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Caro Colega,

O segundo semestre chegou, e com ele nos 

preparamos para praticarmos o que foi planejado 

para o ano de 2015. Por esse motivo, precisamos 

nos organizar para que tudo seja realizado, pois 

logo mais um ano se finda e temos que planejar os 

eventos do novo ano. Mas ainda é cedo e dá tempo 

de colocar em prática tudo aquilo que lançamos 

como objetivo.

Todos temos nossas responsabilidades, nossos 

compromissos, porque ninguém está neste mundo a 

passeio. Por conta disso, planejamos e executamos 

os nossos planos e objetivos. Também não há nada 

que diga que você deva trabalhar 10 horas por dia, 

virar uma máquina, que precise pensar no futuro a 

cada dia do presente, dizer amém a tudo que pinta 

em sua vida. Cada um é responsável por aquilo que 

deseja e executa. Essa é uma tarefa só sua e de 

mais ninguém.

Por isso, lembre-se de incluir na sua lista de 

projetos, treinamentos que possam aprimorar seus 

conhecimentos e melhorar sua prática. A ACDC é, 

em Campinas e região, a instituição com melhores 

equipamentos e corpo docente para melhor atendê-

lo, adicionando a isso uma linha de financiamento 

estudantil em parceria com a Unicred, por meio do 

qual o seu treinamento pode ser pago em parcelas 

mais suaves, condizentes com o seu planejamento 

financeiro.

No semestre que passou, ocorreram dois Encontros 

de Especialidades que foram um sucesso: o 

Encontro de Endo e o de Pediatria. Para esse 

segundo semestre estão programados mais dois 

encontros, a saber, o de Dentística/Estética e o de 

Periodontia. Ambos com grade científica atualizada 

e com professores notórios em suas especialidades.

Também estamos trabalhando para conseguir 

um encontro com o prefeito de Campinas para 

debatermos o valor do ISSQN, que é o mais alto 

do Brasil. A ACDC está sempre preocupada em 

congregar e unir os dentistas, para que, sempre 

juntos, unamos forças para defender os interesses 

de nossa profissão.

Não deixe de visitar nosso site. Lá você encontra, 

além de informações da ACDC, os benefícios que 

ela oferece aos seus associados e toda a grade de 

treinamentos para esse segundo semestre. Talvez 

você possa encontrar lá o treinamento que lhe 

possibilite dar um “up” na sua profissão.

For te abraço a todos, com o desejo de sucesso e 

realizações, sempre.

Fernando Biolcati Chiantia 

Presidente da ACDC

Planejar para prosseguir 

“CAdA um é responsável por Aquilo que desejA e exeCutA”
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• Para se obter economia, revise seus custos fixos e 
tente cortar os mais pesados, como uma prestação alta 
de um carro de luxo por uma mais barata de um carro 
normal, isto gera receita para suas provisões!

• Não mexa em saúde e educação, mesmo sendo custos 
pesados comprometem seu futuro.

• Envolva sua família nesta empreitada. Todos dão 
mais valor se houver um compartilhamento das ideias e 
necessidades pessoais.

• Da mesma forma, envolva sua equipe de trabalho!

• Gaste com consciência, identifique o excesso e coisas 
inúteis.

• Não faça estoque, compre menos e mais vezes, tanto 
no consultório como em casa.

• Inove! 

• Leia mais!

• Invista em seu conhecimento profissional!

• Faça seu networking, participe de confraternizações 
profissionais e pessoais.

• Sempre faça seus trabalhos com qualidade, para não 
ter despesas com retrabalhos, isto é caro!

• Seja ético! Lembre que os clientes observam cada 
gesto e palavra.

• Invista em seu endomarketing com pessoas, amigos 
e profissionais. Aquela visita a um amigo que há tempo 
você promete, faça agora! Divulgue suas experiências 
e tecnologias a seus amigos e clientes; o boca a boca 
ainda é a melhor forma de manter seu negócio!

Enfim, saia um pouco do seu mundo e observe de cima 
o que pode ser alterado, isto se chama “técnica do 
balcão”. Às vezes não enxergamos as teias de aranha 
debaixo de nosso nariz...

Não tenha medo, empreenda, estude e ponha em ação!

(Textos consultados na revista VOCÊ/SA, edição 204, Junho/2015)

Até breve!
Dr. André Fizzei Zeferino

2º Vice-Presidente da ACDC

Terminei o texto passado escrevendo que nós, 
cirurgiões-dentistas, temos que nos adaptar e saber que 
no mundo em que vivemos quem perceber as mudanças 
na sociedade estará um passo à frente para identificar as 
oportunidades. Agora vou fazer você pensar um pouco 
em se programar para fazer seu consultório/empresa 
ser mais eficiente, testando seu poder de mudança de 
comportamento no mercado atual.

O que não vai acompanhar estes aumentos é o salário do 
brasileiro (nossos clientes/consumidores), e apesar dos 
últimos anos terem sido marcados pelo alto consumo, o 
cenário mudou. O brasileiro vai ter que readequar seu 
padrão de vida.

Há alguns anos assisti a uma palestra que despertou 
algumas estratégias de gestão simples do dia a dia, que 
serviram para a vida profissional e pessoal.

 A primeira pergunta lançada foi:

- Quem quer comprar uma casa?

Todos levantaram as mãos e confirmaram o sonho 
proposto.

Logo em seguida soltou a segunda pergunta:

- Quando você vai comprar esta casa?

Ninguém tinha a resposta pronta!

A Arte de se progrAmAr!
Estamos acostumados a viver em um mundo de 
consumo que nos faz endividar para atingir o sonho, ou 
até mesmo os compromissos fixos de nosso trabalho.

O que é necessário para mantermos nosso consultório/
empresa aberto?

Alvará de funcionamento, CNES, ISSQN, IR, aluguel, 
água, luz, telefone, secretária, 13.º salário, contador, 
CRO, ACDC, plano médico, seguro, carro, despesas 
pessoais (pró-labore); cada um de nós tem sua lista de 
despesas fixas e variáveis, que podem ser separadas 
e provisionadas mês a mês em uma planilha de 
controle, de modo que os custos fixos sejam somados 
e provisionados em 12 parcelas e serem pagos à 
vista; isto é uma mudança de comportamento e de 
comprometimento com os seus gastos.

Para isso você vai precisar, em um primeiro momento, 
deixar de trocar seu celular ou seu carro, ou até mesmo 
rever custos; mas em um curto espaço de tempo 
você verá que não houve dor ou remorso, mas sim a 
satisfação de poupar e pagar com desconto todas as 
suas contas.

Desta forma estamos conectados ao cenário atual, 
pagando menos juros embutidos nos parcelamentos e 
provisionando os gastos fixos.

Neste momento você poderá dar uma data a seus sonhos 
e realizá-los a um prazo determinado. Exemplificando, 
você pode investir em um carro novo guardando as 
parcelas em 18 ou 24 meses e comprando à vista.

Até mesmo provisionar a troca de seu consultório por 
um novo da mesma forma, ou aquela especialização que 
nunca começa!

A mensagem que foi passada neste evento foi que cada 
sonho tem um planejamento com um começo e um fim 
para ser realizado; para antecipá-los pagamos juros. 
Qual é a melhor estratégia?

Também escrevi que o novo cenário econômico requer 
mudanças rápidas, com resultados e economia com eficiência 
nos trabalhos desenvolvidos. Seguem algumas dicas:

“tudo está mAis CAro, 
mAs desenvolver hábitos 
finAnCeiros sAudáveis é A 
reCeitA mAis efiCAz pArA 
enCArAr A fAse de AltA 
dos preços.”
(prisCilA yAsbek, voCÊ/As, junho/2015, pág. 24)
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Hábitos bucais de sucção não-nutritiva Campanha conscientiza sobre uso 
indevido de aparelhos ortodônticos A grande prevalência de hábitos orais que acometem as 

populações em todos os níveis sociais e suas consequentes 
manifestações indesejadas na cavidade oral são alvo de 
preocupação para os profissionais da saúde. Hábito é o 
ato de agir constantemente de certo modo, obtido pela 
frequente repetição de uma prática. Odontopediatras, 
psicólogos, fonoaudiólogos, nutricionistas e pediatras 
envolvidos nos atendimentos dos pequenos, estão 
constantemente deparando com os questionamentos e até 
menosprezo por parte de alguns pais sobre o assunto. Os 
hábitos orais não nutritivos (chupeta, dedo e mamadeira) 
podem trazer algumas implicações para o desenvolvimento 
oral e facial. São eles: as alterações de desenvolvimento 
e posicionamento dos dentes; mal posicionamento dos 
maxilares, dos lábios, da língua e do palato; alterações 
nas funções mastigatórias e de deglutição dos alimentos; 
alterações na respiração (respiração oral) e problemas 
na fala. Depois do hábito instalado, grandes esforços são 
necessários para melhor lidar com o fato. Para se ter bons 
resultados é preciso a colaboração da criança e a paciência 
dos pais e/ou responsáveis. O aleitamento materno 
natural tem sido apontado como a forma de prevenção da 
instalação de hábitos. Já o uso de chupetas e mamadeiras 
são indicativos de ser o caminho mais curto para o desmame 
e suas alterações dentofaciais.

