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Cerimônia aconteceu no dia 26 de fevereiro, no Anfiteatro da 
entidade, e reuniu membros da diretoria, conselheiros, autoridades 
públicas, Cirurgiões Dentistas e colaboradores da Associação. 

Palestra sobre Odontologia
do Sono
Cirurgiã Dentista, Dra. Danielle Louise 
Sposito Borreau, irá palestrar sobre o 
tema, no dia 28 de abril.
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Palavra do
Presidente
Na edição do Jornal de Classe deste mês, destacamos na editoria 
de Gestão que há no Brasil aproximadamente 265 mil Cirurgiões 
Dentistas e 42 mil consultórios espalhados pelo País, segundo 
informações do Conselho Federal de Odontologia (CFO). São 
milhares de profissionais buscando conquistar novos clientes 
e fidelizar pacientes.

Neste mercado competitivo e com público cada vez mais exigente, 
fica claro que para se destacar é necessário, no mínimo, estar bem 
qualificado. Na Área Odontológica, não basta estudar cinco anos 
e se graduar, é imprescindível estar sempre atualizado, buscar 
novos cursos de especialização, aperfeiçoamento e capacitação.

Os Cirurgiões Dentistas precisam acompanhar a evolução 
da área da saúde, conhecer novas técnicas, procedimentos, 
equipamentos, materiais, enfim, tudo que tem sido desenvolvido 
no País e no mundo a fora para facilitar o dia a dia nos 
consultórios, para agilizar atendimento e para melhorar os 
tratamentos aos pacientes.

Um exemplo de inovação que veio para contribuir em muito 
com as atividades dos Cirurgiões Dentistas são as impressoras 
3D, que trazem perfeição aos implantes e proteses dentárias, 
assunto que também destacamos em matéria neste informativo.

É neste contexto que a ABO-PR tem exercido papel importante, 
pois todo ano oferece uma série de cursos de excelência, por 
meio da UniABO, para especialização, aperfeiçoamento, atuali-
zação, capacitação e intensivo, contando com professores que 
são profissionais renomados e referência na área odontológica.

Para este ano, a Associação trabalhou mais uma vez em uma 
agenda completa de palestras e eventos que visam disseminar 
o conhecimento científico, bem como desenvolver habilidades 
interpessoais, de gestão e empreendedorimo, que agregam valor 
à carreira e contribuem para o sucesso profissional. 

Colegas, venham participar da nossa Associação. Esperamos 
por vocês.

Dr. Celso Minervino Russo

Presidente ABO-PR
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TECNOLOGIA

Inovação alia produtividade e qualidade aos 
processos odontológicos

A tecnologia está cada vez mais presente no dia a dia das 
pessoas. E não poderia ser diferente na saúde. Na área 
odontológica, as restaurações dentárias com design baseado 
em software vieram para ficar. A projetação é feita por um 
software de CAD 3D e gerada por uma impressora 3D, e o 
resultado é uma prótese perfeita.

O novo sistema de imagem chegou ao Brasil a cerca de oito 
anos. O Cirurgião Dentista, Fabio Augusto da Silva, explica 
que existem dois tipos: o XCAD, utilizado em laboratório 
de próteses, que prepara e digitaliza o gesso, e o scanner 
de consultório, chamado intraoral. Em ambos se tem uma 
visualização precisa da anatomia dos dentes e toda a 
estrutura bucal para a realização de uma prótese. 

Tecnologia permite visualização precisa 

da anatomia dos dentes e toda a estrutura 

bucal para a realização de uma prótese.

“Esse equipamento permite um ganho na produtividade e 
ausência de falhas para o profissional. Para o paciente, é 
mais qualidade e resistência”, ressalta o especialista.

O scanner também trouxe mais realidade para o 
atendimento odontológico. Com a nova técnica, o paciente 
passa a ter uma noção mais clara de como ficará o implante, 
antes mesmo de ele ser feito. Uma imagem virtual baseada 
no produto final, inclusive ressaltando detalhes como a 
coloração do dente.

Mas, como toda nova tecnologia, o custo ainda é bastante 
elevado, dificultando que o equipamento seja acessível a 
todos os profissionais. Em Curitiba, por exemplo, poucos 
lugares dispõem desta tecnologia. No entanto, Fabio 
Augusto argumenta que a mão de obra de próteses é cara, 
e a tecnologia ajuda a agregar mais valor ao procedimento.

