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José Reis Gabriel 

SECRETÁRIO 
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Natália Alberti Ferreira

CONSELHO ACADÊMICO
PRESIDENTE
Victor Okada Vendramini

VICE-PRESIDENTE
Leonardo Marques Ferreira dos Santos

REPRESENTANTE ACADÊMICO DA FACULDADE 
SÃO LEOPOLDO MANDIC
Thamiris Raquel Canhameiro

ne
ss

a 
ed

içã
o

5

6

10

15

29

12

20

18

31

carta ao leitor

artigo científico

defesa de classe

cursos EAP

nossa capa

de mulher para mulheres

17
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Caros colegas,

É com imensa alegria que chegamos aos 90 anos da 
Associação dos Cirurgiões Dentistas de Campinas com 
a força e a disposição de uma jovem atleta, com toda a 
sua energia. A ACDC, a cada ano desses 90 de vida, foi 
crescendo, se atualizando, se modernizando e, hoje, é a 
melhor e a maior das 87 regionais que compõe a APCD.

 Possui uma Escola de Aperfeiçoamento 
Profissional (EAP), referência no quesito ensino, pesquisa 
e tecnologia, para que a Odontologia cresça como a mais 
forte e atualizada do mundo. O corpo docente é o seu 
orgulho, estimulando todos a serem destaque no cenário 
odontológico multinacional.

Em razão desses 90 anos, está sendo preparada uma 
linda festa no dia 24 de setembro de 2016 para que todos 
os cirurgiões-dentistas, unidos, possam comemorar com 
orgulho essa trajetória de sucesso e de luta pela classe 
odontológica. Vamos comemorar o que, há 90 anos 
plantado, torna possível, hoje, colher belos e saborosos 
frutos.

A ACDC busca constantemente uma ótima qualidade de 
atendimento e um apuro nas instalações, tornando-a, 
assim, reconhecida, consequência do trabalho feito por 
colegas que acreditam que a Odontologia só se faz com 
união e coleguismo.

A cartilha escrita no seu primórdio, até hoje é seguida com 
o propósito de crescimento e qualidade a eles adicionada 
a defesa dos interesses de seus associados e da classe  
odontológica. Somos parte integrante desse sucesso e 
fazemos de tudo para que essa chama, acesa há 90 anos, 
não se apague, chama essa que faz parte de nosso logo.

Temos o prazer de apresentar, nesta edição, a entrevista 
com um de nossos colegas, Dr Antônio Ramacciato, 
profissional de referência na cidade de Campinas, que, há 
muito tempo, caminha com a nossa entidade e sempre 
contribui para o nosso crescimento.

Comunicamos também, com prazer, a reabertura de nosso 
“Espaço Gourmet”, com uma equipe comandada pelo 

Chef  de cozinha Ricardo Cleto, que não mede esforços 
para manter a excelência na alimentação oferecida aos  
associados, alunos e funcionários.

 Nesta edição, você vai poder conferir também 
a programação de nossa EAP para o segundo semestre 
e, junto à grade de treinamentos, serão apresentados 
os eventos a ocorrer nesta segunda metade do ano, 
como o “Circuito Nacional de Endodontia”, “Meeting de 
Odontologia Estética” e o “Encontro de Ortopedia”.

 Não deixe de ler e acompanhar o que a ACDC 
prepara com carinho sempre. Nos vemos na festa, nos 
cursos e também na sede de nossa entidade que está 
sempre de braços abertos para recebê-los. Um forte 
abraço a todos e que Deus nos guie sempre.

Fernando Biolcati Chiantia 
Presidente da ACDC

“Somos parte integrante desse sucesso 
e fazemos de tudo para que essa chama, 

acesa há 90 anos, não se apague.”
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RecupeRação da papila gengival inteRdentáRia 
duRante o tRatamento oRtodôntico em 
paciente adulto: Relato de caso

A regeneração da papila interdentária (PI) representa 
um grande desafio na Odontologia, devendo ser 
motivo de atenção em todas as especialidades. A altura 
clínica da papila, que corresponde à medida do tecido 
gengival supraósseo (medida do vértice da PI até a 
crista óssea) pode variar em média de 3,6 a 5,0mm.1 
Microscopicamente a sua altura inclui a soma das 
medidas da inserção conjuntiva, epitélio juncional e do 
sulco gengival. A papila interdentária é constituída por 
um tecido conjuntivo denso, coberto pelos epitélios oral 
(externamente), juncional e sulcular (internamente), e 
atua como uma barreira biológica protetora do periodonto 
de suporte subjacente. 2,3 Além disso, contribui também 
para a estética do sorriso.

A distância entre o ponto de contato interdentário e a 
crista óssea alveolar (PC-CA) determina muitas vezes a 
quantidade e o volume da papila gengival interdentária. 
Quando essa distância é menor ou igual a 5mm, a papila 
estará presente na quase totalidade dos pacientes, desde 
que as condições periodontais estejam normais. Casos 
com PC-CA de 6mm implicam na presença de papila em 
torno de 56% dos pacientes, enquanto distâncias iguais 
ou maiores que 7mm favorecem a presença de papila 
gengival interdentária em cerca de 27% dos pacientes.4 

Do ponto de vista clínico há a possibilidade de, além do 
fechamento dos diastemas, alterar também a altura dos 

Fernando Penteado LoPes da siLva¹

pontos de contato interdentários. Desta forma, torna-
se possível a diminuição da distância PC-CA e assim 
favorecermos o restabelecimento das papilas gengivais 
nestas regiões. Com isso diminui-se a quantidade dos 
“espaços negros”, principalmente nas regiões inter-
incisivos superiores, favorecendo assim a estética do 
sorriso.

A avaliação periodontal é de suma importância, pois deve-
se determinar primeiramente se há perda dos tecidos de 
suporte na região dos dentes a serem movimentados. Casos 
com perdas ósseas verticais apresentam prognósticos 
desfavoráveis em relação ao restabelecimento das papilas 
gengivais. Além disso, o controle radiográfico deve ser 
realizado previamente ao tratamento, com intuito de 
avaliação visual das condições ósseas e radiculares dos 
dentes em questão. Durante a fase de movimentação 
dentária, principalmente em pacientes adultos, são 
recomendados controles radiográficos periódicos com 
radiografias panorâmicas e, principalmente, periapicais, 
para a supervisão da integridade dos tecidos de suporte.5 

No presente artigo será apresentado um caso clínico de 
paciente adulto, sem doença periodontal, submetido ao 
tratamento ortodôntico, no qual foi realizada a diminuição 
da distância PC-CA, com consequente ganho em volume 
das papilas gengivais interdentárias.

CASO CLÍNICO

Paciente adulta, leucoderma com queixa principal de apinhamento na região de incisivos superiores e inferiores. A má 
oclusão de Classe II divisão 2 de Angle, apresentava incisivos superiores e inferiores verticalizados e com apinhamento 
moderado dos mesmos (figura 1). 

Além disso, os incisivos superiores apresentavam formatos coronários triangulares, o que contribuía para pontos de 
contato interdentários mais distantes da margem gengival, e formação de “espaços negros” nas regiões interdentárias 
(figuras 2 e 3).

Como objetivo do tratamento ortodôntico, fez-se necessária inicialmente a descompensação dos incisivos superiores, de 
forma a restabelecer a correta inclinação vestíbulo-lingual dos mesmos. Foi instalado aparelho ortodôntico fixo autoligado, 
arcos de alinhamento e nivelamento ortodôntico foram trocados de forma sequencial.

Concomitante à troca sequencial dos arcos ortodônticos, foram realizadas ameloplastias de recontorno mésio-distal nas 
faces distais dos incisivos centrais, e mesiais dos incisivos laterais superiores (figura 4).
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Figura 1 – A, B e C: Fotografias intraorais pré-tratamento ortodôntico, mostrando incisivos centrais superiores com coroas dentárias em formato triangular.

