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carta ao leitor

Finalmente 
terminou 

o processo 
eleitoral do 

CROSP!

Apoiamos a Chapa 5, vencedora em segun-
do turno, pois a mesma tinha, entre suas pro-
postas, a de promover mudanças com respon-
sabilidade. O nosso dever, agora, é acompanhar 
e fi scalizar o que será feito, tendo, também, a 
oportunidade de fazer sugestões, pois um co-
lega de Campinas, o Dr. Nilden C. A. Cardoso, 
compõe a diretoria. Formulamos votos de uma 
excelente gestão e de que a Odontologia se for-
taleça ainda mais.  Tivemos eleições também 
para a ACDC. No dia 22 de maio passado, es-
colhemos a diretoria executiva e os conselhos 
deliberativo, fi scal e eleitoral que conduzirão 
nossa entidade pelos próximos três anos. Veri-
fi que os nomes dos colegas e as demais infor-
mações em matéria interna.  Nós, consequen-
tes com a premissa da renovação, abrimos mão 
da reeleição para que novas lideranças assu-
mam os rumos da nossa ACDC.  Agradecemos 
todo o apoio recebido dos demais membros da 
diretoria, dos conselhos e dos associados em 
geral. Pudemos, nos últimos três anos, com a 
colaboração de todos, realizar coisas impor-
tantes pela ACDC.  Apenas para citar algumas, 
mudanças substanciais nas cobranças de tra-
tamentos nos cursos da EAP, continuidade dos 
Encontros de Especialidades, cobertura do es-
paço existente entre a clínica 1 e o espaço gour-
met, mudança na assessoria contábil, climati-
zação do hall de entrada, onde fi ca instalado o 
comercial dos encontros, troca dos servidores 

para adequar a demanda existen-
te na informática, que cresce a 
cada dia, mobiliário da sala intera-
tiva, cursos de informática, enfi m, 
a ACDC cresce e se atualiza gra-
ças aos colegas que se dedicam 
em cada departamento, em cada 
setor.  Aproveitamos a oportuni-
dade para agradecer nossos fun-
cionários, pois, sem eles, a ACDC 
não seria referência de entidade 
para as outras regionais e mes-
mo para a Odontologia brasileira.
 Agradeço, mais uma vez, o apoio 

de todos e a confi ança em mim 
depositada e que espero ter retri-
buído com trabalho, honestidade 
e dedicação. 

Um abraço a todos,

Mauro Sérgio Camargo
Presidente da ACDC

Caros 
colegas
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na acdc

Projeto Sorrir realiza 
palestras na Telemont

 No mês de maio, a empresa Tele-
mont recebeu o Projeto Sorrir, que 
ministrou uma série de palestras so-
bre hábitos nocivos à saúde bucal, 
como tabagismo e etilismo.  Entre 
os temas em destaque, foram apre-
sentadas informações sobre o câncer 
de boca. As apresentações também 
reforçaram os dados do Ministério da 
Saúde, que apontam, em 2010, um nú-
mero de mortes de 4.891, entre 3.882 

homens e 1.009 mulheres afetados 
pela enfermidade.  Essas iniciativas 
são de grande importância para que o 
assunto seja cada vez mais difundido 
como meio de prevenção e orienta-
ção para os casos de predisposição 
à doença. Isso porque a prevenção 
pode salvar muitas vidas.  A quem se 
interessar em ser voluntário durante 
o COIC, basta enviar um e -mail para 
projetosorrir@acdc.com.br

DIRETORIA EXECUTIVA
Presidente  - Fernando Biolca-
ti Chiantia – associado desde 
14/05/1996
1ª Vice -Presidente  - Carla 
Octaviani – associada desde 
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CONSELHO DELIBERATIVO 
Aloísio Arantes Teixeira – associa-
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Benedito Umberto Bueno – asso-
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Eduardo Augusto Navarro Vieira – 

associado desde 08/03/1988
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ciado desde 07/03/2001
Gustavo Fizzei Zeferino – associa-
do desde 21/03/2001
Idival Fantinatto – associado des-
de 15/09/1970
José Carlos Oliveira – associado 
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Luiz Gonzaga Mantovani – asso-
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Michelle Verola dos Santos – asso-
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Jose Reis Gabriel – associado 
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Bento Francisco Silva – associado 
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Sérgio Vitor Schmied Lintz – asso-
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Valdomiro de Oliveira Silva – asso-
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Wilson Antonio Ribeiro – associa-
do desde 04/04/1972
Adriano Coli Pelliccioni
Presidente do Conselho Eleitoral 
da ACDC

Resultado das eleições ACDC, triênio 2013/2016
 No último dia 22 de maio, realizaram -se as 

eleições para diretoria executiva e conse-
lhos deliberativo, fi scal e eleitoral da ACDC, 

triênio 2013/2016.
Segue a composição de diretores e conselhei-
ros para a nova gestão:

na
 a

cd
c

número 159    2013  /   5

rev_acdc_edição_159_01e.indd   5 05/07/13   11:58



defesa de classe // fernando biolcati chiantia

 Mas, o que é para você essa “defesa de clas-
se”? Se você pensou “para nos defender dos 
abusos do convênio” ou “para nos proteger das 
ações coercivas do sindicato” ou, ainda, “para 
buscar a isonomia salarial”, diria que acertou em 
uma pequena parte.  Deixe -me explicar. Quando 
digo “defesa de classe”, vou além dos embates que 
a Odontologia enfrenta no seu cotidiano em busca 
de uma melhora na forma de conduzir nossa pro-
fi ssão e de como fazê -lo honestamente, sem ser-
mos explorados ou atarraxados.  Defender a clas-
se é ir além da briga e do acordo, é mostrar que a 
Odontologia é uma área atual, rica de informações 
e avanços. Que nossa Odontologia é número um do 
mundo em quase todos os aspectos.  Recebi, em 
meu consultório, um renomado consultor america-
no, pesquisador de uma grande empresa de pro-
dutos odontológicos, que me informou ter visitado 
a maioria dos países em que a empresa expõe e 
comercializa. Diante dessa informação, não me fi z 
de rogado e perguntei o seu parecer sobre a Odon-
tologia brasileira. Ele, sem pestanejar, disse que ela 
é, se não a maior, uma das três primeiras.  Isso me 
encheu de orgulho e me fez pensar o quanto tenho 
que defender a classe, o quanto tenho que aprimo-
rar os meus conhecimentos, o quanto tenho que 
defender as minhas ações, defender nossas pes-
quisas, nossos avanços.  Entendeu o signifi cado 
de “defesa de classe”? Temos que pensar que esse 
posto de número um é o combustível para avançar 
por caminhos cada vez mais promissores. Temos 
que crer que deva ser a número um das profi ssões 
no Brasil, pois, se não defendermos e fi zermos com 

qualidade, responsabilidade e ca-
rinho aquilo que sabemos fazer de 
melhor, não temos o direito de sair 
por aí falando mal da profi ssão.  Di-
fícil é para aquele que faz da sua lida 
um sacrifício, um martírio. Torna -se 
bom se você se empenha, se você se 
especializa, se você se dedica ao que 
faz. Sabemos que, quando o trabalho 
é fácil, o interesse se esvai e a quali-
dade se fi nda.

Colega, defenda -se daquilo que o 
mercado impõe de ruim e lute para 
que o sucesso na sua profi ssão ca-
minhe numa curva ascendente, até o 
último dia de sua atuação odontoló-
gica. Após o tempo passar, você verá 
que o seu legado foi uma história de 
conquista e sucesso, que desviou 
das pedras e transpôs os obstáculos 
no seu caminhar. Verá quão grande 
você foi na defesa da sua profi ssão, 
ou melhor, na defesa da sua classe. 
 Se você ama a sua profi ssão e de-

seja participar da luta pela sua valori-
zação, lembro que você não está so-
zinho nesse caminhar, pois a ACDC 
empenha -se cotidianamente em 
congregar os profi ssionais, apoiar 
as suas lutas e defender a profi ssão. 
Saibam ou não os dentistas de Cam-
pinas, esse é o trabalho diário de 

Caros colegas, 
a maioria das 

edições de 
nossa revista 

sempre 
trouxe um 

texto sobre 
a “defesa 

de classe”, 
que, por sua 

importância, 
tornou -se 

uma coluna. 

Defendendo a classe

 Defender a classe é ir além da briga e do acordo, é 
mostrar que a Odontologia é uma área atual, rica de 
informações e avanços 
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sua entidade. Sem nos atentarmos 
para os desgastes físicos, psíqui-
cos e políticos, sempre buscamos 
as melhores soluções. Venha somar 
os seus aos nossos esforços, pois 
quanto mais dentistas se juntarem 
conosco na melhoria da profi ssão, a 
vitória será mais certa e todos sairão 
ganhando.  Colega, empenhe -se em 

fazer disso uma tarefa a mais no seu cotidiano e 
verá que, conquistando as metas preestabelecidas, 
nos tornaremos melhores profi ssionais.  O Con-
gresso Odontológico Integrado de Campinas acon-
tecerá de 02 a 04 de abril de 2014. Aproveite para 
se atualizar, rever os colegas e reforçar os laços de 
amizade. Estaremos aqui de braços abertos para 
recebê -lo e, juntos, fortalecermos e defendermos 
nossa tão honrada Odontologia. Forte abraço.
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nossa capa

Claudio Yukio 
Miyake: o novo 
presidente do CROSP

 Nascido em Mogi das Cruzes/SP, traz em 
seu currículo um mestrado em Odontologia, 
na área de materiais dentários, pela Faculdade 
de Odontologia da Universidade de São Pau-
lo (USP), uma especialização em ortondontia 
pela Escola de Aperfeiçoamento Profi ssional 
da Associação Paulista de Cirurgiões -Dentistas 
(APCD) e ainda carrega em sua bagagem a ex-
periência como docente em diversos cursos da 
Universidade de Mogi das Cruzes.  Miyake foi 
presidente da APCD, Regional Mogi das Cruzes, 
fundou a “Casa do Dentista”, ocupou o cargo de 
Secretário Municipal da Saúde da Prefeitura de 
Mogi das Cruzes e, hoje, é vereador do mesmo 
município, com maior votação em seu partido.  
Como presidente, quer atuar de maneira obje-
tiva, moderna e ágil, para que o conselho possa 
ir ao encontro dos anseios de sua classe. Essas 
ações terão como foco principal a ética e a fi sca-
lização do ramo odontológico, que são as duas 
principais virtudes do órgão. 

