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matéria da capa

10

15
indicador profissional

11

18
personalidade do mês

8

ANÚNCIO (19 x13,3)_Unicred_UniVeículos para revista ACDC.indd   1 11/03/2017   14:27:38



4 5Revista ACDC em Ação Edição 175 | 2017 Revista ACDC em Ação Edição 175 | 2017

ca
rt

a 
ao

 le
ito

r

Caros colegas,

Com grande alegria, inicio esse bate-papo falando do 
grande evento internacional que será realizado em 
nossa casa. O EPPIC Meeting será um evento que deixará 
marcas no legado dos grandes eventos que a ACDC já 
realizou. Estarão presentes dois dos maiores nomes da 
implantodontia mundial, o Dr. Tomas Albrecktsson, de 
Gotemburgo, parceiro direto do Dr. P.I. Branemark, criador 
do implante odontológico, e o Dr. Peter Moy, da Universidade 
da Califórnia (UCLA), centro de grandes pesquisas sobre 
o tema. Acompanhando estas duas estrelas, nomes de 
grande expressão nacional e internacional em implantes 
e próteses abrilhantarão ainda mais a grade científica, 
minuciosamente pensada para agigantar esse evento. 
Serão três dias de muito conhecimento técnico, científico 
e prático, durante os quais serão debatidos os temas 
mais atuais da Odontologia brasileira e mundial. Veja, na 
revista, a grade do evento e inscreva-se para desfrutar 
deste grande momento.

Focando a política associativa, realizou-se uma Assembleia 
Geral Extraordinária, da qual foram partícipes os nossos 
associados e a APCD-Central, na qual foram debatidos os 
artigos pendentes do nosso novo estatuto, para que fosse 
colocado um ponto final neste assunto. Os representantes 
da APCD-Central: seu presidente, Dr. Adriano Albano 
Forghieri; o primeiro vice-presidente, Dr. Juscelino Kojima; 
o tesoureiro Dr. Pedro Antonio Fernandes, acompanhados 
do coordenador do departamento jurídico da APCD, 
o advogado, Dr. André Depari, puderam perceber os 
esforços que estamos a tempos realizando para que seja 
encontrado um denominador comum, assim como também 
puderam sentir a força da entidade ali representada 
pelos seus associados, e principalmente, pelos seus ex-
presidentes e diretores de EAP em defender os interesses 
da entidade para que a ACDC continue sendo respeitada 
e continue crescendo com a força e a pujança que a fez 

atingir os seus 90 anos de vida. Aguardamos alguns 
pormenores do Departamento Jurídico da APCD para que 
concluamos o nosso novo estatuto. Em breve, contaremos 
as definições e as novidades sobre esse assunto.

Colegas, em maio próximo serão realizadas as eleições 
para a direção de mais um triênio de nossa entidade, 
assim como as eleições em todas as nossas regionais 
coirmãs e na APCD-Central. Cabe lembrarmos do nosso 
dever de cidadão e, mais ainda, o dever do associado 
cirurgião-dentista em exercer o seu direito de voto para 
que a nossa entidade de classe seja sempre representada 
por quem respeita os preceitos e a importância política 
associativa da ACDC. Esse ano teremos uma chapa única 
que continua com o propósito de levar a ACDC sempre à 
frente. 

Contamos com a ajuda e o apoio, que sempre nos é dado 
por vocês, colegas. Continuemos fazendo da ACDC um 
lugar de juntar forças e de nos congregarmos em prol 
dessa nossa Odontologia, que tanto nos orgulha. Venha 
nos visitar, acesse o nosso site, siga-nos no Twitter, no 
Instagram e no Facebook, temos sempre algo novo para 
você.

Um forte abraço a todos 
e fiquem com Deus,

Fernando Biolcati Chiantia 
Presidente da ACDC

“Cabe lembrarmos do nosso dever de cidadão e, mais 
ainda, o dever do associado cirurgião-dentista em exercer 
o seu direito de voto para que a nossa entidade de classe 
seja sempre representada por quem respeita os preceitos 

e a importância política associativa da ACDC.”
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podemos trabalhar para reverter, tudo isso é normalmente cíclico e depende 

de seus pontos for tes, fracos e ameaças durante o ano, que podem levar o 

seu planejamento ao sucesso.

Como avaliação de seus pontos for tes/fracos, podemos sugerir que você 

analise como está a sua rede de networking, o retrabalho, as faltas, as 

suas reciclagens profissionais, a sua equipe, a satisfação de seus clientes/

pacientes, os seus investimentos em tecnologia, qual tecnologia administrativa 

você usa para fazer a gestão (sistema de gestão), recolhimento de impostos, 

entre outros.

Defina quais são qualidades e quais são defeitos; planeje uma ação sobre o 

que está ruim e mantenha os esforços onde é bom.

As ameaças atualmente são o desemprego e a inflação “escondida”. Estude 

em seu negócio quantos clientes não retornaram e quais estratégias pode 

adotar para atrair mais retornos e equilibrar o seu fluxo de caixa, diminuindo 

a ociosidade, aumenta o seu rendimento.

Planeje 2017 e colha frutos positivo. Em toda crise existem oportunidades!

Na gestão estratégica aplicamos frequentemente o Ciclo PDCA (PLAN/

planejar-DO/fazer-CHECK/checar-ACT/agir). Estamos no momento de 

planejar o ano que se inicia e, para traçar as metas e colher resultados, 

temos que analisar o cenário, checar os nossos pontos for tes, os pontos 

fracos e as ameaças presentes neste ano.