Conscientizar a população dos riscos em usar aparelhos 
ortodônticos de procedência duvidosa e sem o 
acompanhamento profissional, é o objetivo da campanha 
“a moda passa, o prejuízo fica”, realizada pelo Conselho 
Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP). 
A campanha tem sido amplamente divulgada em jornais da 
capital e do interior do Estado de São Paulo, TV (nos trens 
do metrô e terminais de ônibus), veículos on-line (inclusive 
canais de vídeo), relógios de rua e rádios estão sendo 
contemplados.
“O problema não é novo, mas requer nossa atenção e 
ações de forma contínua”, pontua o presidente do CROSP, 
Claudio Miyake. “É fundamental que os cirurgiões-dentistas, 

as escolas e os profissionais de saúde em geral, transfiram 
aos jovens informações sobre os riscos de uso de 
aparelhos ortodônticos estéticos sem o acompanhamento 
de um profissional da Odontologia habilitado para essa 
especialidade”, acrescenta.
“Moda” entre os adolescentes, o aparelho or todôntico só 
deve ser utilizado quando recomendado pelo cirurgião-
-dentista. Por isso, é terminantemente contraindicado 
o uso de ar tefatos, como fios de vassoura e supercola 
para simular um aparelho.
Estes produtos, sem garantias de biossegurança podem 
produzir efeitos tóxicos e até mesmo infecções relacionadas 
à contaminação do material e/ou método de colocação.

O SORRIR/ACDC, em suas palestras, aborda este assunto em 
forma de “bate-papo”, para conscientizar os seus ouvintes 
dos problemas que tais hábitos podem causar. O Dr. André 
Cavarzan e a Drª Heloísa Cavarzan vivenciaram como   
palestrantes voluntários esta experiência. Em palestra para 
mães, crianças e adolescentes no projeto “Isabel Aragão”, 
do Centro de Estudos Espírita Nosso Lar, realizado na 
Escola Estadual Prof. Dr. Paul Eugene Charbonneau, onde 
houve a participação de 57 ouvintes, o assunto também 
foi abordado. A população assistida pelo SORRIR recebe 
orientação quanto aos métodos de tratamentos empregados 
para descontinuar o hábito de sucção quando necessário. 
Devemos lembrar, como profissionais da saúde, que nossas 
orientações são seguidas por nossos pacientes; sendo assim, 
orientações preventivas de hábitos bucais deletérios devem 
ser expostas. Entretanto, a individualidade de cada caso 
deve sempre ser observada, pois não podemos deixar de 
lembrar que vários fatores envolvidos, como os emocionais 
e os comportamentais (ambientais), são muito importantes. 
O conhecimento do mesmo ajuda na obtenção de melhores 
resultados na prevenção e no tratamento desses hábitos.

Silvana Ribeiro Roda
Coordenadora do SORRIR
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Programação científica

Programação científica

diA 12/11/2015 (quintA-feirA)

8h30 – 12h30 - simpósio

“Adesão e CimentAção”
Profs. Drs. André Reis, Marcelo Giannini e Alireza Sadr (EUA)

14h – 15h30 - pAlestrA

“restAurAções em zirCôniA: dA ConCepção A ClíniCA”
Prof. Dr. Alvaro Della Bona

16h – 17h30 - pAlestrA

“restAurAções estétiCAs nA região Anterior: desAfios e soluções”
Prof. Dr. Nelson Massing

17h30 – 18h30 - pAlestrA

“A odontologiA no séCulo xxi”
Prof. Dr. Celso Luiz de Angelis Porto 

18h30: homenAgem Ao prof. Celso luiz de Angelis porto

Seguido de happy hour

diA 26/11/2015(quintA-feirA)

09h - 12h30
Orto/Oclusão
-Prof. Dr. Eduardo Miyashita
  A oclusão e sua relação com o periodonto
-Profa. Dra. Juliana Romanelli
  Como a ortodontia pode melhorar os resultados e longevidade do
  tratamento periodontal e periimplantar

14h - 17h30
Plástica Periodontal
-Prof. Dr. Enilson Antonio Sallum
  Alternativas ao tecido autógeno no recobrimento radicular
-Prof. Dr. Marcelo Bassani
  Cirurgia Plástica Periodontal e Periimplantar

17h30 
Homenagem ao Prof. Dr. Carlos Alberto Dotto
Seguido de happy hour

diA 13/11/2015 (sextA-feirA)

8h30 – 10h - pAlestrA

”CirurgiA plástiCA periodontAl”
Prof. Dr. Jorge Saade

10h30 – 12h30 - pAlestrA

“AltA teCnologiA em resinAs estétiCAs e fotopolimerizAção”
Prof. Dr. Rafael Beolchi

14h – 15h30 - pAlestrA

”Como reAlizAr CliniCAmente um CheCk list rstétiCo”
Prof. Dr. Ariovaldo Stefani

16h – 17h30 - pAlestrA

“resinAs bulk fill e téCniCA inCrementAl em dentes posteriores”
Prof. Carlos Soares

17h30 – 19h - pAlestrA

“possibilidAdes em lentes de ContAto e fACetA utilizAndo CerâmiCAs 
vítreAs de últimA gerAção”
Prof. Dr. Fernando José Rigolin Ferreira

HAnds-on
ho-01 - 13h – 14h30
“inlAy/onlAy Com quAlidAde de lAborAtório AgorA feitAs em sessão 
úniCA no Consultório”
Prof. Dr. Carlos Pena 

ho-02 - 16h – 17h30
“tendÊnCiAs e inovAções dAs resinAs diretAs em restAurAções estétiCAs”
Prof. Dr. José Lucas Martins

HAnds-on
ho-03 - 10h30 – 12h

“resinAs posteriores”
Prof. Drs. Marcelo Giannini, Bruna Marin Fronza
e William Matthew Negreiros

Programação Científica sujeita a alterações

investimento:       Até 02/11 Após 02/11
Cd         R$ 300,00 R$ 320,00
Alunos e ex-Alunos eAp/ACdC R$ 270,00 R$ 280,00
hAnds-on          R$ 120,00 R$ 150,00

investimento:       Até 16/11 Após 16/11
Cd         R$ 300,00 R$ 320,00
Alunos e ex-Alunos eAp/ACdC R$ 270,00 R$ 280,00

Dia 27/11/2015 (sextA-feirA)

8h30 - 12h30
Promoção de Saúde em Periodontia
-Prof. Dr. Hamilton Taddei Bellini
  Promoção de Saúde em periodontia: acompanhamento de longo prazo
-Prof. Dr. Cassiano Kuchenbecker Rösing
  A inter-relação de doenças sistêmicas com a periodontia
-Profa. Dra. Isabel Tumenas
  Cárie da 3º idade. Como preveni-la e tratá-la?

14h - 17h30
Reconstruções Ósseas
-Prof. Dr. Luis Guilherme Scavoni de Macedo
  Biomateriais em Reconstruções Ósseas: Até onde podemos ir?
-Prof. Dr. André Antonio Pelegrine
  Terapia Celular em Reconstruções Ósseas: Verdades e Possibilidades

Programação Científica sujeita a alterações
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de Endodontia de Campinas
evento AConteCeu nos diAs 14 e 15 de mAio