Figura 2 - A e B: Detalhe do ponto de contato entre os dentes 11 e 12, distantes da margem gengival e consequente formação de “espaço negro” na região da 
papila interdentária.

Figura 3 – A e B: Detalhe do ponto de contato entre os dentes 21 e 22, distantes da margem gengival e consequente formação de “espaço negro” na região da 
papila interdentária.

¹ Doutor em Ortodontia pela FOUSP; Coordenador do Curso de Atualização sobre a Filosofia Ortodôntica MBT (ACDC).
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Dessa forma, o fechamento ortodôntico dos mesmos, feito mediante emprego de forças de deslize em arcos ortodônticos 
de calibre adequado, é realizado de forma a não inclinar as coroas dentárias. Nestas condições, os dentes são 
movimentados, mantendo suas angulações mésio-distais e, neste caso, estabelecendo pontos de contato mais cervicais 
e favorecendo o restabelecimento das papilas interdentárias gengivais (figura 5).

CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES CLÍNICAS

O tratamento ortodôntico de pacientes adultos requer muitas vezes atenção do profissional para diferentes aspectos em 
relação a pacientes mais jovens. As papilas gengivais interdentárias são um claro exemplo desta situação. Muitas vezes 
volumosas e uniformes entre si em pacientes adolescentes, assumem condições não tão favoráveis em pacientes com 
idade mais avançada. 

Além de consequências negativas no aspecto estético, o acúmulo de placa bacteriana e consequente formação de tártaro, 
supra e subgengival, justificam o restabelecimento das papilas gengivais em casos como o descrito no presente caso 
clínico.

Do ponto de vista ortodôntico, o critério no posicionamento dos acessórios e o emprego de forças leves na presença 
de arcos ortodônticos de calibre adequado, 
possibilitam um fechamento ortodôntico 
capaz de mudança na altura dos pontos de 
contato interproximais em direção cervical. 
Dessa forma, as papilas gengivais encontram 
condições favoráveis de remodelação e, em 
condições de saúde gengival, restabelecem 
o seu formato normal (figura 6).    
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Figura 4 – A e B: Ameloplastias de recontorno mésio-distal realizadas nas faces distais dos dentes 11 e 21, bem como nas faces mesiais dos dentes 12 e 22.

Figura 5 – A e B: Restabelecimento das papilas gengivais interdentárias entre incisivos centrais e laterais superiores, após fechamento ortodôntico completo dos 
diastemas entre os mesmos.  

Figura 6 – Aspecto gengival evidenciando compatibilidade entre as papilas gengivais na região 
ântero-superior, com pontos de contato interdentários mais próximos das margens gengivais. 
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Baseados no Código de Ética Odontológica temos que apresentar três opções 

de tratamento. Então é a hora de focar no tratamento ideal, apresentando 

todas as vantagens e desvantagens de cada um. Em especialidades distintas 

temos como focar na venda que é melhor ao paciente/cliente. É aí que criamos 

uma necessidade, mas temos que pensar que a compra será feita neste 

momento pela razão; assim que tiver definida a melhor opção para aquele 

indivíduo, faça um planejamento das etapas e diga que ele pode se planejar 

por prioridades, caso esteja enfrentando uma negativa durante a negociação 

financeira.

Este é o momento que precisamos mostrar confiança pelo nosso trabalho. 

Poucos de nós somos vendedores natos, temos que treinar esta habilidade 

muitas vezes até na frente de um espelho, como se estivéssemos treinando 

para dar uma aula. A preparação é importante! A venda acontece quando nós 

nos mostramos seguros no que falamos.

Mostre casos clínicos, mas tenha cuidado, pois somos proibidos de prometer 

resultados. Reforço aqui que a nossa Odontologia é de meio, depende 

de fatores biológicos de cada indivíduo. É importante focar a venda na 

apresentação das vantagens desta opção, que se julgar melhor sobre as 

outras, mas a escolha é do cliente.

Feita a venda é importante termos a consolidação dela por um contrato de 

trabalho e consentimento do paciente/cliente, visto as normas legais de 

nossa profissão e a efetivação do pagamento.

Pense em fazer diferente, investir em tecnologia e conhecimento em um 

momento de “crise” nos dá respaldo e respeito até neste momento de venda. 

Mostre as suas vantagens competitivas sempre com ética e respeito aos seus 

colegas, e principalmente, não venda abaixo do seu ponto de equilíbrio, isto 

levará a sua empresa ao caos em pouco tempo.

Estude, renove-se a cada dia e seja honesto com os seus princípios morais.

Pense que isso lhe valida como cidadão e pessoa dentro de sua família, 

amigos e clientes. Sua imagem é fundamental em todos os dias de seu 

trabalho e lazer!

A mídia definiu nos últimos meses este momento como a “crise” mais 

complexa e difícil dos últimos 100 anos no nosso país. Por isso temos 

que colocar a nossa mente para trabalhar a favor do nosso negócio e 

das vendas que precisamos realizar com os nossos pacientes/clientes.

Está em nossas mãos o futuro de nosso consultório odontológico. 

Para isso, as nossas tomadas de decisão têm que ser precisas e o 

relacionamento com o nosso paciente/cliente tem que ser de respeito, 

ética e confiança mútua, quando na venda de um produto que possuem 

variáveis biológicas, e sendo de meio nem sempre é garantido o 

resultado (apesar de existir um Código de Defesa do Consumidor que 

nos arremete a isso e gera jurisprudência em alguns processos).

Avaliando o cenário, temos a seguinte situação macroeconômica:

- Incerteza dos trâmites políticos para os próximos 180 dias;

- Empresas retraídas, acreditando em uma retomada do crescimento 

econômico;

- Empregados com medo de aumentar o desemprego;

- Dívida interna aumentada, gerando mais impostos; 

- Risco de inflação.

Em nosso dia a dia recebemos clientes estressados e com problemas 

a serem resolvidos, e precisamos avaliá-los, fazer um planejamento e 

uma venda em um momento difícil em que ele não irá comprar pela 

emoção e sim pela razão. É neste momento que temos que utilizar uma 

técnica de negociação com pessoas difíceis. Na literatura existem várias 

obras que discutem o assunto, mas o que queremos é o “sim” no fim 

da negociação.

Para isso, descartamos o paciente/cliente Classe A+, que mesmo 

preocupado com o cenário pode estar sendo beneficiado até pelos 

juros bancários e tem mais condições de responder positivamente ao 

planejamento apresentado. Vamos focar direto naqueles indivíduos 

que estão com uma prestação alta de empréstimos de casa própria, 

carros, escola dos filhos, plano médico e atualização profissional; este 

lhe sobra pouco para o investimento em sua saúde bucal e está a sua 

frente esperando a apresentação do seu planejamento.

não ReinventaRemos a Roda, somos 
uma empResa com pRocessos
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Até breve,

Dr. André Fizzei Zeferino

2.º vice presidente da ACDC
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São Paulo, maio de 2016 – A higienização correta da boca é fundamental 

para a saúde, mas isso não descarta a importância de visitas regulares 

ao cirurgião-dentista. Para estimular esta atitude saudável, o Conselho 

Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP) lançou em maio uma 

campanha educativa a ser veiculada em praticamente todos os municípios 

do Estado de São Paulo.

Produzida com base em pesquisa divulgada em 2015, pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a campanha pretende 

sensibilizar a população sobre a necessidade de um “reforço” nos cuidados 

com a saúde bucal. O estudo do IBGE revelou que grande parte dos 

brasileiros não usa escova e pasta para a higienização dos dentes e da 

boca, tampouco o fio dental. Da mesma forma, é grande o contingente de 

pessoas que não consulta cirurgiões-dentistas com regularidade. 

