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Vania Maria Biglia Mendes Farnetani

CONSELHEIROS 
Carla Octaviani
Ellen Cristina Fagnani
Fabiano Generozo Mendes
Gustavo Fizzei Zeferino
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José Reis Gabriel

SECRETÁRIO 
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Caros colegas,

Com a energia que precisamos, iniciamos 2018 buscando 
melhorar as nossas vidas em todos os aspectos. 
Confeccionadas as nossas listas de desejos e deveres 
para esse ano, damos o pontapé inicial para que ele tenha 
um início perfeito.

Sabemos que muitas coisas serão alcançadas, outras 
serão adiadas, mas, mesmo assim, vamos em frente com 
a certeza de que os nossos objetivos serão alcançados de 
alguma maneira. E tudo acontece, às vezes com tropeços 
e dissabores, mas acontece.

Assim também é a ACDC, que traça caminhos e objetivos 
que necessitam ser alcançados ao longo desse ano, para 
que a sua história se perpetue e a sua excelência como 
entidade seja mantida. Muitas coisas aconteceram no ano 
que se findou, muito trabalho foi realizado com a estrutura 
e a qualidade que já são premissas de nossa entidade.

Para esse ano de 2018, estamos preparando os nossos 
encontros de especialidades e reforçando a grade 
de cursos de aperfeiçoamento e atualização junto ao 
CTC, para que os nossos colegas possam manter-se 
atualizados para que os serviços oferecidos sejam o 
mote da qualidade dessa nossa odontologia número 1 no 
mundo.

Nossa sede passa por novas reformas para que esteja 
adequada ao mercado e às exigências da vigilância 
sanitária. Está sendo criado um centro de esterilização e 
armazenagem com a finalidade de autoclavar todo material 
que necessite ser usado nos treinamentos e estocá-lo de 
maneira adequada para que não haja qualquer tipo de 
problema.

Equipamentos novos e modernos vêm sendo adquiridos e 
somados aos periféricos de ponta que já são oferecidos. 
A manutenção dos equipamentos é feita periodicamente.

Além de cuidarmos com carinho de nossa sede, também 
trabalhamos paralelamente nas ações políticas, tornando 
a ACDC uma grande parceira e atenta às necessidades dos 
colegas cirurgiões-dentistas de Campinas. Os trabalhos 
de bastidores não costumam ser públicos, e nem precisam 
ser propagandeados, mas sim que sejam trabalhos que 
revertam em benefícios para a entidade e seus sócios.

Estamos em plena mudança com a parceria junto ao 
sistema APCD, que vem passando por mudanças internas 
e que, por muitas vezes, está deixando a desejar quando o 
assunto é seu associado e suas ações políticas de trabalho 
e congregação da classe. Como a ACDC não compactua 
com algumas ideias que estão sendo veiculadas entre os 
nossos associados e conselheiros, estamos trabalhando 
para que a todo e qualquer momento a ACDC, assim 
como o seu patrimônio, sejam resguardados. Mas tudo se 
resolverá a seu tempo.

Colegas, desejo um excelente 2018, e que seus sonhos 
e desejos sejam concretizados esse ano! Não nos 
esqueçamos também de nosso país, que passará por 
momentos de mudanças políticas, com mudanças de 
comportamento e de ética, e que saibamos escolher os 
nossos dirigentes e que, junto a eles, possamos manter 
a nossa classe unida e sempre bem representada nos 
poderes públicos. 

Um forte abraço a todos 
e fiquem com Deus,

Fernando Biolcati Chiantia 
Presidente da ACDC

“...trabalhamos paralelamente nas ações 
políticas, tornando a ACDC uma grande 

parceira e atenta às necessidades dos colegas 
cirurgiões-dentistas de Campinas.” ca
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já sabendo do que precisam, pois tiveram acesso com todas as 
mídias de tecnologia disponíveis. Este paciente/cliente dificilmente 
será fidelizado. Por isso precisamos ser diretos e usar de todo 
conhecimento para conquistar, sustentar a nossa visão e formar um 
relacionamento de confiança. Todo novo planejamento tem que ser 
minuciosamente preciso e dispor de muito recurso tecnológico de 
convencimento (apresentações, peças físicas etc.).

Cuidado, este grupo requer resultados precisos e temos que orientar 
por escrito que a odontologia é uma ciência meio e o tratamento 
proposto tem resultados parecidos e não iguais entre os indivíduos.

A geração Z é aquela que se demonstra introspectiva em 
relacionamentos e está chegando ao mercado de trabalho agora, 
assim não sabemos definir qual será seu perfil de compra e 
pagamento, mas temos subsídios científicos que mostram o alto grau 
de conhecimento e adaptação. Podem se caracterizar no futuro como 
um público mais exigente, mas que não se atenta aos detalhes e não 
tem fidelização. 

Temos, como profissionais, que conquistar a cada retorno e isso 
implica em formar também um relacionamento de confiança e com 
necessidade de retornos periódicos. Mas não se surpreenda se 
eventualmente este paciente/cliente passar um tempo com outro 
profissional.

Também temos que saber que existem indivíduos da geração 
Baby Boomea, X, Y e Z com características e semelhanças de 
comportamento de outra geração. É importante estar atentos a estes 
comportamentos duplos, pois são pacientes/clientes que necessitam 
de atenção dobrada nas negociações.

Com este conhecimento, podemos começar a quebrar o dogma de 
que nossa “carteira de cliente” é própria, isto é, não existe mais o 
seu cliente, mas sim o encanto dele durante um tratamento, basta 
entender se queremos encarar as mudanças ou nos acomodarmos. 
Pense nisso!

Caros colegas, dentre todas as perspectivas de cenário que 
podemos ter para o final deste ano e meados de 2018, uma das 
principais formas de se obter sucesso em vendas é saber qual 
o perfil de pensamento e ação de quem está do outro lado nos 
escutando e comprando nossos produtos.

Coexistem, hoje, quatro grupos ou gerações de pessoas que nos 
procuram:

Os Baby Boomers nascidos na década de 1960, na pós-guerra e 
que não tiveram contato com a tecnologia, muitas vezes tem até 
medo de tentar aceitar a mudança.

A geração X que nasceu na década de 1970, quando apareceram 
os primeiros movimentos de tecnologia.

A geração Y nascida na década de 1980 e que acompanhou todo 
o crescimento tecnológico.

A geração Z nascida nas décadas de 1990 e que vigorou o 
milênio que não vive sem tecnologia.

Os Baby Boomers são aquelas pessoas que viveram sob 
regime de for te hierarquia e respeito às regras. Dificilmente 
contestam seus procedimentos clínicos e o planejamento, e são 
altamente fiéis quando pensam em manter um relacionamento no 
consultório odontológico.

É um paciente que tem dificuldade de lidar com tecnologias 
simples, como boletos e transferências bancárias, mas se 
encanta quando vê um trabalho diferenciado.

A venda facilmente será realizada para este grupo, pois é 
fidelizada, e uma vez conquistada, irá pertencer a sua carteira 
de clientes por muito tempo.

A geração X é aquela que durante muito tempo viveu os primeiros 
recursos tecnológicos e faz-se dividir em dois grupos: aqueles 
que não se adaptaram às mudanças tecnológicas pois também 
viviam sob pressão hierarquizada em seus relacionamentos 
e, aqueles que trouxeram o que era de melhor do passado se 
adaptam totalmente às novas tecnologias e vivem no mundo 
como à geração Y e Z.

Para negociar com o primeiro grupo não adaptado temos que 
ter cautela, pois haverá um conflito entre o certo e errado e, 
algumas vezes, eles procurarão a opinião de outros profissionais 
para verificar o plano de tratamento sugerido. Não se fidelizam 
com facilidade com a tecnologia que é esperada no tratamento, 
mas com ressalvas.

Já a geração X adaptada e a geração Y são aquelas que chegam 
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Um grande abraço!

André Fizzei Zeferino

UM DIFERENCIAL COMPETITIVO 
PARA OS TEMPOS DE ALTA 

DIFERENCIAÇÃO DE ATENDIMENTO
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O cooperativismo de crédito cresce sem parar no mundo 
todo, dada a expansão ininterrupta da demanda por 
financiamentos de pessoas físicas e jurídicas. Mais de cem 
países praticam o cooperativismo, com cerca de 1 bilhão 
de cooperados, 2,6 milhões de transações comerciais, 
US$ 3 trilhões em receitas anuais e 250 milhões de 
empregos gerados.