Conheça mais sobre as propostas de Miyake e 
sobre quais serão as suas linhas de trabalho:

1) Qual a importância da ACDC no cenário da 
Odontologia do estado?

O Conselho 
Regional de 
Odontologia 

de São Paulo 
(CROSP) 

conta, desde 
o dia 16 

de maio, 
com novo 

presidente, 
que terá 

dois anos 
de atuação 
no cargo: o 
Cirurgião-
-Dentista 

Claudio Yukio 
Miyake. 

A ACDC é uma das maiores en-
tidades do interior do estado de 
São Paulo, o que comprova sua 
força e sua importância no ce-
nário da Odontologia. As ações 
e iniciativas que nela são toma-
das são organizadas, planejadas, 
formadoras de opinião e, conse-
quentemente, resultam em su-
cesso.

2) O que representa a presença 
de um presidente e três conse-
lheiros do CROSP no interior do 
estado de São Paulo?

Esse é um grande avanço para o 
grupo no contexto da Odontologia 
paulista. O conselho nunca teve 
um presidente que não fosse da 
capital e, também, não possuiu 
anteriormente uma quantidade 
signifi cativa de representantes 
do interior, região com grande im-
portância, já que abriga a grande 
maioria dos Cirurgiões -Dentistas 
do estado. Entretanto, indepen-
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 A ACDC é uma 
das maiores 
entidades do 
interior do 
estado de São 
Paulo, o que 
comprova sua 
força e sua 
importância 
no cenário da 
Odontologia 

Visita do Dr. Claudio Miyake à ACDC, 
realizada no dia 05 de junho

Emil Adib Razuk (ex -presidente do CROSP), Ana Estela Haddad (Cirurgiã-
-Dentista e primeira -dama da capital paulista), Geraldo Alckmin (Governador 
do Estado de São Paulo) e Claudio Miyake (presidente do CROSP), durante a 
solenidade de posse realizada no dia 16 de maio no Palácio dos Bandeirantes

Diretores, conselheiros e associados 
presentes durante a visita do Dr. Claudio 
Miyake à ACDC 

Diretoria da ACDC e da APDCRsp 
durante a solenidade de posse da 
nova diretoria do CROSP

número 159    2013  /   9

rev_acdc_edição_159_01e.indd   9 05/07/13   11:58



nossa capa

 Após o crime em São José dos Campos, fi zemos um 
segundo pedido de reunião, aceito no dia seguinte. 
No encontro, nós informamos o secretário sobre o 
nosso canal e também sobre o grande número de 
colegas que denunciaram situações de violência 

dentemente da localidade dos membros do 
CROSP, as ações da entidade giram em torno 
de todas as cidades paulistas.

3) Quais são as propostas para os Cirurgiões-
-Dentistas do interior do estado de São Paulo?
Nossa linha de trabalho se dá por meio da regio-
nalização administrativa e funcional, segundo a 
qual dividimos o estado em 14 partes, o que re-
força a importância da atuação de acordo com 
cada local. Analisamos que uma necessidade, 
um problema ou uma característica da capital 
pode ser totalmente diferente no interior. Acre-
ditamos que esse será um grande diferencial 
de nosso mandato, já que valorizaremos a clas-
se odontológica em todas as cidades paulistas.

4) De que forma as regionais da APCD, junto 
com a central, podem ter uma administração 
compartilhada com a diretoria do CROSP?

Uma das diretrizes do nosso grupo é trabalhar 
para a Odontologia como um todo. Aquilo que 
for específi co do conselho nós vamos fazer; 
no que não for nosso trabalho perante a clas-
se odontológica, poderão contar com a nossa 
parceria. Ela será realizada com as regionais 
da APCD, com a central e com outras entidades 
espalhadas pelo estado inteiro. Em suma, esta 
é uma de nossas diretrizes: trabalhar pelo gru-
po, sempre com parcerias sólidas.

5) De acordo com as notícias 
veiculadas pelo site do CROSP, 
logo que sua diretoria assu-
miu a entidade, esta interveio 
em um processo licitatório 
na cidade de Jaguariúna. De 
que forma isso aconteceu?

Nós recebemos a informação, no 
dia seguinte de nossa posse, de 
que haveria uma licitação para 
contratação de serviços de próte-
se no município de Jaguariúna. Os 
nossos departamentos de ética e 
jurídico, ao analisarem os termos 
do edital, verifi caram que havia 
erros signifi cativos em relação 
à sua formatação, os quais da-
riam a quem ganhasse a licitação 
ações e atuações que fugiam do 
legal. Uma das implicações era a 
de que seria atribuída à empresa 
escolhida função além da permi-
tida a um laboratório de prótese. 
Então, nós fi zemos uma interpe-
lação e de imediato a Prefeitura 
de Jaguariúna reconheceu o erro, 
cancelando o edital.  Recebemos 
a denúncia e, em menos de 24 
horas, cumprimos a função de in-
tervir diante de atuações incorre-
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Conheça os membros da nova diretoria eleita 
nas votações realizadas nos dias 12 e 13 de abril.
 
Presidente: Dr. Claudio Yukio Miyake 
Secretário: Dr. Marco Antonio Manfredini 
Tesoureiro: Dr. Marcos Jenay Capez 

Presidente da Comissão de Ética: Dr. 
Wilson Chediek 

Presidente da Comissão de Tomada de 
Contas: Dr. Nilden Carlos Alves Cardoso 

Conselheiros:
Dra. Maria Lucia Zarvos Varellis 
Dra. Mary Caroline Skelton Macedo
Dra. Rada El Achkar da Silva 
Dr. Rogerio Adib Kairalla 
Dr. Ueide Fernando Fontana

tas na Odontologia. Nosso papel é 
justamente o de fi scalizar e atuar 
para que a legalidade seja sempre 
seguida. 

6) Recentemente, tivemos situ-
ações desagradáveis com dois 
colegas vítimas de crimes bár-
baros, um em São Bernardo do 
Campo e depois em São José 
dos Campos. Frente a esse pro-
blema de segurança nos con-
sultórios, quais as medidas to-
madas pelo CROSP?

Lançamos uma série de medidas 
no sentido de orientar nossos 
colegas na questão da violên-
cia. Logo após o ocorrido em São 
Bernardo do Campo, abrimos um 
canal de comunicação entre os 
membros do CROSP através de 
um e -mail (vamosnosproteger@
CROSP.org.br), para que os den-
tistas possam nos informar sobre 
situações semelhantes. Devido 
a várias denúncias parecidas fei-
tas por Cirurgiões -Dentistas, nós 
solicitamos uma audiência com 

Fernando Grella Vieira, Secretário de Segurança 
Pública do Estado de São Paulo.

Após o crime em São José dos Campos, fi zemos 
um segundo pedido de reunião, aceito no dia se-
guinte. No encontro, nós informamos o secretá-
rio sobre o nosso canal e também sobre o grande 
número de colegas que denunciaram situações 
de violência. Em resposta, Vieira abriu um novo 
meio de comunicação direto com a secretaria, 
para que eles possam informar esses relatos, e 
disponibilizou toda a rede de delegacias do esta-
do. O 0800 7005572 foi lançado para receber-
mos as ocorrências e lançamos também uma 
cartilha de orientação com dicas de segurança 
para consultórios odontológicos.

Outra ação foi disponibilizar a todos os inscritos 
no CROSP um aplicativo para smartphones e 
computadores dos consultórios, em que os pro-
fi ssionais poderão manter uma rede de confi an-
ça de 12 pessoas com sua rede de proteção . Não 
queremos fazer o papel da polícia, mas deseja-
mos que nossos colegas mantenham um olhar 
no conselho como um local de apoio e amparo. E 
é isso que estamos fazendo: acompanharemos 
as investigações e as punições devidas para 
tentar minimizar ou até eliminar esse problema 
de violência nos consultórios odontológicos.
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ESPECIALIZAÇÃO

 DENTÍSTICA
ESP -001/2013 – TREINAMENTO E ESPECIALIZAÇÃO 
EM DENTÍSTICA

Data de início: 08/2013  Data de término: 07/2015  Frequência: 
mensal  Realização: terças, quartas, quintas e sextas -feiras, das 
8h00 às 18h00  Nível: especialização  Vagas: 12 alunos(as) 
 Valor da inscrição: R$ 60,00  Investimento: 24 parcelas de 

R$ 800,00 ou 30 parcelas de R$ 650,00  Natureza: teórica - 
laboratorial - clínica  Seleção: será feita através de entrevista e 
análise de currículo
Professor Coordenador: Prof. Celso Luiz de Angelis Porto  
Especialista, Mestre e Doutor em Dentística  Professor Titular 
do Dep. de Odontologia Restauradora - Fac. de Odontologia de 
Araraquara
Professores Assistentes: Prof.ª Desirée Mory Rossato  Prof.ª 
Esther Gomes Saade  Prof. José Roberto Cury Saad  Prof. 
Sizenando Porto Neto 
Professores Convidados: Prof. Jorge Luis Saade  Prof. Osmir de 
Oliveira  Prof. Rielson José Alves Cardoso  Prof. José Benedito 
de Mello  Prof. Carlos Alberto Souza Costa   Prof. Luis Cláudio 
Segalla  Prof. Welington Dinelli

  ESTOMATOLOGIA
ESP -003/2013 – TREINAMENTO E ESPECIALIZAÇÃO EM 
ESTOMATOLOGIA

Data de início: 08/2013  Data de término: 02/2015  Frequência: 
quinzenal  Nível: especialização  Vagas: 12 alunos(as)  Valor da 
inscrição: R$ 60,00  Investimento: 18 parcelas de R$ 700,00 
 Natureza: teórica - demonstrativa - clínica com pacientes 