O filme produzido mostrará pai e filha conversando, mas destaca a rotina 

diária de cuidados com a boca, como usar o fio dental, escovar os dentes 

e também enxaguante bucal. No roteiro, o personagem visita o cirurgião-

dentista, reiterando a importância de consultas regulares ao profissional. 

Além da produção audiovisual, o material também foi elaborado para a 

mídia impressa, on-line e radiofônica. A campanha ficará no ar até o fim 

do mês de agosto. 

Sobre o CROSP – O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo 

(CROSP) é uma autarquia federal dotada de personalidade jurídica e 

de direito público, com a finalidade de fiscalizar e supervisionar a ética 

profissional em todo o Estado de São Paulo, cabendo-lhe zelar pelo perfeito 

desempenho ético da Odontologia e pelo prestígio e bom conceito da 

profissão e dos que a exercem legalmente. Hoje, o CROSP conta com 110 

mil profissionais inscritos. Além dos cirurgiões-dentistas, o CROSP detém 

competência também para fiscalizar o exercício profissional e a conduta 

ética dos Técnicos em Prótese Dentária, Técnicos em Saúde Bucal, Auxiliares 

em Saúde Bucal e Auxiliares em Prótese Dentária.

Mais informações: www.crosp.org.br.

cRosp lança campanha sobRe a 
impoRtância das visitas RegulaRes aos 
ciRuRgiões-dentistas

Em 09 de maio de 2016, o CROSP lançou uma campanha publicitária 
educativa voltada para a população de todo o Estado, com o intuito 
de promover a saúde bucal. 
Conheça o comercial da campanha:
https://www.youtube.com/watch?v=SoNCmUzFxlI.
Período de veiculação: de maio a agosto.
Meios: TV, jornais, rádios, metrô, ônibus, terminais de ônibus e 
diversos canais digitais, como Youtube, UOL, R7 e Globo.com.
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lembRanças e Realizações do 
dR. antonio Ramacciato fazem 
paRte da históRia da acdc

Desde muito jovem, o Dr. Antonio Ramacciato gostava 
de pintar e fazer artes manuais, como escultura e 
restauração de objetos antigos. No colegial decidiu fazer 
Odontologia como primeira e única opção para a sua 
carreira profissional, unindo assim a arte à ciência.

Em 1975 se formou e comprou o seu primeiro 
equipamento. “Iniciei minhas atividades preocupado, pois 
tinha que pagar as contas gerais e a primeira parcela 
do instrumento. Porém, já no primeiro mês atendi 
33 pacientes. Em meados de 1977, fui credenciado 
para atender a Telebras e por 25 anos, realizei 
aproximadamente 10 mil tratamentos completos, com 
perícias iniciais e finais sem nunca ter tido contestações. 
Fidelizei pacientes particulares de nível, consolidando 
assim o meu exercício profissional”, explica Ramacciato. 

No primeiro ano de faculdade (1972), Dr. Ramacciato 
participou da comissão do 1.º Conclave Internacional 
de Campinas, nas dependências da PUC, presidido 
pelo Prof. Dr. Edgar Del Passo. Já no início de 1980, o 
presidente da ACDC, Dr. Teruaki Kondo, o convidou para 
fazer a primeira revista da entidade. “Adorei o convite, 
mas não tínhamos verba disponível. Então, me juntei com 
a Dra. Mariza Pesciotto e começamos a fazer as fotos 
das capas, dos entrevistados, toda a parte textual e arte-
final das propagandas. O Dr. José Luiz Cintra Junqueira 
foi o primeiro a apoiar com a adesão da IRO (Instituto 
de Radiologia Oral), e me deu liberdade para criar a 
sua campanha publicitária. Nesse momento tive a ideia 
e sugeri a frase ‘Veja além das aparências’, que fez 
sucesso, e trouxe muita satisfação e orgulho para retomar 

Há mais de 40 anos na ProFissão, o esPeciaLista conta 
a sua trajetória dentro da associação

a confiança depositada em mim”, conta o dentista. 

Em 2005, o especialista foi presidente do 16.º COIC, 
realizado no Galleria Shopping, entre os dias 16 e 19 de 
maio, quando foi convidado pelo Dr. Mauro Sérgio Camargo 
para organizar o congresso. Inicialmente o Dr. Ramacciato 
criou o slogan “A competência faz a diferença” e pensou 
em três parâmetros para o evento: reverenciar o passado 
em homenagem aos colegas de profissão que sonhavam 
com uma associação forte e unida, representada pelo Prof. 
Sérgio Martinho Cruz; valorizar o presente, mostrando 
a grandeza da ACDC, além de toda RMC; e ainda olhar 
para o futuro, apresentando aos jovens o potencial e a 
responsabilidade de renovar a direção da associação. 

Para a realização deste Conclave, o dentista contou com 
um núcleo duro e muito eficiente, como o Dr. Jorge Saade, 
o Dr. Leandro A. P. Pereira, o Dr. André Castro Navas e o 
Dr. Maurício Rigolizzo. Com a ajuda dos coordenadores, 
colegas de comissão e ainda com mais de 500 pessoas 
envolvidas como apoiadores, colaboradores, expositores 
e funcionários da ACDC, o evento foi um sucesso. 
“Fizemos um pré-conclave gratuito com reciclagem na 
área de gestão, e contamos com cerca de 580 colegas de 
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Contato fácil
os meLHores ProFissionais da região, agora de um 
jeito muito mais ráPido e Prático

Laboratório de Prótese odontoLógica

ivan santana junior - cro/tPd 5607
rua dr. tHeodoro Langard, 53 
bonFim - camPinas/sP
teL.: (19) 3242-8340
atendimento@prodontos.com.br

Laser, cirurgia e Periodontia

cassia Fukuda - cro 66945
rua joão mendes junior, 180 
cambuí - camPinas/sP
teL.: (19) 3252-2576 / 3213-1330    
www.allaser.com.br

odontoPediatria

márcia regina santaeLLa - cro 24602
rua dr. emiLio ribas, 776 - cj. 52
cambuí - camPinas/sP
teL.: (19) 3254-0494
marcia.santaella@uol.com.br

ortodontia e ortoPedia FaciaL

Fernando Penteado LoPes da siLva

cro 61949
rua josé inocêncio de camPos, 153 - cjs.23/24
cambuí - camPinas/sP
teL.: (19) 3251-2099 / 99715-2261
penteadolopesortodontia@gmail.com

ortodontia, ortoPedia FaciaL e dtm
Fernando deLman - cro 28651
rua emíLio ribas, 805 - conj. 24
cambuí - camPinas/sP
teL.: (19) 3252-8890 / 3255-0168
www.clinicadelman.com

ortodontia, ortoPedia FaciaL e dtm
viviany couto carvaLHo maia - cro 18264
av. monte casteLo, 237 
jd. Proença - camPinas/sP
teL.: (19) 3232-6929
vymaia@yahoo.com.br
www.maiadentalcare.com.br