De acordo com o Cirurgião Dentista, para disseminar essa 
tecnologia seria interessante a criação de uma central de 
moldagem para que os profissionais da área pudessem 
realizar seus trabalhos, sem a necessidade de adquirir o 
equipamento. 
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Posse da nova diretoria da ABO-PR reúne 
Cirurgiões Dentistas na sede da entidade

GESTÃO 2015-2017

No dia 26 de fevereiro de 2015 foi realizada a cerimônia 

de posse da nova diretoria da ABO-PR, Gestão 2015-2017, 

no Anfiteatro da entidade. A solenidade reuniu membros 

da diretoria, conselheiros, autoridades públicas, Cirurgiões 

Dentistas e colaboradores da Associação.

O Presidente Dr. Celso Russo foi reeleito e irá comandar a 

ABO-PR por mais três anos, ao lado do Vice-Presidente, Dr. 

Dalton Luiz Bittencourt; do Secretário Geral Dr. Egas Moniz de 

Solenidade reuniu membros da diretoria, 
conselheiros, autoridades públicas, Cirurgiões 

Dentistas e colaboradores da Associação.

Aragão, e da Tesoureira Geral, Dra. Nereida Zuleika Hessel Dias.

Para complementação do quadro diretor e comissões 

da Associação, foram nomeados os seguintes membros: 

Dr. Osiris Pontoni Klamas, como Diretor de Esportes; 

Dra. Ana Lúcia Tolazzi, Diretora de Ensino; Dr. Sérgio Vieira, 

Diretor de Orientação na Pós-Graduação; Dr. Ermenson Luiz 

Jorge, Diretor de Assuntos Institucionais; Dr. Luiz Antônio 

de Almeida, Diretor de Patrimônio; e Dr. Oscar Fernando 

Machuca, Diretor Acadêmico.

“Vamos nos dedicar cada vez mais para fortalecer a classe 

Odontológica, promover a qualificação e crescimento 

profissional, bem como contribuir com o poder público na 

discussão de projetos que visem a saúde bucal da população”, 

destaca Dr. Celso Russo. 
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ABO-PR promove palestra sobre 
acupuntura na Odontologia

PALESTRAS

Técnica tem efeitos positivos na parte 

analgésica, antiinflamatória, ansiolítica e até 

mesmo para o tratamento de bruxismo.

No dia 17 de março, a ABO-PR iniciou um ciclo de palestras 

mensais onde tem intenção de abordar temas diferentes 

e que pretendem agregar ainda mais conhecimento aos 

profissionais da área odontológica.

A palestra do mês de março destaca uma alternativa a mais 

para os Cirurgiões Dentistas, a Acupuntura. Para discorrer 

sobre o tema, a Associação convidou a Dra. Lirane Carneiro 

Suliano, pós-graduada em Acupuntura pela Advanced 

Training pela WFAS (The World Federation of Acupuncture-

Moxibustion Societies) em Beijing, na China.

Embora ao falar em agulhas muitas pessoas se arrepiem, as 

utilizadas na acupuntura são inofensivas, ou melhor, tem 

um potencial além do que se imagina. De acordo com a Dra. 

Lirane, já foi comprovado que a técnica tem efeitos bastante 

positivos na parte analgésica, antiinflamatória, ansiolítica 

e até mesmo para o bruxismo. Uma das propriedades é o 

relaxamento e o alívio de dores nas regiões em que se fez 

algum tipo de tratamento.

A técnica consiste em inserir agulhas finas em pontos 

específicos do rosto a fim de aliviar dores ou anestesiar 

uma região que passará, ou passou por algum procedimento. 

Vale ressaltar que a profundidade que a agulha é colocada 

é milimétrica, por isso, é praticamente indolor. 

A acupuntura pode ser usada do pré ao pós-atendimento, 

fazendo com que o paciente não sinta muitas dores, ou 

ainda como anestésico, minimizando o sofrimento na 

cadeira do dentista. “Ela desperta o “eu curador” do 

próprio paciente. Repara tecidos, aumenta a circulação, 

libera betaendorfina que aumenta a quantidade circulante 

no sangue. Pesquisas comprovaram que pacientes usam 

menos, ou nem usam, antiinflamatórios quando tratados 

com esta técnica”, reforça a especialista.