Administrar é uma rotina vir tuosa. São os detalhes que vão definir o 

sucesso ou não do planejamento. Logo é importante avaliar - item a item 

- o fluxograma de nossos gastos e das receitas anuais com as contas 

fixas e as que poderão surgir como surpresa para saber o quanto custa 

nosso mês de trabalho e quanto teremos que produzir ou ter aquelas 

merecidas férias, por exemplo.

Neste momento pode surgir uma pergunta:

- Sou um profissional autônomo e dependo de receitas flutuantes.Por 

que fazer isso se existem meses que vou ter uma megarreceita e outros 

não?

Para aqueles que possuem uma clientela fidelizada ou que dependem de 

indicação de outros colegas, existe uma rotina de retornos de clientes/

pacientes em seu consultório, sejam particulares ou de convênios; por 

isso fazer o planejamento estratégico é importante visualizarmos os 

meses onde há vacâncias no fluxo de receitas e de despesas; onde 

É hora de planejar 2017 
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Até breve,

André Fizzei Zeferino

2.º vice presidente da ACDC

Para falarmos de economia, temos que saber o seu 
significado; assim a palavra “economia” deriva da junção 
dos termos gregos “oikos” (casa) e “nomos” (costume, 
lei), resultando em “regras ou administração da casa, do 
lar”. Por isso é sempre conveniente conversar com os 
familiares, pois as contas são de toda a família.

Já outra palavra importante é “finanças”, que tem a sua 
etimologia do francês medieval FINANCE, “término de 
uma dívida, quitação”, que veio do latim FINIS, “fronteira, 
limite, fim”. A relação é com o significado de “fim da 
dívida”.

Curioso, não é? Parece que finanças sempre implicam 
em dívidas. Mas não precisa ser assim, pois para ter um 
bom controle sobre suas entradas e saídas de dinheiro, 
existem algumas regras básicas.

Anote suas entradas e saídas: isso é o ponto principal e 
o início do controle. Existem softwares específicos para 
este fim, aplicativos para celulares e tablets, mas não 
são necessários, você pode simplesmente escrever num 
caderno. 

Faça uma previsão de receitas e despesas, sempre 
arredondando as receitas para baixo e despesas para 
cima. Tente manter uma reserva para momentos de 
necessidade (de três a seis meses da média de suas 
despesas).

Principalmente para os profissionais liberais e autônomos, 
que não têm uma receita constante e previsível, administrar 
muito bem as despesas é fundamental; daí sugere-
se um bom costume, que é o de pagar à vista sempre 

que possível, claro. Deixe para pagar a prazo somente 
as compras de maior valor. Mas, mesmo essas, a melhor 
recomendação é a de poupar o dinheiro necessário para 
pagar à vista (um carro, uma casa etc.). Mas, se precisar 
financiar, verifique na cooperativa, que usualmente tem as 
melhores condições.

Muito cuidado ao usar cartões, pois é muito fácil perder a 
conta do que já foi gasto. Depois, quando chega a fatura, 
tem-se dificuldade em pagar o valor total. E por falar nisso, 
você sabe que os juros do parcelamento dos cartões são 
dos maiores, portanto nunca pague parcelado as faturas 
do cartão de crédito.

Resumidamente podemos elencar algumas regras para 
você gerir bem as suas finanças:

• Registre todas as suas despesas. 

• Crie metas para os seus gastos.

• Arredondar despesas para cima e renda para baixo.

• Pague as suas contas em dia.

• Crie prazos para os seus objetivos.

• Fale sobre dinheiro em família.

• Previna-se se sua renda for variável.

Desta forma, você pode ter um controle melhor de seu 
dinheiro e trocar o “sobra mês no fim do salário” para 
“sobra salário no fim do mês”.

Frederico Kolar de Marco

Diretor Financeiro da Unicred Campinas

dicas de economia 
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50 anos fazendo história na 
odontologia de campinas

Dr. Idival Fantinatto é formado pela PUC Campinas, antiga 
UCC e especialista em Implantodontia e Prótese, pela 
UNIARARAS.

Em 1960 foi convocado para o Exército Nacional e 
ingressou no NPOR (Núcleo de Preparação de Oficiais 
da Reserva), que fazia parte do 1º BCCL (Batalhão de 
Carros de Combate Leves). Neste período fez amizades 
com outros alunos e resolveu prestar vestibular de 
Odontologia na PUC de Campinas, finalizando em 1966. 

Sua trajetória na Odontologia começou em 1967, com 
trabalho árduo em um consultório particular instalou sua 
clínica na região do Castelo, Bonfim e Chapadão (bairros 
de Campinas), onde atende até hoje. Em meados do 
mesmo ano foi trabalhar na cidade de Pedreira, num 
consultório de um colega que estava se aposentando. 
Ficou durante 10 anos na cidade da porcelana.

Desde 1970, participa das atividades da ACDC e quatro 
anos depois, na gestão do Dr. Edgard Del Passo, foi 
convidado para organizar o Departamento Esportivo com 
o Dr. Sérgio Lintz. Juntos formaram um time de futebol, 
e o primeiro jogo foi realizado contra o clube de Campo 
Irapuã, em Sousas. 

Continuando como diretor, em 1976 surgiu um desafio: 
arranjar verba para a construção da nova sede, onde 
teria a Praça de Esportes. Como solução, toda a equipe 

saiu às ruas indo em consultórios e clínicas de amigos e 
colegas com o “Livro de Ouro” solicitando ajuda financeira 
para iniciar o projeto. Com muita garra foi possível 
construir a praça que ficou ativa por aproximadamente 15 
anos, com diversas atividades esportivas, principalmente 
com o futebol, que todos os sábados agitava os dentistas 
associados com o famoso “Time dos Boticões”. 

“Sou remido desde 1978, onde nos cotizamos para a 
compra de um terreno na Rua Orlando Carpino, para a 
construção da nova sede”, comenta o especialista.