Essa força do cooperativismo de crédito já foi percebida 
pelo brasileiro, que cada vez mais visa usufruir de seus 
benefícios. Por isso, a UNICRED do Estado de São Paulo 
está em constante crescimento para levar estes benefícios 
às pessoas de todo o Estado.

Cabe aqui uma explicação, pois em maio de 2016 as 
singulares do Estado resolveram sair do sistema UNICRED 
e a UNICRED, na época Campinas, manteve-se fiel a sua 
filosofia, mantendo-se neste sistema. Depois de um ano, 
o Banco Central autorizou nossa expansão para todo o 

Estado.

Esse crescimento estimado está diretamente ligado aos 
benefícios para cooperados. No caso das pessoas físicas, 
por exemplo, conta muito o fato de os juros serem mais 
baixos do que em outras instituições financeiras. Na 
UNICRED, as aplicações financeiras também costumam 
render mais, uma vez que, por definição, não visa ao lucro 
e às sobras, que seriam os lucros (no caso dos bancos), 
elas são distribuídas entre seus associados, na proporção 
de utilização dos serviços.

Já para as pessoas jurídicas, os benefícios também são 
muitos. Num momento em que o desemprego é crescente 
e muitos trabalhadores se tornam empreendedores, a 
UNICRED é um grande apoio na gestão financeira, ajudando, 
inclusive, a reduzir o custo financeiro dos empresários. A 
maioria deles costuma ter muita dificuldade para captar 
recursos e na cooperativa se encontra atendimento 

customizado e todas as 
orientações necessárias 
para a obtenção de crédito 
responsável.

Acima da pujança e dos 
inúmeros benefícios, a 
UNICRED oferece um 
atendimento ao cooperado 
diferenciado e customizado, 
e tecnologia de ponta, base 
de transações financeiras 
ágeis e seguras, que levam 
ao usuário-cooperado uma 
excelente experiência em 
todo tipo de operação.

Frederico Kolar De Marco

Diretor-Superintendente

da Unicred do

Estado de São Paulo
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Contato fácil
Para anunciar, entre em contato com a acDc 
através Do e-mail: revista@acdc.com.br
características Do anúncio

conteúDo: área De atuação Do Profissional, nome, enDereço, telefone, e-mail 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) 

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 oDontológica

ivan santana Junior - cro/tPD 5607
rua Dr. theoDoro langarD, 53 
bonfim – camPinas/sP
tel. (19) 3242-8340
atenDimento@ProDontos.com.br

microscoPia e maPeamento Diagnóstico

celi queluz venturini s. ferreira

cro 42997
rua embaixaDor PeDro toleDo, 358
centro - itaPira/sP
tel. (19) 3863-1992 cel.(19) 99205-
6780
oDontobiomec@bol.com.br

oDontoPeDiatria

márcia regina santaella - cro 24602
rua Dr. emilio ribas, 776 – cJ. 52
cambuí – camPinas/sP
tel. (19) 3254-0494
marcia.santaella@uol.com.br

ortoDontia avançaDa / Dtm
selia rita oliveira - cro 35470
rua Dr. emílio ribas, 805, sl. 43 – eD. sabin

cambuí – camPinas/sP
tel.: (19) 3232-6451/ (19) 97106-3211
gabriela.oDontovitoria@gmail.com

www.oDontovitoria.com.br

cbmf e imPlantoDontia avançaDa

Davi Kirsch - cro 95010
rua Dr. emílio ribas, 805, sl. 43
eD. sabin - cambuí – camPinas/sP
tel.: (19) 3232-6451/ (19)97106-3211
gabriela.oDontovitoria@gmail.com

www.oDontovitoria.com.br

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 com microscoPia

Katia Diniz Da silva - cro 74949
rua Dr. emílio ribas, 805, sl. 43 – eD. sabin

cambuí – camPinas/sP
tel.: (19) 3232-6451/ (19) 97106-3211
gabriela.oDontovitoria@gmail.com

www.oDontovitoria.com.br

imPlante – reabilitação oral - atm
milton eDson miranDa - cro 6769
rua barão De itaPura, 2294 – cJs. 63-69
guanabara – 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

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 / 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 50.535
av. Dr. heitor PenteaDo, 1532 
taquaral – camPinas/sP 
tel. (19) 3254-2714/ 99778-4416
lucianarcamPos@gmail.com
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CORONECTOMIA: TÉCNICA UTILIZADA 
PARA EVITAR PARESTESIA

A remoção dos terceiros molares inferiores inclusos/
impactados é um dos procedimentos cirúrgicos mais 
comum da cavidade oral. Um risco significante, embora 
raro, na remoção dos terceiros molares inferiores é a lesão 
do nervo alveolar inferior (NAI). A incidência pode variar 
de 0,3% a 8,4% e está associada à idade avançada, à 
impacção profunda e à proximidade das raízes com o canal 
alveolar inferior.1

O grau e descrição da sensação alterada, após lesão do 
NAI, é variável e inclui sensação reduzida (hipoestesia), 
sensação anormal (parestesia) e sensação dolorosa 
desagradável (disestesia).

A lesão do nervo alveolar inferior (NAI) pode resultar em 
sensibilidade alterada do lábio inferior, da região do mento, 
dentes e mucosa do lado operado. Esta alteração pode ser 
temporária ou permanente. 

Quando a remoção total do terceiro molar inferior 
apresenta risco elevado de dano ao NAI, nas avaliações 
radiográficas e tomográficas, a técnica da coronectomia 
pode ser recomendada. Esta técnica foi proposta em 1984 
por Ecuyer e Debien.2-5 

A coronectomia é a remoção cirúrgica da coroa do dente 
com a preservação das raízes intactas, o que diminui a 
possibilidade de lesão do nervo alveolar inferior (NAI) 
durante a cirurgia do terceiro molar Inferior. A coronectomia 
visa proteger o NAI, e vem sendo utilizada em casos que 
a radiografia panorâmica e a tomografia computadorizada 
de feixe cônico evidenciam um íntimo contato do nervo 
alveolar inferior com as raízes do terceiro molar inferior. 
1, 4, 6, 7

Essa técnica possui indicação para pacientes com idade 
próxima ou mais que 25 anos, com saúde geral boa, que 
possuam o seu terceiro molar incluso ou semi-incluso em 
posição mesioangular com suas raízes próximas ao NAI 
após avaliação radiográfica e tomográfica, e apresentam 

risco de causarem uma lesão, seja ela temporária ou 
permanente, durante a sua remoção cirúrgica.7

As contraindicações são: impacção horizontal do 
terceiro molar junto ao canal alveolar inferior, onde a 
secção da coroa apresenta alto risco de lesão direta 
do NAI. Presença de lesões e infecção ativa; cáries 
envolvendo a raiz dos dentes; a possibilidade de não 
conseguir a remoção total do esmalte da coroa, porque 
sua retenção está associada com o alto índice de falhas; 
movimentação das raízes durante o procedimento 
indicam sua remoção e quando os segundos molares 
estão sendo distalizados ortodonticamente.6-8

O envolvimento do NAI é uma questão clínica e médica 
legal. Como os danos ao NAI são imprevisíveis, é 
preferível conduzir uma técnica que possa reduzir 
a possibilidade desse envolvimento, evitando suas 
consequências.8 

As complicações, a dor e a alveolite decorrentes da 
coronectomia dos terceiros molares inferiores têm sido 
menores do que as decorrentes da exodontia total 
deles. 3,9

Torna-se mais seguro realizar coronectomia ao invés 
de extração completa em terceiros molares inferiores 
quando eles se encontram muito próximos ao NAI, já 
que a migração da raiz após a coronectomia geralmente 
é assintomática e proporciona uma segunda cirurgia 
para a remoção da raiz com risco reduzido de lesões 
neurológicas.3

