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História da
PR

ABOR-PR

Mauricio Accorsi

A Sociedade Paranaense de Ortodontia,

comunidade sobre as áreas de atuação

SPRO, com sede em Curitiba, foi fundada

da Ortodontia, que estava dando seus

em 1972. Um grupo de entusiastas, com-

primeiros passos no estado.

posto por Cid Pinheiro Machado, Ediberto
Schwartz, Leo Kriger, João Maria Baptista

Durante os anos setenta, o intercâmbio

e Marco Antônio Feres, com a forte inicia-

internacional era pequeno, efetuado ape-

tiva do Dr. Eros Petrelli, criou a primeira

nas por algumas poucas entidades no eixo

entidade oficial da Ortodontia no estado do

Rio-São Paulo. A Sociedade Paranaense

Paraná e uma das primeiras do país. Já em

de Ortodontia se iniciou em 1978, em uma

sua fase inicial, foram registradas muitas

sequência (ininterrupta, até os dias atuais)

atividades científicas, com o objetivo

de atividades científicas com a partici-

principal de atualizar os especialistas,

pação de grandes nomes da Ortodontia

assim como divulgar a especialidade,

mundial. Estiveram no Paraná os Drs.

orientando os cirurgiões-dentistas e a

Robert E. Moyers, Robert M. Ricketts,
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Raymond C. Thurow, Ravindra Nanda,

tratamento ortodôntico, em resposta ao

Moody Alexander, William Stutts, George

grande número de clínicas populares

Schudy, John Casko, Alex Jacobson, Hans

que proliferavam no estado do Paraná,

Pancherz, Camilla Tuloch, entre tantas

anunciando de forma ilegal e antiética

outras personalidades de igual quilate.

os tais “aparelhos gratuitos”, algo que
desvalorizou muito a especialidade,

Os objetivos da SPRO — que sofreu uma

dificultando sobremaneira o enten-

alteração estatutária em 2003, passando a

dimento do real valor da Ortodontia.

se chamar APRO (Associação Paranaense

A campanha gerou um grande impacto na

de Ortodontia) — foram se adaptando

comunidade paranaense, o que produziu

com o passar do tempo. Simultanea-

muita mídia espontânea nos principais

mente à continuidade na atualização

veículos de comunicação do estado,

científica, novos desafios foram sendo

fazendo cessar, à época, a propaganda

enfrentados, principalmente aqueles (tão

ilegal. No início dos anos 2000, já

atuais) que dizem respeito ao mercado

consolidada e amadurecida, era época

de trabalho e à qualidade na formação

de aceitar a enorme responsabilidade

do especialista. Contando com o apoio

de organizar o Congresso Internacional

de seus associados, foram realizadas

da ABOR, que aconteceu em 2003 em

campanhas educativas que exerceram

Curitiba. Sediado na majestosa sede da

forte papel social, levando à construção

Federação das Indústrias do Paraná, o

do que foi batizado de “Projeto Fênix”

evento marcou época, reunindo grandes

— em alusão ao pássaro, da mitologia

autoridades nacionais e internacionais,

grega, que renascia das cinzas. O “Projeto

entre eles os doutores William Arnett,

Fênix” foi capitaneado pelo Dr. Mauricio

Richard McLaughlin, Lee Graber e

Accorsi, contando com o apoio da Dire-

Lawrence F. Andrews.

toria, à época tendo como Presidente
o Dr. Wilson Buffara. Na oportunidade,

Além do grande intercâmbio científico,

que merece destaque no ano de 2005,

por meio de inúmeras atividades, a

uma campanha publicitária levou ao

APRO manteve, e ainda mantém, ativo

ar, em horário nobre na TV Paranaense

um evento que se tornou um clássico

(repetidora da Rede Globo), um comer-

da Ortodontia brasileira, que é o seu

cial que alertava para os cuidados que

Encontro Internacional, bienal, o qual

devem ser observados ao se procurar por

alcançou a sua XVI edição em junho
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de 2019, com a presença do professor

Ortopedia Facial, por meio da união de

espanhol Luis Carriere, além de grandes

várias entidades estaduais que já existiam

nomes da Ortodontia brasileira. O evento,

e outras várias que foram criadas após a

que contou com o apoio e patrocínio de

fundação da ABOR. Isso também levou

gigantes da Ortodontia, teve produção

ao fortalecimento da ALADO (Asociación

esmerada, realizada pela Plena Eventos,

Latino Americana de Ortodoncia) e da WFO

empresa contratada pela APRO para

(World Federation of Orthodontists).

elevar o evento para um patamar superior
de excelência. Professores de renome

Finalmente, em 08 de dezembro de 2018,

nacional e internacional também figura-

em Assembleia Geral Extraordinária, a

ram como estrelas desse evento clássico

APRO aprovou seu novo estatuto, conso-

da APRO, como os doutores Won Moon

lidado com todas as regionais, passando

(Universidade da Califórnia) e Mauricio

a se chamar ABOR-PR. Os presidentes

Gonzales (Universidade Nacional Autónoma

da SPRO, APRO e ABOR-PR são os que

do México). A professora dinamarquesa

se seguem:

Birte Melsen, da Universidade de Aarhun,
e o francês Didier Fillion também fizeram

Eros Petrelli (1972-1974)

parte da história do Encontro Interna-

Leo Kriger (1974-1977)

cional da APRO.