 Realização: sextas -feiras, das 13h00 às 
22h00, e sábados, das 8h00 às 17h00  
Seleção: será feita através de prova escrita, 
entrevista e análise de currículo  Bibliografi a: 
Patologia Oral e Maxilofacial (Neville, Damn, 
Allen e Bouquot); Diagnóstico Bucal (Silvio 
Boraks)
Professor Coordenador: Prof. Dr. Rogério da 
Silva Jorge  Mestrado e Doutorado em 
Biologia e Patologia Bucodental  Faculdade 
de Odontologia de Piracicaba - Unicamp
Professores Assistentes: Prof. Dr. Jacks Jorge 
Júnior  Prof. Dr. Márcio Ajudarte Lopes

 DTM E DOR OROFACIAL
ESP -004/2013 – TREINAMENTO E 
ESPECIALIZAÇÃO EM DISFUNÇÃO 
TEMPOROMANDIBULAR E DOR OROFACIAL

Data de início: 08/2013  Data de término: 
02/2015  Frequência: mensal  Realização: 
quartas -feiras a sábados, das 8h00 às 18h00 
• Vagas: 12 alunos(as)  Valor da inscrição: 
R$ 60,00 • Investimento: 18 parcelas de 
R$ 900,00 • Natureza: teórica - laboratorial 
- clínica • Seleção: será feita através de 
entrevista e análise de currículo
Professores Coordenadores: Prof.ª Renata 
Silva Melo Fernandes • Doutora e Mestre 
em Reabilitação Oral - USP • Especialista em 
Prótese Dentária • Prof. Jorge Alberto Von 
Zuben • Mestrado em DTM e DOF - Unifesp 
(EPM)  • Especialista em DTM e DOF - CFO • 

 Com a constante modernização do merca-
do, é muito importante investir na sua car-
reira. Para isso, a Escola de Aperfeiçoamento 
Profi ssional da ACDC oferece inúmeros treina-
mentos de capacitação, com disciplinas atua-
lizadas e professores qualifi cados para minis-
trarem as melhores aulas para sua formação. A 
instituição conta com salas de aula equipadas 
com recursos audiovisuais e biblioteca com rico 
acervo de livros e periódicos.

Qualifi que seu 
currículo com os 
treinamentos da EAP

Para mais informações sobre a 
estrutura física e treinamentos 
disponíveis, entre em contato 
com a secretaria da escola pelo 
telefone (19) 3773 -8084 ou aces-
se www.acdc.com.br.
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Especialista em Prótese Dentária - CFO 
Professor Assistente/Convidados: Prof.ª 
Aglai de Aguiar Couto (Clínica DTM) • Prof. 
Renato Ienny (Ortodontia x DTM) • Prof. 
Hilton Mariano (Neuro) - USP Ribeirão Preto 

• Prof. Agricio Crespo (Otorrino) - Unicamp 

• Prof. Ricardo Tannus Vale - ABO Minas 

• Prof.ª Juliana Stuginski Barbosa - USP 
Bauru • Prof.ª Luciana Campos - ACDC • 
Prof. Frederico Motta - Belo Horizonte • Prof.ª 
Daiane Meneguzzo - SL Mandic Campinas 

• Prof.ª Liliam Giannasi - APCD São Paulo • 
Prof.ª Juliana Trindade - Unicamp • Prof.ª 
Giovana Tofoli - Unicamp • Prof. Marcio 
Buscatti - USP São Paulo

  IMPLANTODONTIA
ESP -007/2013 – TREINAMENTO E 
ESPECIALIZAÇÃO EM IMPLANTODONTIA

Data de início: 08/2013 • Data de término: 
06/2016 • Frequência: mensal • Realização: 
segundas a quintas -feiras, das 8h00 às 
18h00 • Nível: especialização • Vagas: 12 
alunos(as) • Valor da inscrição: R$ 60,00 • 
Investimento: 35 parcelas de R$ 1.200,00 • 
Natureza: teórica - laboratorial - clínica
Professores Coordenadores: Prof. Dr. André 
Antonio Pelegrine • Pós -Doutor em Cirurgia 
Translacional - Universidade Federal de 
São Paulo (Unifesp) • Doutor em Clínica 
Médica - Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp) • Mestre em Implantodontia - 
Universidade de Santo Amaro (Unisa) • Autor 
do Livro “Células -Tronco em Implantodontia” • 
Prof. Dr. Eduardo Sorgi • Pós -Doutorando em 
Imunologia e Biologia Molecular - Faculdade 
SL Mandic - Campinas • Doutor em Ciências 
Médicas - Universidade Federal de São Paulo 
(Unifesp) • Mestre em Implantodontia - 
Universidade de Santo Amaro (Unisa) • Autor 
do Livro “Células -Tronco em Implantodontia”
Corpo Docente: Prof. Fernando Chiantia • 
Prof. Marcelo Fizei Zeferino • Prof. Fabio 
Alessandro Simões • Prof.ª Ellen Fagnani •  
Prof.ª Andrea Coelho de Faria

APERFEIÇOAMENTO

  DENTÍSTICA
APE -034/2013 – TREINAMENTO E 
APERFEIÇOAMENTO EM RESTAURAÇÕES 
ESTÉTICAS INDIRETAS ANTERIORES E 
POSTERIORES

Data de início: 08/2013 • Data de término: 12/2013 • Frequência: 
quinzenal  • Realização: terças -feiras, das 14h00 às 20h00 

• Nível: aperfeiçoamento • Vagas: 24 alunos(as) • Valor da 
inscrição: R$ 60,00 • Investimento: 05 parcelas de R$ 350,00 
• Carga horária: 60 horas • Natureza: teórica - laboratorial - 
demonstrativa - clínica  
Professores Coordenadores: Prof. Marcelo Martins • Mestre e 
Especialista em Dentística Restauradora • Prof.ª Liana Claudia 
Britta • Mestre e Especialista em Dentística Restauradora
Professor Convidado: Prof. Claudio Venturelli

  DTM E DOR OROFACIAL
APE -012/2013 – TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO EM 
DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR E DOR OROFACIAL

Data de início: 08/2013 • Data de término: 05/2014 • Frequência: 
mensal • Realização: quintas e sextas -feiras, das 8h00 às 
18h00 • Nível: aperfeiçoamento • Vagas: 24 alunos(as) • 
Valor da inscrição: R$ 60,00 • Investimento: 10 parcelas de R$ 
550,00 • Carga horária: 160 horas • Natureza: teórica - clínica - 
demonstrativa
Professor Coordenador: Prof. Jorge Alberto von Zuben • Mestrado 
em DTM e DOF - Unifesp (EPM)  • Especialista em DTM e DOF - 
CFO • Coordenador da Área de DTM e Dor Orofacial - ACDC • 
Especialista em Prótese Dentária - CFO 
Professora Assistente: Prof.ª Aglai Couto
Professores Convidados: Prof. Renato Ienny • Prof. Celso Quiles 

• Prof. Alexandre Moreira

  ENDODONTIA
APE -026/2013 – TREINAMENTO: IMERSÃO TOTAL EM TECNOLOGIA 
ENDODÔNTICA (PARA QUEM JÁ É ESPECIALISTA)

Inédito
Data de início: 08/2013 • Data de término: 12/2013 • Realização: 
segundas, terças, quartas e quintas -feiras, das 8h30 às 18h00 

• Nível: aperfeiçoamento • Vagas: 12 alunos(as) • Valor 
da inscrição: R$ 60,00 • Investimento: 05 parcelas de R$ 
1.000,00 • Carga horária: 160 horas em 05 módulos de 32 
horas • Natureza: teórica - prática - clínica - demonstrativa • 
Responsabilidade: Equipe Pró -Ápice
Professor Coordenador: Prof. Dr. Rielson Jose Alves Cardoso • 
Mestre em Endodontia - FO -USP • Doutor em Endodontia - FO-
-USP • Prof. Titular de Endodontia da Faculdade SL Mandic
Ministradores: Prof. Alexandre Pinheiro Lima • Prof. André 
Renato Ravagnani Cavarzan • Prof. Leandro Augusto Pinto 
Pereira • Prof. Nilden Carlos Alves Cardoso
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  ENDODONTIA
APE -033/2013 – ENDODONTIA: VENCENDO AS DIFICULDADES 
DO DIA A DIA “SOLUÇÕES PRÁTICAS USANDO OU NÃO USANDO 
NOVAS TECNOLOGIAS”

Data de início: 08/2013 • Data de término: 06/2014 • 
Frequência: quinzenal • Realização: terças -feiras, das 8h30 às 
17h30 • Nível: aperfeiçoamento • Vagas: 24 alunos(as) • Valor 
da inscrição: R$ 60,00 • Investimento: 11 parcelas de R$ 350,00 

• Carga horária: 176 horas • Natureza: teórica - laboratorial - 
clínica - demonstrativa
Professor Coordenador: Prof. Dr. Rielson José Alves Cardoso • 
Mestre em Endodontia - FO -USP • Doutor em Endodontia - FO-
-USP • Prof. Titular de Endodontia da Faculdade SL Mandic
Ministradores: Prof. Dr. Rielson José Alves Cardoso • Prof. 
André Renato Ravagnani Cavarzan  • Prof. Nilden Carlos Alves 
Cardoso • Prof. Alexandre Pinheiro Lima Carvalho 

  IMPLANTE – CIRÚRGICO E PROTÉTICO
APE -025/2013 – TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO EM 
IMPLANTES CONE MORSE - ÊNFASE EM ESTÉTICA E IMPLANTES 
CURTOS

Inédito
Data de início: 08/2013 • Data de término: 05/2014 • 
Frequência: quinzenal • Realização: quintas -feiras, 8h00 às 
18h00 • Nível: aperfeiçoamento • Vagas: 18 alunos(as) • Valor 
da inscrição: R$ 60,00 • Investimento: 12 parcelas de R$ 580,00 

• Carga horária: 192 horas • Natureza: teórica - demonstrativa - 
laboratorial - clínica 
Professor Coordenador: Prof. Carlos A. Bergamasco de Freitas 
• Especialista em Implantodontia - EAP/ACDC - Campinas 
• Mestrando em Prótese SL Mandic • Professor do Curso de 
Especialização em Implante - EAP/ACDC - Campinas • Professor 
do Curso de Capacitação em Implante Cone Morse - EAP/ACDC - 
Campinas • Professor do Curso de Especialização em Implante 
- Uniararas - Araras
Professores Ministradores: Prof. Carlos A. Bergamasco de Freitas 