Em 2005, no 16° COIC, realizado no Galleria Shopping, o 
Dr. Idival organizou a primeira e única Exposição Artística 
de Cirurgiões-Dentistas, que contou com mais de 40 obras, 
como pinturas, gravuras, fotos e esculturas. Além disso, 
conseguiu promover a Feira e Exposição de Carros Antigos. 

Também, na ACDC, foi 2º secretário na gestão de 
1982/1983, 1º vice-presidente nas gestões de 
1984/1985 e 2002/2004, 1º secretário em 1986/1987 
e 2º vice-presidente na gestão 2000/2002. Também foi 
membro do Conselho Deliberativo da APCD Central e hoje 
é membro do Conselho Deliberativo da ACDC.

“A Odontologia é um ramo que está em constante 
avanço tecnológico. Procuro acompanhar as novidades, 
frequentando vários cursos e congressos. Inclusive, 
durante um CIOSP, ao assistir uma palestra do Prof. 
Branemark, pela primeira vez no Brasil, me entusiasmei 
ao ponto de fazer a minha especialização. Por isso, caros 
colegas, fiquem atentos todos os dias, com as variadas 
informações e novidades da profissão, procurem um nicho, 
onde possam fazer um trabalho digno de orgulho pessoal, 
perante seus pacientes e colegas. Meu maior orgulho na 
profissão é ver meus dois filhos Cirurgiões-Dentistas: Dra. 
Patrícia, especialista em Odontopediatria; e o Dr. Flávio 
Eduardo, clínico geral que atua na área de Implantodontia 
e Prótese”, relata. 

Lá se foram 50 anos de história na profissão, comemorado 
no fim de 2016 pelo Dr. Idival junto aos colegas de 
profissão e familiares com muita alegria e felicidade. 
“Quero continuar este trabalho por mais uns anos, se Deus 
assim permitir, e depois me aposentar definitivamente e 
curtir os netos”.
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eleições acdc, apcd e aBcd 
triênio 2017/2020

Diretoria Executiva ACDC
CHAPA ÚNICA
Presidente - Fernando Biolcati Chiantia  
1ª Vice-Presidente - Silvana Ribeiro Roda
2º Vice-Presidente - Marcelo Fizzei Zeferino
Tesoureiro - Thiago Mandarino
Secretário - Fábio Alessandro Simões

Diretoria Executiva APCD Central
CHAPA ÚNICA
Presidente - Wilson Chediek
1º Vice-Presidente - Silvio Jorge Cecchetto
2º Vice-Presidente - Helenice Biancalana
Secretário - Miguel Simão Haddad Filho
Tesoureiro - Pedro Antonio Fernandes

Presidência ABCD Nacional
CHAPA ÚNICA
Presidente - Silvio Jorge Cecchetto
1º Vice-Presidente - Cláudio Barbosa Fontes
2º Vice-Presidente – Lucio Antonio Pereira

Conselho Deliberativo da ACDC
Carla Octaviani
Fabiano Generoso Mendes
Rielson José Alves Cardoso
Sadaiuki Yui
Victor Angelo M. Montalli
Michelle Verola dos Santos
Mirian Garcia Vieitez Cardoso
André Renato Ravagnani Cavarzan
Ellen Cristina Fagnani

Sebastião Pereira dos Santos
Ricardo Campane
Adriano Coli Pelliccioni
Gustavo Fizzei Zeferino
José Carlos Oliveira
Luiz Gonzaga Mantovani
Vania Maria Biglia Mendes Farnetani
Sandro Moraes de Vasconcelos

Conselho Fiscal da ACDC
André Coelho de Faria
Edgard Cesar Zerbinatti

Conselho Eleitoral da ACDC
William Zeitune Junior
Idival Fantinatto
Aloísio Arantes Teixeira

Representantes da ACDC no 
Conselho Deliberativo da APCD
Adriano Coli Pelliccioni
José Reis Gabriel
Luiz Gonzaga Mantovani
Rielson José Alves Cardoso

Composição da Mesa Eleitoral
Presidente - Moacir José Teixeira
Mesários - Bento Francisco Silva e
Wilson Antonio Ribeiro
Suplentes - José Geraldo Fonseca Vieira 
e Maurício Nadruz Barbeiro
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Contato fácil
Os melhOres prOfissiOnais da regiãO, agOra de um 
jeitO muitO mais rápidO e práticO

labOratóriO de prótese OdOntOlógica

ivan santana juniOr - crO/tpd 5607
rua dr. theOdOrO langard, 53 
bOnfim - campinas/sp
tel.: (19) 3242-8340
atendimento@prodontos.com.br

laser, cirurgia e periOdOntia

cassia fukuda - crO 66945
rua jOãO mendes juniOr, 180 
cambuí - campinas/sp
tel.: (19) 3252-2576 / 3213-1330    
www.allaser.com.br

OdOntOpediatria

márcia regina santaella - crO 24602
rua dr. emíliO ribas, 776 - cj. 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 - cjs. 23/24
cambuí - campinas/sp
tel.: (19) 3251-2099 / 99715-2261
penteadolopesortodontia@gmail.com

OrtOdOntia, OrtOpedia facial e dtm
fernandO delman - crO 28651
rua 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
vymaia@yahoo.com.br
www.maiadentalcare.com.br

tOxina bOtulínica, preenchimentO

luciana campOs - crO 50535
av. dr. heitOr penteadO, 1.532 
taquaral - campinas/sp 
tel. (19) 3254-2714/ 99778-4416
lucianarcampos@gmail.com