Pacientes esPeciais

cristina carvaLHaes - cro 96699
rua dos exPedicionários, 638 
sousas - camPinas/sP
teL.: (19) 3258-7711
criscarvalhaes@gmail.com 

cirurgia ortognática/atm/imPLantes

niLesH j. moniz - crm 151762/cro 68310
rua eduardo Lane, 117 - saLa 03 
guanabara - camPinas/sP
teL.: (19) 3213-6836
www.nileshmoniz.com.br 

endodontia biodinâmica microscóPica

ceLi QueLuz v. de souza Ferreira - cro 42997
rua embaixador Pedro de toLedo, 358
centro - itaPira/sP
teL.: (19) 3863-1992 / 99205-6780
odontobiomec@bol.com.br

imPLante - reabiLitação oraL - atm
miLton edson miranda - cro 6769
rua barão de itaPura, 2.294 - cjs. 63-69
guanabara - camPinas/sP
teL.: (19) 3254-7288
memiranda@memiranda.com.br
www.memiranda.com.br

imPLantodontia - enx., s. LiFt e c. imediata

benedito umberto bueno - cro 19590
rua dos aLecrins, 567 
cambuí - camPinas/sP
teL.: (19) 3254-6237 / 3252-9146
bubueno@uol.com.br

imPLantodontia e Periodontia

andré Fagundes nunes - cro 74907
camPinas/sP 
teL.: (19) 3237-9907 / 97415-2636
andrefnunes@hotmail.com

imPLant. - Perio - PLástica PeriodontaL

daniLo Lazzari ciotti - cro 68012
rua Pereira tangerino, 225 
jd. guanabara - camPinas/sP
teL.: (19) 3241-5165
www.implanteperio.com.br

Laboratório de Prótese dentária 
joão Ferreira Freire - cro/tPd 2135
rua com. vicente amato sobrinHo, 490
bairro das PaLmeiras - serra negra/sP
teL.: (19) 3892-4897/ 98193-9350
protesefreire@hotmail.com

Prótese totaL

Luiz martins turano - cro 14.940
rua barão de itaPura, 2.294 - cj. 63
guanabara - camPinas/sP
teL.: (19) 3254-7288
orbturano@uol.com.br

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

características do anúncio

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

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

profissão. Convidei a V&M de São Paulo, do Dr. Haroldo 
Vieira, uma das maiores empresas de eventos do Brasil. 
E, além disso, conseguimos parcerias com a Sobracibu 
(Sociedade Brasileira de Cirurgia e Traumatologia 
Bucomaxilofacial) presidida naquele ano pelo Prof. Dr. 
Rudney Daruge, e com a APDCR SP (Associação dos 
Técnicos em Prótese Dentária de Campinas e do Estado 
de São Paulo), presidida pelo Dr. Luis Lopes Simão. 
Com essas grandes atitudes propositivas, conseguimos 
alcançar e sensibilizar os dentistas para a renovação 
e qualificação profissional, e o evento contou com 
aproximadamente 2.800 participantes”, descreve o 
especialista.

Sua família sempre foi o esteio, o caminho da retidão 
para cumprir a sua tarefa profissional. O amor constante 

e a base sólida sempre oferecem suporte e apoio. “No 
fim de uma jornada de trabalho, o nível de estresse 
sempre é alto. Com nós, dentistas, não é diferente. 
Nossa carga chega a ser semelhante a um soldado em 
batalha, conforme li recentemente em uma pesquisa 
americana. Para modificar isso, precisamos cuidar do 
corpo, fazer caminhadas, ter uma alimentação saudável 
e sorrir sempre... Pois isso mantém nossas atitudes pró-
reativas. Deixo ainda para os meus colegas de profissão 
uma lição que aprendi: precisamos nos empenhar em 
nosso crescimento profissional, com uma educação 
continuada. Campinas é um excelente celeiro na formação 
de profissionais, devemos aproveitar isso sempre que 
pudermos”, finaliza o Dr. Ramacciato.
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acdc comemoRa 90 anos de 
muita foRça e união com toda a 
classe odontológica
Fundada em 1926, a Associação dos Cirurgiões-Dentistas 
de Campinas (ACDC) tem uma história importante para 
a cidade e orgulha todos os cirurgiões-dentistas. Seus 
primeiros passos ocorreram no ano de 1923, quando 
um grupo que atuava na cidade se reuniu e formou uma 
entidade que defendesse os direitos e promovesse a 
união de todos os membros da classe.

No início, foi nominada de Associação Odontológica 
Campineira, ocorrendo a votação para a primeira 
diretoria. Em 1926, o Dr. Deoclésio Maia convocou os 
seus colegas para uma reunião em sua casa, tendo sido 
lavrada a 1.ª ata da entidade, elaborado um estatuto e a 
escolha de um nome para a referida associação.

Encaminhado o requerimento à Câmara, a ACDC 
começou a funcionar à Rua Dr. Quirino, 74, residência 
do Dr. Deoclésio Maia, sob a presidência de Pio Pinto de 
Almeida, já que o eleito, Deoclésio Maia, preferiu a vice-
presidência. Neste mesmo mês, foi escolhido o local onde 
seria instalada a 1.ª sede, na Rua Barão de Jaraguá, 43, 
e em novembro de 1927 foi realizado o primeiro curso 
dirigido, já na presidência do Dr. Alfredo Pinheiro. Em 
1928 a APCD comunicou à associação a sua condição 
de filiada. 

Em fevereiro de 1935 foi criado o Sindicato dos 
Odontologistas de Campinas, reconhecido em setembro 
deste mesmo ano, pois o governo de Getúlio Vargas exigia 
a transformação das associações de classe em sindicato. 

A presidência do Dr. José Carlos Alves Silva (1960/1961) 
foi marcada pela cisão da ACDC com o Sindicato e a 
realização do II Conclave Odontológico de Campinas, em 
1960.

Em 1964 – 1965, durante a presidência do Dr. Valfred 
Kaschel, foi inaugurada a 1.ª sede própria, localizada à 

Rua Major Sólon, n.º 48. Esse fato contou com a dedicação 
pessoal de vários envolvidos, entre eles, Sérgio Martinho 
Cruz, João Salomão, José Carlos Silva, José Camargo, 
Celso Souza, Valfred Kaschel, Anílton Albertini, Fernando 
Martins e Newton Oppermann, que avalizaram um 
empréstimo junto ao Banco da Lavoura de Minas Gerais 
para a aquisição deste imóvel.

O Dr. Anilton Albertini, eleito para o período de 1970-
1973, comandou com muita garra a ACDC, juntamente 
com o Dr. Sérgio Martinho Cruz. Nessa gestão foi realizado 
o I Conclave Internacional de Campinas (1973), sob a 
direção do então Diretor Científico, Dr. Edgard Del Passo. 
Um Conclave que teve como finalidade angariar verbas 
para a criação da Escola de Aperfeiçoamento Profissional.

Em 1975 foi fundada a Escola de Aperfeiçoamento 
Profissional Prof. Dr. Joaquim Ferreira Lima, uma 
homenagem a um grande nome da Odontologia mundial. 
A criação foi fruto de uma grande batalha travada junto ao 
MEC para o reconhecimento dos cursos de especialização 
em Odontologia promovidos por uma entidade de classe, 
pois, até aquele momento, somente instituições de ensino 
é que podiam promover cursos de especialização. Nessa 
época, a APCD exigia que a ACDC deixasse de ter a sua 
autonomia e passasse a ser uma regional da APCD, o que 
incluía o repasse de grande parte dos recursos financeiros 
da associação. Essa determinação foi contra os interesses 
das Associações de Campinas, Santos e Ribeirão Preto, que 
se uniram e se desvincularam da APCD. Foi nesse momento 
que personagens abnegados e firmes em suas propostas 
aceitaram o desafio de engrandecer a ACDC. Figuras como 
o Dr. Amaury Lemos Rossato, então diretor da EAP, e toda 
a diretoria da ACDC, apesar de todo o entrave gerado, 
decidiram realizar o III COIC, cuja presidência coube ao do 

Dr. José Armando Abdalla Júnior. 

Começaram então a arquitetar o crescimento da EAP-
ACDC. Para isso, foi realizada uma Assembleia que propôs 
a troca da sede da Rua Major Sólon, por um terreno de 
600 m² situado à Rua Orlando Carpino (Bairro do Castelo), 
com aprovação e a verba conseguida para a execução 
da transação. Entretanto, o projeto da nova sede não foi 
aprovado pela Prefeitura Municipal e pela Embratel. Dessa 
forma, esse terreno foi vendido e a verba foi usada para 
a construção da atual sede, em terreno conseguido por 
doação em 1980.