As raízes deixadas após a coronectomia não produzem 
complicações em termos de dor, infecção ou predispõe 
ao desenvolvimento de patologias e a migração das 
raízes costuma ocorrer nos primeiros 12 meses após 
a cirurgia, mas pode ser visível radiograficamente a 
partir do 3o. mês, onde a radiolucidez mostra o espaço 
da migração das raízes e não infecção.7,10 
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A técnica cirúrgica aplicada é a convencional para a remoção 
do terceiro molar, incisão retilínea na distal do segundo 
molar com suporte ósseo e relaxante na mesial do segundo 
molar (Figuras 5 e 6), com um retalho mucoperiostal para 
a visibilidade do terceiro molar impactado. Esse retalho 
facilitará a sutura oclusiva importante (Figura 11) para não 
haver exposição pulpar do terceiro molar, prevenindo assim 
infecções pós-operatórias após a coronectomia.1, 7

A ostectomia deve ser realizada visualizando a coroa até o 
limite amelo cementário, ficando 3 a 4 mm abaixo da crista 
alveolar, possibilitando (Figura 7) crescimento ósseo sobre 
as raízes e minimizando o risco de movimentação.3, 5, 7

O seccionamento da coroa é feito com uma inclinação 
de 45 graus no sentido vestíbulo lingual, junto ao limite 
amelocementário, com broca de fissura 702 em movimentos 
de mesial para distal. Uma proteção deve ser feita para 
evitar riscos de lesão do nervo lingual (Figura 1 e 8).7

CASO CLÍNICO 

Paciente A.P.Z., 26 anos de idade, gênero feminino, 
leucoderma, ASA I, compareceu à clínica para se submeter 
à cirurgia de extração de terceiro molar inferior direito 
incluso, impactado, mesioangular (dente 48), com 
radiografia panorâmica. Em virtude da proximidade com 
o NAI, foi solicitada uma tomografia computadorizada de 
feixe cônico (Figura 3), para o planejamento cirúrgico. Na 
região dos cortes 38 a 57, constatou-se o NAI envolvido 
por suas raízes, e a coroa levemente deslocada para 
lingual. Por meio dessa avaliação foi indicada a realização 
da coronectomia.

A paciente foi submetida à profilaxia antibiótica prévia 
(uma hora antes) ao procedimento, com dose de um 
grama de amoxicilina (duas cápsulas de 500 mg). Foi 
realizada a técnica anestésica de bloqueio de NAI e 
complementar do nervo bucal com lidocaína 2%, com 
epinefrina em concentração de 1:100.000 e 2 mL de 
bupivacaina 0,5% com epinefrina 1:200.000.

Figura 1 – Imagem de demonstração da técnica.
Fonte: Sencimen et al., 2010, p. 387.

Figura 2 – RX panorâmico realizado no pré-operatório. 

Figura 3 – Imagens tomográficas de feixe cônico, evidenciando a 
proximidade das raízes com o NAI. 

Figura 4 – Imagem da região de terceiro molar inferior direito. 
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Figura 5 – Incisão sendo realizada. 

Figura 7 – Ostectomia distal e exposição coronária. 

Figura 9 – Coroa removida com a câmara pulpar exposta. 

Figura 11 – Sutura simples de pontos interrompidos. 

Figura 13 – Radiografia periapical demonstrando migração de cinco 
milímetros das raízes. 

Figura 6 – Descolamento mucoperióstico.

Figura 8 – Coronectomia sendo realizada no sentido 
vestíbulo lingual. 

Figura 10 – Imagem da coroa removida. 

Figura 12 – Imagem panorâmica realizada após quatro 
meses da cirurgia. 

Figura 14 – Imagem panorâmica realizada após 2 anos da cirurgia. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A odontologia moderna é baseada no pensamento conservador, 
onde “menos é mais”, de modo a fornecer uma série de benefícios 
para os pacientes e seus dentes.11 Com o progresso da filosofia 
conservadora em outras especialidades da área odontológica, a 
coronectomia é um procedimento cirúrgico conservador, que segue 
essa tendência. Alguns cirurgiões-dentistas consideram a técnica 
viável para prevenir o paciente de possíveis injúrias ao NAI. 

Conclui-se que a coronectomia é uma técnica cirúrgica executada 
com muita precisão, sob rigorosa técnica, apenas na coroa do 
dente; e jamais pode ser confundida com extração interrompida 
após horas de tentativa para se extrair um terceiro molar impactado.

REFERÊNCIAS 
1. Leung YY, Cheung LK. Long-term morbidities of coronectomy on lower trhid 
molarl. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2016 Jan;121(1):5-11.

2. Cilasum U, Yildirim T, Guzeldemir E, Pektas ZO. Coronectomy in patients with high 
risk of inferior alveolar nerve injury diagnosed by computed tomography. J Oral 
Maxillofac Surg. 2011 Jun;69(6):1557-61.

3. Monaco G, De Santis G, Gatto MR, Corinaldesi G, Marchetti C. Coronectomy: a 
surgical option for impacted third molars in close proximity to the inferior alveolar 
nerve. J Am Dent Assoc. 2012 Apr;143(4):363-9. 

4. Franco S, Vignudelli E, Monaco G, Marchetti C. Influence of secondary 
wound healing after mandibular third molar coronectomy. Br J Oral Maxillofac 
Surg. 2017 Feb;55(2):145-9. 

5. Vignudelli E, Monaco G, Gatto MR, Franco S, Marchetti C, Corinaldesi G. 
Periodontal Healing Distally to Second Mandibular Molar After Third Molar 
Coronectomy. J Oral Maxillofac Surg. 2017 Jan;75(1):21-7.

6. Dolanmaz D, Yildirim G, Isik K, Kucuk K, Osturk A. A preferable technique 
for protecting the inferior alveolar nerve: coronectomy. J Oral Maxillofac 
Surg. 2009 Jun;67(6):1234-8.

7. Pogrel MA. Corobectomy Partial Odontotectomy or Intencional Root 
Retention. Oral Maxillofac Surg Clin North Am. 2015 Aug;27(3):373-82.

8. Pogrel MA. Partial odontectomy. Oral Maxillofac Surg Clin North Am. 2007 
Feb;19(1):85-91.

9. Leung YY, Cheung LK. Safety of coronectomy versus excision of wisdom 
teeth: a randomized controlled trial. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral 
Radiol Endod. 2009 Dec;108(6):821-7.

10. Leung YY, Cheung LK. Risk factors of neurosensory deficits in lower 
third molar surgery: an literature review of prospective studies. Int J Oral 
Maxillofac Surg. 2011 Jan;40(1):1-10. doi: 10.1016/j.ijom.2010.09.005. 
Epub 2010 Oct 28.

11. Patel V, Moore S, Sproat C. Coronectomy – oral surgery’s answer to 

modern day conservative dentistry. Br Dent J. 2010 Aug;209:111-4.

Siga a ACDC nas
redes sociais e

fique ligado nas
novidades!

/acdceap

/acdc_campinas



14Revista ACDC em Ação Edição 177 | 2017

OS GRANDES MOMENTOS DE UMA 
HISTÓRIA DE DEDICAÇÃO E AMOR À 

PROFISSÃO E AO ENSINO
Com a certeza de que seu caminho tinha que se voltar 
para o lado acadêmico, o Dr. Rubens Teixeira buscou, logo 
depois de se formar na Pontifícia Universidade Católica 
de Campinas (PUC Campinas), em 1966, oportunidades 
que o levassem de volta à universidade, não somente 
como aprendiz, mas como professor e entusiasta da 
especialização na profissão. Essa vocação também o 
acompanhou durante o período em que esteve à frente 
da Associação dos Cirurgiões-Dentistas de Campinas 
(ACDC) e foi corresponsável pela implantação de vários 
cursos de especialização e aperfeiçoamento na entidade.
Visionário e apaixonado por inovação, o Dr. Rubens 
Teixeira escolheu a profissão de dentista por influência 
do irmão mais velho (Messias), que iniciou o curso um 
ano antes. Quando os dois irmãos estavam formados, 
montaram o primeiro consultório em uma sala 
da casa da família. Depois, cada um seguiu seu 
caminho. 
Especializou-se em Cirurgia e Traumatologia 
Bucomaxilofacial em 1976, pelo CROSP.
“Em 1986 fui eleito presidente com a chapa 
Renovação e a primeira coisa que fiz foi propor 
a mudança do estatuto, no qual a entidade 
passaria a oferecer cursos de especialização aos 
dentistas. Dessa forma, a ACDC passou a oferecer 
conhecimento amplo e formar especialistas em 
diversas áreas”, destaca.
Essa mudança coincidiu com as transformações 
físicas da associação. Nessa mesma época tinham 
sido iniciadas as obras da nova sede na administração 
do Dr. Nelson Barthelson. Entretanto, várias 
circunstâncias levaram a mudanças de rota 
no percurso, já que no final da década de 
1980, a economia brasileira passava por 
uma crise e tudo que foi planejado pela 
diretoria da ACDC no período parecia ruir 
diante da grave situação. 
Foi aí que o Dr. Carlos Alberto Dotto, 
periodontista que seria um dos 

