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covid

Memória Viva
Expoente da odontologia legal, 

Eduardo Daruge Júnior leva consigo a 
herança de seu pai, Eduardo Daruge, 

sumidade da área que colaborou com a 
história internacional. Ele é nosso 

entrevistada na coluna ‘Memória Viva 
APCD-Piracicaba’ em nosso canal no 

YouTube. 

O bate-papo também pode ser lido 
nesta edição na página 2

Cursos
Cursos em 

odontologia de 
parceiros na 

página 7

O impacto da LGPD 
no seu consultório Página 8
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a - Rua José Nardon, 177 - Morumbi - CEP 13.420-451
3421-6090 / What’s app (19) 9 9679-8933

Veja a entrevista
completa com o dr.

Eduardo Daruge Júnior
 acessando o

QR Code acima
Ele lembra que auxiliou seu pai na 

recuperação e reconhecimento das 

Eduardo Daruge Júnior acompa-
nhou, seguiu e herdou o extenso 
conhecimento de seu pai, Eduardo 
Daruge, renomado cirurgião-dentista, 
sumidade na odontologia legal e que 
participou da Faculdade de Odonto-
logia de Piracicaba desde antes dela 
ser encampanada pela Unicamp, 
quando a instituição ainda era deno-
minada de Faculdade de Farmácia e 
Odontologia. Daruge pai levou o nome 
de Piracicaba e do Brasil para os diver-
sos cantos do mundo. Foi ele quem 
realizou estudos da ossada que identi-
ficou o oficial nazista Josef Mengele, o 
“anjo da morte” como era denomina-
do pelos experimentos praticados nos 
campos de concentração durante a 
Segunda Guerra Mundial. Também 
identificou três inconfidentes mineiros 

que, ao contrário de Tiradentes, não 
foram sentenciados à morte e sim ao 
exílio na África.

“Vivi e presenciei tudo o que meu 
pai fazia; sempre admirei e segui o 
caminho trilhado por ele, desde a 
época em que a FOP situava-se no 
Centro de Piracicaba, quando eu acom-
panhava o trabalho dele; em 1978 fiz o 
curso técnico de TPD e em seguida me 
graduei em odontologia nesta mesma 
instituição, sempre muito próximo de 
meu pai”, lembra. Daruge Júnior tam-
bém cursou direito pela Unimep, além 
de mestrado e doutorado em odon-
tologia legal, numa época em que a 
disciplina era ligada à radiologia. Logo 
em seguida foi contratado como 
docente da FOP.

Eduardo Daruge e seu filho
Eduardo Daruge Júnior : ambos dedicados à

odontologia legal

Este e outros as-
suntos estão tratados 
no livro “Tratado de 
odontologia legal e 
deontologia”, da Edi-

tora Santos, recentemente lançado, de 
autoria dos Daruge pai e filho mais Luis 
Francesquini Júnior. “Meu pai sempre 
foi um sonhador e queria compilar 
toda sua vida científica na odontologia 
legal em uma única obra; foi quando 
começou a trabalhar nisso, mas teve 
interrompido o serviço pelo sur-
gimento de um tumor e, mesmo no 

O papel do odontologista legal vai 
além de reconhecer corpos pela arca-
da dentária. Ele diz que recentemente, 
num processo judicial, uma assistente 
técnica o contestou alegando não 
conhecer a área de atribuição do den-
tista, que ultrapassa a medicina legal. 
Odontolegista tem conhecimento da 
antropologia, a identificação pela 
arcada e outras áreas exclusivas para 
este profissional da odontologia. 
“Podemos recorrer a todas as partes 
do corpo para encontrar elementos 

que possam nos dar 
subsídios; na antro-
pologia não fazemos 
estudo apenas na 
cabeça e sim no corpo 
todo; isso tudo auxilia 
no reconhecimento 
de pessoas carbo-
nizadas, por exem-
plo”, alega.

ossadas dos inconfidentes: “chegaram 
para nós mais de 300 pedaços de 
ossos, os quais separamos por carac-
terísticas ósseas para depois iniciar a 
reconstrução; fizemos a reconstrução 
total de um dos crânios; chegou até a 
sair no 'Fantástico', na Rede Globo”.

período de recuperação em pleno 
hospital, ele deu sequência à obra”, 
lembra. O livro é póstumo, e foi 
concluído por Daruge Júnior e Fran-
cesquini. “Me lembro que ele faleceu 
às vésperas do lançamento do livro e 
no seu velório coloquei a obra em sua 
urna na intenção de deixa-lo feliz onde 
ele estivesse naquela ocasião pela 
concretização desse sonho”, diz, 
emocionado.

Eduardo é filho do professor Daruge 
o qual foi casado com Cleonice Paiva 
Daruge, falecida com 54 anos. Nasceu 
em Ribeirão Preto, cidade natal de seu 
pai. “Me considero piracicabano, pois 
meus filhos e netos são aqui nascidos”, 
diz. É casado há 45 anos com Maisa 
Cruzato Daruge. “O principal alicerce 
da sociedade é a família. Seus filhos 
são Eduardo Daruge Neto (médico em 
Florianópolis). Fernando (empresário, 
que partiu para o EUA para uma 
temporada agora em julho). “Sou feliz 
por ter uma família bem estruturada 
graças à esposa e aos filhos”. É avô de 
quatro netos: Nicolas, Théo, Ben e Mel. 