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 biOdinâmica micrOscópica

celi queluz v. de sOuza ferreira - crO 42997
rua embaixadOr pedrO de tOledO, 358
centrO - itapira/sp
tel.: (19) 3863-1992 / 99205-6780
odontobiomec@bol.com.br

implante - reabilitaçãO Oral - atm
miltOn edsOn miranda - crO 6769
rua barãO de itapura, 2.294 - cjs. 63-69
guanabara - campinas/sp
tel.: (19) 3254-7288
memiranda@memiranda.com.br
www.memiranda.com.br

implantOdOntia - enx., s. lift e c. imediata

beneditO umbertO buenO - crO 19590
rua dOs alecrins, 567 
cambuí - campinas/sp
tel.: (19) 3254-6237 / 3252-9146
bubueno@uol.com.br

implantOdOntia e periOdOntia

andré fagundes nunes - crO 74907
campinas/sp 
tel.: (19) 3237-9907 / 97415-2636
andrefnunes@hotmail.com

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) 3892-4897 / 98193-9350
protesefreire@hotmail.com

Anuncie na ACDC em Ação
Para anunciar, entre em contato com a 
secretaria da ACDC ou através do e-mail: 
revista@acdc.com.br.

características dO anúnciO

Conteúdo: Área de atuação do 
profissional, nome, endereço, telefone, 
e-mail e/ou site.

Valores (por inserção):
1 x R$ 50,00 (edição única)
2 x R$ 45,00 (duas edições)
4 x R$ 40,00 (quatro edições)

No último dia 16 de fevereiro encerraram-se as inscrições para as eleições da ACDC (triênio 2017/2020).
Concorrerão às eleições para representar a nossa Classe Odontológica no próximo triênio os seguintes colegas:

Estarão aptos a votar somente os 
associados efetivos, inscritos a 
mais de 06 meses ininterruptos, e 
remidos, quites com a tesouraria 
e em pleno gozo dos seus direitos 
associativos, e que constem da 
relação de associados na Secretaria 
da ACDC e da Secretaria Geral da 
APCD.

Anote em sua agenda:

Data: 17/05/2017

Quarta-feira

Horário: 12h00 às 20h00

Local: Sede da ACDC

Rua Francisco Bueno de 
Lacerda,300 – Pq. Itália

Participe!

Conselho Eleitoral da ACDC
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APERFEIÇOAMENTO

ACUPUNTURA (APE - 009/2017)
TREINAMENTO DE APERFEIÇOAMENTO 
DE ACUPUNTURA PARA ODONTOLOGIA – 
TEÓRICO E PRÁTICO
Início: 05/2017 |    Término: 10/2017
Frequência: Mensal
Realização: Quinta e sexta-feira,
                  das 8h30 às 17h
Natureza: Teórico - Clínico

DENTÍSTICA (APE - 006/2017)
TREINAMENTO EM RESTAURAÇÕES INDIRETAS 
ANTERIORES E POSTERIORES
Início: 05/2017 |    Término: 09/2017
Frequência: Quinzenal 
Realização: Quarta-feira, das 14h às 20h
Natureza: Teórico - Laboratorial -
  Demonstrativo clínico

DTM (APE - 012/2017)
TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO EM 
DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR E DOR 
OROFACIAL
Início: 05/2017  |    Término: 02/2018
Frequência: Mensal
Realização: Quinta e sexta-feira, das 8h às 18h
Natureza: Teórico - Clínico - Demonstrativo

Professora Coordenadora:
PROF.ª DR.ª FÁTIMA TERESANI STEIN
Especialista em Ortopedia Funcional dos Maxilares- 
CFO.
Mestrado em Ortodontia - SLMandic Especialista 
em Acupuntura CFO.
 Proficiência Internacional em Acupuntura - WFCMS.

Professores Coordenadores:
PROF. MARCELO MARTINS 
Mestre e especialista em Dentística 
Restauradora.

PROF.ª LIANA CLAUDIA BRITTA 
Mestre e especialista em Dentística 
Restauradora.

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 
da ACDC.
Especialista em Prótese Dentária - CFO.

Professora Assistente:
Prof.ª Artemisia Imperia Martini

Professores Convidados:
Prof.ª Adriana Hernandes
Prof.ª Arianne Mendonça de Jesus
Prof. Edson Tanaka
Prof.ª Gabriela Caruso Sales
Prof.ª Lia Paz

Professor Convidado:
Prof. Fernando Rigolin

Professores Assistentes: 
Prof. Celso Quiles
Prof. Getúlio Puntel de Morais Júnior
Prof. Renato Ienny
Prof. Dr. André Porporatti

Professor Coordenador do Curso de 
Aperfeiçoamento em Endodontia da ACDC de 
Campinas.
Professor Coordenador do Curso de 
Microcirurgia Parendodôntica da ACDC 
Campinas/SP.
Professor de Endodontia e Microscopia 
Operatória com cursos ministrados no Brasil 
e no exterior.
Autor de 10 capítulos de livros de Endodontia 
publicados no Brasil.
Autor do livro Endodontia Clínica: a Luz da 
Microscopia Operatória.

Ministradores:
Grupo Camargo de Microendodontia

Professor Coordenador: 
PROF. DR. MAURÍCIO CAMARGO
Especialista, Mestre e Doutor em Endodontia 
pela Faculdade de Odontologia da UNESP 
Araraquara/SP.
Extensão na Pacific Endodontic Research 
Foundation - San Diego/CA.
Professor Coordenador do Curso de 
Especialização em Endodontia da ACDC de 
Campinas.
Professor do Curso de Especialização em 
Endodontia da APCD Regional de São Carlos/SP.
Professor do Curso de Pós Graduação em 
Endodontia da Universidade Autônoma do 
Paraguai - Pierre Fauchard - Assunção/
Paraguai.