• Prof. Edgard Del Passo Jr. • Prof. Ms. Gustavo Mascarenhas 
Teixeira • Prof. Ms. Jorge Saade • Prof. Luiz Roberto Cunha 
Capella • Prof. Dr. Marcelo Lucchesi Teixeira • Prof. Dr. Rogério 
Adib Kairalla

  IMPLANTE - CIRÚRGICO
APE -029/2013 – RESIDÊNCIA -INTENSIVO DE CLÍNICA CIRÚRGICA 
IMPLANTODÔNTICA

Inédito
Data de início: 08/2013 • Data de término: 05/2014 • Frequência: 
mensal • Realização: quartas -feiras, das 8h00 às 18h00 • Nível: 
aperfeiçoamento • Vagas: 10 alunos(as) • Valor da inscrição: 
R$ 60,00 • Investimento: 10 parcelas de R$ 450,00 • Carga 
horária: 90 horas • Natureza: teórica - clínica • Pré -Requisito: 
Formação Básica em Implantodontia

Professor Coordenador: Prof. Alexandre 
Antonio Pellicano • Mestrando em 
Implantodontia • Especialista em 
Implantodontia e Prótese Dental • Prof. 
Coordenador do Curso de Residência -Intensivo 
de Clínica Cirúrgica Implantodôntica da APCD-
-Jundiaí • Prof. Coordenador do Treinamento 
em Planejamento e Reabilitação Protética em 
Implantodontia da ACDC e da APCD -Jundiaí 
• Prof. dos Cursos de Especialização da APCD-
-Jundiaí e da ABO -Alfenas
Professores Assistentes: Prof.ª Cristina 
Antonelli Lehoczki • Prof.ª Ellen Bueno 
Camargo Hirsch • Prof. Fausto Martins • 
Prof. José Paulo Bataglia Jr. 

  IMPLANTE - PROTÉTICO
APE -030/2013 – TREINAMENTO E 
APERFEIÇOAMENTO EM IMPLANTODONTIA - 
MÓDULO PROTÉTICO COM TREINAMENTO EM 
GESTÃO/MARKETING NA IMPLANTODONTIA

Data de início: 08/2013 • Data de término: 
02/2014 • Frequência: mensal • Realização: 
segundas e terças -feiras, das 8h00 às 
17h00 • Nível: aperfeiçoamento • Vagas: 
14 alunos(as) • Valor da inscrição: R$ 60,00 

• Investimento: 07 parcelas de R$ 420,00 • 
Carga horária: 112 horas • Natureza: teórica - 
clínica
Professor Coordenador: Prof. Dr. José Luiz 
Lopes Sanchez • Doutor e Mestre em Prótese 
Dentária - Unicamp - Piracicaba • Especialista 
em Prótese Dentária - Unicamp - Piracicaba
Professores Assistentes: Prof. Dr. Luís Cláudio 
Aranha • Prof.ª Dra. Vanessa Castro Pestana 
da Silveira Bueno • Prof. Edison Coeli • Prof. 
Guilherme Ramos Costa
Professor Convidado: Prof. Alexandre Prado

  IMPLANTE - CIRÚRGICO
APE -031/2013 – TREINAMENTO E 
APERFEIÇOAMENTO CIRÚRGICO COM 
TREINAMENTO EM GESTÃO/MARKETING NA 
IMPLANTODONTIA

Data de início: 08/2013 • Data de término: 
02/2014 • Frequência: mensal • Realização: 
segundas e terças -feiras, das 8h00 às 
17h00 • Nível: aperfeiçoamento • Vagas: 
15 alunos(as) • Valor da inscrição: R$ 60,00 

• Investimento: 07 parcelas de R$ 420,00 • 
Carga horária: 112 horas • Natureza: teórica - 
clínica 
Professor Coordenador: Prof. Dr. Luís Cláudio 
Aranha • Doutorando em Engenharia de 
Biomateriais - Ipen/USP -SP • Mestre e 
Especialista em CTBMF - Unicastelo
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Professores Assistentes: Prof. Dr. José Luiz 
Lopes Sanchez • Prof. Edison Coeli • Prof. 
Guilherme Ramos Costa
Professores Convidados: Prof. Alexandre Prado 

• Prof. Dr. Wellington Bonachela • Prof. MSc. 
Cleber Brene

  IMPLANTE
APE -032/2013 – TREINAMENTO E 
APERFEIÇOAMENTO EM CARGA IMEDIATA 
(PROTOCOLO BRANEMARK)

Inédito
Data de início: 08/2013 • Data de término: 
05/2014 • Frequência: mensal • Realização: 
quintas e sextas -feiras, das 8h00 às 18h00 

• Nível: aperfeiçoamento • Vagas: 24 
alunos(as) • Valor da inscrição: R$ 60,00 • 
Investimento: 10 parcelas de R$ 650,00 • 
Carga horária: 160 horas • Natureza: teórica 
- clínica 
Professor Coordenador: Prof. Dr. Paulo 
Henrique Teles de Almeida • Especialista e 
Mestre em Implantodontia
Professores Assistentes: Prof. Jovelti Cícero 
Carvalho de Moraes • Prof. Murillo Roberto 
Seriacopi Lopes
Professor Convidado: Prof. Gustavo Sigrist
Público -Alvo: Cirurgiões -Dentistas com experiência 
na colocação de implantes osseointegrados

  ODONTOLOGIA DO SONO
APE -014/2013 – MEDICINA DO SONO PARA 
DENTISTAS: PAPEL DO DENTISTA NA APNEIA 
DO SONO E RONCO

Inédito
 • Data de início: 08/2013 • Data de término: 
12/2013 • Frequência: mensal • Realização: 
quartas e quintas -feiras, das 8h00 às 18h00 
• Vagas: 24 alunos(as) • Valor da inscrição: 
R$ 60,00 • Investimento: 05 parcelas de R$ 
550,00 • Carga horária: 80 horas • Natureza: 
teórico - demonstrativo • 
Professores Coordenadores: Prof.ª Lílian 
Chrystiane Giannasi Marson • Doutorado 
em Engenharia Biomédica - Área de 
Concentração: Distúrbios do Sono - Univap 
• Mestrado em Engenharia Biomédica - Área 
de Concentração: Tratamento em Apneia 
do Sono com Aparelho Intraoral - Univap 
• Especialista em Ortodontia e Ortopedia 
Funcional dos Maxilares - Sotau - São José dos 
Campos/SP • Prof. Jorge Alberto von Zuben 

• Mestrado em DTM e DOF - Unifesp (EPM)  • Especialista em 
DTM e DOF - CFO • Coordenador da Área de DTM e Dor Orofacial 
- ACDC • Especialista em Prótese Dentária - CFO 

  ODONTOPEDIATRIA
APE -018/2013 – TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO EM 
CIRURGIA BUCAL EM ODONTOPEDIATRIA

Data de início: 08/2013 • Data de término: 05/2014 • Realização: 
quarta s-feiras, das 8h00 às 18h00 • Frequência: mensal • Nível: 
aperfeiçoamento • Vagas: 24 alunos(as) • Valor da inscrição: 
R$ 60,00 • Investimento: 10 parcelas de R$ 300,00 • Carga 
horária: 80 horas • Natureza: teórica - demonstrativa - clínica
Coordenadores Ministradores: Prof. Dr. Gabriel Politano 

• Especialista em Odontopediatria - USP • Mestre em 
Odontopediatria - São Leopoldo Mandic • Doutor em 
Tocoginecologia - FCM/Unicamp • Professor Responsável pela 
Disciplina de Odontopediatria - FO SL Mandic • Prof. dos Cursos 
de Especialização (ACDC/SL Mandic) e Mestrado (SL Mandic) em 
Odontopediatria • Prof.ª Daniela Prata Tacchelli • Especialista 
em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial - Colégio Brasileiro 
de CTBMF • Mestre em Ciências da Saúde com Ênfase em 
Cabeça e Pescoço - Heliópolis/SP • Professora Assistente de 
CTBMF da Graduação, Especialização e Mestrado - SL Mandic
Professores Assistentes: Prof.ª Mariana Baffi  Pellegrinetti • 
Prof.ª Regina Maura Coli Siegl                                                                             

  ORTODONTIA
APE -013/2013 – TREINAMENTO PARA INTRODUÇÃO À 
ORTODONTIA

Inédito
Data de início: 08/2013 • Data de término: 07/2014 • Frequência: 
mensal • Nível: aperfeiçoamento • Vagas: 15 alunos(as) • Valor 
da inscrição: R$ 60,00 • Investimento: 12 parcelas de R$ 450,00 

• Carga horária: 144 horas • Natureza: teórica - laboratorial • 
Realização: sextas -feiras, das 8h00 às 18h00, e sábados, das 
8h00 às 12h00
Professora Coordenadora: Prof.ª Maria Eugênia Pincke Coutinho 

• Especialista, Mestre e Doutora em Ortodontia
Professores Ministradores: Prof.ª Maria Eugênia Pincke 
Coutinho • Prof. Jurandir Antonio Barbosa • Prof.ª Mônica 
Ferreira Pereira
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  ORTODONTIA
APE -015/2013 – TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO EM 
ORTODONTIA CLÍNICA

Inédito
Data de início:  08/2013 • Data de término: 07/2015 • 
Frequência: quinzenal • Realização: quintas -feiras, das 14h00 
às 22h00 • Nível: aperfeiçoamento • Vagas: 24 alunos(as) 
• Valor da inscrição: R$ 60,00 • Investimento: 24 parcelas 
de R$ 500,00 • Carga horária: 416 horas • Natureza: teórica - 
laboratorial - prática - clínica
Professor Coordenador: Prof. Hélio Almeida de Moraes • 
Mestrado em Ortodontia • Doutorando em Ortodontia
Professores Assistentes: Prof. Adelqui Attizzani • Prof.ª Anna 
Rachel Moreira A. de Moraes • Prof. Antonio Celso Silva Aranha
Prof. Valmir Vicente Giacon • Prof. Waldemar Pereira Junior
Professores Convidados: Prof.ª Bianca Kik - Fonoaudióloga • 
Prof.ª Dra. Ângela A. Aguiar Goto 