Embora existam centenas de profissionais da área 

odontológica em Curitiba, são poucos os que detém esta 

especialidade. Dra. Lirane argumenta que os Cirurgiões 

Dentistas têm a sua disposição uma ferramenta analgésica 

muito eficiente e que muitos não percebem na acupuntura 

uma aliada.

Uma notícia boa é que o CFO – Conselho Federal de 

Odontologia está regulamentando a acupuntura para que 

ela seja reconhecida como uma especialidade, o que vai 

abrir ainda mais possibilidades aos profissionais que 

queiram atuar nesta área. 

TÉNICAS 
Para aplicar a técnica de acupuntura na área odontológica, 

o profissional formado precisa se especializar, ou seja, fazer 

uma pós-graduação. Outra alternativa é a Auriculoterapia 

que para aplicar o Cirurgião Dentista não precisa de pós-

graduação, apenas um curso preparatório. Ambas técnicas 

são complementares e atuam no bem-estar do paciente.

Dra. Lirane Carneiro Suliano
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Como a Odontologia do Sono pode melhorar 
a qualidade de vida dos pacientes?

SAÚDE

Dormir bem é uma questão de saúde e a 
Odontologia também pode colaborar no 

tratamento de distúrbios do sono.

O sono tem, hoje, 80 distúrbios catalogados, sendo que 

o ronco, a apnéia obstrutiva do sono leve a moderada, e 

o bruxismo podem ser controlados com o auxílio de um 

Cirurgião Dentista.

 

“O sucesso do tratamento depende de certas mudanças de 

hábitos dos pacientes, como ter uma alimentação saudável 

e periódica, praticar exercícios com regularidade, dormir 

e acordar cedo (preferencialmente das 21 às 6horas), não 

consumir cafeína após as 14 horas, dentre tantas outras 

orientações que, se adotadas corretamente, melhoram o sono 

e a disposição”, salienta.

   

Em sua palestra, Dra. Danielle também irá apresentar 

algumas técnicas, como os aparelhos intraorais , a 

acupuntura auricular e a neurometria funcional, uma 

tecnologia que visualiza a frequência das ondas cerebrais 

do paciente e o auxilia a corrigir distúrbios relacionados 

ao sistema nervoso autônomo, tais como a ansiedade e a 

variabilidade cardíaca. 

 

“São instalados, no paciente, sensores cerebrais para a 

realização de treinamentos a fim de melhorar o controle 

da ansiedade e a indução fisiológica do sono. A melhor 

frequência de onda cerebral é captada por um software de 

computador durante o exercício e gera um ruído, gravado 

num CD, pendrive ou MP3 e entregue ao paciente, para 

que ele possa escutá-lo diariamente, durante uma semana 

e, desta forma, conseguimos alterar, permanentemente, a 

frequência cerebral e ele passa a dormir melhor”, explica.

 

A Odontologia do Sono é uma área bastante interessante 

para profissionais de todas as áreas da odontologia, 

sobretudo implantodontia e prótese, pois diagnostica 

problemas como o bruxismo, que deve ser sempre 

controlado antes das reabilitações protéticas.

Mais informações sobre a palestra acesse o site da ABO-PR 

(www.abopr.org.br)

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, cerca de 

40% da população mundial apresenta algum tipo de distúrbio 

ou síndrome do sono. No País, 43% dos brasileiros não 

consegue dormir da maneira correta, resultando em cansaço e 

aumento do risco de desenvolvimento de doenças, tais como 

câncer, diabetes e problemas cardiovasculares.

 

Assim como nos Estados Unidos e na Europa, cada vez mais 

os Cirurgiões Dentistas brasileiros contribuem no tratamento 

multidisciplinar de pacientes que sofrem deste problema. 

Para explanar mais sobre este tema, a ABO-PR convidou 

a Dra. Danielle Louise Sposito Bourreau, especialista em 

cirurgia e traumatologia buco maxilo facial, a proferir uma 

palestra aos associados da entidade, no dia 28 de abril.

 

“Conhecer a área da Odontologia do Sono e poder tratar 

o paciente de forma holística traz benefícios visíveis 

ao tratamento, atribuindo melhor qualidade de vida às 

pessoas”, destaca Danielle.  
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Como conquistar e fidelizar
pacientes?

GESTÃO

O Brasil conta com um número impressionante de 265 mil 
Cirurgiões Dentistas, segundo informações divulgadas este ano 
pelo Conselho Federal de Odontologia (CFO), o que representa 
15% dos profissionais da área no mundo inteiro. São 42 mil 
consultórios espalhados pelo País, o que representa um grande 
desafio para estes profissionais, que precisam se destacar de 
alguma forma para conseguir fidelizar clientes. 