Ediberto Schwartz (1977-1978)
Cid Pinheiro Machado (1978-1980)

Um dos momentos mais importantes da

Marco Antônio Lopes Feres (1980-1982)

história da APRO, e que merece nota,

Eros Petrelli (1982-1985)

foi o fato da nossa associação ter sido

João Maria Baptista (1985-1987)

berço da criação do Colégio Brasileiro

Miguel Francisco Ferreira (1987-1989)

de Ortodontia, em 1994, por meio da

Gerson Kohler (1989-1991)

iniciativa do Prof. Eros Petrelli — ao lado

Gerson Kohler (1993-1995)

de nomes como Marco Antônio Feres,

Carlos Moresca (1995-1997)

Gérson Köhler, João Maria Baptista, entre

Fábio de Souza Telles (1997-1999)

outros do Paraná, e de inúmeros colegas

Wilson Massad Buffara (1999-2007)

ao redor do país e também do exterior —,

Ricardo Moresca (2007-2011)

culminando com a posterior consolidação

Alexandre Moro (2011-2015)

da Associação Brasileira de Ortodontia e

Mauricio Accorsi (2015-2019)

ABOR: 25 ANOS DE UNIÃO E DEFESA DA ORTODONTIA BRASILEIRA

5

Figura 1: Homenagem do Dr. Gérson Köhler ao Prof. Nicolau
Eros Petrelli, durante o XVI Encontro Internacional da APRO,
que aconteceu em 29 de junho de 2019 e foi promovido pela
ABOR-PR.

Figura 2: Dr. Eros Petrelli e Kurt Faltin Junior com o renomado professor americano Robert M. Ricketts, em uma das
suas vindas ao Brasil para ministrar cursos.

Figura 3: Projeto Fênix, parte da campanha educativa que a
APRO realizou ao longo dos anos, esclarecendo para a comunidade paranaense quais cuidados devem ser observados ao se procurar por tratamentos ortodônticos.
Figura 4: Dr. Mauricio Accorsi, atual presidente da ABOR-PR,
em pronunciamento histórico na ALEP, Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, atendendo ao convite da Mesa Diretora, formulado pelo Líder do Governo do Estado, Deputado
Luis Cláudio Romanelli, em 2017.
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Figura 5: Reunião da Comissão Organizadora do 3º Congresso Internacional da ABOR, que aconteceu em Curitiba, em
2003.

Figura 6: Prof. Lawrence Andrews ao lado dos membros da
comissão organizadora Aguinaldo Farias, Mauricio Accorsi e
Wilson Buffara.

Figura 7: Confraternização entre os membros da APRO, na presença do Prof. Julio Wilson Vigorito, titular do Departamento de
Ortodontia da FOUSP, e do Prof. Eros Petrelli.

Figura 8: Posse da última Diretoria da extinta APRO, em 2015,
com a transmissão de cargo do ex-presidente Alexandre
Moro para o então presidente Mauricio Accorsi.

Figura 9: XIV Encontro Internacional da APRO, com a presença da Profa. Dinamarquesa Birte Melsen.
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Figura 10: Simpósio sobre tratamento da Classe II, um dos
muitos eventos científicos que aconteceram ao longo da história da APRO.

Figura 11: Curso com o Prof. Adilson Ramos, de Maringá, na
sede da antiga APRO – Regional Maringá, extinta na última
alteração estatutária.

Figura 12: Solenidade de abertura do XV Encontro Internacional da APRO, oportunidade na qual os professores João
Maria Baptista e Marco Antônio Lopes Feres, ambos ex-presidentes da entidade, puderam discursar.

Figura 13: Palestra do Prof. Mauricio Gonzales, presidente da
Associação Mexicana de Ortodontia e professor da UNAM,
durante o XV Encontro Internacional da APRO, em 2017.

Figura 14: Curso sobre MSE com o Prof. Won Moon, da Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA), durante o XV
Encontro Internacional da APRO, em 2017.

Figura 15: Prof. Luis Carriere e Dr. Mauricio Accorsi ao lado
dos empresários e editores José Antônio Martins e Janete
Moreira Martins, durante o XVI Encontro Internacional da
APRO, promovido pela ABOR-PR em junho de 2019, no Estação Eventos, em Curitiba.

ABOR: 25 ANOS DE UNIÃO E DEFESA DA ORTODONTIA BRASILEIRA

8

Fica assim registrada, nessas poucas
linhas, uma rica história de dedicação e
idealismo de profissionais que deixaram
muito de seus afazeres e interesses pessoais, para representarem seus colegas
na defesa dos interesses da classe e da
especialidade. Em meio a mudanças
constantes e cada vez mais rápidas em
um mundo em franca transformação
tecnológica e comportamental, espera-se
que as novas gerações levem em conta
esse legado, baseado em princípios éticos
e morais, e que devem nortear e proteger
a nossa querida Ortodontia.

Figura 16: Galeria dos ex-presidentes da SPRO e APRO, localizada em sua sede própria em Curitiba, inaugurada
em 24 de março de 1980, tendo sido batizada com o nome do seu ex-presidente e fundador, Dr. Cid Pinheiro
Machado.