  ORTODONTIA PREVENTIVA
APE - 023/2013 – TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO EM 
ORTODONTIA PREVENTIVA E INTERCEPTIVA: CONHECENDO A 
DINÂMICA DO DESENVOLVIMENTO CRANIOFACIAL E OCLUSAL

Data de início: 08/2013 • Data de término: 07/2014 • Frequência: 
quinzenal • Realização: sextas -feiras, das 8h00 às 18h00 • 
Nível: aperfeiçoamento • Vagas: 12 alunos(as) • Valor da 
inscrição: R$ 60,00 • Investimento: 12 parcelas de R$ 450,00 

• Carga horária: 192 horas • Natureza: teórica - laboratorial - 
clínica
Professor Coordenador : Prof. Fernando Penteado Lopes da Silva 

• Doutor em Ortodontia - FO -USP • Mestre e Especialista em 
Ortodontia - Umesp • Ex -Residente em Ortodontia - Centrinho 
- USP Bauru 
Professor Assistente: Prof. Paulo Estevão Scanavini

  PERIODONTIA
APE -019/2013 – TREINAMENTO EM CIRURGIA PLÁSTICA 
PERIODONTAL

Data de início: 08/2013 • Data de término: 11/2013 • Frequência: 
mensal • Realização: segundas e terças -feiras, das 8h30 às 
18h00 • Nível: aperfeiçoamento • Vagas: 12 alunos(as) • 
Valor da inscrição: R$ 60,00 • Investimento: 04 parcelas de 
R$ 500,00 • Carga horária: 64 horas • Natureza: teórica - 
laboratorial - clínica
Professor Coordenador: Prof. Jorge Luis Saade • Especialista 
em Periodontia • Mestre em Periodontia • Coord. do Curso de 
Especialização em Periodontia - Hospital Aeronáutica
Professores Assistentes: Prof. André Navas Alves de Castro 

• Prof.ª Carla Alessandra Tozzi • Prof. Gustavo Mascarenhas 
Teixeira • Prof.ª Luisa Fumiko Hayashi Teruya • Prof.ª Vilma 
Pimentel Porfírio

ATUALIZAÇÃO

  DTM E DOR OROFACIAL
ATU -009/2013 – TREINAMENTO: IMERSÃO EM 
DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR E DOR 
OROFACIAL

Inédito
Data: 08/2013 • Frequência: mensal • 
Realização: quinta e sexta -feira, das 8h00 
às 18h00, e sábado, das 8h00 às 12h00 • 
Vagas: 24 alunos(as) • Valor da inscrição: 
R$ 60,00 • Investimento: 01 parcela de R$ 
800,00 • Carga horária: 20 horas • Natureza: 
teórica - clínica - demonstrativa
Professor Coordenador: Prof. Jorge Alberto 
von Zuben • Mestrado em DTM e DOF - 
Unifesp (EPM)  • Especialista em DTM e DOF 
- CFO • Coordenador da Área de DTM e Dor 
Orofacial - ACDC • Especialista em Prótese 
Dentária - CFO 
Professora Assistente: Prof.ª Aglai Couto
Professores Convidados: Prof. Renato Ienny • 
Prof. Celso Quiles • Prof. Alexandre Moreira

  DTM -OCLUSÃO
ATU -010/2013 – TREINAMENTO: PLACAS 
INTEROCLUSAIS

Inédito
Data: 08/2013 • Frequência: mensal • 
Realização: sábados, das 8h00 às 18h00 • 
Vagas: 24 alunos(as) • Valor da inscrição: 
R$ 60,00 • Investimento: 01 parcela de R$ 
600,00 • Carga horária: 8 horas • Natureza: 
teórica - clínica - demonstrativa
Professor Coordenador: Prof. Jorge Alberto 
von Zuben • Mestrado em DTM e DOF - 
Unifesp (EPM) • Especialista em DTM e DOF 
- CFO • Coordenador da Área de DTM e Dor 
Orofacial - ACDC • Especialista em Prótese 
Dentária - CFO 

  EMERGÊNCIAS MÉDICAS
ATU -011/2013 – IMERSÃO EM TERAPÊUTICA 
MEDICAMENTOSA E EMERGÊNCIAS MÉDICAS 
EM ODONTOLOGIA 

Inédito
Data: 08/2013 • Nível: atualização • 
Realização: sexta -feira e sábado, das 8h00 
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às 18h00 • Vagas: 50 alunos(as) • Valor da 
Inscrição: R$ 60,00 • Investimento: 1 parcela 
de R$ 400,00 • Carga horária: 16 horas 
 • Natureza: teórica - demonstrativa - prática
Professor Coordenador:  Prof. Dr. Jorge Luiz 
J. Liporaci Jr. • Especialista e Mestre em 
CTBMF - FORP -USP • Doutor em Ciências 
Médicas - Fac. de Medicina de Ribeirão Preto - 
USP • Cirurgião Bucomaxilofacial do Hospital 
São Paulo de Ribeirão Preto e da Santa Casa 
de Sertãozinho • Prof. Coord. dos Cursos de 
CBMF da APCD - Franca, São Carlos e Ribeirão 
Preto • Prof. Coord. do Curso Especialização 
em Implantodontia da APCD - Ribeirão Preto 

  FOTOGRAFIA
ATU -025/2013 – A ARTE DA FOTOGRAFIA 
DIGITAL NA ODONTOLOGIA - Teoria e Prática

Data: 11/2013 • Nível: atualização • 
Realização: sexta -feira, das 8h30 às 17h30 • 
Vagas: 15 alunos(as) • Inscrição: R$ 60,00 

• Investimento: R$ 500,00 em até 2 vezes 

• Carga horária: 08 horas • Natureza: teórica 
- demonstrativa - prática • Público -Alvo: 
Cirurgiões -Dentistas, Técnicos em Prótese 
Dentária, Acadêmicos em Odontologia e 
Interessados em Fotografi a
Professor Coordenador: Prof. Dr. Ivan Yoshio 

• Autor do Livro “A Arte da Fotografi a Digital 
na Odontologia”, Ed. Santos • Professor da 
Especialização em Dentística Restauradora 
da Funorp - USP -RP • Professor de Fotografi a 
Digital em APCDs, Cetao e em mais de 15 Cursos 
de Especialização, Mestrado e Doutorado 

• Colunista e Corpo Editorial dos Periódicos 
“Estética”, APCD; “Dicas”, Ed. Ponto; “Prothesis”, 
Ed. Plena • Pós -Graduado em Dentística 
Restauradora pela ACDC - APCD -Campinas

  GESTÃO 
ATU -007/2013 – GESTÃO ADMINISTRATIVA E 
FINANCEIRA PARA CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS

Inédito
Data de início: 08/2013 • Data de término: 
09/2013 • Frequência: semanal • Realização: 
sábados, das 08h00 às 18h00 • Nível: 
atualização • Vagas: 24 alunos(as) • Valor 
da inscrição: R$ 60,00 • Investimento: 02 
parcelas de R$ 400,00 • Carga horária: 32 
horas • Natureza: teórica
Professor Coordenador: Prof. Fausto Luiz Alves 

• Professor Universitário e MBA • Consultor 
de Empresas • Pós -Graduado em Economia, 

Administração e Marketing

  GESTÃO
ATU -026/2013 – TREINAMENTO: IMERSÃO EM CONSULTORIA 
COLETIVA PARA GESTÃO E MARKETING EM ODONTOLOGIA

Data: 08/2013 • Realização: segunda, terça e quarta -feira, das 
9h00 às 18h00 • Nível: atualização • Vagas: 15 alunos(as) • 
Valor da inscrição: R$ 60,00 • Investimento: R$ 900,00 (02 
parcelas de R$ 450,00) • Carga horária: 24 horas • Natureza: 
teórico -prática com workshop
Professor Coordenador: Prof. Dr. Ricardo Boarini Lenzi • Cirurgião-
-Dentista - FOP -Unicamp • Especialista com MBA em Gestão e 
Marketing em Saúde • Consultor de Gestão e Marketing em 
Saúde • Sócio -Proprietário do Altera - Centro de Inteligência 
em Serviços

  HALITOSE
ATU -003/2013 – TRATAMENTO DA HALITOSE 

Data: 08/2013 • Nível: imersão • Realização: sexta -feira, das 
19h00 às 22h00, e sábado, das 8h30 às 17h30 • Vagas: 25 
alunos(as) • Valor da inscrição: R$ 60,00 • Investimento: 1 
parcela de R$ 500,00 • Carga horária: 12 horas • Natureza: 
teórica
Professor Coordenador: Prof. Dr. Eduardo Pedrazza Dutra 

• Cirurgião -Dentista - Pontifícia Universidade Católica de 
Campinas, 1988 • Presidente e Vice -Presidente da Associação 
Brasileira de Estudos e Pesquisas dos Odores da Boca (ABPO), 
atual ABHA (Associação Brasileira de Halitose) - gestões 
2004/2007 e 2001/2004, respectivamente
Atual Membro Conselheiro e Membro da Comissão de Ética 
da ABHA, gestão 2007/2009 • Curso de Especialização no 
Tratamento da Halitose - FO SL Mandic - Campinas - MEC, 2005 

• Especialista em Periodontia pela Abeno - SP • Membro e Sócio-
-Especialista da Sobrape - Sociedade Brasileira de Periodontia 

• Curso de Prevenção, Controle e Tratamento de Halitose pelo 
Projeto Saudbucal, ministrado pela Dra. Olinda Tárzia - USP-
-Bauru, 2000
Professora Assistente: Prof.ª Marignês Th eotonio S. Dutra
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  IMPLANTE 
ATU -008/2013 – TREINAMENTO DE ESTÉTICA EM 
IMPLANTODONTIA

Inédito
Data: 08/2013 • Realização: segunda, terça e quarta -feira, das 
08h00 às 18h00 • Nível: atualização • Vagas: 20 alunos(as) 
• Valor da inscrição: R$ 60,00 • Investimento: R$ 750,00 