No fim dos anos 90, a Associação iniciou uma reforma 
nas instalações, como um novo anfiteatro, com consultório 
completo para workshop, instalações para multimídia 
e poltronas mais confortáveis; um consultório com 
equipamento a laser, para cirurgia e preparos cavitários; 
3 clínicas, totalizando 39 consultórios completos; um 
laboratório multidisciplinar com equipamentos  de última 
geração; biblioteca mais ampla; secretaria e tesouraria 
reformuladas; sala para EAP; reformulação das salas de 
aula para receberem equipamentos para multimídia; e sala 
para informática.

Em 2003, foi realizada a reconstrução total de uma 
das clínicas, sendo esta equipada com a mais moderna 
tecnologia de equipamentos da indústria brasileira, 
inclusive dotando-a de microscópios operatórios e todos 
os recursos de biossegurança preconizados pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária, além de estar preparada 
para a aplicação da analgesia com óxido nitroso em todos 
os 12 postos de trabalho. 

O Conselho Regional de Odontologia do Estado de São 
Paulo, após longas negociações entre as diretorias 
do CROSP e da ACDC, desenroladas durante o ano de 
2008, culminou com a assinatura de Contrato de Cessão, 
assinado durante a realização do CIOSP – Janeiro/2009.  
O termo antecipava 10 anos de aluguel para a instalação 
desta autarquia federal dentro da área de ampliação 
da ACDC. Isto permitiu que, em março de 2009, tivesse 
início a construção do projeto arquitetônico da área de 
ampliação, tendo sido finalizada a primeira fase do projeto 
em setembro do mesmo ano, já permitindo a realização 
da 18.ª edição do COIC nas novas dependências. Após o 
COIC percorrer vários locais para a realização na cidade 
de Campinas, foi a primeira vez que foi realizado na sede 
da Entidade, com a mesma capacidade de participação 
no número de profissionais, e mesma área comercial com 
exposição e comercialização de produtos odontológicos. 
Naquele ano e nos seguintes, houve a realização do COIC 
e de outros eventos sempre na Casa do Cirurgião-Dentista 
de Campinas. 

Ao longo de todos esses anos, a ACDC só cresceu, sendo 
hoje pioneira e referência para os ciurgiões-dentistas da 
região. Para comemorar os seus 90 anos de história, a 
Associação promoverá um jantar comemorativo e também 
está sendo elaborado um livro para celebrar esta data tão 
importante. Para isso, entrevistas foram feitas com alguns 
ex-presidentes que puderam contar as suas histórias, 
falando das dificuldades, conquistas e alegrias que fazem 
da ACDC uma instituição de renome e de referência, e 
confirma a sua grandeza em defesa, aprimoramento e 
credibilidade na classe odontológica.

Reunião de inauguração da ACDC em 1926
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ENDODONTIA (ESP - 009/2016)
TREINAMENTO E ESPECIALIZAÇÃO EM 
ENDODONTIA 
Início: 08/2016 |    Término: 07/2018
Frequência: Mensal
Realização: Quarta-feira a sábado, das
                  8h às 18h
Natureza: Teórico - Laboratorial - Clínico

IMPLANTODONTIA (ESP - 003/2016)
TREINAMENTO E ESPECIALIZAÇÃO EM 
IMPLANTODONTIA
Início: 08/2016 |    Término: 07/2018
Frequência: Mensal
Realização: Segunda a quinta-feira,
    das 8h às 18h
Natureza: Teórico - Laboratorial - Clínico

Professor Coordenador: 
PROF. DR. JOSÉ MAURÍCIO PARADELLA
DE CAMARGO
Especialista, Mestre e Doutor em Endodontia 
pela Faculdade de Odontologia de Araraquara/
UNESP, com mais de 29 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 APCD, Regional de Americana. 
Professor do Curso de Especialização em 
Endodontia da APCD, Regional de São 
Carlos. Professor Coordenador do Curso de 
Atualização em Endodontia da ACDC Campinas 
e APCD, Regional de Americana. Professor 
Coordenador do Curso de Microcirurgia 
Parendodôntica da ACDC Campinas e APCD, 
Regional de Americana. Coautor e colaborador 
de nove livros de Endodontia publicados no 
Brasil.
Autor do livro Endodontia Clínica: A Luz da 
Microscopia Operatória.

Professor Coordenador: 
PROF. DR. ANDRÉ ANTÔNIO PELEGRINE
Pós-Doutor em Cirurgia Translacional pela 
UNIFESP; Doutor em Clínica Médica pela 
UNICAMP; Mestre em Implantodontia pela 
UNISA; Autor dos Livros “Células-Tronco 
em Implantodontia” e “Procedimentos em 
Implante e Prótese”.

Professor Assistente:
Prof. Mauri Pinese Júnior

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

Corpo Docente: 
Prof. Fernando Biolcati Chiantia 
(coordenador clínico)
Prof. Marcelo Fizzei Zeferino (assistente)
Prof. Fábio Alessandro Simões (assistente)
Prof.ª Ellen Cristina Fagnani (assistente)

DENTÍSTICA (ESP - 008/2016)
TREINAMENTO E ESPECIALIZAÇÃO EM 
DENTÍSTICA
Início: 08/2016 |    Término: 07/2018
Frequência: Quinzenal 
Realização: Sexta-feira, das 14h às 22h;
   e sábado, das 8h às 18h
Natureza: Teórico - Laboratorial - Clínico

DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR
E DOR OROFACIAL (ESP - 005/2016)
TREINAMENTO E ESPECIALIZAÇÃO EM 
DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR E DOR 
OROFACIAL
Início: 08/2016 |    Término: 07/2018
Frequência: Mensal
Realização: Quarta-feira a sábado, das
                  8h às 18h
Natureza: Teórico - Laboratorial - Clínico

ENDODONTIA (ESP - 004/2016)
TREINAMENTO E ESPECIALIZAÇÃO EM 
ENDODONTIA 
Início: 08/2016 |    Término: 07/2018
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. de 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 Júnior
Prof.ª Valéria Aparecida Pessati de Oliveira

Professores Assistentes/Convidados: 
Prof. Renato Ienny (Ortodontia x DTM)
Prof. Ricardo Tannus Vale – ABO/MG
Prof.ª Juliana Stuginski Barbosa – USP/Bauru
Prof.ª Luciana Campos – ACDC
Prof. Frederico Motta – Belo Horizonte
Prof.ª Daiane Meneguzzo – SLMANDIC/Campinas 
Prof. Jose Augusto Campanha – Campinas
Prof.ª Liliam Giannasi – APCD/São Paulo
Prof.ª Juliana Trindade – Unicamp
Prof.ª Giovana Tofoli – Unicamp
Prof. Marcio Buscatti – USP/São Paulo
Prof. Bruno Cavellucci 
Prof. João Paulo Tanganelli 
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.ª Dr.ª Juliana Cama Ramacciato 
Prof. Dr. Jorge Von Zuben
Prof. Dr. Marcelo dos Santos
Prof. Dr. Marcelo Luchesi Teixeira
Prof.ª Dr.ª Mary Caroline Skelton Macedo
Prof. Dr. Paulo Sérgio Gomes Henriques
Prof.ª Dr.ª Patrícia Helena Ferrari
Prof. Dr. Rogério Eládio Motta
Prof. Dr. Ronaldo Souza
Prof. Dr. Victor Ângelo Martins Montalli