professores de especialização, se comprometeu a 
oferecer o curso e reverter os valores pagos pelos alunos 
à ACDC. O então diretor da Escola de Aperfeiçoamento 
Profissional (EAP), José Luiz Cintra Junqueira, concordou 
com a proposta e o curso teve início. Em seguida vieram 
os cursos de Odontopediatria, Ortodontia e Prótese, além 
dos vários outros cursos de aperfeiçoamento profissional. 
Dr. Rubens Teixeira não esquece dos parceiros que o 
ajudaram nessa empreitada. Algumas histórias chegam 
a ser surreais, como o curso que estava marcado no 
Instituto Agronômico de Campinas com o ortodontista 
americano Andrew Hass. Ele foi convidado pelos Drs. 
Roberto Trevisan e Oscar Aquino para vir a Campinas 

para a aula. Estavam inscritos mais 
de 400 dentistas quando Hass 

foi assaltado em Chicago e 
ficou sem o passaporte. 
Por intermédio e pela 
intercessão do prefeito 
da época, José Roberto 
Magalhães Teixeira (O 
Grama), que também 
era cirurgião-dentista, 

a ACDC conseguiu  com 
o governo militar uma 

autorização para o Hass 
entrar no Brasil, ministrar 

o curso e sair sem a 
necessidade do 

passaporte. 
“Em outra 

pe
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Dr. Rubens Teixeira
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ocasião, fui até a Associação Paulista de Cirurgiões-
Dentistas (APCD) com os Drs. José Luiz Cintra Junqueira, 
Sérgio Cruz e Benedito Umberto Bueno, e conseguimos 
com o Dr. Todescan e sua diretoria a refiliação da ACDC 
à entidade sem o ônus de uma entidade regional, mas 
filiada”, recorda.
“Conseguimos com o Dr. Emil Razuk, presidente do CROSP, 
trazer para Campinas a 1ª. Subsecção do Conselho 
Regional. Antes o cirurgião-dentista tinha que ir a  São 
Paulo para tirar a sua carteira profissional”
O Dr. Rubens Teixeira dedicou oito anos para a ACDC 
– 1986 e 1987 como presidente; 1988 e 1989 como 
diretor da EAP; 1990 a 1994 como presidente - e uma das 
clínicas, com 12 equipos de atendimento aos pacientes 
leva seu nome na entidade. Coordena até hoje o curso 
de aperfeiçoamento em Cirurgia Bucal e Terapêutica 
Medicamentosa nessa instituição.

NA ACADEMIA
Na primeira experiência docente, foi convidado pelo 
professor Silvio Alves de Aguiar para dar aulas na 
Universidade de Araras (Uniararas), onde ficou de 1992 a 
2000. Em seguida, foi convidado pelo professor JJ Barros 

para participar da cadeira de cirurgia na Universidade 
Paulista (Unip), mas por problemas administrativos, optou 
por sair em seguida. Fez o doutorado na UFRJ orientado 
pelo Dr. Benedicto de Campos Vidal, em 1999. Prestou 
concurso e foi professor titular da PUCAMP por 6 meses.
Foi então que o seu companheiro de longa data, o Dr. José 
Luiz Cintra Junqueira o convidou para integrar a equipe 
da recém-inaugurada São Leopoldo Mandic, local em que 
leciona até hoje.
“Nesses 20 anos de docência ajudei a formar muitos(as) 
cirurgiões-dentistas, porém tenho plena convicção que 
ainda aprendo” 

SEM ESQUECER A DIVERSÃO
Para equilibrar a sua rotina profissional, o Dr. Rubens 
Teixeira dedica-se a outras atividades em família ou com 
os amigos. Casado desde 1968 com Maria Inês, tem 
quatro filhos – Guilherme, Gustavo, Eduardo e Fernando 
– e sete netos. 
Gosta de viajar, visitar museus e lugares históricos, ir ao 
teatro e ao cinema; participou de um conjunto - MD6 - 
tocando flauta transversal, mas sua paixão são os livros.
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ACDC INAUGURA CENTRO DE 
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO 

(CTC) PARA MELHOR ATENDER À 
DEMANDA DO MERCADO

O foco do CTC é nos cursos de pós-graduação em nível 
de aperfeiçoamento e atualização profissional
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Atendendo a uma crescente demanda do mercado 
profissional por cursos de atualização e aperfeiçoamento 
em todas as especialidades da odontologia, a Associação 
dos Cirurgiões Dentistas de Campinas (ACDC) está fazendo 
uma ampla mudança na área educacional e transformou a 
Escola de Aperfeiçoamento Profissional (EAP) Professor 
Dr. Joaquim Ferreira Lima, em Centro de Treinamento e 
Capacitação (CTC). A mudança, aprovada por Assembleia 
em 2017, passa a ser efetiva nesse ano.

Com a nova estrutura, estão sendo oferecidos 
aos profissionais cursos de pós-graduação, de 
aperfeiçoamento e atualização, com treinamentos de 
menor duração e conteúdo direcionado. “Mantivemos 
todas as especialidades que tínhamos anteriormente 
em cursos e módulos de menor duração. Nada impede 
que tenhamos treinamnetos mais longos eventualmente, 
sendo de um ou dois anos. Porém, módulos de poucos 
dias ou meses são os mais interessantes no momento 
para nossos alunos”, explica o diretor do CTC, Dr. André 
Cavarzan.

Além das especialidades em odontologia, o CTC também 
conta com módulos em áreas como de gestão de 
consultório e de pessoas. “Nossa estratégia atual é 
oferecer treinamentos objetivos, que vão de encontro 
com as necessidades dos cirurgiões-dentistas”, reforça.

Segundo o Dr. André Cavarzan, na prática o que muda 
para os alunos é a oferta diferenciada de treinamentos 
focados na necessidade do mercado, com assuntos diretos 
e ligados ao consultório. “A ciência evolui muito rápido. A 
Odontologia muda com uma velocidade impressionante e 
todos os anos temos novos conceitos, novas tecnologias, 
novos conhecimentos científicos. O profissional precisa se 
atualizar para não perder oportunidades ou ficar defasado 
no mercado de trabalho. Então, nosso objetivo é trazer 
aos colegas essas informações e o que há de melhor no 
mundo. Não é por acaso que Campinas é reconhecida 
nacionalmente como um centro de excelência dentro da 
Odontologia, com importantes faculdades. A ACDC está 
inserida nesse contexto e é uma força enorme dentro do 
Estado de São Paulo”, diz.

Dr. André Cavarzan conta ainda que um dos fatores mais 
importantes nessa mudança de EAP para CTC foi que o 
corpo docente continuou o mesmo, com os professores 

tradicionais da casa, que são reconhecidos no mercado. 

Com relação à estrutura física para a realização dos 
treinamentos, novas áreas estão sendo implantadas 
para atender melhor os alunos e professores. “Estamos 
fazendo adequações constantes. Agora criamos uma 
Central de Esterilização muito moderna para oferecer 
o máximo de segurança para os nossos alunos e aos 
pacientes atendidos em nossas clínicas. É uma central com 
infraestrutura para gerenciar e fazer esterilização de todo 
instrumental dos alunos e armazenar, quando necessário, 
esse material”, destaca. 