ENDODONTIA (APE - 010/2017)
DESMISTIFICANDO A INSTRUMENTAÇÃO 
ROTATÓRIA PARA O CLÍNICO GERAL
Início: 05/2017 |    Término: 04/2018
Frequência: Quinzenal
Realização: Sexta-feira, das 8h às 18h
Natureza: Teórico - Clínico - Demonstrativo

TREINAMENTOS EAP 1º SEMESTRE 2017
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Professores Assistentes:
Prof. Fabiano Generoso Mendes
Prof. Fernando Haruo Ide
Prof. Jorge Luis Enjiu Okazaki
Prof.ª Michelle Miqueleti

Professores Convidados:
Prof. Dr. Adolfo Embacher Filho
Prof. Fábio Colhado Embacher
Prof. Gustavo Romiti

Prof. José Peixoto Ferrão Filho
Prof. Ricardo Tesch
Prof.ª Shirley M. Rosseto
Prof. Roberto Alves Torres
Prof. Jorge Luis Saade
Prof. Otávio Cintra
Prof. Reinildes Ilda Pascoal
Prof. Hideo Suzuki
Prof. Wilson Murata

Professores Convidados:
Prof. César Benedito Vieira
Prof.ª Mônica Ferreira Pereira         

Professor Coordenador: 
PROF. ROGÉRIO RIBEIRO DA SILVA
Especialista em Implantodontia.
Mestre em Implantodontia.

Professor Coordenador: 
PROF. DR. CESAR BENEDITO VIEIRA
Mestrado em Ortodontia pela Uunicastelo.
Especialista em Radiologia pela FOB-BAURU.
Esp.em Cirurgia e Traumatologia 
Bucomaxilofacial pela SLMandic.

Professores Convidados:
Prof. Dr. Jurandir Antonio Barbosa
Prof. Levi Antunes

Professora Coordenadora: 
PROF.ª MARIA EUGÊNIA PINCKE COUTINHO
Especialista, Mestre e Doutora em Ortodontia.

Professor Coordenador: 
PROF. DR. MAURÍCIO CAMARGO
Especialista, Mestre e Doutor em Endodontia 
pela Faculdade de Odontologia da UNESP 
Araraquara/SP.
Extensão na Pacific Endodontic Research 
Foundation - San Diego/CA.
Professor Coordenador do Curso de 
Especialização em Endodontia da ACDC de 
Campinas.
Professor do Curso de Especialização em 
Endodontia da APCD Regional de São Carlos/SP.
Professor do Curso de Pós Graduação em 
Endodontia da Universidade Autônoma do 
Paraguai - Pierre Fauchard - Assunção/

ENDODONTIA (APE - 011/2017)
COMO SOLUCIONAR OS ACIDENTES E 
COMPLICAÇÕES ATRAVÉS DA CIRURGIA 
PARENDODÔNTICA
Início: 04/2017 |    Término: 08/2017
Frequência: Mensal
Realização: Segunda a sexta-feira, das 8h às 18h
Natureza: Teórico - Laboratorial - Clínico

IMPLANTODONTIA (APE - 005/2017)
TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO COM 
IMPLANTES CONE MORSE DA CIRURGIA A 
PRÓTESE E CREDENCIAMENTO EN PRF/
HABILITAÇÃO EM VENOPUNÇÃO
Início: 05/2017 |    Término: 04/2018
Frequência: Quinzenal
Realização: Sábado, das 8h às 18h
Natureza: Teórico - Prático - Cirúrgico - 
Protético

ORTODONTIA (APE - 015/2017)
TREINAMENTO AVANÇADO DE 
ORTODONTIA- PARA ESPECIALISTAS EM 
ORTODONTIA
Início: 05/2017 |    Término: 04/2019
Frequência: Mensal
Realização: Terça e quarta-feira, das 8h às 18h
Natureza: Teórico - Clínico

ORTODONTIA (APE - 013/2017)
TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO EM 
ORTODONTIA
Início: 05/2017 |    Término: 04/2019
Frequência: Mensal
Realização: Quinta e sexta-feira, das 8h às 18h
Natureza: Teórico - Laboratorial - Clínico

Paraguai.
Professor Coordenador do Curso de 
Aperfeiçoamento em Endodontia da ACDC de 
Campinas.
Professor Coordenador do Curso de 
Microcirurgia Parendodôntica da ACDC 
Campinas/SP.
Professor de Endodontia e Microscopia 
Operatória com cursos ministrados no Brasil 
e no exterior.
Autor de 10 capítulos de livros de Endodontia 
publicados no Brasil.
Autor do livro Endodontia Clínica: a Luz da 
Microscopia Operatória.
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ATUALIZAÇÃO

Ministradores:
Prof. Alexandre Pinheiro Lima
Prof. André Renato Ravagnani Cavarzan
Prof.ª Erica Vedovato
Prof. Leandro Augusto Pinto Pereira
Prof. Luis Fernando Chequin Rossi
Prof. Nilden Carlos Alves Cardoso

Professora Assistente:
Profa. Marignês Theotonio dos Santos Dutra

Professor Coordenador: 
PROF. FAUSTO LUIZ ALVES 
Professor Universitário e de MBA.
Consultor de Empresas.
Pós-Graduado em Economia, Administração e 
Marketing.

Professor Coordenador: 
PROF. DR. RIELSON JOSÉ ALVES CARDOSO  
Mestre em Endodontia pela FOUSP.
Doutor em Endodontia pela FOUSP.
Prof. Titular de Endodontia da Faculdade 
SLMandic.