A Associação dos Cirurgiões-Dentistas de Campinas e 
sua Escola de Aperfeiçoamento Profissional recebeu, 
nos dias 14 e 15 de maio, o 7º Encontro de Endodontia 
de Campinas, reunindo especialistas de diversas regiões 
do país.
Nas palestras, que aconteceram das 8h às 19h, na sede 
da ACDC, profissionais renomados da área debateram 
as mais modernas tecnologias envolvidas no tratamento 
endodôntico, além das últimas novidades científicas. A 
primeira palestra do evento foi ministrada pelo Dr. Wilson 
Tadeu Felipe, que discorreu sobre as inter-relações entre 
periodonto e endodonto, suas formas de comunicação e 
a importância do diagnóstico correto para a obtenção de 
melhores prognósticos. 
O Prof. Dr. Paulo Sérgio Gomes Henriques também se 
apresentou na manhã do dia 14 e explicou sobre a 
relação do profissional periodontista com o endodontista. 
“O processo é associado, ambos periodontistas e 
endodontistas, têm que se relacionar e interagir para que 
as lesões do endoperio tenham um melhor resultado e, se 
possível, um resultado reconstrutivo de ambas as lesões, 
endodônticas e periodontais”, conclui o Prof. Dr. Henriques.
No decorrer da tarde foram debatidos os temas: 

partir do diagnóstico biológico é que você vai determinar o 
tratamento. Se você não acertar no diagnóstico biológico, 
por mais que seja um exímio endodontista, tecnicamente 
falando, você vai fazer algo que não deveria”, explicou o 
Dr. Pasternak.
A palestra seguinte ficou por conta do Dr. Marco 
Aurélio Versiani, que explicou as perspectivas atuais e 
futuras na evolução do conhecimento em endodontia 
com a microtomografia computadorizada. “Através da 
microtomografia, conseguimos enxergar o interior do 
dente, sem precisar destrui-lo, ou seja, sem precisar cortar 
em pedaço”, relata o Dr. Versiani.
O Dr. Rodrigo Ricci Vivian também participou do evento 
e explicou o uso do ultrassom no controle da infecção 
endodôntica. “Nós temos focado no uso do ultrassom no 
controle da infecção endodôntica, utilizando-o na irrigação 
dos canais e também o cimento obturador no momento da 
obturação”, contou o Dr. Vivian.
Um dos mestres na área não poderia ficar de fora da 

“Terapêutica Medicamentosa”, pela Profª Drª Juliana Cama 
Ramacciato, e “A Biomecânica aplicada na Restauração do 
Dente Tratado Endodonticamente”, pelo Prof. Dr. Paulo 
César F. Santos Filho.
O Prof. Dr. Antônio Batista finalizou as apresentações 
do dia com a palestra “A Restauração do Dente Tratado 
Endodonticamente. Oportunidade e Técnica”, e comentou 
a dificuldade dos especialistas na restauração. “Para 
o especialista em dentística restauradora, a maior 
dificuldade consiste na seleção de técnicas, escolha de 
retentor intrarradicular e a associação disso, associação 
de diferentes retentores, com diferentes técnicas 
restauradoras e diferentes materiais restauradores. Já 
para o endodontista associar o tratamento endodôntico e 
fatores que influenciam o tratamento com a seleção dos 
materiais restauradores. O endodontista tem que conhecer 
também a parte restauradora, para que ele possa fazer um 
tratamento endodôntico que tenha sucesso e longevidade”, 
conclui o Dr. Batista.
O segundo dia do 7º Encontro de Endodontia de Campinas 
começou com a palestra do Prof. Dr. Bráulio Pasternak Júnior, 
que ressaltou a importância do diagnóstico em endodontia. 
“O diagnóstico em endodontia é primordial, porque a 

programação, o Dr. Hélio P. Lopes fez uma análise crítica 
da utilização dos instrumentos reciprocantes e rotatórios 
na endodontia. “Um dos problemas da endodontia é a 
manutenção da forma dos canais durante o preparo e 
quebrar o instrumento, o comportamento dos instrumentos 
em uso clínico”, definiu o Dr. Lopes.
O Prof. Dr. José Maurício Paradella de Camargo encerrou as 
palestras do evento falando sobre o dia a dia do consultório 
e o uso do microscópio operatório e seus benefícios. 
“Trabalhamos o tempo inteiro usando o microscópio 
operatório, que nos fornece maior previsibilidade, melhor 
visão e melhor iluminação de campo. Com ele obtemos 
resultados melhores, são casos difíceis, todos solucionados 
com a magnificação de imagem com o uso do microscópio 
operatório”, ressalta o Dr. Paradella
Além das palestras, os profissionais da área puderam ter 
contato com as novas técnicas e equipamentos durante 
os cursos de hands-on ministrados no laboratório 
multidisciplinar da entidade durante os dois dias.
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1º Encontro de Odontopediatria foi 
realizado com sucesso na ACDC

evento foi em homenAgem Ao prof. dr. Antônio CArlos guedes pinto, um dos 
mAiores nomes dA odontopediAtriA nACionAl e mundiAl

No dia 21 de maio, a sede da ACDC Campinas recebeu 
profissionais de todos os lugares do Brasil para participar 
do “1º Encontro de Odontopediatria”, promovido pela 
Associação dos Cirurgiões-Dentistas de Campinas e sua 
Escola de Aperfeiçoamento Profissional. Em sua 1ª edição, 
o encontro recebeu o nome do Prof. Dr. Antônio Carlos 
Guedes Pinto, em homenagem a um dos maiores nomes 
da odontopediatria nacional e mundial, responsável pela 
pesquisa, divulgação do conhecimento e formação de 
centenas de especialistas, mestres e doutores na área, e 
contou com a presença especial do presidente da Associação 
Brasileira de Odontopediatria, Dr. Paulo César B. Rédua, 
que comentou a importância de um evento como esse e o 
crescimento da Odontopediatria. “O encontro é importante 
para manter os dentistas atualizados. A Odontopediatria 
está em amplo reconhecimento na sociedade e na mídia. 
A especialidade está cada vez mais sendo valorizada e 
respeitada. Esse primeiro encontro foi muito importante. 
Esperamos que tenha o segundo, o terceiro e o quarto”, 
conclui Rédua.
O evento, que teve início às 8h30 e seguiu durante todo o 
dia, reuniu grandes nomes da Odontopediatria e os mais 

renomados profissionais da área, que trataram de diversos 
assuntos relacionados à especialidade.
A primeira palestra foi ministrada pela Prof.ª Sandra Regina 
Echeverria, que ensinou aos presentes como deve ser feita 
a higiene bucal do bebê edêntulo. Na sequência, a Dr.ª 
Maria Aparecida de A. Moreira Machado falou sobre o que 
fazer no caso de avulsão dentária nas dentições decíduas 
e permanentes. “Após a perda do dente, os pais devem 
imediatamente tentar achar o dente, pegar pela coroa, 
colocar em um copo com leite ou em um copo com água, 
e procurar um dentista até uma hora depois do acidente. 
Se o dentista tiver condições de ter o dente em mãos, ele 
pode ser reimplantado com relativo sucesso”, explicou a 
Dr.ª Machado. Ainda no período da manhã, o Dr. Fernando 
Borba Araújo falou sobre a abordagem contemporânea da 
cárie na clínica infantil. 
Outras quatro palestras aconteceram no período da tarde, 
aprofundando ainda mais temas da especialidade. Em sua 
palestra, a Prof.ª Dr.ª Adriana Ortega comentou sobre 
os fatores associados ao bruxismo infantil. “O bruxismo 
é uma condição que afeta e estraga os dentes, além de 
ter impacto também sobre músculos e articulações. O 

tratamento do bruxismo hoje é multidisciplinar, no qual 
o cirurgião-dentista tem mais condição de diminuir esse 
movimento involuntário da mandíbula. Uma outra parte do 
tratamento diz respeito a proteção de estruturas dentárias, 
que se faz com aparelhos ou um dispositivo intraoral”, diz 
a Prof.ª Dr.ª Ortega. “Erosão dentária em odontopediatria 
– diagnóstico e tratamento” foi o tema da palestra do Prof. 
Dr. Marcelo Bonecker, que aconteceu logo em seguida.
Um dos assuntos que virou lei nacional em junho de 2014, 
o teste da linguinha, foi abordado pelo Prof. Dr. Gabriel Tilli 
Politano, um dos organizadores do evento. Com imagens 
e vídeos, o professor explicou mais sobre o procedimento 
e sua importância. “O ideal é operar o quanto antes, 
no entanto eu acho melhor esperar um pouco, caso o 
aleitamento não esteja sofrendo alteração nenhuma. Eu 
espero uns três ou quatro meses, para que a criança 
deixe de ser neonato, apresente uma estabilidade maior 
e corra menos risco”, explica o Prof. Dr. Politano, que 
ainda comentou sobre o sucesso do evento: “O número 

de pessoas me surpreendeu. A grade deve ter atraído 
bastante, pois conta com professores muito competentes. 
Veio muita gente de fora do Estado. Foi muito legal”, conclui 
o profissional. 
O Prof. Dr. José Carlos Pettorossi Imparatto finalizou o 
evento com uma palestra sobre o tema “Posso ou não 
selar uma lesão de cárie”. Também responsável pela 
organização, se mostrou surpreso com o resultado do 
“1º Encontro de Odontopediatria”. “Pensamos em uma 
grade que pudesse contemplar os maiores expoentes, 
embora nós tenhamos muitos nomes extremamente 
importantes. A Odontopediatria brasileira é considerada 
uma das melhores do mundo. Acredito que a composição 
e a maneira com que nós fizemos, com aulas curtas, é o 
que contribuiu para obtermos esse êxito de 150 pessoas. 
Nos surpreendemos totalmente, foi muito gratificante”, 
disse o Prof. Dr. Imparatto. Além de se aperfeiçoar com 
as palestras, os profissionais foram contemplados com o 
sorteio de livros e kits.
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A Escola de Aperfeiçoamento Profissional da ACDC, a EAP, com 40 anos de história, possui 
uma estrutura física diferenciada e tecnologia de ponta, proporcionando a seus alunos 
um ensino de altíssima qualidade, sendo reconhecida em todo o país pela excelente 
qualificação de seu corpo docente.