• Carga horária: 24 horas • Natureza: teórica - laboratorial - 
demonstrativa
Professores Ministradores: Prof. Marcelo Lucchesi Teixeira 

• Especialista, Mestre e Doutor em Prótese (USP) • Prof. 
André Antonio Pelegrine • Especialista em Periodontia e 
Implantodontia • Mestre em Implantodontia e Doutor em 
Clínica Médica - Unicamp • Prof. Carlos Eduardo Sorgi da 
Costa • Especialista em Prótese e Implantodontia • Mestre em 
Implantodontia e Doutor em Cirurgia Experimental - Unifesp • 
Prof. Paulo Eduardo Lacerda • Especialista e Mestre em Prótese 
- São Leopoldo Mandic

  IMPLANTE
ATU -021/2013 – TREINAMENTO: IMERSÃO EM CONE MORSE – 
PROPRIEDADE E TÉCNICAS PARA OBTER EXCELENTES RESULTADOS

Inédito
Data de início: 08/2013 • Data de término: 08/2013 • Frequência: 
diária • Realização: segunda e terça -feira, das 8h00 às 17h00 • 
Nível: atualização • Vagas: 24 alunos(as) • Valor da inscrição: R$ 
60,00 • Investimento: 01 parcela de R$ 650,00 • Carga horária: 
16 horas • Natureza: teórica - laboratorial - demonstrativa
Professores Coordenadores: Prof. Dr. Luís Cláudio Aranha • 
Doutorando em Engenharia de Biomateriais - Ipen/USP-SP 

• Mestre na Área de CTBMF - Unicastelo • Especialista em 
CTBMF - Unicastelo • Prof. Dr. José Luiz Lopes Sanchez • 
Doutor e Mestre em Prótese Dentária - Unicamp - Piracicaba • 
Especialista em Prótese Dentária - Unicamp - Piracicaba
Professores Assistentes: Prof. Edison Coeli • Prof. Guilherme 

Ramos Costa
Professores Convidados: Prof. Alexandre Prado 

• Prof. MSc. Cleber Brene

  IMPLANTE
ATU -022/2013 – TREINAMENTO: IMERSÃO 
EM REGENERAÇÃO ÓSSEA GUIADA E 
LEVANTAMENTO DE SEIO MAXILAR

Inédito
Data de início: 10/2013 • Data de término: 
10/2013 • Frequência: diária • Realização: 
segunda e terça -feira, das 8h00 às 17h00 • 
Nível: atualização • Vagas: 24 alunos(as) • 
Valor da inscrição: R$ 60,00 • Investimento: 
01 parcela de R$ 650,00 • Carga horária: 
16 horas • Natureza: teórica - laboratorial - 
demonstrativa
Professores Coordenadores: Prof. Dr. Luís 
Cláudio Aranha • Doutorando em Engenharia 
de Biomateriais - Ipen/USP -SP • Mestre na 
Área de CTBMF - Unicastelo • Especialista 
em CTBMF - Unicastelo • Prof. Dr. José Luiz 
Lopes Sanchez • Doutor e Mestre em Prótese 
Dentária - Unicamp - Piracicaba • Especialista 
em Prótese Dentária - Unicamp - Piracicaba
Professores Assistentes: Prof. Edison Coeli • 
Prof. Guilherme Ramos Costa
Professores Convidados: Prof. Alexandre 
Prado • Prof. MSc. Cleber Brene

  INFORMÁTICA
ATU -013/2013 – TREINAMENTO EM EXCEL 
2010 - Básico e Intermediário

Data de início: 08/2013 • Data de término: 
09/2013 • Frequência: semanal • Realização: 
terças -feiras, das 13h30 às 16h30 • Nível: 
atualização • Vagas: 25 alunos(as) • Valor 
da inscrição: R$ 35,00 • Investimento: 
pagamento à vista de R$ 350,00 no ato da 
inscrição, ou de 04 parcelas de R$ 95,00, 
sendo a primeira no ato da inscrição • Carga 
horária: 36 horas • Natureza: teórica - prática 

• Público -Alvo: associados da ACDC, seus 
funcionários e familiares
Professor Ministrador: Prof. Th iago José de 
Paula • Gestão em Logística • Atuação em 
Automação Industrial

18  / acdc em ação

rev_acdc_edição_159_01e.indd   18 05/07/13   11:58



tr
ei

na
m

en
to

s 
e

ap

  ODONTOLOGIA DO SONO
ATU -005/2013 – MEDICINA DO SONO PARA 
DENTISTAS: IMERSÃO EM SONO E RONCO

Inédito
Data: 08/2013 • Frequência: mensal • 
Realização: quinta e sexta -feira, das 8h00 
às 18h00, e sábado, das 8h00 às 12h00 • 
Vagas: 24 alunos(as) • Valor da inscrição: 
R$ 60,00 • Investimento: R$ 800,00 • 
Carga horária: 20 horas • Natureza: teórica - 
demonstrativa 
Professores Coordenadores: Prof.ª Lílian 
Chrystiane Giannasi Marson • Doutorado 
em Engenharia Biomédica - Área de 
Concentração: Distúrbios do Sono - Univap • 
Mestrado em Engenharia Biomédica - Área de 
Concentração: Tratamento da Apneia do Sono 
com Aparelho Intraoral - Univap • Especialista 
em Ortodontia e Ortopedia Funcional dos 
Maxilares - Sotau - S. J. Campos/SP • Prof. 
Jorge Alberto von Zuben • Mestrado em 
DTM e DOF - Unifesp (EPM)  • Especialista em 
DTM e DOF - CFO • Coordenador da Área de 
DTM e Dor Orofacial - ACDC • Especialista em 
Prótese Dentária - CFO 

  PHOTOSHOP
ATU -016/2013 – PHOTOSHOP NA 
ODONTOLOGIA - Prático e Demonstrativo

Inédito
Data de início: 08/2013 • Realização: 
sexta-feira, das 8h30 às 17h30 • Nível: 
atualização • Vagas: 15 alunos(as) • Inscrição: 
R$ 60,00 • Investimento: R$ 400,00 em até 
2 vezes • Carga horária: 08 horas • Natureza: 
teórica - demonstrativa - prática
Obs.: o valor do curso será diferenciado para 
o aluno que participou do curso de fotografi a 
(15% de desconto). • Público -Alvo: Cirurgiões-
-Dentistas, Técnicos em Prótese Dentária, 
Acadêmicos em Odontologia, Técnico 
em Prótese Dentária e Interessados em 
Photoshop
Ministrador: Prof. Dr. Ivan Yoshio • 
Professor da Especialização em Dentística 
da USP - Ribeirão Preto • Professor de 
Fotografi a Digital do Cetao, APCDs, Cursos 
de Especialização, Mestrado e Doutorado 

• Vencedor de Concurso de Fotografi a e 
Realização de Exposições Fotográfi cas • 
Consultor e Colunista do Portal WWOW e 
Jornal do Site • Artigos, Monografi a e Capítulo 
de Livro em Fotografi a Digital Odontológica • 

Pós-Graduado em Dentística Restauradora pela ACDC - APCD-
-Campinas

  PRÓTESE DENTÁRIA
ATU -001/2013 – TREINAMENTO RÁPIDO DE PROTOCOLO 
INFERIOR COM CARGA IMEDIATA E NOÇÕES DE PRÓTESE TOTAL 
CONVENCIONAL

Inédito
Data de início: 08/2013 • Data de término: 09/2013 • 
Frequência: mensal • Realização: segundas e terças -feiras, das 
08h30 às 18h00 • Nível: atualização • Vagas: 12 alunos(as) • 
Valor da inscrição: R$ 60,00 • Investimento: 02 parcelas de R$ 
2.000,00 • Carga horária: 32 horas  • Natureza: teórica - clínica
Professor Coordenador: Prof. Dr. Luiz Ramos Júnior • Doutor 
em Reabilitação Oral - USP Bauru • Coord. do Curso de 
Especialização em Prótese Dentária - ACDC
Professores Assistentes: Prof. André Fagundes Nunes • Prof. 
Emerson Libera • Prof. Wilton Forti • Prof. Vesa Kaskela

  RECEPÇÃO
ATU -024/2013 – TREINAMENTO: ATENDIMENTO NOTA 10 - PARA 
ASSISTENTES, AUXILIARES, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS

Data de início: 08/2013 • Data de término: 08/2013 • Frequência: 
semanal • Realização: sábados, das 08h00 às 12h00 • Nível: 
atualização • Vagas: 24 alunos(as) • Valor da inscrição: R$ 35,00 

• Investimento: 02 parcelas de R$ 125,00 • Carga horária: 12 
horas • Natureza: teórica - prática - estudos de casos
Professor Coordenador: Prof. Fausto Luiz Alves • Professor 
Universitário e MBA • Consultor de Empresas • Pós -Graduado 
em Economia, Administração e Marketing
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  SAÚDE COLETIVA
ATU-019/2013 – TREINAMENTO EM SAÚDE BUCAL PARA O 
BEM-ESTAR EM TODAS AS IDADES 

Inédito
Data de início: 08/2013 • Data de término: 11/2013 • 
Frequência: quinzenal • Realização: quintas-feiras, das 8h30 às 
17h00 • Nível: atualização • Vagas: 30 alunos(as) • Valor da 
inscrição: R$ 60,00 • Investimento: R$ 870,00 à vista ou 03 
parcelas de R$ 300,00 • Carga horária: 40 horas • Natureza: 
teórica
Professoras Coordenadoras: Prof.ª Dra. Juliana Pasti Villalba • 
Doutora em Saúde Coletiva - FCM-Unicamp • Pesquisadora 
do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas - Nepp/Unicamp • 
Coordenadora do Curso de Especialização em Saúde Coletiva 
- EAP/ACDC • Docente da Universidade Paulista - Unip 

• Prof.ª Dra. Silvana Ribeiro Roda • Mestre em Saúde da 
Criança e do Adolescente - FCM/Unicamp • Aperfeiçoamento 
em Odontopediatria - HRAC-USP • Aperfeiçoamento em 
Odontopediatria - ACDC • Especialização em Estomatologia - 
ACDC • Coordenadora e Responsável pelo Projeto Sorrir/ACDC

Informações e inscrições:
(19) 3773 -8080 • www.acdc.com.br

Observação: no ato da inscrição, 
apresentar comprovante de 
associado da ACDC ou de uma 
das entidades: APCD - Regional 
ou ABCD. A não comprovação 
implicará na alteração do valor 
da inscrição e das parcelas do 
treinamento. Será cobrado 02 
vezes o valor estipulado. 