Professor Coordenador: 
PROF. DR. EDUARDO PEDRAZZA DUTRA  
Cirurgião-Dentista graduado pela Pontifícia 
Universidade Católica de Campinas - em 1988.
Presidente e Vice-Presidente da Associação 
Brasileira de Estudos e Pesquisas dos Odores 
da Boca (ABPO) - atual ABHA (Associação 
Brasileira de Halitose), nas gestões de 
2004/2007 e 2001/2004, respectivamente.
Curso de Especialização no tratamento 
da Halitose, em 2005, na Faculdade de 
Odontologia SLMandic, em Campinas - MEC.
Especialista em Periodontia.
Especialista em Implante.
Diretor do GE em Halitose na APCD-Central/SP.

Professor Coordenador: 
PROF. FAUSTO LUIZ ALVES 
Professor Universitário e de MBA.
Consultor de Empresas.
Pós-Graduado em Economia, Administração e 
Marketing.

Professor Coordenador: 
PROF. FAUSTO LUIZ ALVES 
Professor Universitário e de MBA.
Consultor de Empresas.
Pós-Graduado em Economia, Administração e 
Marketing.

ASB/RECEPÇÃO (ATU - 003/2017)
TREINAMENTO: ATENDIMENTO NOTA 
10 - PARA ASSISTENTES, AUXILIARES, 
RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS
Início: 05/2017 |    Término: 05/2017
Frequência: Semanal
Realização: Sábado, das 8h às 12h
Natureza: Teórico - Clínico - Estudo de casos

ENDODONTIA (ATU - 008/2017)
TREINAMENTO: IMERSÃO DE INICIAÇÃO EM 
MICROSCOPIA OPERATÓRIA
Início: 06/2017 | Término: 06/2017
Frequência: Semanal
Realização: Quinta-feira, das 14h às 22h; 
sexta-feira e sábado, das 8h às 18h
Natureza: Teórico - Clínico - Demonstrativo

HALITOSE (ATU - 006/2017)
TREINAMENTO: HALITOSE - DA 
SEMIOGÊNESE AO TRATAMENTO
Início: 05/2017 |    Término: 07/2017
Frequência: Mensal
Realização: Sexta-feira e sábado, das 8h30 às 
18h
Natureza: Teórico - Clínico

GESTÃO (ATU - 005/2017)
GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
PARA CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS
Início: 05/2017 |    Término: 05/2017
Frequência: Semanal
Realização: Quinta-feira, das 8h às 17h
Natureza: Teórico - Prático

GESTÃO (ATU - 004/2017)
TREINAMENTO: “APRENDA A LIDERAR 
SUA EQUIPE”
Início: 04/2017
Término: 04/2017
Frequência: Semanal
Realização: Sábado, das 8h às 14h
Natureza: Teórico - Prático
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Professora Coordenadora: 
PROF.ª DARLENE DA LUZ BOLDRINI   
Cirurgiã-Dentista formada pela Universidade 
São Paulo.
Especialista em Periodontia.
Pós-Graduanda em Prótese Dentária - FOP 
Unicamp.
DSD - Team.

Professora Coordenadora: 
PROF.ª LUCIANA RIBEIRO DE CAMPOS    
Especialista e Mestre em Prótese Dental 
Doutoranda em Clínicas Odontológicas com 
pesquisa em Toxina Botulínica. 
Ministra palestras e cursos de capacitação em 
Toxina Botulínica há 5 anos, nas cidades de 
São Paulo, Campinas, Araraquara e Brasília.
Ministra cursos de Capacitação em 
Preenchimento Facial e Vitamina D na 
Odontologia. Autora do capítulo Tratamento 
do Bruxismo com Toxina Botulínica, no livro 
“Toxina Botulínica e Preenchimento” (RGO).

Professora Coordenadora: 
PROF.ª LUCIANA RIBEIRO DE CAMPOS    
Especialista e Mestre em Prótese Dental 
Doutoranda em Clínicas Odontológicas com 
pesquisa em Toxina Botulínica. 
Ministra palestras e cursos de capacitação em 
Toxina Botulínica há 5 anos, nas cidades de 
São Paulo, Campinas, Araraquara e Brasília.
Ministra cursos de Capacitação em 
Preenchimento Facial e Vitamina D na 
Odontologia. Autora do capítulo Tratamento 
do Bruxismo com Toxina Botulínica, no livro 
“Toxina Botulínica e Preenchimento” (RGO).

Professor Coordenador: 
PROF. FERNANDO PENTEADO LOPES DA SILVA  
Doutor em Ortodontia pela FO-USP.
Visitor Scholarship pela Universidade de 
Illinois, em Chicago. 
Mestre e Especialista pela UMESP. 
Residência pelo Hospital de Reabilitação de 
Anomalias Craniofaciais (HRAC-Centrinho), 
USP-Bauru.

PLANEJAMENTO DIGITAL (ATU - 001/2017)
TREINAMENTO: PLANEJAMENTO DIGITAL
Início: 05/2017 |    Término: 05/2017
Frequência: Diária
Realização: 24, 25 e 26/05/2017 - Quarta, quinta 
e sexta-feira, das 8h às 18h
Natureza: Teórico - Prático - Demonstrativo

TOXINA BOTULÍNICA E ESTÉTICA (ATU - 010/2017)
TREINAMENTO: HARMONIZAÇÃO E 
TERAPÊUTICA OROFACIAL COM TOXINA 
BOTULÍNICA E ÁCIDO HIALURÔNICO NA 
ODONTOLOGIA
Início: 06/2017 |    Término: 06/2017
Frequência: Diária
Realização: Quinta, sexta-feira e sábado, das 8h 
às 18h 
Natureza: Teórico - Laboratorial - Clínico (Hands 
on)

TOXINA BOTULÍNICA E ESTÉTICA (ATU - 011/2017)
PREENCHIMENTO FACIAL NA ODONTOLOGIA
Início: 06/2017 |    Término: 06/2017
Frequência: Diária
Realização: Sábado, das 8h às 18h 
Natureza: Teórico - Clínico - Demonstrativo

ORTODONTIA (ATU - 002/2017)
TREINAMENTO: ORTODONTIA PREVENTIVA-
INTERCEPTIVA E ORTOPEDIA FACIAL 
PARA ODONTOPEDIATRAS: ABORDAGENS 
ATUALIZADAS ENVOLVENDO AS IDADES 
DENTÁRIAS DECÍDUA E MISTA
Início: 04/2017  | Término: 01/2018
Frequência: Bimestral
Realização: Sexta-feira, das 8h30 às 17h30
Natureza: Teórico com discussão de casos 
clínicos
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Venha fazer parte
da EAP/ACDC!