Essa Central de Esterilização também armazena todos 
os equipamentos do CTC que são oferecidos aos alunos 
que estão em treinamentos, como motores elétricos 
de endodontia, motores de implantes e aparelhos de 
localização foraminal para uso em endodontia e bisturi 
eletrônico, além de outros equipamentos utilizados 
durante as atividades clínicas e laboratoriais dentro dos 
treinamentos. “Em breve ampliaremos ainda mais essa 
ala para oferecer mais serviços para os nossos alunos”, 
comenta o diretor do CTC.”

TECNOLOGIA DE PONTA

Uma das premissas do trabalho do CTC é colocar à 
disposição dos professores e alunos uma tecnologia de 
ponta para que o ensino seja de altíssima qualidade. 
“Temos tudo que há de mais moderno no mercado, como 
na área de microscopia. Esse é realmente um diferencial 
importante. Nem todas as escolas possuem condições 
de ofertar isso aos alunos e nós temos microscópios 
em nossos laboratórios multidisciplinares e em nossas 
clínicas”.

CENTRO DE EVENTOS

Paralelamente à inauguração do Centro de Treinamento e 
Capacitação Professor. Dr. Joaquim Ferreira Lima, também 
foi criado o Centro de Eventos da ACDC para oferecer 
ao mercado um espaço para lançamento de produtos, 
treinamentos para equipe, feira comercial ou eventos. 
“Temos uma estrutura grande e que pode ser locada para 
eventos de empresas, como as salas de aula, anfiteatro, 
laboratório e clínicas. O Centro de Eventos vai gerir o uso 
do espaço dentro do CTC”, comenta Dr. André Cavarzan.
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HONRARIA NA CÂMARA
MUNICIPAL DE CAMPINAS

No último dia 22 de setembro, por autoria do vereador Marcos 
Bernardelli, a Câmara Municipal de Campinas realizou na 
ACDC, uma reunião Solene na qual concedeu o diploma de 
Mérito Herbert de Souza - Betinho, aos Drs. Fernando Biolcati 
Chiantia, presidente da ACDC, e Jorge Luís Saade, ex-diretor da 
EAP/ACDC e a Medalha Arautos da Paz para a Associação do 
Cirurgiões-Dentistas de Campinas.

Colegas, familiares e autoridades prestigiaram esse momento 
que foi muito importante para a classe odontológica.

Na mesa diretiva, estiveram presentes o vereador Dr. 
Marcos Bernardelli, que presidiu a solenidade, o vereador e 
conselheiro da ACDC, Dr. Paulo Cesar Haddad, o Dr. Dário Saade, 
Secretário Municipal de Esportes e Lazer, Dr. Victor Angelo 

Montalli, presidente do Conselho Deliberativo da ACDC, 
Dr. Rielson José Alves Cardoso, assessor e conselheiro 
do Conselho Deliberativo da ACDC, Dra. Silvana Ribeiro 
Roda, 1ª Vice-Presidente da ACDC, Dr. Fabio Alessandro 
Simões, Secretário da ACDC, além dos homenageados, Dr. 
Fernando Chiantia e sua esposa, a Dra. Marina Paschoal 
Homem de Melo Chiantia, Dr. Jorge Saade e sua esposa,  a 
Dra. Esther Gomes Saade.

A ACDC e os Drs. Fernando Chiantia e Jorge Saade, 
agradecem o vereador Marcos Bernardelli pelo 
reconhecimento dos trabalhos realizados e também pela 
atenção e parceria ímpar.
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TRAÇANDO NOVAS PARCERIAS
Os Drs. Fernando Biolcati Chiantia e Fabio Alessandro 
Simões, presidente e secretário da ACDC, e o vereador 
Marcos Bernardelli, no último dia 29 de setembro, se 
reuniram com o deputado federal Carlos Sampaio para 
discutir sobre as perspectivas futuras do CTC/ACDC (Centro 
de Treinamento e Capacitação da ACDC) e possíveis 
parcerias com a Prefeitura Municipal de Campinas. 
Também foi afirmado o apoio do deputado, junto ao 
Dr. Cármino Antônio de Souza, secretário da Secretaria 
Municipal de Saúde para a manutenção do Serviço de 
Diagnóstico e Tratamento de Lesões Bucais da Secretaria 
Municipal de Saúde, serviço cujo atendimento é realizado 
pelo Dr. Rogério da Silva Jorge, nas dependências da 
ACDC, junto ao CTC.
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APERFEIÇOAMENTO

ACUPUNTURA (APE - 009/2018)
TREINAMENTO DE APERFEIÇOAMENTO DE 
ACUPUNTURA PARA ODONTOLOGIA – TEÓRICO 
E PRÁTICO. 
Data de início: 03/2018
Data de término: 08/2018
Frequência: 2X ao mês
Realização:  sextas-feiras, das 8h30 às 17h30 
Natureza: Teórico - Clínico

CIRURGIA (APE - 002/2018)
TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO 
EM CIRURGIA BUCAL E TERAPÊUTICA 
MEDICAMENTOSA
Data de início: 03/2018
Data de término: 12/2018
Frequência: Quinzenal
Realização: Quarta-feira, das 8h às 18h
Natureza: Teórico - Prático - Clínico - 
Demonstrativo 

CIRURGIA EM ODONTOPEDIATRIA 
(APE - 005/2018)
TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO EM 
CIRURGIA BUCAL EM ODONTOPEDIATRIA
Data de início: 03/2018
Data de término: 12/2018
Realização: Sexta-feira, das 8h às 18h
Frequência: mensal
Natureza: Teórico – Demonstrativo – Clínico

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 Coordenador:
PROF. DR. RUBENS GONÇALVES TEIXEIRA
Especialista em CTBMF
Professor Titular de Cirurgia da SL Mandic
Doutor em Odontologia pela UFRJ

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 da FO-São 
Leopoldo Mandic, Professor dos cursos 
de especialização (ACDC e São Leopoldo 
Mandic) e Mestrado (São Leopoldo Mandic) 
em Odontopediatria.

PROFA. DANIELA PRATA TACCHELLI
Especialista em Cirurgia e Traumatologia Buco-
Maxilo-Facial pelo Colégio Brasileiro de CTBMF
Mestre em Medicina pelo Hospital Heliopolis/
SP, Doutora em Clínicas Odontológicas na 
Faculdade São Leopoldo Mandic, Professora 
de Cirurgia das Faculdades São Leopoldo 
Mandic e Unip, em Campinas

Professores Assistentes:
Profa. Aline Fray
Profa. Regina Maura Coli Siegl
Profa. Maria Apolônia Rodrigues

Professora Assistente:
Prof.ª Artemisia Imperia Martini

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

Professores Assistentes:
Prof. Alcides Ricardo Gonçalves
Prof. Benedito Umberto Bueno
Prof. Fábio Saltori
Prof. Nilton Provenzano
Prof. Regis Penha Pimenta

Professora Assistente:
Profa. Dra. Esther Gomes Saade 
Especialista, Mestre e Doutora Unesp 
Araraquara

Professores Convidados:
Prof. Dr. Jorge Saade
Profa. Luciana Ribeiro de Campos

Professora Coordenadora: 
PROFA. DRA. DESIRÉE MORY ROSSATO
Especialista, Mestre e Doutora em Dentística 
Restauradora pela Unesp Araraquara

DENTÍSTICA (APE - 004/2018)
TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO EM 
DENTÍSTICA ESTÉTICA E RESTAURADORA
Data de início:  03/2018
Data de término: 12/2018
Frequência: Quinzenal
Realização: Sábado, das 8h30 às 17h30
Natureza: Teórico - Laboratorial - 
Demonstrativo - Clínico 

TREINAMENTOS ACDC 1º SEMESTRE 2018
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Professor Coordenador:
PROF. JORGE 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 
 

Professores Assistentes:
Prof. Getúlio Puntel de Morais Júnior
Prof. Renato Ienny

Professor Convidado:
Prof. Dr. André Porporatti

Ministradores:
Prof. Dr. Rielson José Alves Cardoso
Prof. André Renato Ravagnani Cavarzan
Prof. Luis Fernando Chequin Rossi