Para falar sobre este tema, a equipe do Jornal de Classe da ABO-
PR entrevistou o Dr. Ricardo Lenzi, graduado em Odontologia, 
com MBA em Gestão e Marketing em Saúde pela SLMandic. Este 
ano, ao lado de outros profissionais, lançará durante o 33º CIOSP 
– Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, o livro 
“Qual o seu negócio em odontologia?”. Confira a entrevista:

1- Ser bom no que se faz é pré-requisito, mas não é tudo. 
Quais as competências que o Cirurgião Dentista deve ter para 
modificar o panorama do “senso-comum”?
O que ocorre é que em qualquer setor mercadológico, seja um 
produto ou um serviço, quando a oferta fica maior do que a 
demanda consumidora a qualidade técnica inerente ao produto 
passa a ser fator de desempenho fundamental e básico, pois 
se o consumidor possui muitas opções do produto/serviço ele 
tem que se basear em algo que o auxilie em sua definição de 
compra e geralmente faz isto no que chamamos de agregados 
de valor, ou seja, características que estão mais na “embalagem” 
do produto/serviço do que nele em si. Percebeu como as 
marcas de perfume investem nos frascos? Todos são bons e os 
consumidores têm muita dificuldade de escolhe-los apenas pela 
fragância. Agora imagine um serviço que não é tangível, mas 
sim uma experiência pela qual o consumidor passa, neste caso 
o atendimento é tão ou mais influente na decisão de compra 
do que o serviço em si.

Brasil conta com 265 mil Cirurgiões 
Dentistas e 42 mil consultórios 

espalhados pelo País, buscando se 
destacar de alguma forma.

2-Deficiência administrativa com vontade empreendedora, como 
resolver esse tipo de situação?
Conhecimento. Buscar auxílio.

3- Qual a importância de saber as expectativas do paciente? A 
experiência de tratamento anterior interfere em alguma coisa?
Quando conhecemos as expectativas do cliente podemos 
realizar uma venda justa e honesta, ou seja, podemos fornecer 
ao cliente a oportunidade de fazer suas escolhas de modo 
consciente e isto é benéfico a todos. A expectativa de um 
consumidor de serviço é criada em sua mente a partir de 
experiências anteriores na compra do mesmo serviço, em 
informações prévias sobre os produtos, preços, fornecedores 
e também suas necessidades específicas, ou seja, o que ele 
precisa. Orientamos os nossos clientes a coletarem estas 
informações através de conversas anteriores ao exame clínico 
para conhecerem melhor os clientes e organizarem seus 
argumentos com mais efetividade.

4- Existe diferença entre paciente e cliente? Qual?
Sim. E sempre explico a partir do dicionário: Paciente é 
qualquer pessoa que vai receber uma intervenção médica.
Cliente é qualquer pessoa que escolhe um fornecedor para 
realizar a compra de um produto ou serviço, freguês.Toda 
pessoa que procura um Cirurgião Dentista, portanto, é um 
paciente e um cliente ao mesmo tempo. Mas a pergunta 
correta é: quem é o público-alvo do seu negócio? Para 
quem o negócio foi feito? A definição disto é vital para o 
desenvolvimento do mesmo! Eu posso ser um cliente de 
uma empresa sem necessariamente ser seu público-alvo. Por 
exemplo, eu já comprei e compro ocasionalmente na Casas 
Bahia e não sou seu público-alvo. A Casas Bahia não pensa 
em meu comportamento consumidor para definir suas ações.

5-Que dica você deixaria para os colegas da Área Odontológica?
Fiquem de olhos abertos! Saiam um pouco do mocho, 
atentem-se para as mudanças do cenário mercadológico atual 
e preparem-se para estas mudanças, e quando precisarem, 
busquem ajuda de especialistas que conhecem as estratégias 
de comunicação e marketing.

Dr. Ricardo Lenzi
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SEGURANÇA

ABO-PR recebe orientações 
da Defesa Civil

Após 5 anos de estruturação, treinamento e aprimoramento dos nossos 
técnicos, estamos oferecendo nossos serviços de prótese para profissionais 
selecionados como você, que dão valor à qualidade das próteses e ao bom 
atendimento.