Informações e inscrições:
(19) 3773-8080
www.acdc.com.br/eap 
Para efeito de preenchimento das vagas 
dos treinamentos, será obedecida a 
ordem de chegada das inscrições. 
Só serão reembolsadas as inscrições 
quando o treinamento for cancelado. 
Observação: no ato da inscrição, 
apresentar o comprovante de associado 
da ACDC ou de uma das entidades: 
APCD-Regional; ABCD, ABO-DF, ABO-
MG, ABO-MT, ABO-PR ou ABO-RJ. A não 
comprovação implicará na alteração do 
valor da inscrição e das parcelas do 
treinamento. Além disso, será cobrado 
duas vezes o valor estipulado. 
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ANTONIAZZI NA ACDC

Primeiro eu conheci o professor, depois conheci o 
homem, em seguida conheci o mestre, um pouco depois, 
o grande orientador e o grande mestre. De pronto 
entendi a quem eu deveria seguir, seguir seus passos, 
seus conhecimentos, toda a sua capacidade de transitar 
em todos os ambientes, na academia, nas entidades de 
classe, na sociedade, nas sociedades de pesquisa, enfim, 
por todos os cantos. 
Prof. Dr. João Humberto Antoniazzi, foi assim que o 
conheci, depois virou Antoniazzi e em seguida como 
os mais chegados, como os seus melhores amigos, as 
vezes também o chamava carinhosamente de Tonico. 
É inesquecível aquele seu olhar terno, sempre nos 
olhando com carinho, olhar de quem estava sempre 
cuidando da gente. Um homem que produziu ciência, 
amizades, regimentos, estatutos, foi mentor em todos os 
lugares por onde passou, tornando-se referência para 

todos aqueles que o cercavam ou se aproximavam. 
Transformou congressos, reuniões de entidades 
associativas, de pesquisas, tudo com sabedoria, 
inteligência e principalmente ética, sempre pensando 
nas entidades, nas instituições e não em si próprio, 
sempre foi assim. Desde o começo, vi no Antoniazzi 
uma pessoa completamente diferente, em todas as 
oportunidades, nunca negando nada a ninguém, uma 
opinião, um conselho, uma discussão, uma reflexão e 
isso era o que ele mais gostava de fazer, pensar em 
mudanças, sempre buscando mudar para melhorar. 
Portanto, as coisas confundem se misturam o tempo 
todo, porque ás vezes eu o via, o tratava e o sentia 
como um grande professor e outras como um grande 
mestre a quem a gente deve seguir, e outras vezes 
como um grande orientador, orientando seus passos, 
pensamentos e attitudes, em todos os campos das 
nossas vidas. Ele sempre trazia à nós os seus melhores 
amigos, os amigos que também faziam e continuam 
a fazer a diferença, portanto, não desfrutávamos 
somente da presença dele mas desfrutávamos também 
de todos aqueles de quem ele era amigo, a quem 
ele respeitava, com quem ele atuava como mestre e 
aprendiz. Ele sempre queria aprender, com isso todos 
nós ganhávamos, nos reuníamos em objetivo. Assim, 
dizer das qualidades, dos diferenciais do Antoniazzi não 
é um sentido de bajular, de um exacerbar das avaliações 
dos amigos, não, é reconhecer o que ele realmente foi 
e como continuará sendo nas nossas mentes e nos 
nossos corações. No meu com certeza, porque nele 
deixou marcas indeléveis, deixou um sentido de agregar 
na vida com pessoas que possam produzir com a gente 
novos caminhos, novas direções, pelo menos busca-las 
e nisso ele foi ímpar, e por isto será sempre lembrado. 
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Prof. Dr. João Humberto Antoniazzi
 16/06/1942 |  24/12/2016
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O professor José Gustavo de Paiva dizia que o Antoniazzi 
era uma das pessoas de sua predileção para o confronto 
de ideias e que confrontar ideias e pensamentos com 
ele era sinal de que poderíamos e teríamos que andar 
à frente. Em todas as conversas e todos os encontros 
com ele, sempre foram para acrescentar com toda a sua 
experiência, todo o seu conhecimento, seu carinho e sua 
responsabilidade, como grande educador que ele sempre 
foi. Acho que essa era a sua marca maior, mais do que 
professor, mais do que dirigente classista, mais do que 
um mestre, ele sempre trabalhou em primeiro lugar pela 
educação e pela formação de pessoas, de produzir e 
ajudá-las a melhorar, esse espírito de educador sem foi 
o que sobressaiu. Foi um ícone junto com o Prof. José 
Gustavo de Paiva, de um jeito de pensar, de realizar, e 
de produzir Odontologia e Endodontia diferenciadas, que 
marcam até hoje todos os endodontistas que estiveram 
perto deles, e mesmo aqueles que não tiveram esta 
oportunidade.  O que fica é o reconhecimento daquilo 
que eles juntos produziram para a Odontologia e para 
a Endodontia. O Antoniazzi não via a ciência como algo 
estanque, voltada para ela só, dizia ele que a ciência 
precisaria sempre ser renovada por dentro, no processo 
educacional, no processo da formação do qual ele nunca 