Atualização em Endodontia da ACDC Campinas 
e Instituto Grisi de Odontologia Ribeirão Preto-
SP
-Professor Coordenador do Curso de 
Microcirurgia Parendodôntica da ACDC 
Campinas.
-Co-Autor e colaborador de 10 livros de 
Endodontia publicados no Brasil.
-Autor do livro Endodontia Clínica a luz da 
microscopia Operatória

Ministradores:
Grupo Camargo de Microendodontia

-Professor Coordenador do Curso de 
Atualização em Endodontia da ACDC Campinas 
e Instituto Grisi de Odontologia Ribeirão Preto-
SP
-Professor Coordenador do Curso de 
Microcirurgia Parendodôntica da ACDC 
Campinas.
-Co-Autor e colaborador de 10 livros de 
Endodontia publicados no Brasil.
-Autor do livro Endodontia Clínica a luz da 
microscopia Operatória

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. MAURÍCIO CAMARGO
-Especialista, Mestre e Doutor em Endodontia 
pela Faculdade de Odontologia de Araraquara/
UNESP, com mais de 30 anos de experiência 
clínica na área de Endodontia.
-Extensão na Pacific Endodontic Research 
Foundation San Diego, Califórnia/EUA.
-Professor Coordenador do Curso de 
Especialização em Endodontia da ACDC 
Campinas e Instituto Grisi de Odontologia 
Ribeirão Preto-SP.
-Professor Coordenador do Curso de 

Professor Coordenador: 
PROF. DR. MAURÍCIO CAMARGO
-Especialista, Mestre e Doutor em Endodontia 
pela Faculdade de Odontologia de Araraquara/
UNESP, com mais de 30 anos de experiência 
clínica na área de Endodontia.
-Extensão na Pacific Endodontic Research 
Foundation San Diego, Califórnia/EUA.
-Professor Coordenador do Curso de 
Especialização em Endodontia da ACDC 
Campinas e Instituto Grisi de Odontologia 
Ribeirão Preto-SP.

DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR E DOR 
OROFACIAL (APE - 012/2018)
TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO EM 
DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR E DOR 
OROFACIAL
Data de início: 03/2018
Data de término: 10/2018
Frequência: Mensal
Realização: Quinta e sexta-feira, das 8h às 18h
Natureza: Teórico – Clínico - Demonstrativo

ENDODONTIA (APE - 008/2018)
VENCENDO AS DIFICULDADES DO DIA A 
DIA “SOLUÇÕES PRÁTICAS USANDO OU 
NÃO USANDO NOVAS TECNOLOGIAS
Data de início: 03/2018
Data de término: 01/2019
Frequência: Quinzenal
Realização: Terça-feira, das 8h30 às 12h30 
e das 13h30 às 17h30
Natureza: Teórico - Laboratorial – Clínico - 
Demonstrativo

ENDODONTIA (APE - 011/2018)
TREINAMENTO: COMO SOLUCIONAR OS 
ACIDENTES E COMPLICAÇÕES ATRAVÉS DA 
CIRURGIA PARENDODÔNTICA 
Data de início: 04/2018
Data de término: 08/2018
Frequência: Mensal
Realização: Segunda, terça e quarta-feira, 
das 8h às 18h
Natureza: Teórico - Laboratorial - Clínico 
Público Alvo: Endodontistas, Periodontistas, 
Cirurgiões e Clínicos Gerais que tenham 
interesse pela Cirurgia Parendodôntica

ENDODONTIA (APE - 010/2018)
TREINAMENTO: DESMISTIFICANDO A 
INSTRUMENTAÇÃO ROTATÓRIA PARA O 
CLÍNICO GERAL
Data de início: 03/2018
Data de término: 02/2019
Freqüência: 2 vezes ao mês
Realização: Segunda-feira, das 8h às 18h
Natureza: Teórico – Clínico - Demonstrativo
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IMPLANTODONTIA (APE - 006/2018)
TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO EM 
CIRURGIA AVANÇADA EM IMPLANTODONTIA.
Data de início:  03/2018
Data de término: 02/2019
Frequência: Mensal
Realização: Quintas e sextas-feiras, das 8h 
às 18h
Natureza: Teórico – Laboratorial e Clínico
Público Alvo: Profissionais Cirurgiões 
Dentistas com conhecimento básico de 
Implantodontia

IMPLANTODONTIA (APE - 014/2018)
TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO COM 
IMPLANTES CONE MORSE DA CIRURGIA A 
PRÓTESE E CREDENCIAMENTO EM PRF / 
HABILITAÇÃO EM VENOPUNÇÃO
Data de início: 03/2018
Data de término: 02/2019
Frequência: Quinzenal 
Realização: sábado das 8h às 18h
Natureza: Teórico-prático/ cirúrgico-
protético 

IMPLANTODONTIA (APE - 018/2018)
TREINAMENTO EM IMPLANTODONTIA CIRÚRGICO 
E PROTÉTICO 
Data de início: 03/2018  
Data de término:  02/2019
Frequência: Mensal 
Realização: Terças-feiras e quartas-feiras, 
das 8h às 18h
Natureza: Teórico - Laboratorial - Clínico 

IMPLANTODONTIA (APE - 019/2018)
TREINAMENTO: TÉCNICAS AVANÇADAS 
EM REGENERAÇÃO ÓSSEA COM USO DE 
BIOMATERIAIS E FIBRINA LEUCOPLAQUETÁRIA 
AUTÓLOGA (PRF). CERTIFICADO DE HABILITAÇÃO 
EM VENOPUNÇÃO PELO CFO. 
Data de início: 03/2018
Data de término: 06/2018
Frequência: Quinzenal
Realização: Sextas-feiras, das 8h às 17h
Natureza: Teórico - Clínico

Professora Coordenadora:
PROF. DR. LUÍS GUILHERME MACEDO
Especialista em Periodontia – UNESP SJC 
Especialista em Implantodontia - CFO
Mestre em Implantodontia – UNISA SP 
Doutor em Prótese Fixa – UNESP SJC
Professor Cursos de Pós-graduação São 
Leopoldo Mandic 
Professor  Convidado Pós Graduação UNESP 
- SJC

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

Professor Coordenador:
PROF. FERNANDO BIOLCATI CHIANTIA
Especialista em Cirurgia Buco-Maxilo Facial
Especialista em Prótese
Mestre em Implantodontia
Doutorando em Cirurgia Translacional-
Unifesp

Professor Coordenador:
PROF. DR. LUÍS CLÁUDIO ARANHA
Doutor em Ciência dos Materiais – foco 
biomateriais – IPEN / USP
Mestre e Especialista em CTBMF – 
UNICASTELO
Pesquisador IPEN
Habilitado em Venopunção e Manipulação de 
PRF

Professores Assistentes:
Prof. Dr. Antônio Carlos Aloíse
Prof. Dr. Nelson Luiz de Macedo
Prof. Fernando Biolcati Chiantia

Professores Convidados:
Prof. Dr. Paulo Abdala Saad
Prof. Dr. Sérgio Jayme
Prof. André Andrade Aguiar (Incor)

Professores Assistentes:
Prof. Fabiano Generoso Mendes
Prof. Jorge Luis Enjiu Okazaki
Profa. Michelle Miqueleti

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

Professores Assistentes:
Prof. Dr. Antonio Carlos Aloise
Profa. Ellen Cristina Fagnani
Prof. Fabio Alessandro Simões
Prof. Marcelo Fizzei Zeferino

Professor Assistente:
Prof. Marcel Baccaglini 

Professores Convidados:
Prof. Juliano Bottrel
Dr. Bruno Alves Paim
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ORTODONTIA (APE - 016/2018)
TREINAMENTO: MÓDULOS AVANÇADOS EM 
ORTODONTIA PREVENTIVA-INTERCEPTIVA 
E ORTOPEDIA FACIAL: RECONHECENDO 
E CORRIGINDO MÁS-OCLUSÕES EM 
DESENVOLVIMENTO. LABORATORIAL.
Data de início: 03/2018
Data de término: 12/2018
Frequência: Mensal
Realização: Quinta-feira, das 8h30 às 17h30 
Natureza: Laboratorial