ESPECIALIZAÇÃO
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ODONTOPEDIATRIA (ESP - 006/2016)
TREINAMENTO E ESPECIALIZAÇÃO
EM ODONTOPEDIATRIA
Início: 08/2016 |    Término: 07/2018 
Frequência: Mensal
Realização: Quarta-feira a sábado,
                  das 8h às 18h
Natureza: Teórico - Laboratorial - Clínico

ORTODONTIA (ESP - 010/2016)
TREINAMENTO E ESPECIALIZAÇÃO
EM ORTODONTIA
Início: 08/2016 |    Término: 04/2019
Frequência: Mensal
Realização: Segunda a quinta-feira,
     das 8h às 18h
Natureza: Teórico - Laboratorial - Clínico

PERIODONTIA (ESP - 002/2016)
TREINAMENTO E ESPECIALIZAÇÃO
EM PERIODONTIA
Início: 08/2016 |    Término: 07/2018
Frequência: Mensal
Realização: Segunda a quinta-feira,
                  das 8h às 18h
Natureza: Teórico - Laboratorial -
               Clínico c/ pacientes

Professores Coordenadores:
PROF. DR. JOSÉ CARLOS
PETTOROSSI IMPARATO
Possui Graduação em Odontologia pela 
Universidade de Santo Amaro (1987), 
Mestrado em Ciências Odontológicas pela 
Universidade de São Paulo (1996), Doutorado 
em Ciências Odontológicas pela Universidade 
de São Paulo (1999). Especialista em 
Radiologia (1994) e Odontopediatria (1991) 
pela Unicastelo. Especialista em Arqueologia 
pela UNISA (2008). Professor Livre Docente da 
Disciplina de Odontopediatria da Universidade 
de São Paulo. Reitor da Universidade Camilo 
Castelo Branco e Professor do Programa de 
Pós-Graduação da São Leopoldo Mandic, 
em Campinas. Tem experiência na área de 
Odontologia, com ênfase em Odontopediatria, 
atuando principalmente nos seguintes temas: 
Banco de Dentes, Anatomia dos Dentes 
Decíduos, Técnicas de Mínima Intervenção 
para o Tratamento da Doença Cárie Dentária.  

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

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

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

Coordenador Técnico-Científico do Banco 
de Dentes da Faculdade de Odontologia da 
Universidade de São Paulo e Bolsista de 
Produtividade Nível II-CNPq. 

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.

Professoras Assistentes: 
Prof.ª Ana Paula R. Carvalho B. de Andrade
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

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

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

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

DENTÍSTICA (APE - 017/2016)
TREINAMENTO EM RESTAURAÇÕES INDIRETAS 
ANTERIORES E POSTERIORES
Início: 08/2016 |    Término: 12/2016
Frequência: Quinzenal
Realização: Quarta-feira, das 14h às 20h
Natureza: Teórico - Laboratorial - 
  Demonstrativo - Clínico

ENDODONTIA (APE - 021/2016)
VENCENDO AS DIFICULDADES DO DIA A DIA 
“SOLUÇÕES PRÁTICAS USANDO OU NÃO USANDO 
NOVAS TECNOLOGIAS”
Início: 08/2016 |    Término: 07/2017
Frequência: Quinzenal 
Realização: Sábado, das 8h30 às 17h30
Natureza: Teórico - Laboratorial
  Clínico - Demonstrativo

IMPLANTODONTIA (APE - 011/2016)
TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO EM 
IMPLANTODONTIA (CIRÚRGICO E PROTÉTICO)
Início: 08/2016  |    Término: 07/2017
Frequência: Mensal
Realização: Segunda e terça-feira,
    das 8h às 18h
Natureza: Teórico - Laboratorial - Clínico

ORTODONTIA (APE - 009/2016)
TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO EM 
ORTODONTIA COM TÉCNICAS ASSOCIADAS
Início: 08/2016 |    Término: 07/2018
Frequência: Mensal
Realização: Terça-feira, das 8h às 18h
Natureza: Teórico - Laboratorial - Clínico

ORTODONTIA (APE - 019/2016)
TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO EM 
ORTODONTIA
Início: 10/2016 |    Término: 09/2018
Frequência: Mensal
Realização: Quinta e sexta-feira, das 8h às 18h
Natureza: Teórico - Laboratorial - Clínico

PROFESSORES COORDENADORES: 
PROF. MARCELO MARTINS 
Mestre e Especialista em Dentística Restauradora. 

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

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

Professor Coordenador: 
PROF. DR. ANDRÉ ANTÔNIO PELEGRINE
Pós-Doutor em Cirurgia Translacional pela 
Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP.
Doutor em Clínica Médica pela Universidade 
Estadual de Campinas - UNICAMP. Mestre em 
Implantodontia pela Universidade de Santo 
Amaro - UNISA. Autor dos Livros “Células-
Tronco em Implantodontia” e “Procedimentos 
em Implante e Prótese”.

Professor Coordenador: 
PROF. MAURICIO VON ZUBEN
Especialista e Mestre em Ortodontia;
Especialista em Radiologia.

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

Professor Convidado: 
Prof. Fernando Rigolin

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

Professor Coordenador de Clínicas: 
PROF. FERNANDO BIOLCATI CHIANTIA
Especialista em Cirurgia Bucomaxilofacial. 
Especializando em Prótese.
Mestrando em Implantodontia.

Professores Assistentes: 
Prof.ª Ellen Cristina Fagnani
Prof. Marcelo Fizzei Zeferino
Prof. Fábio Alessandro Simões

Professor Assistente: 
Prof. Américo Boarini

Professor Convidado:
Prof. Cristiano Nunes Garros

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

APERFEIÇOAMENTO
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Treinamentos inéditos

ACUPUNTURA (APE - 020/2016)
TREINAMENTO DE APERFEIÇOAMENTO 
DE ACUPUNTURA PARA ODONTOLOGIA – 
TEÓRICO E PRÁTICO
Início: 08/2016 |    Término: 11/2016
Frequência: Semanal
Realização: Sexta-feira, das 13h30 às 17h30
Natureza: Teórico - 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 Convidados:
Prof.ª Adriana Hernandes
Profa.ª Arianne Mendonça de Jesus
Prof. Edson Tanaka
Prof.ª Gabriela Caruso Sales
Prof.ª Lia Paz

IMPLANTODONTIA (APE - 010/2016)
CREDENCIAMENTO CIRÚRGICO/PROTÉTICO - 
SISTEMA CONE MORSE
Início: 08/2016 | Término: 07/2017
Frequência: Mensal
Realização: Sexta-feira e sábado,
    das 8h às 17h 
Natureza: Teórico - Clínico 

IMPLANTODONTIA (APE - 012/2016)
TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO EM 
IMPLANTODONTIA (CIRÚRGICO E PROTÉTICO)
Início: 08/2016 |    Término: 07/2017
Frequência: Quinzenal
Realização: Quinta-feira, das 8h às 18h
Natureza: Teórico - Laboratorial -
  Demonstrativo - Clínico c/ pacientes

OCLUSÃO (APE - 018/2016)
OCLUSÃO CLÍNICA VOLTADA PARA OS 
PROBLEMAS DO DIA A DIA EM PRÓTESE FIXA, 
PRÓTESE SOBRE IMPLANTES E ODONTOLOGIA 
RESTAURADORA ESTÉTICA
Início: 08/2016 |    Término: 11/2016
Frequência: 2 vezes ao mês
Realização: Quinta-feira, das 14h às 21h
Natureza: Teórico - Demonstrativo
 Laboratorial - Hands-On
              (alunos em dupla)

Professor Coordenador: 
PROF. DR. LUÍS CLÁUDIO ARANHA
Doutor em Ciência dos Materiais com 
Foco Biomateriais – IPEN/USP-SP; Mestre 
e Especialista em CTBMF – Unicastelo; 
Pesquisador da IPEN/USP.