Dispomos de 8 técnicos com cursos no Brasil e exterior na área de 
caracterização e personalização de cerâmica, cerâmica gengival, metal-free, 
sistema CAD-CAM e E Max, especialistas em metalurgia, enceramento, 
provisórios e tudo o que é necessário para alcançar o êxito nos tratamentos 
com prótese dental.

Conte com toda a orientação necessária para o planejamento e execução dos 
tratamentos protéticos em seus pacientes. Realizamos protocolo fotográfico e 
planejamento virtual DSD para otimizar os resultados!

Estamos à disposição para esclarecer dúvidas e proporcionar um resultado à 
altura de  seu profissionalismo. Entre em contato para maiores 
esclarecimentos e iniciarmos esta relação profissional.

Você quer mais qualidade e satisfação?
Surpreenda seus pacientes atuais, ultrapasse suas
expectativas e conquiste novos pacientes.

protese@castellano.com.br

Laboratório de Prótese

41 3014•3504
desconto de 
10% para 
associados 
da ABO-PR

Representantes da Defesa Civil visitaram a ABO-PR no início de 

fevereiro para analisar a infraestrutura da sede e prestar orientações 

aos colaboradores quanto a situações de segurança, sinalização 

interna, saídas de emergência, tipos e onde deixar extintores de 

incêndio, e a importância de contar com uma Brigada de Incêndio.

Associação estuda viabilidade de constituir 
Brigada de Incêndio e preparar colaboradores 

para situações de emergência.

da Defesa Civil de Curitiba. “O papel da Defesa Civil é prestar 

orientações à sociedade, por meio de ações preventivas, de 

socorro, assistenciais e reconstrutivas, a fim de evitar ou minimizar 

os impactos de desastres naturais e os incidentes tecnológicos”, 

explica Dr. Osíris.  

Ele destaca que a intenção é agendar para este ano uma palestra 

orientativa para os associados, com objetivo de abordar temas 

como primeiros socorros, evacuação de casas e prédios em casos 

de incêndio, vendaval, enchente e demais desastres naturais.

Dr. Osiris destaca também que será analisada a criação de Brigada 

de Incêndio na ABO-PR, onde colaboradores da entidade serão 

capacitados para agir em situações de emergência. 

A visita foi acompanhada pelo Diretor de Esportes da entidade, 

Dr. Osíris Pontoni Klamas, que também foi Secretário Executivo 

Ronaldo de Brito Suek, Dr. Osiris Pontoni 
Klamas, João Batista dos Santos, Ademir B. da 
Silva e Marcelo Adriano A. dos Santos.
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FIQUE POR DENTRO

A preocupação dos profissionais é evitar o uso de forma 

errada por parte do cidadão, de agentes clareadores, sem 

orientação de um especialista, o que pode causar efeitos 

indesejáveis como sensibilidade dentária, alteração de 

superfície do esmalte, absorção radicular, alterações pulpares 

e dano periodontal.

O QUE FOI DETERMINADO

A resolução estabelece: a dispensação de agentes clareadores 

dentais contendo as substâncias peróxido de hidrogênio e 

peróxido de carbamida, em concentração superiores a 3%, 

sujeita à prescrição odontológica; que seja obrigatório 

na embalagem desse produtos a tarja vermelha e em 

destaque que necessite da prescrição odontológica; que 

seja permitida a comercialização dos produtos diretamente 

a Cirurgiões Dentistas e pessoas jurídicas que prestem 

serviços odontológicos, devendo constar no documento 

fiscal relativo à transação o número do Conselho Regional 

de Odontologia da pessoa física ou jurídica adquirente; 

que os estabelecimentos licenciados poderão dispensar os 

agentes clareadores dentais que estejam em embalagens, 

ainda não adequadas a este regulamento, desde que 

fabricados anteriormente à vigência da resolução; também 

fica estabelecida a restrição a propaganda à publicações que 

se destinem exclusivamente à profissionais de saúde (Lei 

6360/76, art. 58, § 1o).

Uso incorreto de agentes clareadores 
pode causar efeitos indesejáveis como 
sensibilidade dentária e alteração de 

superfície do esmalte.

No dia 21 de janeiro deste ano, o Conselho Federal de 

Odontologia (CFO) publicou notícia comunicando aos 

profissionais da área odontológica sobre a resolução da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que dispõe 

sobre o controle e comercialização dos clareadores dentais. 

O CFO orienta a todos quanto às consequências negativas que 

o uso indiscriminado do produto pode causar aos cidadãos. 