ORTODONTIA (APE - 017/2018)
TREINAMENTO: MÓDULOS AVANÇADOS EM 
ORTODONTIA PREVENTIVA-INTERCEPTIVA 
E ORTOPEDIA FACIAL: RECONHECENDO 
E CORRIGINDO MÁS-OCLUSÕES EM 
DESENVOLVIMENTO. TEÓRICO E LABORATORIAL
Data de início: 03/2018
Data de término: 12/2018
Frequência: Mensal
Realização: Quintas e sextas-feiras, das 
8h30 às 17h30 
Natureza: Teórico – Laboratorial

ORTODONTIA (APE - 013/2018)
TREINAMENTO AVANÇADO DE ORTODONTIA – 
PARA ORTODONTISTAS CLÍNICOS. CAPACITAÇÃO 
EM BIOMECÂNICA COM ACESSÓRIOS 
AUTOLIGANTES E MINI IMPLANTES
Data Início: 03/2018
Data Término: 02/2020
Frequência: Mensal 
Realização: Terça e quarta-feira, das 8h às 
18h
Natureza: Teórico - clinica

Professor Coordenador:
PROF. DR. CESAR BENEDITO VIEIRA
Mestrado em ortodontia pela UNICASTELO
Especialista em Radiologia FOB-BAURÚ
Esp.em Cirurgia e Traumatologia Buco-
Maxilo-Facial pela São Leopoldo Mandic 

Professores Convidados:
Prof. Dr. Jurandir Antonio Barbosa
Prof. Levi Antunes
Prof. José Peixoto Ferrão Filho
Prof. Ricardo Tesch
Prof. Jorge Luis Saade
Prof. Otávio Cintra
Prof. Alexandre Galo Lopes
Prof. Reinildes Ilda Pascoal
Prof. Hideo Suzuki
Prof. Wilson Murata
Prof. Ari dos Santos Pinto
Prof. Carlos Alberto Redondo

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

 

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

 

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

 

ORTODONTIA (APE - 015/2018)
TREINAMENTO: MÓDULOS AVANÇADOS EM 
ORTODONTIA PREVENTIVA-INTERCEPTIVA 
E ORTOPEDIA FACIAL: RECONHECENDO 
E CORRIGINDO MÁS-OCLUSÕES EM 
DESENVOLVIMENTO. TEÓRICO.
Data de início: 03/2018
Data de término: 12/2018
Frequência: Mensal
Realização: Sextas-feiras, das 8h30 às 17h30 
Natureza: Teórico 
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PERIODONTIA (APE - 007/2018)
TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO EM 
PERIODONTIA.
Data de início: 03/2018
Data de término: 09/2018
Frequência: Mensal
Realização: Segundas e terças-teiras, das 8h 
às 18h
Natureza: Teórico, Laboratorial e Clínico

Professores Coordenadores:
Prof. André Navas Alves de Castro
Prof. Gustavo Mascarenhas Teixeira
Prof. Jorge Luis Saade

Professores Assistentes:
Prof. Bruno Massucato Zen
Profa.Luisa Fumiko Hayashi Teruya
Profa. Patrícia Bosshard Gomes
Profa.Vilma Pimentel Porfírio
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PROTESE DENTÁRIA (APE - 003/2018)
TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO EM 
PRÓTESE FIXA –SOBRE DENTES E IMPLANTES, 
COM ÊNFASE EM ESTÉTICA
Data de início: 03/2018
Data de término: 12/2018
Frequência: Quinzenal
Realização: Terça-feira, das 8h30 às 18h
Natureza: Teórico – Clínico - Laboratorial e 
Demonstrativo

Professor Coordenador:
PROF. LUIZ RAMOS JUNIOR       
Doutor em Reabilitação Oral USP Bauru  

Professores Assistentes:
Prof. Sandro Vasconcelos
Prof. Wilton Forti
Prof. Vesa Kaskela

ATUALIZAÇÃO

ASB RECEPÇÃO (ATU - 001/2018)
TREINAMENTO: ATENDIMENTO NOTA 
10 - PARA ASSISTENTES, AUXILIARES, 
RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS.
Data de início: 03/2018
Data de término: 03/2018
Frequência: Semanal
Realização: Sábado, das 08h às 12h
Natureza: Teórico – Prático – Estudos de 
Casos

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

PERIODONTIA (APE - 001/2018)
TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO 
EM CIRURGIA PLÁSTICA PERIODONTAL E 
PERIIMPLANTAR 
Data de início: 03/2018 
Data de término: 09/2018 
Frequência: Mensal
Realização: Segunda e terça-feira, das 8h30 
às 18h
Natureza: Teórico - Laboratorial - Clínico

Professores Coordenador:
PROF. JORGE LUIS SAADE
Especialista em Periodontia 
Mestre em Periodontia
Coord. Curso Especialização Periodontia 
Hospital Aeronáutica

Professores Assistentes:
Prof. André Navas Alves de Castro
Prof. Bruno Massucato Zen
Prof.Gustavo Mascarenhas Teixeira
Profa.Luisa Fumiko Hayashi Teruya
Profa. Patrícia Bosshard Gomes
Profa.Vilma Pimentel Porfírio
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ENDODONTIA (ATU - 005/2018)
TREINAMENTO: IMERSÃO DE INICIAÇÃO EM 
MICROSCOPIA OPERATÓRIA. 
Realização: 02/2018 – Quinta-feira, das 14h 
às 22h, sexta-feira e sábado, das 8h às 18h
Natureza: Teórico – Prático - Demonstrativo

GESTÃO (ATU - 002/2018)
TREINAMENTO: “APRENDA A LIDERAR SUA 
EQUIPE”.
Data de início: 04/2018
Data de término: 04/2018
Frequência: Semanal  
Realização: Sábado, das 08h às 14h
Natureza: Teórico e prático

GESTÃO (ATU - 003/2018)
TREINAMENTO: “GESTÃO ADMINISTRATIVA E 
FINANCEIRA PARA CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS”
Data de início: 03/2018
Data de término: 03/2018
Freqüência: Semanal
Realização: Quinta-feira, das 08h às 17h
Natureza: Teórico e prático

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. FAUSTO LUIZ ALVES 
Professor Universitário e MBA
Consultor de Empresas na área de gestão de 
clínicas e consultórios
Pós-Graduado em Economia, Administração 
e Marketing

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

Ministradores:
Prof. Alexandre Pinheiro Lima
Prof. André Renato Ravagnani Cavarzan
Profa. Erica Vedovato
Prof. Luis Fernando Chequin Rossi
Prof. Nilden Carlos Alves Cardoso

DENTISTICA (ATU - 007/2018)
TREINAMENTO EM RESTAURACÕES DIRETAS 
DE RESINA COMPOSTA ANTERIORES E 
POSTERIORES
Data de início: 03/2018
Data de término: 07/2018
Frequência: Mensal
Realização: Quartas-feiras, das 14h às 22h
Natureza: Teórico – Laboratorial

DENTISTICA (ATU - 009/2018)
TREINAMENTO:  REABILITAÇÃO EM RESINA 
COMPOSTA DIRETA
Data de início: 03/2018
Data de término: 03/2018
Freqüência: Diária
Realização: Quinta, sexta-feira e sábado, 
das 08h às 18h
Natureza: Teórico – Laboratorial

Professor Ministrador e Coordenador:
PROF. DR. MARCELO GIANNINI      
Prof. Associado da Área de Dentística - FOP/
UNICAMP 
Prof. da Pós-Graduação em Dentística e 
Materiais Dentários
 

Professora Coordenadora:
PROFA. ALESSANDRA SANCHEZ COELHO    
Especialista em Dentística pela UNICAMP
Mestre em Dentística pela FOUSP
 

Professores Assistentes:
Profa. Valéria Pessati de Oliveira
Prof. Carlos Eduardo Pena
Prof. Osvaldo Wodevotzky Junior

Professor Assistente:
Prof. Fernando Falchi

Professor Convidado:
Prof. Marcelo Grava
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VENHA APRIMORAR 
SEUS CONHECIMENTOS 
NA ACDC!
INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES:
(19) 3773-8080
ctc@acdc.com.br 
www.acdc.com.br/ctc

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 umas das seguintes entidades: 
APCD-regional, ABCD, ABO-DF, ABO-MG, ABO-MT, ABO-PR 
ou ABO-RJ. A não comprovação implicará na alteração do 
valor de inscrição e das parcelas do treinamento. Além disso, 
será cobrado duas vezes o valor estipulado.