A EAP oferece treinamentos de Especialização, Aperfeiçoamento e Atualização em todas 
as especialidades odontológicas, com turmas pequenas e professores renomados, 
reconhecidos no meio acadêmico nacional e internacional. É uma ótima opção para quem 
busca obter destaque no mercado de trabalho e conhecimento profundo para fazer 
diferença no dia a dia da clínica. 

A EAP é referência em tratamentos especializados e de qualidade, proporcionando 
aos alunos a oportunidade de realizar um grande número de atendimentos clínicos e 
tratamentos dos mais variados níveis de complexidade, possibilitando a aplicação de 
todos os conhecimentos e técnicas aprendidos. Ou seja, aqui a prática realmente existe.

Confira aqui a programação do 2º semestre de 2015. Aproveite o que a EAP/ACDC 
tem de melhor: aulas que abordam disciplinas atualizadas com as tendências do 
mercado, professores qualificados, salas equipadas com recursos audiovisuais, 
biblioteca, laboratório multidisciplinar, clínicas e toda uma estrutura pensada para o total 
aproveitamento e conforto dos alunos.

A qualificação que faz a diferença!
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ENDODONTIA (ESP -  009/2015)
TREINAMENTO E ESPECIALIZAÇÃO EM 
ENDODONTIA 
Início: 10/2015 |    Término: 09/2017
Frequência: Mensal
Realização: Quarta-feira a sábado das
                  8h às 18h
Natureza: Teórico - Laboratorial - Clínico

ESTOMATOLOGIA (ESP - 007/2015)
TREINAMENTO E ESPECIALIZAÇÃO EM 
ESTOMATOLOGIA
Início: 10/2015 |    Término: 07/2016
Frequência: Quinzenal
Realização: Sexta-feira e sábado das
                 8h às 17h
Natureza: Teórico - Demonstrativo -
               Clínico c/ pacientes

ODONTOPEDIATRIA (ESP -  006/2015)
TREINAMENTO E ESPECIALIZAÇÃO
EM ODONTOPEDIATRIA
Início: 10/2015 |    Término: 09/2017 
Frequência: Mensal
Realização: Quarta-feira a Sábado
                  das 8h às 18h
Natureza: Teórico - Laboratorial - Clínico

Professor Coordenador: 
PROF. DR. JOSÉ MAURíCIO PARADELLA
DE CAMARGO
Especialista, Mestre e Doutor em Endodontia 
pela Fac. de Odontologia de Araraquara/
UNESP; Extensão na Pacific Endodontic 
Research Foundation San Diego, Califórnia/
EUA; Prof. do Curso de Microscopia 
Operatória e Microcirurgia da Pós-Graduação 
da Universidad Autonoma del Paraguay, 
Assunção/Paraguai; Prof. Coord. do Curso 
de Endodontia Microscópica e Microcirurgia 
da Escuela Superior de Post Grado en 
Odontologia, Arequipa/Peru.

Professor Coordenador: 
PROF. DR. ROGÉRIO DA SILVA JORGE 
Mestrado e Doutorado em Biologia e Patologia 
Bucodental; Faculdade de Odontologia de 
Piracicaba-UNICAMP.

Professores Coordenadores:
PROF. DR. JOSÉ CARLOS
PETTOROSSI IMPARATO
Graduação em Odontologia pela UNISA; 
Mestrado em Ciências Odontológicas pela 
USP; Doutorado em Ciências Odontológicas 
pela USP; Especialista em Radiologia e 
Odontopediatria pela Unicastelo; Especialista 
em Arqueologia pela UNISA; Professor de 
Odontopediatria da USP; Reitor da Unicastelo 
e Professor do Programa de Pós-Graduação 
da SLMandic.

PROF. GABRIEL POLITANO
Especialista e Mestre em Odontopediatria; 
Doutor em Tocoginecologia pela FCM/
UNICAMP;  Prof. responsável pela disciplina 
de Odontopediatria da Fac. de Odontologia 
SLMandic; Professor da disciplina de 
Odontopediatria e Ortodontia preventiva da 
PUC-Campinas.

Professor Assistente:
Prof. Mauri Pinese Junior

Professores Convidados:
Prof. Dr. Fábio Perassi
Prof. Dr. Alexandre Capelli
Prof. Dr. Kléber Carvalho
Prof. Dr. Márcio Lopes
Prof. Dr.ª Patrícia Ferrari
Prof. Dr. Eduardo Dias AnDr.ªde
Prof. Tiago Braga

Professores Assistentes:
Prof. Dr. Jacks Jorge Júnior
Prof.ª Nathalia Caroline de Souza Lima

Professores Assistentes: 
Prof.ª Ana Paula R. Carvalho B. de AnDr.ªde
Prof.ª Gabriela A. de Vasconcelos C. Bonini 
Prof.ª Mariana Baffi Pellegrinetti                                                                         
Prof.ª Paula Cristina Brolezi de Sousa                                                                     
Prof.ª Regina Maura Coli Siegl
Prof.ª Thais Parisotto Ulmer

DENTÍSTICA (ESP -  008/2015)
TREINAMENTO E ESPECIALIZAÇÃO EM 
DENTíSTICA
Início: 10/2015 |    Término: 09/2017 
Frequência: Quinzenal 
Realização: Terça e Quarta-feira das 14h às 22h 
Natureza: Teórico - Laboratorial - Clínico

DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR
E DOR OROFACIAL (ESP - 005/2015)
TREINAMENTO E ESPECIALIZAÇÃO EM 
DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR E DOR 
OROFACIAL
Início: 10/2015 |    Término: 09/2017
Frequência: Mensal
Realização: Quarta-feira a Sábado das
                  8h às 18h
Natureza: Teórico - Laboratorial - Clínico

ENDODONTIA (ESP -  004/2015)
TREINAMENTO E ESPECIALIZAÇÃO EM 
ENDODONTIA 
Início: 10/2015 |    Término: 09/2017
Frequência: Quinzenal
Realização: Segunda-feira das 14h às 22h,
                 e Terça-feira das 8h às 18h
Natureza: Teórico - Laboratorial - Clínico

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

Professores Coordenadores: 
PROF.ª. RENATA SILVA MELO FERNANDES
Doutora e Mestre em Reabilitação Oral-USP; 
Especialista em Prótese Dentária

PROF. JORGE ALBERTO VON ZUBEN
Mestrado em DTM e DOF - UNIFESP (EPM); 
Especialista em DTM e DOF - CFO; Especialista 
em Prótese Dentária - CFO.

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.

Professores Assistentes: 
Prof.ª Alessandra Sanchez Coelho
Prof. Carlos Eduardo Pena
Prof. Osvaldo Wodevotzky Junior
Prof.ª Valéria Aparecida Pessatti de Oliveira

Professores Assistentes/Convidados: 
Prof. Renato Ienny
Prof. Ricardo Tannus Vale
Prof.ª Juliana Stuginski Barbosa
Prof.ª Luciana Campos
Prof. Frederico Motta
Prof.ª Daiane Meneguzzo 
Prof. José Augusto Campanha
Prof.ª Liliam Giannasi
Prof.ª Juliana Trindade
Prof.ª Giovana Tófoli
Prof. Márcio Buscatti 
Prof. Bruno Cavellucci 
Prof. João Paulo Tanganeli 
Prof. Flávio Luposeli 

Professores Assistentes:
Prof. Alexandre Pinheiro Lima Carvalho
Prof. André Renato Ravagnani Cavarzan
Prof. Nilden Carlos Alves Cardoso
Prof. Leandro A. Pinto Pereira

Professores Convidados:
Prof. Dr. Evandro Siqueira 
Prof.ª. Dr.ª Francine K. P. de Figueiredo
Prof. Dr. Gilson Blikstow Sydney
Prof. Dr.ª Juliana Cama Ramacciato 
Prof. Dr. Jorge Von Zuben
Prof. Dr. Marcelo dos Santos
Prof. Dr. Marcelo Luchesi Teixeira
Prof. Dr.ª Mary Caroline Skelton Macedo
Prof. Dr. Paulo Sérgio Gomes Henriques
Prof.ª. Dr.ª Patrícia Helena Ferrari
Prof. Dr. Rogério Heládio Motta
Prof. Dr. Ronaldo Souza
Prof. Dr. Victor Angelo Martins Montalli