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

Professor Coordenador:
PROF. DR. EDUARDO AUGUSTO NAVARRO VIEIRA
Mestrado em Prótese pela SLMANDIC.

Professor Convidado:
Prof. Dr. Milton Edson Miranda
Master of Science em Prótese pela Ohio State 
University (USA); Doutorado em Prótese pela 
Faculdade de Odontologia USP/São Paulo.

Professores Assistentes:
Prof. Dr. Frederico Nigro
Prof. Rober Montemor Hetem 
Prof. Guilherme Ramos Costa

Professores Convidados:
Prof. Dr. Wellington Bonachela
Prof. Alexandre Prado 

Professores Convidados:
Prof. Dr. Lucas Cavalieri Pereira
Prof. Dr. Rafael Ortega Lopes
Prof. Msc. Bruno Massucato Zen

Público-Alvo:
Clínico Geral, Protesista, 
Ortodontista e Implantodontista.

CLAREAMENTO (ATU - 014/2016)
TREINAMENTO E ATUALIZAÇÃO EM 
CLAREAMENTO DENTÁRIO
Início: 08/2016 |    Término: 09/2016
Frequência: Mensal
Realização: Sexta-feira e sábado,
    das 8h às 18h
Natureza: Teórico

FOTOGRAFIA ODONTOLÓGICA
(ATU - 011/2016)
A ARTE DA FOTOGRAFIA DIGITAL NA
ODONTOLOGIA - TEORIA E PRÁTICA
Início: 09/2016
Frequência: Semanal
Realização: Sexta-feira, das 8h30 às 17h30   
Natureza: Teórico - Demonstrativo - Prático

GESTÃO (ATU - 005/2016)
GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA 
CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS
Início: 09/2016 |    Término: 09/2016
Frequência: Semanal
Realização: Quinta-feira, das 8h às 17h  
Natureza: Teórico - Prático

HALITOSE (ATU - 016/2016)
HALITOSE: DA SEMIOGÊNESE AO TRATAMENTO
Início: 09/2016  | Término: 11/2016
Frequência: Mensal
Realização: Sexta-feira e sábado, das 8h30 às 
18h
Natureza: Teórico - Clínico

Professor 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 Dentística Restauradora da 
FUNORP (USP/SP). Professor de Fotografia 
Digital em APCDs, CETAO e em mais de 
15 cursos de Especialização, Mestrado e 
Doutorado. Colunista e Corpo Editorial dos 
Periódicos; “Estética” APCD, “Dicas” Ed. 
Ponto, “Prothesis” Ed. Plena. Pós-Graduado 
em Dentística Restauradora pela ACDC (APCD/
Campinas).

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

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

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

Professora Assistente: 
Prof.ª  Marignês Theotonio dos Santos Dutra

ATUALIZAÇÃO
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ORTODONTIA (ATU-007/2016)
CRITÉRIOS ORTODÔNTICOS NA BIOMECÂNICA 
DO PADRÃO II
Início: 10/2016
Frequência: Diária
Realização: Sexta-feira e sábado, das 8h às 18h 
Natureza: Teórico - Laboratorial

ORTODONTIA (ATU - 013/2016)
FILOSOFIA ORTODÔNTICA MBT: SOLUÇÕES 
CLÍNICAS COM BRAQUETES AUTOLIGADOS OU 
CONVENCIONAIS 
Início: 10/2016
Frequência: Diária
Realização: Sexta-feira, das 8h30 às 17h30
Natureza: Teórico com discussão de casos clínicos

PLANEJAMENTO DIGITAL (ATU - 020/2016)
TREINAMENTO: PLANEJAMENTO DIGITAL – 2.ª 
TURMA 
Início: 08/2016 |    Término: 10/2016
Frequência: Mensal
Realização: Quinta-feira, das 8h às 18h
Natureza: Teórico - Demonstrativo - Prático

TOXINA BOTULÍNICA E ESTÉTICA
(ATU - 023/2016)
TREINAMENTO: HARMONIZAÇÃO E TERAPÊUTICA 
OROFACIAL COM TOXINA BOTULÍNICA E ÁCIDO 
HIALURÔNICO NA ODONTOLOGIA
Frequência: 10/2016 - quinta, sexta e sábado, 
das 8h às 18h; e um sábado das 8h às 12h, 
para avaliação dos pacientes
Natureza: Teórico - Laboratorial - Clínico - 
Hands-on 

PROF. ALÉCIO DOMINGUES MENDES
Especialização em Ortodontia e Ortopedia 
Facial, ACDC/Campinas em 1997. Capacitação 
em Ortodontia e Oclusão - Roth Williams 
Center for Functional Occlusion, 240 horas, 
1999. Mestrado em Ortodontia pelo Centro de 
Pesquisas Odontológicas São Leopoldo Mandic 
de Campinas, em 2008. Doutorando em 
Biologia Oral pela USC - Universidade Sagrado 
Coração, de Bauru/SP.

PROF. PAULO ESTEVÃO SCANAVINI
Mestre e Especialista em Ortodontia pela 
Universidade Metodista de São Paulo. Professor 
dos Cursos de Especialização em Ortodontia 
da APCD/Piracicaba e UNIARARAS. Professor 
Credenciado pela Filosofia Ortodôntica MBT. 

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

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.

Treinamentos inéditos

PROFESSORES MINISTRADORES:
PROF. CÉSAR BENEDITO VIEIRA
Especialista e Mestre em Ortodontia.
Especialista em Cirurgia e Traumatologia 
Bucomaxilofacial. Especialista em Radiologia. 
Pós-Graduado pela Roth Williamns Center/ 
Burlingame/Califórnia. Coordenador do curso de 
Especialização em  Ortodontia  ACDC/Campinas. 
Coordenador do curso de Especialização em 
Ortodontia  CIODONTO/BELÉM. Prof. Assistente 
do Curso de Especialização em Ortodontia pela 
Universidade do Porto - Portugal.

Professor Coordenador: 
PROF. DR. FERNANDO P. LOPES DA SILVA 
Doutor em Ortodontia pela FO/USP. Mestre e 
Especialista em Ortodontia pela Universidade 
Metodista de São Paulo. Residência em 
Ortodontia pelo HRAC (Centrinho) - USP/Bauru.
Professor Credenciado pela Filosofia 
Ortodôntica MBT.

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

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

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

Treinamentos inéditos

GESTÃO (ATU - 004/2016)
TREINAMENTO: APRENDA A LIDERAR SUA EQUIPE
Início: 08/2016 |    Término: 08/2016
Frequência: Semanal
Realização: Sábado, das 8h às 14h
Natureza: Teórico - Prático

IMPLANTODONTIA (ATU - 006/2016)
TREINAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE ESTÉTICA 
EM IMPLANTODONTIA
Início: 10/2016 | Término: 10/2016
Frequência: Diária
Realização: Segunda a quarta-feira,
                  das 8h às 18h
Natureza: Teórico - Laboratorial
               Demonstrativo

ODONTOLOGIA LEGAL (ATU - 008/2016)
ÉTICA, BIOÉTICA, LEGISLAÇÃO ODONTOLÓGICA - 
CONVERSANDO COM O CIRURGIÃO-DENTISTA
Início: 09/2016 | Término: 09/2016
Frequência: Semanal
Realização: Quinta-feira, das 8h às 12h
Natureza: Teórico

ORTODONTIA (ATU - 002/2016)
TRATAMENTO ORTODÔNTICO-CIRÚRGICO DE 
DENTES IMPACTADOS: ABORDAGEM ATUALIZADA
Início: 10/2016 | Término: 10/2016
Frequência: Diária
Realização: Sexta-feira, das 8h às 18h 
Natureza: Teórico - Discussão de casos

TREINAMENTO (ATU - 021/2016)
TREINAMENTO AVANÇADO DO EASYDENTAL 
Início: 08/2016 | Término: 08/2016
Frequência: Semanal
Realização: Sábado, das 8h às 13h 
Natureza: Teórico - Prático - Demonstrativo

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

Professores Ministradores:
PROF. MARCELO LUCCHESI TEIXEIRA
Prof. Especialista, Mestre e Doutor em Prótese 
(USP).