esqueceu e que até o seu último momento lúcido ele fez e 
realizou, aquilo que tratava com paixão, paixão de formar 
novos professores, novos pensadores para a educação. 
Antoniazzi, você foi referência para muitos, para mim e 
para a ACDC, de perto ou distante, sempre importante, 
porque muitos do que aqui vivem, convivem, trabalham 
e ensinam o tinham como referência, mesmo você não 
sendo diretamente da ACDC, mas sempre colaborou 
com esta Entidade nos vários aspectos que compõe 
essa sociedade odontológica, a nossa ACDC. Portanto 
Antoniazzi, você é mais do que merecedor de muitas 
homenagens, tanto que já tínhamos o homenageado  aqui 
na nossa ACDC, como alguém que também foi importante 
nos 90 anos da nossa entidade, sem ao menos ser sócio 
dela, mas sempre participando. Por tudo é que com muito 
respeito e muita gratidão, em meu nome e em nome da 
ACDC, nós te agradecemos muitíssimo e temos certeza 
que mesmo de longe você está e estará sempre perto 
de nós. Muito obrigado é pouco mas são as palavras que 
temos como última homenagem a você. Obrigado por ter 
feito parte da nossa ACDC, da nossa história. Mantenha-
se junto de Deus ajudando a cuidar de nós que aqui 
estamos, saudosos de você!
Do seu eterno amigo, Rielson José Alves Cardoso.

nota de falecimento
Prof. Dr. Elcio Marcantonio 
Faleceu no dia 07 de fevereiro aos 83 anos, em Araraquara, onde foi professor da Faculdade de Odontologia da 
Unesp. Foi professor também nas faculdades da Unaerp e Unifran. Uma pessoa incrível e um profissional com grande 
destaque nas áreas de Cirurgia, Implantodontia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial. 
Sem dúvida, a Odontologia perde um grande mestre!
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A vida é uma aventura inconstante, na qual a única certeza 
é a mudança. Noite e dia, claro e escuro, mover-se e parar, 
unir e separar, entrar e sair, iniciar e concluir... Não há nada 
que esteja sempre igual, estático. Estar consciente deste 
fato, por vezes, pode ser um alívio, mas, quando estamos nos 
sentindo bem, esta “montanha-russa de acontecimentos” 
pode ser assustadora, até mesmo um fardo. Queremos 
tudo como sempre foi. O desconhecido costuma ser o maior 
de todos os medos. Porém, os constantes ciclos pelos quais 
passamos em nossas vidas não devem, necessariamente, 
ser causadores de estresse. Para tal, precisamos aprender 
a não nos apegarmos às situações que vivenciamos. Elas 
vão mudar, certamente. Porém temos a possibilidade de 
escolher como enfrentá-las. Cabe a nós perceber o que 
nos pede cada momento e agir da melhor maneira possível, 
tirando proveito de cada uma das curvas de nossas 
histórias. Com coragem, firmeza, honestidade, flexibilidade, 
coerência, lutando para ultrapassar os nossos limites ou 
sabendo aceitar as nossas limitações, é certo que no fim de 
cada uma delas, teremos apenas do que nos orgulhar. Existe 
tempo para tudo e talvez o tempo para algo que se deseja 
não tenha chegado ou já esteja extinto – faz parte. Vida é 
movimento, não há como ficar parado. Quem não caminha 
para frente, caminha para trás. E, com este pensamento 
claro em nossas mentes e corações, sigamos lembrando de 
nos permitir buscar durante todos os solavancos da vida, o 
amor, a paz e a felicidade.

VIVER=MUDAR

Abraços a todos,
Carla Octaviani

1.ª Vice-Presidente da ACDC

A TAREFA DE ENSINAR A HIGIENIZAÇÃO 
BUCAL NA 1ª INFÂNCIA

A Odontologia para crianças na primeira infância, 
baseia-se na filosofia do atendimento odontológico 
com tratamento educativo e preventivo. A preocupação 
principal está em evitar e diagnosticar precocemente 
lesões de cárie e problemas gengivais, afim de diminuir 
as intervenções curativas. Os procedimentos preventivos, 
assim como os educativos, têm a finalidade de manter a 
saúde bucal desde a primeira dentição.  
Segundo alguns autores, as experiências de cárie são 
relatadas em situações em que é baixo o nível educacional 
dos pais, o que gera uma influência negativa na saúde das 
crianças. Sabe-se também que a doença cárie aumenta 
em função da idade, em consequência do maior número 
de dentes erupcionados, da dieta mais cariogênica e dos 
hábitos não saudáveis de higiene.  
Frente à proposta Prevenção na 1ª Infância de apresentar 
índices menores de cárie, o SORRIR/ACDC realiza 

condutas preventivas, educativas e curativas, na Creche 
Irmã Maria Ângela que tem hoje 182 crianças. Outras 
instituições também são beneficiadas com o programa, 
principalmente no aspecto educativo.
Imbuídos em identificar precocemente aspectos da 
doença cárie, são feitas triagens nas 182 crianças, 
priorizando as que necessitam de atendimento curativo, 
junto ao programa realizado na ACDC. Nossos esforços 
têm gerado resultados positivos a cada ano, desde 
2011, em que temos conseguido reduzir o número de 
lesões cariosas nesta comunidade.
Venha saber mais sobre o programa voluntário do 
SORRIR/ACDC.

Drª Silvana Ribeiro Roda
Coordenadora do SORRIR/ACDC
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