Para efeito de preenchimento 
das vagas dos treinamentos de 
aperfeiçoamento, será obedecida 
a ordem de chegada das inscrições. 
Só serão reembolsadas as 
inscrições quando o treinamento 
for cancelado.
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 ATIVIDADES GRATUITAS

Inscrição: doação de 01 agasalho

Data: 17/07/2013 • Horário: 19h00 às 20h30 

• Ministradora: Cecília Pereira • Tema: 
Financiamento vs. Aluguel – uma das mais 
importantes decisões de uma família
Programa: 

• Aprendendo o valor de um lar vs. o custo de 
uma casa
• Aprendendo o conceito do dinheiro próprio 
para a aquisição da casa própria
• Financiamento: o que considerar 
•Consórcio: uma alternativa para investimento 
imobiliário

Data: 31/07/2013  • Horário: 19h30 às 21h00 

• Ministrador: César Augusto Mattioni • 
Tema: Previdência privada  – faça do seu 
futuro um excelente investimento

• O que é previdência
• Previdência privada x Previdência social no 

Brasil
• VGBL x PGBL
• Tributação dos planos e perfi l dos fundos
• Melhores oportunidades de investimento
• Segurança da previdência

Data: 14/08/2013 • Horário: 19h00 às 20h30 • Ministradora: 
Cecília Pereira • Tema: Aposentadoria – a importância de 
começar a se planejar cedo
Programa:

• Aposentadoria. Você está se preparando para dias de sossego 
ou de adrenalina?
• Previdência privada é o melhor caminho?
• Previdência pública: devemos confi ar no INSS?

Data: 11/09/2013 • Horário: 19h00 às 20h30 • Ministradora: 
Cecília Pereira • Tema: Aprendendo a poupar e investir nos 
seus sonhos
Programa:

• Aprendendo a lidar com investimentos mais dinâmicos e 
rentáveis
• Mágica dos juros compostos
• Investimentos. Qual o melhor para você?
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 A ACDC se solidariza com a dor que atin-
giu as famílias da Cirurgiã -Dentista Cinthya 
Magaly Moutinho de Souza e do Cirurgião-
-Dentista Alexandre Peçanha Gaddy, ambos 
brutalmente assassinados em seus consul-
tórios, como também se solidarizou com a 
família do nosso colega, Dr. Paulo de Tarso 
Nascimento — assassinado em fevereiro de 
2012 — junto com outros colegas, familiares 
e amigos que foram surpreendidos com ta-
manha violência.  Ficamos indignados, a mídia 
fi ca indignada ou fi nge indignação, os políticos 
falam frases de efeito, mas, em poucos dias, o 
assunto é esquecido. O poder público tem se 
mostrado cada vez mais incapaz de enfrentar 
essa calamidade.  A mídia, por sua vez, acha 
mais interessante focar a perseguição e a mor-

 Mantenha relacionamento estreito com ou-
tros profi ssionais. Comunique -se com outros 
através de reuniões ou conversas informais, 
inserindo -se no ambiente de trabalho com 
pessoas que você sabe serem idôneas, como 
a sua vizinhança e os profi ssionais de outros 
andares. Parece uma dica óbvia, mas a maio-
ria das pessoas sequer sabe o nome do seu 
vizinho. Se ele for comerciante, melhor ainda, 
pois é mais um que está de olho na movimen-
tação da rua. Tenha contato, telefones; um 
ajuda a vigiar o outro. Também é importante 
que estes conheçam a sua rotina de trabalho, 

Que país é esse?

fazendo contato com você em 
caso de alteração. É um tomando 
conta do outro.
 Mantenha -se atualizado a res-

peito da movimentação de pes-
soas que estejam ou tenham es-
tado presentes próximo ao seu 
local de trabalho. Em caso de 
suspeita, peça à polícia que faça 
uma averiguação. Ligue 190 para 
a Polícia Militar ou 1532, para a 
Guarda Municipal. 
 Faça investimentos em câmeras 

te do trafi cante “Matemático” e 
banir a ação dos policiais ao invés 
de fazer uma campanha contra a 
violência e de valorizar a polícia 
brasileira, que acaba sendo tão 
vítima quanto nós, civis.  E os di-
reitos humanos? Que direitos são 
esses? Seriam o de matar e não 
ser punido?  Que país é esse? E 
quantos colegas são diariamente 
vítimas de furto, assalto e outras 
violências, como toda a popula-
ção, e nada muda? Precisamos 
gritar por segurança, por paz! 
Comecemos adotando condutas 
pessoais que podem fazer a dife-
rença no dia a dia.

DICAS DE SEGURANÇA
NOS CONSULTÓRIOS
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que gravem a entrada e a saída 
de pessoas. Coloque avisos como 
“Sorria, você está sendo fi lma-
do”, pois, a exemplo das agências 
bancárias, desestimulam práti-
cas criminosas. Geralmente, o 
bandido não quer um confronto, 
mas a maior difi culdade possível 
em ser reconhecido. As centrais 
de gravação de imagens podem 
ser instaladas à distância, fora do 

consultório, para o caso de tentativa de exclu-
são das gravações.
 Use os serviços de uma empresa de seguran-

ça. Geralmente, eles fazem a instalação de alar-
mes, sensores e botão de pânico para casos de 
assalto. Cobram mensalidades para monitorar 
seu consultório 24 horas por dia.
 Instale uma campainha de emergência que 

pode ser luminosa, em local discreto, junto à 
recepção. 
 Procure atender até as 19 horas, no máximo.

 Selecione, como últimos pacien-
tes, aqueles já conhecidos, os 
encaminhados por outro colega 
ou que tenham ligado antecipa-
damente. Pergunte ao colega se 
ele conhece o paciente que está 
encaminhando. Paciente depois 
das 18 horas somente aqueles 
de quem você tem identifi cação, 
número de telefone, endereço re-
sidencial, local de trabalho e co-
nhecimento prévio, inclusive de 
acompanhantes.

 Tenha um controle de identifi cação de pes-
soas que entram ou saem do seu local de tra-
balho. Não permita que amigos ou parentes de 
seus funcionários permaneçam no local sem 
uma fi nalidade específi ca.
 Fique sempre com as portas do consultório 

fechadas. Utilize grades nas portas para difi cul-
tar a entrada de estranhos. Só abra a porta de-
pois de a pessoa se identifi car e mesmo assim 
exija documentos. Tenha na porta um porteiro 
eletrônico com câmara.
 Caso suspeite da pessoa, jamais abra a porta 

do consultório, chame imediatamente a polícia 
e avise o vizinho. 
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 Evite fi car sozinho(a) no consultório, pois isso 
pode contribuir para a ação dos bandidos.
 Mantenha -se sempre em local iluminado e 

com movimento de pessoas.
 Procure conversar com o porteiro para que, 

em qualquer urgência, possa solicitá -lo.
 Combine códigos com a recepcionista que se-

jam indicativos para que ela chame a polícia.
 Não use, durante o atendimento, objetos pes-

soais de alto valor.
 Não deixe à vista os equipamentos e os obje-

tos que forem possíveis de serem guardados, 
evitando a cobiça.
 Saia do consultório sempre acompanhado(a) 

pelo atendente, pelo último paciente ou de um 
serviço de segurança.
 Visualize com antecedência o cenário em que 

se encontra o seu veículo ou para onde você irá.
 Se trabalhar em horário mais avançado, du-

rante a noite ou em pronto atendimento, solici-
te, para o local, um patrulhamento mais osten-
sivo da Polícia Militar ou da Guarda Municipal.
 Não atenda “orçamento” de porta! A maio-

ria dos dentistas que sofreram algum tipo de 
assalto em seu consultório foram vítimas do 
ladrão de ocasião. Se aumentar a difi culdade 
para o bandido, as chances de ele dar meia-
-volta e ir embora são muito grandes.
 Fique atento a pacientes de urgência 

comunicando -se com eles somente pelo in-
terfone, fazendo perguntas -chave pelas quais 
perceberá suas reações e real necessidade 
do atendimento. Se for alguma pessoa mal-
-intencionada, desistirá dos vários obstáculos 
que foram colocados e da exposição provocada 
nessas simples perguntas. Se for um paciente 
indicado, fi ca mais fácil ter referências. Exem-
plo:
 - Você foi indicado por quem?
 - O doutor(a) está em atendimento neste mo-
mento e o procedimento levará X horas. Você 
gostaria de marcar um dia ou horário para pas-
sar em consulta? Se a resposta for afi rmativa, 
complemente:
 - Por favor, seu nome completo, telefone para 
contato, data de nascimento e CPF.
 Procure receber os seus honorários sempre 

em cheque, depósito em conta ou cartão de 
crédito/débito.

 Se possível, tenha um cofre no 
consultório, sob sigilo. Não man-
tenha grandes importâncias no 
seu local de trabalho. Deposite-
-as gradativamente conforme for 
recebendo.
 Avise a perda ou roubo de che-

ques imediatamente. O banco irá 
bloquear o pagamento dos che-
ques cujos números forem infor-
mados.
 Comunique à Polícia Civil, fazen-

do um boletim de ocorrência, o 
desaparecimento de cheques ou 
de furto.
 Guarde os cheques cancelados 

e talões novos em local seguro. 
Rabisque os cheques cancelados 
antes de rasgá -los.
 Cruze todas as folhas de cheque 

em branco. 
 Notifi que o banco sobre liga-

ções telefônicas suspeitas rece-
bidas. Nesses casos, a pessoa 
que entrou em contato com você 
costuma fazer perguntas sobre 
informações de conta corrente ou 
para checar extratos.
 Comunique imediatamente ao 

banco o não recebimento de al-
gum boleto de conta mensal. Al-
guém pode ter desviado essa cor-
respondência com um aviso falso 
de mudança de endereço, para 
ter acesso às suas informações.
 Confi ra sempre seus extratos 

mensais e verifi que se não há 
nada de suspeito.
 Seja cauteloso ao dar informa-

ções pessoais e informações de 
conta bancária por telefone, pes-
soalmente ou pela internet.