TOXINA BOTULINICA E ESTÉTICA (ATU - 006/2018)
TREINAMENTO: HARMONIZAÇÃO E TERAPÊUTICA OROFACIAL COM 
TOXINA BOTULÍNICA E ÁCIDO HIALURÔNICO NA ODONTOLOGIA.
Realização: 08, 09, 10/03/2018- quinta, sexta-feira e sábado, 
das 08h às 18h
Nível: Atualização
Natureza: Teórico – Laboratorial – Clínico (Hands-on)
Público Alvo: Cirurgiões Dentistas especialistas em prótese e 
DTM, implantodontistas, periodontistas, clínicos gerais com 
interesse no tratamento do bruxismo e hiperatividade muscular 
pela aplicação da Toxina Botulínica e recuperação de volumes 
perdidos do terço inferior do rosto para a correção do suporte 
labial e sulconasolabial relacionado à dimensão vertical.

TOXINA BOTULINICA E ESTÉTICA (ATU - 008/2018)
TREINAMENTO: PREENCHIMENTO FACIAL NA ODONTOLOGIA.
Realização: 10/03/2018 - Sábado,  das 8h às 18h 
Frequência: Diária
Natureza: Teórico – Clínico – Demonstrativo
Público-alvo: Implantodontistas, Protesistas, Especialistas em 
DTM, Cirurgia Buco-Maxilo Facial, Ortodontistas, Periodontistas, 
Endodontistas, Clínicos Gerais.

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.
Micropgigmentadora.
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.
Micropgigmentadora.
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).

HALITOSE (ATU - 004/2018)
QUEIXA SENSORIAIS BUCAIS – XEROSTOMIA/ 
DISGEUSIA E HALITOSE- DA SEMIOGÊNESE AO 
TRATAMENTO
Data de início: 04/2018
Data de término: 04/2018
Frequência: diária
Realização: Quinta, sexta-feira e sábado, das 
08h30 às 18h
Natureza: Teórico/ Demonstrativo

PROFESSORA COORDENADORA:
PROFA. MARIGNÊS THEOTONIO DOS SANTOS DUTRA
Mestre em Clínica Odontológica Integrada- 
Aluna Especial Doutorado – Departamento Microbiologia – UNESP – SJC
Pesq. Voluntária  na FO UNESP – SJC na disciplina de Biopatologia Bucal
Reabilitação Estética  e Funcional
Especializada no Tratamento da Halitose
Especialista MBA Gestão na Saúde
Diretora do Grupo de Estudos da Halitose
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GENIO ODONTO 

ao vivo

Aniversário
GENIO Odonto5º- 23 e 24

DE MARÇO
2018

No Centro de Eventos
da ACDC

Vamos entender 
porque a Odontologia

Brasileira é uma das mais
respeitadas do mundo.

PALESTRANTES
EXCLUSIVAMENTE

NACIONAIS.

TEMA: 
“Integração das
especialidades

em prol de uma
Odontologia
Sustentável”

Aulas longas e carregadas de conteúdo pra você!

www.acdc.com.br  •     (19) 3773-8080
Rua Francisco Bueno de Lacerda, 300

Parque Itália • Campinas/SP
/acdceap

Visão multidisciplinar e o papel de cada especialidade na Odontologia Sustentável.

Maristela Lobo
Mestre em odontologia 
(cariologia), doutora em clínica 
odontológica (dentística).

Marco Guedes
Especialista em Prótese e 
Implantodontia, responsável pela 
Clínica Guedes e Labsmile.

Juliana Romanelli 
Especialista em Ortodontia e 
Ortopedia Facial, mestre em 
Prótese Buco Maxilo facial.

Victor Clavijo
Doutor em dentística 
restauradora, especialista em 
implantodontia. 

João Palmieri
CD, Mestre em Ciências da 
Saúde/Prótese pela UnB, 
Especialista em Implantodontia 
pela ABO-DF, Especialização em 
Reabilitação Oral pela 
DATO/Anibal Alonso

Andre Kimura
Especialista em Implantodontia, 
pós-graduado em cirurgia oral 
menor, prótese implantossuportada, 
endodontia automatizada, e cirurgia 
periodontal e periimplant.

Rogério Luiz Marcondes
Fellow em odontologia estética, 
especialista em dentistica 
restauradora e doutor em 
materiais dentários.

Daniel Brito
Publicitário, coach e consultor 
especialista em marketing 
odontológico.

André Callegari
Mestre em Prótese Dentária, 
Doutor em Odontologia, Membro 
do Corpo Editorial Científico das 
revistas JOMI, IJED e PRD

Mario Groisman
Especialista em Periodontia pela 
UERJ, especialista em 
Implantologia Oral pelo CFO, 
mestre em Ciências Dentais pela 
Universidade de Lund, Suécia

Dra Cláudia Cia Worschech
Diretora Cientifica do GENIO Odonto
Doutora em Clinica Odontológica Dentística, Membro da Academia Norte Americana de 
Microscopia AMED/USA, 2009-2012, Presidente da Associação Brasileira de Microscopia Operatória 
ABRAMO 2014-2020, Presidente da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética SBOE 2012
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Hoje, mexendo em velhos arquivos, me deparei com o fato de que escrevo esta coluna há mais de cinco anos. Caramba, 
como o tempo passou rápido! Fiquei pasma e, ao mesmo tempo, feliz e aliviada por tê-lo gasto tantas vezes escrevendo 
para vocês, atividade que me traz um enorme prazer. Mas, o fato de não ter me dado conta do passar dos últimos anos, 
me lembrou de que temos vivido em velocidade máxima. Cada vez temos mais afazeres, metas a cumprir, obrigações, 
compromissos e, ao mesmo tempo, uma série de coisas para nos distrair e tirar do foco. Basta bobear um pouco para 
nos vermos correndo atrás nem sei do que, sem terminar nada, sem cumprir obrigações, sem satisfazer nenhum desejo, 
sem suprir nenhuma real necessidade. Penso que a vida, cada vez mais, tornou-se a arte de escolher: escolher o que 
será feito e, principalmente, o que deixaremos de fazer. Se o tempo é curto, temos que aprender a usá-lo com sabedoria.
Minha mãe, apesar de não ter formação na área, sempre esteve às voltas com a construção civil e, por consequência, 
com serviços de pedreiros e afins. Durante uma das obras que coordenou, precisou se ausentar por alguns dias e, 
quando chegou, apesar das explicações detalhadas que havia passado, deparou-se com uma tragédia em forma de 
alvenaria. Surtou, xingou, mandou quebrar tudo, fazer de novo. O pedreiro, tentando melhorar a situação, disse que 
ela não teria prejuízo algum, pois ele pagaria pelo material desperdiçado. Porém, a este argumento, minha mãe, nada 
animada, respondeu:

- OK, Sr. pedreiro, desta forma o senhor pode reduzir o meu 
prejuízo, mas, certamente, não chegará nem perto de cobri-lo. 
E sabe, por quê?
- Não, Dona Amélia. Porquê?
- O senhor sabe qual é a coisa mais preciosa do mundo?
- Hãããã... Dinheiro? Ouro? Petróleo?... Hummm... Acho que 
não...
- É o tempo, Sr. pedreiro! É o tempo! Este não há dinheiro que 
pague. Não tem como comprar, pegar de volta. Por isso, use 
bem o seu, assim como tento usar bem o meu, e comece logo a 
trabalhar direito, por favor!
Sábias palavras! Eu era apenas uma adolescente (faz tempo, 
heim?), mas não me esqueço da lição... 
Concentre-se em cada tarefa. Busque a dobradinha rapidez e 
eficiência. Escolha suas atividades com cuidado, organize seus 
afazeres e, principalmente, reserve momentos para o que 
e quem te faz bem, te faz feliz. Bons momentos deixam boas 
memórias, que são o rastro do tempo, quando adequadamente 
empregado. Lembre-se: ele é o tesouro mais precioso!

Abraços a todos,
Carla Octaviani

Membro do Conselho Deliberativo da ACDC

O TESOURO MAIS PRECIOSO
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