PROF. ANDRÉ ANTONIO PELEGRINE
Prof. Especialista em Periodontia e 
Implantodontia; Mestre em Implantodontia e 
Doutor em Clínica Médica (UNICAMP).

PROF. PAULO EDUARDO LACERDA
Prof. Especialista e Mestre em Prótese (São 
Leopoldo Mandic).

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

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

Professor Coordenador: 
PROF. ROGÉRIO BONASSI
Consultor especializado em Tecnologia da 
Informação aplicada à Odontologia, com 20 
anos de experiência no software EasyDental.

PROF. DR. FERNANDO P. LOPES DA SILVA
Doutor em Ortodontia pela FO/USP; Mestre e 
Especialista em Ortodontia pela Universidade 
Metodista de São Paulo; Residência em 
Ortodontia pelo HRAC (Centrinho) - USP/Bauru
Professor Credenciado pela Filosofia 
Ortodôntica MBT.
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Construindo saber

Educação e prevenção. Este é o foco do projeto SORRIR 

presente em suas atividades, onde profissionais 

voluntários dedicam algumas horas para orientar e 

transmitir os cuidados necessários para uma boa 

saúde bucal, em instituições de Campinas que atendem 

pessoas com vulnerabilidade social. Para a realização 

desse trabalho, contamos com colaboradores e 

empresas parceiras que oferecem kits de higiene para 

serem distribuídos às crianças, jovens, adultos e idosos 

participantes do programa. Folders explicativos que 

também são gentilmente cedidos fazem parte deste 

trabalho. As palestras são preparadas de acordo com 

o público-alvo e individualizadas de acordo com as suas 

necessidades. Desde 2010, data quando o SORRIR teve 

as suas primeiras ações, são realizados por volta de 

1.400 atendimentos por ano.  

Com o passar dos anos, o SORRIR ampliou o seu quadro 

de voluntários, agregando a área de fonoaudiologia, para 

colaborar cada vez mais com a população. A participação 

de acadêmicos também agrega muito para a 

conscientização dos envolvidos com a responsabilidade 

social. Todos que participam adoram e o trabalho é 

maravilhoso.

O projeto SORRIR trabalha com o voluntário solidário 

e isto é muito gratificante. A dedicação de todos é 

fundamental para o sucesso obtido nestes 6 anos. 

Agradecemos a todos que participam, direta e 

indiretamente, deste programa.

Os profissionais engajados na responsabilidade social 

e sustentabilidade, que gostariam de contribuir com 

a promoção de saúde oral (atendimento preventivo e 

curativo) e programas de prevenção de doenças através 

de métodos educativos, podem entrar em contato com 

a ACDC.

VENHA PARTICIPAR!

Silvana Ribeiro Roda

Coordenadora do SORRIR

Estratégias de tratamento
das Periodontites Apicais

Coordenador Cientí�co:
Dr. Rielson José Alves Cardoso

Temática Geral:

PROGRAMAÇÃO

22 a 24 de setembro na ACDC

22/09

SI-01 ETIOLOGIA E REPARO

08h30 - 09h10
Bio�lme Intra Radicular
Prof. Carlos Estrela

09h10 - 09h50
Bio�lme Extra Radicular
Prof a. Ericka Pinheiro

09h50 - 10h30
Padrão e controle de reparo
Prof. João Eduardo Gomes Filho

11h00 - 12h30
Debate

manhã
quinta-feira 22/09

SI-02 OS LIMITES ANATÔMICOS 
              DO PREPARO

14h00 - 14h40
Limite Longitudinal
Prof. Ronaldo Souza

14h40 - 15h20
Limite lateral
Prof. Marco Aurélio Versiani

15h20 - 16h00
Preservar ou ampliar o forame
Prof. Alexandre Augusto Zaia

16h30 as 18h00
Debate

tarde
quinta-feira 23/09

SI-03 A QUÍMICA E O TEMPO 
              TERAPÊUTICO

08h30 - 09h10
Mudamos ou não mudamos 
a química?
Prof. Gustavo De Deus

09h10 - 09h50
Volume, tempo e interação das 
subst. químicas c/ a mecânica
Prof. Gilson Blikstow Sydney

09h50 - 10h30
Regimes e aplicação da química
Prof. Giulio Gavini

11h00 - 12h30
Debate

manhã
sexta-feira 23/09

SI-04 A TECNOLOGIA COMPLE-
              MENTAR DISPONÍVEL:
             SUA EFICÁCIA
14h00 - 14h40
Energia ultrassônica
Prof. Rodrigo Ricci Vivan

14h40 - 15h20
Terapia fotodinâmica antimi-
crobiana: uma nova luz sobre 
antigos problemas
Prof. Aguinaldo Garcez Segundo

15h20 - 16h40
Novas propostas: mecanização
no preparo químico
Prof. Kleber K. T. Carvalho 
Prof. Augusto Shoji Kato

17h10 as 18h40
Debate

tarde
sexta-feira

24/09

SI-05 DIAGNÓSTICO E SOLUÇÃO PARA O INSUCESSO

08h30 - 09h10
A in�uência da anatomia e 
da reabsorção na resolução 
da periodontite apical
Prof. José Antonio Poli Figueiredo

09h10 - 09h50
Atitudes e condutas frente 
ao insucesso
Prof. Antonio Batista

manhã
sábado

09h50 - 10h30
Microcirurgia nos casos de 
“insucessos persistentes”
Prof. Leandro Augusto Pinto Pereira 

11h00 - 12h30
Debate

Adesões

            Primeiro lote: R$ 330,00 em 03 parcelas
       Segundo lote: R$ 360,00 em 02 parcelas (até 13/08)
   Terceiro lote: R$ 390,00 à vista (até 10/09)
No evento: R$ 420,00 à vista

até 09/07Aproveite condição especial

Inscrições   www.acdc.com.br
(19) 3773 8080

Comercialização - stands:

& Eventos
Comunicação

Realização:
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As frustrações são parte integrante da vida. Em maior ou menor 
grau e frequência, todos nós as encaramos. Porém, elas podem 
ser reduzidas em intensidade e frequência, tornando-se mais 
leves e toleráveis, quando passamos a entender que o tamanho 
e a quantidade de frustrações estão intimamente ligados às 
características de nossas expectativas. Esperar demais de uma 
pessoa ou situação é o caminho mais curto e certo para a frustração. 
Contando com algo que não acontece, corremos o risco de ver as 
nossas vidas perderem um pouco do colorido e mergulharmos em 
um mar de melancólicos tons de cinza. Eu sei que é um treino 
difícil, mas é possível: ser e fazer sempre o nosso melhor, deixando 
as coisas seguirem seu rumo, sem esperar um resultado definido. 
Abrir a cabeça e o coração para o que vier, para o presente que 
a vida nos ofertará. Viver o hoje, viver o agora, aceitar, confiar...  
Eu, perfeccionista, metódica, “inventora de modas profissionais”, 
crédula e romântica incurável, sei o quanto isto é difícil, mas tenho 
procurado me controlar. As pessoas são diferentes, o curso dos 
acontecimentos é imprevisível – não temos poder para dirigi-los. 
A única coisa que certamente podemos modificar é a nós mesmos. 
Então, vamos em frente: força, foco e fé, para que o mundo nos 
surpreenda, mas sempre para melhor! 

Grande abraço,
Carla Octaviani

1.ª Vice -Presidente da ACDC
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