ESPECIALIZAÇÃO
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CIRURGIA (APE - 001/2015)
TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO EM 
CIRURGIA BUCAL E TERAPÊUTICA
MEDICAMENTOSA
Início: 10/2015 |    Término: 07/2016
Frequência: Quinzenal
Realização: Quarta-Feira das 8h às 18h
Natureza: Teórico - Prático - Clínico -
               Demonstrativo

DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR
(APE - 011/2015)
TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO EM
DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR E
DOR OROFACIAL
Início: 10/2015 |    Término: 07/2016 
Frequência: Mensal
Realização: Quinta e Sexta-feira das 8h às 18h
Natureza: Teórico - Clínico - Demonstrativo

ENDODONTIA (APE - 024/2015)
DESMISTIFICANDO A INSTRUMENTAÇÃO
ROTATÓRIA PARA O CLíNICO GERAL
Início: 10/2015 |    Término: 09/2016
Frequência: Quinzenal
Realização: Sexta-feira das 8h às 18h
Natureza: Teórico - Clínico - Demonstrativo

ENDODONTIA (APE – 026/2015)
IMERSÃO TOTAL EM TECNOLOGIA ENDODÔNTICA
EXCLUSIVO PARA QUEM JÁ É ESPECIALISTA
Início: 10/2015 |    Término: 03/2016
Frequência: Mensal
Realização: Quinta-feira das 14h às 22h,
                  Sexta-feira e sábado
                  das 8h30 às 18h
Natureza: Teórico - Prático - Clínico - 
               Demonstrativo

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

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 

Professor Coordenador: 
PROF. DR. JOSÉ MAURíCIO PARADELLA
DE CAMARGO
Especialista, Mestre e Doutor em Endodontia 
pela Fac. de Odontologia de Araraquara/
UNESP; Extensão na Pacific Endodontic 
Research Foundation San Diego, Califórnia/
EUA; Prof. do Curso de Microscopia 
Operatória e Microcirurgia da Pós-Graduação 
da Universidad Autonoma del Paraguay, 
Assunção/Paraguai; Prof. Coord. do Curso 
de Endodontia Microscópica e Microcirurgia 
da Escuela Superior de Post Grado en 
Odontologia, Arequipa/Peru.

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.

Professores Assistentes: 
Prof. Régis Penha Pimenta
Prof. Alcides Ricardo Gonçalves

Professores Assistentes: 
Prof.ª Aglai Couto
Prof. Alexandre Moreira

Professores Convidados:
Prof. Renato Ienny
Prof. Celso Quiles

Ministradores:
Grupo Camargo de Microendodontia

Ministradores:
Prof. Alexandre Pinheiro Lima
Prof. André Renato Ravagnani Cavarzan
Prof. Leandro Augusto Pinto Pereira
Prof. Nilden Carlos Alves Cardoso

APERFEIÇOAMENTO

ORTODONTIA (ESP -  010/2015)
TREINAMENTO E ESPECIALIZAÇÃO
EM ORTODONTIA
Início: 10/2015 |    Término: 09/2018
Frequência: Mensal
Realização: Segunda a Quinta-Feira
     das 8h às 18h
Natureza: Teórico - Laboratorial - Clínico

PERIODONTIA (ESP -  002/2015)
TREINAMENTO E ESPECIALIZAÇÃO
EM PERIODONTIA
Início: 10/2015 |    Término: 09/2017
Frequência: Mensal
Realização: Segunda a Quinta-feira das
                  8h às 18h
Natureza: Teórico - Laboratorial -
               Clínico c/ pacientes

PRÓTESE DENTÁRIA (ESP -  001/2015)
TREINAMENTO E ESPECIALIZAÇÃO EM
PRÓTESE DENTÁRIA
Início: 10/2015 |    Término: 09/2017
Frequência: Mensal
Realização: Segunda a Quinta-feira das
                 8h às 18h
Natureza: Teórico - Laboratorial - Clínico

Professor Coordenador: 
PROF. DR. CÉSAR BENEDITO VIEIRA
Mestrado em ortodontia pela Unicastelo; 
Especialista em Radiologia FOB-BAURU; Esp. 
em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial 
pela SLMandic.

Além dos profs. do Grupo Straight-Wire 
Brasil e de outras instituições de Ensino 
Superior que terão suas aulas programadas 
de acordo com o desenvolvimento do curso.

Professor Coordenador: 
PROF. PAULO SÉRGIO GOMES HENRIQUES
Especialista em Periodontia; Mestre em 
Periodontia; Doutor em Ciências Biomédicas - 
UNICAMP.

Professor Coordenador: 
PROF. LUIZ RAMOS JUNIOR
Doutor em Reabilitação Oral - USP Bauru; 
Coord. do curso de especialização em Prótese 
Dentária da ACDC

Professores Assistentes: 
Prof.ª Dr.ª Maria Eugenia Pincke Coutinho
Prof. Roberto Alves Torres
Prof. Alécio Domingues Mendes
Prof. Rafael Steca Barbosa

Professores Convidados: 
Prof. Dr. Jurandir Antônio Barbosa
Prof.ª Carolina Steca Barbosa Caran
Prof. Claudio Rodrigues Azenha
Prof. Dr. Eduardo Miyashita
Dr. Fernando César Davanzo e equipe
Dr. José Peixoto Ferrão Filho
Dr.ª Shirley M. Rosseto

Professores Assistentes: 
Prof.ª Ana Elisa Amaro Rodrigues          
Prof.ª Giovana Lecio Miranda 
Prof. Gustavo Sacramoni Brunherotto  
Prof.ª Luciana Satie Okajima 

Professores Assistentes:
Prof. Ademir Galati
Prof. Alexandre Guimarães Ubinha
Prof. André Fagundes Nunes
Prof.ª Carla Campion Carrinho
Prof.ª Maria Angela Marani
Prof. Jorge Alberto Von Zuben
Prof. Pedro de Penha Coutinho Nina Duarte
Prof. Vesa Veijo Pellervo Kaskela
Prof. Wilton Forti
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Treinamentos inéditos

HIPNOSE (APE - 019/2015)
HABILITAÇÃO EM HIPNOSE PARA 
CIRURGIÕES-DENTISTAS
Início: 10/2015 |    Término: 09/2016
Frequência: Mensal
Realização: Sexta–feira e Sábado
                  das 9h30 às 18h 
Natureza: Teórico - Clínico

IMPLANTODONTIA (APE - 030/2015)
TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO EM 
IMPLANTODONTIA (CIRÚRGICO E PROTÉTICO)
Início: 10/2015 |    Término: 09/2016
Frequência: Quinzenal
Realização: Quinta-feira das 8h às 18h
Natureza: Teórico - Laboratorial - 
  Demonstrativo - Clínico c/ pacientes

IMPLANTODONTIA (APE - 031/2015)
TEÓRICO PRÁTICO LABORATORIAL - IMERSÃO 
EM IMPLANTODONTIA BÁSICA
Início: 10/ 2015
Frequência: Diária
Realização: Segunda a Sexta-Feira
    das 8h às 18h 
Natureza: Teórico - Cirúrgico/Protético
  Demonstrativo – Hands-on

ODONTOGERIATRIA (APE - 016/2015)
TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO EM 
ODONTOGERIATRIA
Início: 10/2015 |    Término: 09/2016
Frequência: Mensal
Realização: Sexta e Sábado das
                 8h30 às 18h
Natureza: Teórico - Laboratorial - Clínico

Professor Coordenador: 
PROF. DR. MOHAMAD BAZZI
Especialista em Medicina Comportamental 
(EPM/UNIFESP); Docente convidado do módulo 
de Hipnose do Curso de Especialização em 
Medicina Comportamental do Departamento de 
Psicobiologia da EPM/UNIFESP; Habilitado em 
Práticas Integrativas e Complementares à Saúde 
Bucal (PICs), na área de HIPNOSE nos termos da 
Resolução CFO-82. 

Professor Coordenador: 
PROF. LEANDRO SOUZA POZZER
Especialista em Implantodontia; Mestre em CTBMF 
e Doutorando em CTBMF (FOP/UNICAMP).

Professor Coordenador: 
PROF. MS. VAIL NATALE JR
Doutorando em Implantodontia - SLMandic; 
Mestre e Esp. em Implantodontia -  SLMandic; 
Especialista em CTBMF.