Seee ppppposososo sís vel, tenha um cofre noo
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 O envio de um ofício do Conse-
lho Regional apontando irregula-
ridades em vaga anunciada pela 
Prefeitura de Jaguariúna resultou 
em anulação do processo licitató-
rio.  Atento à legislação que rege o 
exercício das profi ssões de odon-
tologistas e de técnicos em prótese 
dentária e diante de edital convoca-
tório de licitação para a execução 
de próteses dentárias, incluindo 
provas e montagem, publicado pela 
Prefeitura Municipal de Jaguariúna, 
o Conselho Regional de Odontolo-
gia de São Paulo (CROSP) solicitou, 
por meio do envio de um ofício, a 
suspensão do processo até que 
algumas alterações fossem provi-
denciadas. A suspensão aconteceu 
no mesmo dia.  Segundo o edital, o 
candidato selecionado deveria, en-
tre outras atribuições, realizar pro-
vas e ajustes de peças protéticas, 
moldagens e tomada de oclusão, 
atividades que são privativas da 

CROSP impede licitação 
lesiva à Odontologia

profi ssão de Cirurgião -Dentista e regulamentadas 
pela Lei nº 5.081/66, não de técnico em próteses 
dentárias.  Assim, um protético que realizar tais 
procedimentos recairá no tipo penal previsto no 
Art. 282 do Código Penal Brasileiro, cometendo cri-
me de exercício ilegal da Odontologia.  “É necessá-
rio que sejam observadas as competências legais 
de cada profi ssão, seja de Cirurgião -Dentista, téc-
nico em próteses dentárias ou demais auxiliares, 
respeitando suas limitações de atuação”, alerta 
o Dr. Cláudio Miyake, presidente do CROSP.  Vale 
destacar que técnicos em prótese dentária e labo-
ratórios de prótese dentária possuem o dever legal 
de inscrição e registro no Conselho Regional de 
Odontologia de São Paulo.
Fonte: assessoria de imprensa do CROSP.

A ACDC apoia as providências tomadas pelo 
CROSP e solicita a todos os colegas que, atentos, 
denunciem as possíveis faltas éticas e de procedi-
mentos praticadas por qualquer órgão ou entidade, 
independente de sua natureza, pois está em jogo a 
nossa valorização e a da profi ssão que exercemos. 
Esse é um alerta geral para todos os envolvidos na 
prática odontológica, em todos os níveis e funções.

 É necessário que sejam observadas as competências 
legais de cada profi ssão, seja de Cirurgião -Dentista, 
técnico em próteses dentárias ou demais auxiliares, 
respeitando suas limitações de atuação 
Dr. Cláudio Miyake

PALESTRA “VAMOS NOS PROTEGER”
DATA: 23/07/2013
HORÁRIO: 19H30
LOCAL: ANFITEATRO ACDC

O CROSP, em parceria com a ACDC, ofere-
cerá aos colegas de Campinas e região uma 
palestra na qual serão apresentados:

• Novos canais de comunicação para denún-
cias de crimes contra os profissionais da área;
• Cartilha com dicas de segurança para con-
sultórios odontológicos;
• Aplicativo de segurança para computado-
res, smartphones e tablets.
Confirme sua presença até o dia 19/07 atra-
vés do fone (19) 3773-8080.

PALESTRA “VAM
DATA: 23/07/20
HORÁRIO: 19H30
LOCAL: ANFITEA

O CROSP, em par
ceceecececececececc áárárárárárárá aaaaaaosooo  colegas
papapapapapapapallelelelelelelestsstststststrarararara nnnna qual se
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de mulher para mulheres

 Ao longo destes quase três 
anos, como Vice -Presidente 
da ACDC, tive a oportunidade 
de aprender muito sobre nossa 
profi ssão, os colegas e o com-
portamento do ser humano. 
 Tive a honra de conviver com 

pessoas mental e socialmente 
incríveis. Tive o prazer de trocar 
ideias e partilhar momentos com 
pessoas que considero amigos 
e mestres. Vivi ótimas experiên-
cias, mas percebi que nem tudo 
são fl ores... Notei, por exemplo, 
que poucos fazem e muitos fa-
lam,  que existe uma cultura 
baseada em reclamar, sem ati-

Carla Octaviani

tude que sustente o ponto de vista colocado. 
Percebi que muitos se preocupam com a vida 
dos outros, porque não sabem como lidar com 
a própria. Entendi que só os felizes e alegres 
desejam aos outros felicidade e alegria, pois 
não é possível dar o que não se tem. Então, a 
todos os que estão lendo esta coluna e que 
de alguma forma me acompanharam ao longo 
desses últimos anos, agradeço pela compa-
nhia e desejo que vivam e deixem viver! Vamos 
ser felizes!

Grande beijo e até a próxima,

Carla Octaviani
Vice -Presidente

Vivam e deixem viver
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Para anunciar, entre em contato com a ACDC através do fone (19) 3773 -8080 ou e -mail: jornal@acdc.com.br 
 Características do anúncio  Medida: 6 x 2,5 cm  Conteúdo: área de atuação do profi ssional, nome, endereço, 

telefone, e -mail ou site  Valores (por inserção): 1 x R$ 50,00 (edição única); 2 x R$ 45,00 (duas edições); 6 x 
R$ 40,00 (seis edições)

CIRURGIA ORTOGNÁTICA  - ATM  - IMPLANTES
Nilesh J. Moniz  - CRM 151762/CRO 68310
Rua Eduardo Lane, 117  - sala 03�
Guanabara  - Campinas/SP
Tel.: (19) 3213 -6836
www.nileshmoniz.com.br 

ENDODONTIA BIOMECÂNICA  - TRAUMATISMO 
DENTÁRIO
Celi Queluz V. Souza Ferreira  - CRO 42.997
Rua Embaixador Pedro de Toledo, 358
Centro  - Itapira/SP
Tel.: (19) 9205 -6780 / 3863 -1992
odontobiomec@bol.com.br

FISIOTERAPIA AVANÇADA  - DOR NA COLUNA 
E IRRADIADA
Abnel Alecrim Andrade  - Crefi to -SP: 33.269
Av. Dr. Heitor Penteado, 428
Taquaral  - Campinas/SP 
Tel.: (19) 3308 -6330 / 3212 -1140���� 
contato@pensandosaude.com.br  
www.pensandosaude.com.br

IMPLANTE  - REABILITAÇÃO ORAL 
Milton Edson Miranda  - CRO 6769
Rua José Inocêncio de Campos, 153  - conj. 84 
Cambuí  - Campinas/SP  - Tel.: (19) 3254 -7288
memiranda@memiranda.com.br
www.memiranda.com.br

IMPLANTODONTIA  - ENX., S. LIFT, C. IMEDIATA
Benedito Umberto Bueno  - CRO 19590
Rua dos Alecrins, 567  - Cambuí  - Campinas/SP
Tel.: (19) 3254 -6237/ 3252 -9146
bubueno@uol.com.br

IMPLANT.  - PERIO  - PLÁSTICA PERIODONTAL
Danilo Lazzari Ciotti  - CRO 68012
Rua Pereira Tangerino, 225 
Jd. Guanabara  - Campinas/SP
Tel.: (19) 3241 -5165
www.implanteperio.com.br

LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA 
João Ferreira Freire  - CRO/TPD 2135
Rua Com. Vicente Amato Sobrinho, 490
Bairro das Palmeiras  - Serra Negra/SP
Tel.: (19) 3842 -1928 / 9786 -9899
protesefreire@hotmail.com

LABORATÓRIO DE PRÓTESE ODONTOLÓGICA
Ivan Santana Junior  - CRO/TPD 5607
Rua Dr. Theodoro Langard, 53 
Bonfi m  - Campinas/SP
Tel.: (19) 3242 -8340
atendimento@prodontos.com.br

ODONTOPEDIATRIA
Márcia Regina Santaella  - CRO 24602
Rua Dr. Emílio Ribas, 776  - conj. 52
Cambuí  - Campinas/SP
Tel.: (19) 3254 -0494
marcia.santaella@uol.com.br

ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL
Fernando Penteado Lopes da Silva  - CRO 61949
Rua José Inocêncio de Campos, 153  - conj.23/24
Cambuí  - Campinas/SP
Tel. (19) 3251 2099 / 3251 4484
penteado_fer@yahoo.com.br

LABORATÓRIO DENTÁRIO  - PRÓTESES 
FIXAS/METAL FREE
ED  - Ednilson Francisco  - CRO/TPD 5158
Rua General Osório, 1886
Cambuí  - Campinas/SP
Tel.: (19) 3294 -4896
edlaboratorio.dentario@hotmail.com

IMPLANTODONTIA E PERIODONTIA
André Fagundes Nunes  - CRO 74907
Campinas/SP 
Tel.: (19) 3237 -9907 / 7810 -4792
andrefnunes@hotmail.com

ORTODONTIA LINGUAL  - 
EXCLUSIVAMENTE
José Luiz Ribeiro da Silva  - CRO 39882
Rua José Margarido Costa, 405 
Vila Teixeira  - Campinas/SP
Tel.: (19) 3384 -3180 / 9212 -4830
drjluiz@terra.com.br 
www.bracketinvisivel.com.br

ORTODONTIA, ORTOPEDIA FACIAL 
E DTM
Fernando Delman  - CRO 28651
Rua Dr. Emílio Ribas, 805  - conj. 24
Cambuí  - Campinas/SP
Tel.: (19) 3252 -8890 / 3255 -0168
www.clinicadelman.com

ORTODONTIA, ORTOPEDIA FACIAL 
E DTM
Viviany Couto Carvalho Maia  - CRO 
18264
Av. Monte Castelo, 237 
Jd. Proença  - Campinas/SP
Tel.: (19) 3232 -6929
viviany@maiadentalcare.com.br
www.maiadentalcare.com.br
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