para ter acesso a este atendimento, 

basta ligar para (41) 3028-5839 e agendar um horário.

O Cirurgião Dentista que se associa a ABO-PR tem direito 

a participar dos cursos de aprimoramento científico, seja 

Especialização, Aperfeiçoamento, Atualização, Capacitação 

ou Intensivo, bem como das palestras e congressos 

gratuitos, sempre com profissionais de renome nacional ou 

internacional.

Também pode contar com Previdência Privada Petros, além 

dos descontos em vários estabelecimentos comerciais 

parceiros da ABO-PR.

Na área social, são promovidos anualmente diversos jantares e 

reuniões de confraternização. Todas as segundas-feiras, a partir 

das 18 horas, a ABO-PR disponibiliza aos seus associados uma 

sessão de massagem (Quick Massage), na sede da entidade. 

Para fazer agendamento, ligar para (41) 3028-5839.

Formatura da turma de Especialização em Odontologia do Trabalho. Realizada no dia 10 de abril. Na foto os profissionais formados: Anderson Fagundes, Carin Caroline Pegoraro, Daniele Homeister 
Correia, Edilene Sayuri Miyamoto Fortes, Gustavo Budin da Silva, Katia Regina da Silva, Marilei Aparecida Mocelin, Renata Comparotto de Menezes e Tatiana Resende Lopes encontram-se na fileira 
superior. Na fileira inferior, Sra. Eronilda de Souza (diretora acadêmica da Faculdade Herrero), Dra. Nereida Z. H. Dias (Diretora financeira da ABO-PR), Dr. Welligton Meryrval Zaitter (Coordenador 
do curso de Especialização em Odontologia do Trabalho), Dr. Celso Russo (Presidente da ABO-PR) e Dr. Paulo Affolter Filho (Professor do Curso de Especialização em Odontologia do Trabalho).
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