Professor Ministrador e Coordenador:
PROF. DR. LUIZ MARTINS TURANO
Esp. em Prótese Dentária. Mestre em oclusão - 
USP; Doutor em Prótese Dentária - USP. Professor 
da disciplina de Clínica Protética na graduação da 
SLM. Professor da disciplina de PT na graduação 
da SLM; Professor da disciplina de PT na 
Especialização da SLM; Professor da disciplina de 
PT no Mestrado da SLM.

Professores Assistentes:
Prof. Lucas Cavalieri Pereira
Prof. Rafael Ortega Lopes
Prof. Bruno Massucato Zen

 

Professores Convidados:
Prof. Ânderson Miller
Prof. Carlos Piovesan
Prof. Francisco Ubiratan Ferreira de Campos
Prof. Luiz Fernando Pinheiro 
Prof. Luiz Roberto Coutinho Manhães Júnior 
Prof. Marcelo Villas-Bôas Turano
Prof. Paulo de Camargo Moraes 
Prof. Rielson José Alves Cardoso 
Prof.ª. Fernanda Cunha

ENDODONTIA (APE - 027/2015)
VENCENDO AS DIFICULDADES DO DIA A DIA 
“SOLUÇÕES PRÁTICAS USANDO OU NÃO USANDO 
NOVAS TECNOLOGIAS”
Início: 10/2015 |    Término: 08/2016
Frequência: Quinzenal 
Realização: Sábado das 8h às 17h30.
Natureza: Teórico – Laboratorial -
               Clínico - Demonstrativo

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.

Ministradores:
Prof. Dr. Rielson José Alves Cardoso
Prof. Alexandre Pinheiro Lima Carvalho 
Prof. André Renato Ravagnani Cavarzan 
Prof.ª Érica Vedovatto
Prof. Leandro Augusto P. Pereira
Prof. Luis Fernando Chequin Rossi
Prof. Nilden Carlos Alves Cardoso

Treinamentos inéditos

ENDODONTIA (APE - 022/2015)
COMO SOLUCIONAR OS ACIDENTES E 
COMPLICAÇÕES ATRAVÉS DA CIRURGIA 
PARENDODÔNTICA
Início: 10/2015 |    Término: 02/2016
Frequência: Mensal
Realização: Segunda a Quarta-feira
                 das 8h às 18h
Natureza: Teórico - Laboratorial - Clínico

Professor Ministrador e Coordenador:
PROF. DR. JOSÉ MAURíCIO P. DE CAMARGO
Especialista, Mestre e Dr. em Endodontia pela 
Fac. de Odontologia de Araraquara/UNESP; 
Extensão na Pacific Endodontic Research 
Foundation San Diego, Califórnia/EUA; Prof. do 
Curso de Microscopia Operatória e Microcirurgia 
da Pós-Graduação da Universidad Autonoma 
del Paraguay, Assunção/Paraguai; Prof. Coord. 
do Curso de Endodontia Microscópica e 
Microcirurgia da Escuela Superior de Post Grado 
en Odontologia, Arequipa/Peru.

Solicite seu orçamento: www.kavokerr.com.br/sonicfillacdc
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ATUALIZAÇÃO

ASB/RECEPÇÃO (ATU - 023/2015)
ATENDIMENTO NOTA 10 - PARA ASSISTENTES, 
AUXILIARES, RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS
Início: 10/2015 |    Término: 10/2015 
Frequência: Semanal 
Realização: Sábado das 8h às 12h
Natureza: Teórico - Prático - Estudo de Caso

CLAREAMENTO (ATU - 024/2015)
TREINAMENTO E ATUALIZAÇÃO EM 
CLAREAMENTO DENTÁRIO
Início: 10/2015 |    Término: 12/2015
Frequência: Mensal
Realização: Sexta e Sábado das
                 8h às 18h
Natureza: Teórico - Laboratorial

FOTOGRAFIA (ATU - 013/2015)
A ARTE DA FOTOGRAFIA DIGITAL NA
 ODONTOLOGIA– TEORIA E PRÁTICA
Início: 11/2015 |    Término: 11/2015
Frequência: Semanal
Realização: Sexta-feira das 8h30 às 17h30   
Natureza: Teórico - Demonstrativo - Prático

GESTÃO (ATU - 006/2015)
EXCEL PARA CLíNICAS – GERENCIANDO ATRAVÉS 
DO EXCEL
Início: 11/2015 |    Término: 11/2015
Frequência: Semanal
Realização: Sábado das 8h às 12h  
Natureza: Teórico - Prático

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

Professor Ministrador e Coordenador:
PROF. DR. RENATO MIOTTO PALO
Especialista em Endodontia - HRACF - “Centrinho” 
USP Bauru; Mestre em Endodontia - UNESP São 
José dos Campos; Doutor em Endodontia - UNESP 
Araraquara Objetivos.

Professor Coordenador: 
PROF. DR. IVAN YOSHIO
Autor do livro: “A Arte da Fotografia Digital 
na Odontologia.” Ed. Santos; Professor da 
Especialização em Dentistica Restauradora 
da Funorp (USP-RP); Professor de Fotografia 
Digital em APCDs, CETAO e em mais de 
15 cursos de Especialização, Mestrado e 
Doutorado; Pós-Graduado em Dentística 
Restauradora pela ACDC (APCD-Campinas).

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.

Público-Alvo: 
Cirurgiões-Dentistas, Técnicos em Prótese 
Dentária, Acadêmicos em Odontologia e 
Interessados em Fotografia.

Treinamentos inéditos

GESTÃO (ATU -  005/2015)
APRENDA A LIDERAR SUA EQUIPE
Início: 10/2015 |    Término: 10/2015
Frequência: Semanal
Realização: Sábado das 8h às 14h
Natureza: Teórico - Prático

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.

Treinamentos inéditos

ORTODONTIA (APE - 020/2015)
TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO EM 
ORTODONTIA INTERATIVA - ABORDAGEM COMPLETA 
NO TRATAMENTO DO PACIENTE ADULTO
Início: 10/2015 |    Término: 09/2016
Frequência: Mensal
Realização: Sexta-Feira das 8h às 18h,
                 e sábado das 8h às 12h
Natureza: Teórico - Clínico

Professor Coordenador: 
PROF. DR. ANTONIO CARLOS ALOISE
Especialista em Ortodontia - UNESP; 
Postgraduated in Orthodontics - New York 
University- NY-EUA; Mestre e Doutor em 
Ciências pela UNIFESP; Pós-Doutorado pela 
UNIFESP; Autor do Livro “Células Tronco em 
Implantodontia”.

Professor Assistente:
Prof. Fernando Biolcati Chiantia 

Professores Convidados:
Prof.ª. Andrea Baptista Coelho
Prof.ª. Adriana Alvarez Aloise

0800 777 55 77
www.pibranemark.com

Soluções inteligentes que unem 
simplificação com alta qualidade.

Segurança com longevidade. 
A P-I une tecnologia com praticidade. 

Isso é evolução.
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Treinamentos inéditos

PRÓTESE DENTÁRIA (ATU - 008/2015)
IMERSÃO EM OCLUSÃO, REABILITAÇÃO 
ORAL E PRÓTESES METAL FREE (COROAS E 
FRAGMENTOS CERÂMICOS
Início: 10/2015 |    Término: 10/2015
Frequência: Diário
Realização: Quinta e sexta-feira das
                 8h às 18h e sábado até 12h
Natureza: Teórico - Laboratorial e
               Demonstrativo- Hands-on

PLANEJAMENTO DIGITAL (ATU - 020/2015)
PLANEJAMENTO DIGITAL
Início: 10/2015 |    Término: 10/2015
Frequência: Diária
Realização: Quarta a Sexta-feira das 8h às 18h
Natureza: Teórico - Demonstrativo - Prático

Professor Ministrador e Coordenador:
PROF. DR. MILTON EDSON MIRANDA
Especialista, Mestre e Doutor em Prótese 
pela Ohio State University (EUA) e FO-USP; 
Coordenador dos Cursos de Especialização e 
Mestrado em Prótese pela SLMandic.

Professora Coordenadora: 
PROF.ª. DARLENE DA LUZ BOLDRINI 
Cirurgiã-Dentista formada pela Universidade 
São Paulo; Especialista em Periodontia
DSD TEAM.

Professores Assistentes:
Prof. Dr. Fernando Rigolin

Protético Convidado:
TPD Sérgio Pontaldi

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 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.

