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O presidente da Associação Pa-
ranaense de Ortodontia e Ortopedia 
Facial (APRO), Mauricio Accorsi, usou 
pela primeira vez na história a tribuna 
da Assembleia Legislativa do Estado do 
Paraná, durante a sessão plenária do 
dia 15 de fevereiro do corrente. Accorsi 
aproveitou o convite feito pelo Líder do 
Governo, deputado Luiz Cláudio Ro-
manelli, para externar a preocupação 
da categoria com o que chamou de 
“atuação mercantilista e predatória” 
que acontece em alguns setores da 
Ortodontia paranaense. O presidente 
da APRO esclareceu aos parlamen-
tares paranaenses que a Ortodontia 
tem um papel transformador na vida 
das pessoas e vai além dos importan-
tes ganhos estéticos na face e sorriso, 
com repercussões na articulações e 
músculos da face, na mastigação, fala 
e respiração, enfim, na qualidade de 
vida de quem busca por esse tipo de 
tratamento, o que a torna vital para o 
bem estar da comunidade. Accorsi 
ainda alertou para os riscos de terapias 
mal conduzida de forma sistemática: 
“A Ortodontia é uma das mais antigas 
especialidades da odontologia e não 
se traduz simplesmente pelo uso de 
aparelhos prescritos em larga escala e 
sem maiores critérios de diagnóstico, 
como acontece nas chamadas clínicas 
populares”. Finalmente, Maurício Ac-
corsi defendeu a aprovação de projeto 
de lei que começa a tramitar na Casa 
instituindo a “Semana da Conscienti-
zação Ortodôntica”, destinada a divul-
gar a importância da saúde bucal para 
a qualidade de vida e bem-estar das 

Um dia histórico para a Ortodontia 
Paranaense!!!

pessoas, além dos cuidados a serem 
observados ao buscar por tratamento 
especializado.

Além dessas iniciativas para pro-
mover uma valorização da especiali-
dade, a nova Diretoria da APRO, está 
engajada em resgatar o interesse dos 
especialistas e alunos de pós-gradu-
ação de forma a trazê-los ao quadro 
associativo da APRO. Nesse sentido, foi 
lançado um novo e moderno site, onde 
a busca por associados será atualizada 
de forma sistemática, onde os associa-
dos em dia com suas obrigações, po-
derão contar com todas as vantagens 
de serem membros da ABOR, além da 
importante presença digital nas redes 
sociais. Recentemente, a APRO ofe-
receu de forma gratuita o excelente 
curso do Prof. Adilson Luiz Ramos, que 
aconteceu em Curitiba no dia 16 de 
abril e contou com a presença de mais 
de 80 participantes entre associados, 
coordenadores e alunos de cursos de 
pós-graduação e colegas de outras 
especialidades de Curitiba, cidades do 
interior do estado e de Santa Catarina.
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Figura 1: Dr.Mauricio Accorsi presidente da APRO. Figura 2: Dr.Mauricio Accorsi na tribuna da 

Assembleia Legislativa do Paraná. Figura 3: Curso do Prof. Adilson Luiz Ramos. Figura 4: Prof. 

Adilson Luiz Ramos com os aprticipantes do curso.