Agora, de acordo com a Anvisa,  a venda dos agentes 

clareadores só poderá ser realizada por meio de prescrição 

dos Cirurgiões Dentistas e as embalagens e campanhas dos 

produtos deverão seguir os termos da resolução.

“A função primordial dos Conselhos Profissionais é a de 

proteger a população. Então, a Anvisa, sabiamente, aprovou 

uma resolução que vai proteger o cidadão brasileiro quanto ao 

uso de clareadores. Ninguém melhor que o Cirurgião Dentista 

para orientar sobre a necessidade, ou não, do uso destes 

produtos”, afirmou o presidente do CFO, Ailton Morilhas.

Uso de clareadores só com prescrição 
odontológica
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RESPONSABILIDADE SOCIAL

Conheça o Instituto Gente Que Faz o Brasil Sorrir 

ABO-PR apoia este projeto social, 
que cuida da saúde bucal de crianças 

carentes em situações de risco

Este ano, a ABO-PR irá apoiar mais um projeto na área de 

Responsabilidade Social. Trata-se do Instituto de Promoção 

de Saúde Bucal Gente Que Faz o Brasil Sorrir, que tem como 

objetivo levar os benefícios da Odontologia às crianças em 

situação de risco.

Por meio de comodato com a Associação Comunitária 

Presbiteriana de Curitiba, atualmente a instituição conta 

com uma sala na Creche Miriam, no Pilarzinho. Com recursos 

financeiros de diretores, sócios contribuintes e do Patrono da 

entidade, o jovem atleta jogador de futebol Giuliano Victor de 

Paula, foi possível montar a clínica, com dois Equipamentos 

Odontológicos, Escovódromos, Raio X e Autoclave.

Hoje, o projeto atende 120 crianças matriculadas na creche, 60 

adolescentes provenientes do Lar Hermínia Scheleder, além dos 

que já deixaram a instituição.

Para aumentar a renda fixa que da respaldo para expandir 

o projeto, o Instituto assinou convênio com a Prefeitura de 

Curitiba através do Comtiba,o que permite arrecadar recursos 

de emendas parlamentares e doações dirigidas, como dedução 

do Imposto de Renda. 

O diretor de Relações Públicas do Instituto Gente Que Faz o 

Brasil Sorrir, Dr. Paulo Roberto de Andrada Werner, destaca que 

este ano a intenção é arrecadar recursos próximo a R$ 200 mil, 

para investir em uma Van, e transformá-la em uma unidade 

odontológica móvel, para ampliar o atendimento às crianças 

carentes da cidade. 

“Devolver o sorriso ao rosto de uma menina, que antes tinha 

vergonha de abrir a boca devido a um problema invasivo de cárie 

nos dentes da frente, faz todo trabalho valer a pena”, destaca. 

Cirurgiões Dentistas interessados em contribuir com o projeto, seja 
dedicando parte do seu tempo nos atendimentos às crianças ou 
em doação de recursos financeiros, podem entrar em contato pelo 
telefone (41) 9976-9062 e email patricio.caldeira@hotmail.com, 
para falar com Dr. Patricio, ou telefone (41) 8877-4477 e email 
64praw@gmail.com, para falar com Dr. Paulo. Mais informações 
no site www.isbr.org.br
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EVENTOS

Programe-se para o I Meeting de 
Especialidades da ABO-PR

Anfiteatro reformado e 
preparado para receber eventos
Uma das ações previstas no planejamento estratégico da ABO-

PR era a reforma do Anfiteatro da entidade, que foi finalizada 

no início deste ano. O espaço, que tem capacidade para 150 

pessoas e dispõe de parte técnica (projetor multimídia, com 

tela widescreen, ar-condicionado, som e iluminação) e está 

com agenda aberta para locação. Sócios da ABO-PR contam 

com valor especial. Mais informações 3028.5839.

Nos dias 16 e 17 de outubro deste ano será realizado o I Meeting 

de Especialidades da ABO-PR, no Estação Eventos e Feiras (anexo 

ao Shopping Estação). Este 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, explica que a 

intenção é promover a atualização dos Cirurgiões Dentistas no 

contexto técnico-científico, permitindo acesso a informações e 

novos conceitos teóricos e práticos destas especialidades, bem 

como auxiliar na integração da classe Odontológica.

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 entidade pelo telefone 

(41) 3028-5800.
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