Treinamentos inéditos

IMPLANTODONTIA (ATU - 011/2015)
TREINAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE ESTÉTICA EM 
IMPLANTODONTIA
Início: 10/2015
Frequência: Diária
Realização: Segunda a Quarta-feira
                  das 8h às 18h
Natureza: Teórico - Laboratorial
               Demonstrativo

IMPLANTODONTIA (ATU - 022/2015)
TREINAMENTO TEÓRICO PRÁTICO LABORATORIAL 
DE IMERSÃO EM CIRURGIAS RECONSTRUTIVAS
Início: 10/2015
Frequência: Diária
Realização: Terça a Quinta-feira das 8h às 18h
Natureza: Teórico - Prático - Laboratorial 
               (hands-on)

ODONTOLOGIA LEGAL (ATU - 015/2015)
ÉTICA , BIOÉTICA, LEGISLAÇÃO ODONTOLÓGICA –
CONVERSANDO COM O CIRUGÃO-DENTISTA.
Início: 10/2015 | Término: 10/2015
Frequência: Diária
Realização: Quinta-feira das 8h às 18h
Natureza: Teórico

ORTODONTIA (ATU - 014/2015)
CRITÉRIOS ORTODÔNTICOS NA BIOMECÂNICA DO 
PADRÃO II
Início: 10/2015
Frequência: Diária
Realização: Sexta-Feira e Sábado
                   das 8h às 18h 
Natureza: Teórico - Laboratorial

PERIODONTIA (ATU - 003/2015)
IMERSÃO EM RECONSTRUÇÃO DO TECIDO MOLE 
PERIODONTAL
Início: 10/2015
Frequência: Diária
Realização: Terça e Quarta-Feira
    das 8h às 18h 

PROFESSORES MINISTRADORES:
Prof. Marcelo Lucchesi Teixeira; Prof. André 
Antonio Pelegrine; Prof. Paulo Eduardo 
Lacerda.

Professor Coordenador: 
PROF. MS. VAIL NATALE JR
Doutorando em Implantodontia - SLMandic; 
Mestre e Esp. em Implantodontia -  SLMandic; 
Especialista em CTBMF.

Professor Coordenador: 
PROF. DR. EDUARDO CELSO PENNA BOOCK
Docente em Ética e Legislação – SLMandic-SP 
e IEPPO – MG; Mestre em Fisiologia Oral

Professores Ministradores: 
PROF. CESAR BENEDITO VIEIRA
Esp. e Mestre em Ortodontia. Esp. em Cirurgia 
e Traumatologia Bucomaxilofacial; Esp. em 
Radiologia Pós-Graduado pela Roth-Williams-
Center/ Burlingame-Califórnia; Coordenador 
do curso de Especialização em Ortodontia  
CIODONTO - BELÉM; Prof. Assistente Curso 
de Especialização em Ortodontia pela 
Universidade do Porto – Portugal.

Professor Coordenador: 
PROF. DR. PAULO SÉRGIO GOMES HENRIQUES
Especialista em Periodontia; Mestre em 
Periodontia; Doutor em Ciências Biomédicas - 
UNICAMP.

PROF. ALÉCIO DOMINGUES MENDES
Especialização em Ortodontia e Ortopedia 
Facial, ACDC; Capacitação em Ortodontia e 
Oclusão - Roth/Williams Center for Functional 
Occlusion; Mestrado em Ortodontia, Centro 
de Pesquisas Odontológicas SLMandic; 
Doutorando em Biologia Oral - USC - 
Universidade Sagrado Coração, Bauru - SP.

Professora Assistente:
Prof.ª Luciana Satie Okajima
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provisória foi removida com pontas 
diamantadas em alta rotação. A resina 
composta (Filtek® Z350 XT – 3M 
ESPE®) foi inserida em incrementos 
de no máximo 2mm, sem a união 
de paredes opostas, limitando-se a 
área da câmara pulpar. Não foram 
realizadas caixas e canaletas, e toda 
a margem do preparo encontrava-se 
em esmalte, que apresenta melhores 
resultados de adesão4 (figuras 2A e 
B). Posteriormente foi realizado o 
acabamento do preparo com ponta 
diamantada FF tronco-cônica, de 
extremo arredondado (KG Sorensen®, 
Cotia, SP, Brasil) em todo esmalte e 
dentina, e borrachas abrasivas para o 
acabamento da resina composta direta 
(Enhance®, Petrópolis/RJ, Dentsply). 
A conformação final do preparo era 
levemente expulsivo, para melhor 
adaptação da peça indireta, sem 
ângulos “vivos” internos. Procurou-se 
executar um preparo extremamente 
conservador, que representou 
basicamente a cavidade realizada 
para o acesso endodôntico.

Após o acabamento do preparo, o 
isolamento absoluto foi removido 
e (Ultrapak, Ultradent Products 
Inc.®, South Jordan, UT, EUA) como 
o preparo não se encontrava na 
região intrasulcular, apenas um 
fio afastador gengival foi inserido 
na região vestibular (número 00, 
Ultrapak, Ultradent Products Inc. ®, 
South Jordan, UT, EUA). O material de 
eleição para a moldagem foi o silicone 
de adição (Aquasil Ultra®, Dentsply 
Detrey GmbH®, Konstanz, Germany) 
e a técnica de moldagem utilizada foi a 
impressão simultânea. Toda a arcada 

inferior foi moldada (figura 3A) e, em 
uma visão aproximada pode-se notar 
a moldagem de todo o término do 
preparo (figura 3B).

Um modelo foi troquelizado para 
confecção da restauração em resina 
composta indireta (Sinfony®, 3M® 
ESPE, St. Paul, MN, EUA) na cor A2 
de corpo e A1 nas pontas e vertentes 
de cúspides. Outro modelo foi mantido 
rígido (“sem troquelizar”) para 
verificar a adaptação interproximal 
(figura 4). Após a confecção da peça 
foi verificada a adaptação no modelo 
(figuras 5A, 5B e 5C) e no preparo 
cavitário com o auxílio de uma 
sonda exploradora, para posterior 
cimentação. 

Previamente a cimentação foi realizado 
o isolamento absoluto. O esmalte foi 
condicionado com ácido fosfórico a 37% 
por 30 segundos e a dentina/resina 
por 15 segundos (figura 6A). Para a 
remoção do ácido e os resíduos do 
condicionamento, o preparo foi lavado 
por 30 segundos com jato de água. 
Após o condicionamento foi aplicado 
um adesivo simplificado (Single 
Bond®  2, 3M®  ESPE, St. Paul, MN, 
EUA), volatilizado o solvente com leve 
jato de ar e mantido não polimerizado, 
para não prejudicar a adaptação da 
peça protética ao preparo (figura 6B). 

A restauração indireta foi previamente 
jateada com óxido de alumínio, e após 
verificada a adaptação ao preparo, foi 
limpa com ácido fosfórico a 37% por 
30 segundos, seguida da lavagem 
abundante com água e jato de ar. 
Na superfície interna da restauração 
de compósito foram aplicadas duas 

contatos interproximais podem ser 
fielmente restabelecidos quando 
utilizado um modelo troquelizado. 
Além disso, como a polimerização 
desse material ocorre em ambiente 
laboratorial, a contração de 
polimerização é minimizada e o grau 
de conversão do material é maior 
quando comparado a uma resina 
composta direta2, 3.

No entanto, essas restaurações 
indiretas em resina composta 
possuem procedimentos clínicos 
que não devem ser negligenciados, 
como o correto preparo cavitário, 
uma adequada moldagem de todo o 
preparo e dos dentes adjacentes, e a 
correta técnica de cimentação da peça 
protética. Portanto, esse artigo tem 
como objetivo apresentar um relato 
de caso clínico que restabelece a 
morfologia e a função do elemento 
36 após o tratamento endodôntico, 
por meio da restauração indireta do 
tipo “onlay” em resina composta, 
e elucidar todos os procedimentos 
clínicos necessários para a confecção 
dessa restauração.

Relato de casos clínicos e materiais 
e métodos

Paciente do gênero feminino, 27 anos, 
procurou atendimento odontológico 
após o tratamento endodôntico do 
elemento 36, que apresentava-se com 
ampla destruição coronária e perda da 
cúspide mésio-vestibular (figuras 1A e 
B). Antes da confecção do preparo 
cavitário, foi realizada a tomada de 
cor e posteriormente o isolamento 
absoluto. Toda a restauração 

como objetivo relatar um caso clínico 
de restabelecimento da morfologia 
e a função do elemento 36 tratado 
endodonticamente, por meio da 
restauração indireta do tipo “onlay” 
em resina composta.

Palavras-chave: Restauração 
Indireta, “Onlay”, Cimento 
Resinoso, Resina Composta.

Introdução

A busca pela estética impulsionou 
o desenvolvimento de produtos de 
alta qualidade que reproduzam com 
fidelidade as características dos 
dentes naturais. Concomitantemente, 
o estudo de sistemas adesivos e 
cimentos resinosos trouxeram uma 
significante melhora na longevidade 

dos procedimentos restauradores 
diretos e indiretos, e permitiram 
a ampla utilização de materiais 
estéticos, como a resina composta, 
no restabelecimento morfológico 
e funcional da estrutura dental 
perdida1.

A confecção de restaurações de 
resina indireta proporciona uma 
melhor facilidade para recriar 
a anatomia dental, assim como 
melhor obtenção dos contatos 
interproximais, menor contração de 
polimerização e adaptação marginal. 
Por serem confeccionadas em 
modelos, a escultura é realizada sem 
interferências e em condições ideais 
de iluminação, os contatos oclusais 
podem ser verificados quando em 
oclusão com o modelo antagonista 
sem que haja contaminação, e os 

Resumo 

As restaurações indiretas do 
tipo “onlay” em resina composta 
proporcionam, além da estética, 
o restabelecimento oclusal e 
interproximal em elementos com 
ampla destruição coronária. As 
resinas compostas indiretas possuem 
menor custo quando comparada às 
cerâmicas, e melhores propriedades 
mecânicas ,quando comparadas 
às resinas diretas, por tanto são 
excelentes alternativas para o 
restabelecimento morfológico e 
funcional de elementos dentais. Além 
disso, assim como as cerâmicas, é 
possível realizar caracterizações 
na peça protética que permitem 
melhorar a mimetização da 
restauração à estrutura dental. 
Desta forma, o presente ar tigo tem 

Restabelecimento morfológico e funcional 
por meio da restauração indireta do tipo 
“onlay” em resina composta
CArolinA bosso André 
AlunA de doutorAdo do progrAmA de pós-grAduAção em ClíniCA odontológiCA dA fACuldAde de 
odontologiA de pirACiCAbA - uniCAmp 

brunA mArin fronzA 
AlunA de doutorAdo do progrAmA de pós-grAduAção em mAteriAis dentários dA fACuldAde de 
odontologiA de pirACiCAbA - uniCAmp

mArCelo giAnnini 
professor AssoCiAdo do depArtAmento de odontologiA restAurAdorA - áreA de dentístiCA, 
fACuldAde de odontologiA de pirACiCAbA - uniCAmp
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que garante uma alternativa mais 
acessível para o restabelecimento 
da estrutura dental perdida. Além 
disso, essas resinas possuem 
uma extensa gama de cores, que 
permitem reproduzir as diferentes 
nuances presentes no elemento 
dental, assim como a translucidez 
e a opacidade, além de pigmentos 
que permitem imitar manchas 
brancas ou sulcos pigmentados. 
Nesse caso foi utilizada uma resina 
mais clara nas pontas e ver tentes 

de cúspides, que permitiram uma 
melhor caracterização e similaridade 
aos dentes adjacentes. 

Alguns estudos mostram que tanto a 
resina direta como a resina indireta 
promovem uma performance clínica 
satisfatória, não obtendo diferenças 
estatísticas entre elas em um cur to 
período de tempo6, 7. As restaurações 
com resina composta indireta 
podem exibir melhores propriedades 
mecânicas e maior longevidade 
que as resinas compostas diretas8. 

favorável através da restauração de 
resina composta indireta.

Discussão

A par tir das imagens do caso 
finalizado é possível observar a 
adequada altura das cúspides e uma 
anatomia dental rica em detalhes, 
sendo essas algumas das principais 
vantagens da restauração indireta5. 
Quando comparada à cerâmica, 
a restauração indireta em resina 
possui menor custo ao paciente, o 

figurA 1 - restAurAção provisóriA Após trAtAmento endodôntiCo. (A) vistA oClusAl. (b) vistA vestibulAr. 

figurA 2 - AspeCto Após prepAro CAvitário. (A) vistA oClusAl. (b) vistA vestibulAr. 

A

A

b

b

prematuros com ponta diamantada 
de granulação extrafina (KG 
Sorensen®, Barueri/SP, Brasil). O 
polimento foi realizado com pasta 
diamantada e rodas de feltro (Kota 
Impor ts®, São Paulo/SP, Brasil). Nas 
figuras 8A e 8B é possível visualizar o 
aspecto final da restauração indireta 
do tipo “onlay”, após a remoção 
do isolamento absoluto. Pode-se 
observar a recuperação morfológica 
e funcional do elemento 36, assim 
como a obtenção de uma estética 

resina indireta. Excessos grosseiros 
foram removidos com auxílio de uma 
espátula número 1 de cimento de 
silicato e fio dental, e então, todo 
o conjunto foi fotoativado por 40 
segundos em cada face.

Os excessos menores do cimento 
resinoso foram removidos com 
pontas de silicone para acabamento 
(Enhance®, Dentsply, Petrópolis/
RJ, Brasil). Em seguida, realizou-
se o ajuste oclusal para a remoção 
de pontos de contatos oclusais 

camadas de silano (3M®  ESPE, St. 
Paul, MN, EUA) e uma camada do 
mesmo adesivo usado anteriormente, 
também mantido não polimerizado. O 
cimento resinoso convencional (RelyX 
ARC®, 3M®  ESPE, St. Paul, MN, 
EUA) foi manipulado e dispensado 
na peça protética, e o conjunto 
foi levado ao preparo (figura 7). 
O extravasamento do cimento 
resinoso ao redor de todo preparo 
cavitário, garante o preenchimento 
e o selamento da região esmalte-

figurA 3 - obtenção do molde em siliCone de Adição. (A) AspeCto do molde. (b) verifiCAção dA moldAgem e do término do prepAro. figurA 4 - modelo não troquelizAdo.

A b

figurA 5 - ConfeCção dA restAurAção indiretA. (A) vistA oClusAl. (b) vistA vestibulAr. (C) vistA mesiAl.

A b C

figurA 6 - proCedimento Adesivo. (A) CondiCionAmento Com áCido fosfóriCo à 37% do prepAro CAvitário. (b) ApliCAção do Adesivo de frAsCo 
úniCo no prepAro CAvitário. 

figurA 7 - CimentAção dA restAurAção indiretA.

A b

figurA 8 - AspeCto finAl Após A CimentAção. (A) vistA oClusAl. (b) vistA vestibulAr.

A b
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perda de estrutura dental, quando 
os procedimentos, desde o preparo 
cavitário até a cimentação, são 
corretamente realizados.

Conclusão

Restaurações indiretas em resina 
composta do tipo “onlay” são 
alternativas estéticas, de custo 
inferior comparadas às cerâmicas 
e bem -sucedidas quanto ao 
restabelecimento morfológico e 
funcional em elementos com grande 

Porém, quando comparada às 
restaurações cerâmicas possuem 
um maior desgaste e perda de 
brilho, o que demanda o repolimento 
periódico9, com pouca influência na 
durabilidade da restauração, quando 
adequadamente indicado e planejado.
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Cambuí – Campinas/SP
Tel. (19) 3252-8890 | 3255-0168
www.clinicadelman.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

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 
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Hoje, após ouvir pela enésima vez a frase: - Mas você cobra 
a consulta?!, resolvi escrever sobre algo que eu considero 
um verdadeiro movimento de valorização da nossa classe. 
A este movimento darei o nome de “COBRE CONSULTA, pelo 

amor de Deus!”. 

Não é exagero afirmar que ninguém valoriza quem não se 
valoriza. Vivo ouvindo reclamações de colegas, dizendo que 
a coisa anda ruim, que a odontologia está desvalorizada, que 
os pacientes não nos respeitam, que ninguém faz nada por 
nós. Mas, pergunto: e nós, estamos fazendo alguma coisa 

por nós mesmos?

Eu, infelizmente, tenho a certeza de que quem começou a 
desvalorizar a profissão foram os próprios Cirurgiões-Dentistas. 

Você já viu médico que não cobra consulta? Não, né? Então, 
por que nós, profissionais da saúde e, diga-se de passagem, 
tão importantes quanto eles, não cobramos? Nosso tempo e 
as doenças que diagnosticamos e tratamos valem menos? O 
esforço e o dinheiro gasto em nossa formação valem menos? 
Não!!! A frase “a saúde começa pela boca” não é chavão, é a 
mais pura realidade. Precisamos, sim, de um movimento de 
valorização da classe, mas esta valorização pode começar 
hoje, dentro do seu consultório. Se você se ama e quer 
honrar a sua formação profissional, conquistada a duras 
penas, cobre a consulta. É um ato simples, mas que pode 
fazer diferença. Nosso tempo e conhecimento têm muito 
valor, mas nós mesmos somos os primeiros que precisamos 

acreditar nisso!

Grande abraço e até a próxima, 
Carla Octaviani
1ª Vice -Presidente da ACDC

“COBRE CONSULTA,
pelo amor de Deus!”
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