Tirando a odontologia, como é sua 
vida ? “A principal atividade que gosto 
de fazer, e que me alivia na rotina 
pesada da odontologia legal – já tra-
balhei em acidente de massa na qual 
morreram carbonizadas 21 pessoas – é 
mexer com jardinagem; tenho um jar-
dim enorme em casa e eu fiz todo o 
piso, a alvenaria, iluminação e paisa-
gismo do espaço; e cada vez que saio 
volto com uma planta; é neste jardim 
que me encontro com Deus e converso 
com meu pai, junto a um ipê que plan-
tei para ele, e me encontro constan-
temente”, diz. Além disso, ele tem seis 
cães com os quais divide suas alegrias 
do dia a dia.

Outras curiosidades sobre o 
professor Eduardo Daruge Filho são 
contadas nesta entrevista que está em 
nosso canal no Youtube.
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Um serviço de teleatendimento odontológico será oferecido de forma gra-
tuita em Sorocaba a partir de agosto. A iniciativa será realizada por profissionais 
da rede municipal e busca ampliar o acesso à área. Serão priorizadas as linhas de 
cuidados essenciais para gestantes e pais de recém-nascidos. Os pacientes serão 
instruídos sobre os principais cuidados com a saúde bucal e responderão a 
questionário para definição dos critérios de atendimento presencial.

A APCD notifica o falecimento do seu associado Nelson Arnaldo D'Angelo, 
ocorrido no dia 2 de julho. Ele contava com 73 anos e era viúvo da também 
cirurgiã-dentista Maria das Graças Baltieri D`Ângelo. Faleceu em Piracicaba e 
foi sepultado na capital paulista no Cemitério São Paulo.

No dia 23 de julho faleceu o também associado à APCD Wilson Amâncio 
Marchi, aos 85 anos de idade. Tinha vida associativista junto à nossa entidade 
desde janeiro de 1961. Era formado pela primeira turma 1957/1960 da FFOP 
(Faculdade de Farmácia e Odontologia de Piracicaba, hoje FOP/Unicamp). Foi 
professor da FOP na área de dentística onde se aposentou em 1991. Nasceu em 
São Paulo. Atuava em tempo parcial na faculdade, atendendo também em seu 
consultório particular.

D'Angelo e Marchi partiram

O pedido ocorreu em cerimônia no Teatro "Erotides de Campos", no 
Engenho Central. "Não adianta ser uma ilha de prosperidade cercada de 
problemas. Quando todos os prefeitos se unem, vai ter uma interação 
econômica, de trabalho, de educação, dos equipamentos públicos e de saúde. 
Sendo mais eficiente com o recurso público e mais organizados em todos os 
planejamentos que façamos, isso com certeza vai gerar economia e melhor 
atendimento à população", disse o prefeito. 

O governador João Dória, em visita a Piracicaba, no dia 18 de junho, 
recebeu o pedido para a instalação de uma faculdade de medicina pela 
Unicamp, no atual terreno ocupado pela FOP, no bairro Areião, em frente ao 
Shopping Center. A solicitação foi feita pelo prefeito Luciano Almeida e ocorreu 
no dia em que Dória anunciou o projeto de lei complementar que cria a Região 
Metropolitana de Piracicaba. Se sancionado, 25 municípios vão integrar uma 
unidade regional com 1,5 milhão de habitantes e PIB de R$ 77 bilhões.

Medicina na FOP

No requerimento, Camolesi pede uma certidão que informe a dosagem do 
flúor aplicada na água e pergunta qual é o custo anual deste benefício. O vereador 
também questiona se esse serviço foi interrompido em algum momento e se o 
Setor da Saúde Bucal, da Secretaria Municipal de Saúde, controla, com base 
científica, os efeitos dessa prevenção.

O vereador destaca que Piracicaba foi um dos municípios pioneiros a 
implantar este processo e diz que sua continuidade é importante. A lei é de 
autoria de Waldemar Romano, vereador nos anos 1960 e ex-presidente da APCD-
Piracicaba. 

A Câmara de Vereadores está questionando a Prefeitura de Piracicaba sobre 
o processo de fluoretação das águas servidas à população. O autor do pedido, 
vereador Paulo Camolesi, questiona se o processo implantado em 1971 ainda é 
praticado. O texto da propositura aponta que este processo de prevenção para a 
saúde bucal diminui a incidência da cárie dental em mais de 70%.

Fluoretação da água

O evento será destinado a os alunos, egressos, docentes, professores e 
pesquisadores colaboradores e pós-doutorandos. Palestrantes e grade de 
apresentações podem ser conferidos em fop.unicamp.br/seminário

A FOP/Unicamp realizará seu XIV Seminário de pós-graduação e conjunto 
com o 1º Encontro de egressos da pós-graduação, cujo tema será 
"Perspectivas da pós-graduação para produção Intelectual e a inserção no 
mercado de trabalho". O evento será online e ocorrerá nos dias 25 e 26 de 
novembro.

Seminário de pós-graduação

Teleodontologia em prática

APCD Regional Piracicaba
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Todos nós, agraciados com o dom da vida pelo Criador, nascemos e nos 
desenvolvemos para viver neste planeta, juntamente com outros seis bilhões de 
semelhantes. E é nesta terra, o maravilhoso “planeta azul” visto do infinito 
espaço sideral, que devemos nos organizar e buscar a melhor forma de 
convivência para passarmos o tempo da nossa existência terrena, com a 
responsabilidade de completarmos a obra do Criador, a serviço do bem viver de 
todas as criaturas.

Bem aqui, num cantinho deste enorme planeta, em local privilegiado pela 
natureza, está localizada essa aglomeração de pessoas, muitas aqui nascidas, 
outras que se achegaram vindas de longínquas plagas, para constituírem a nossa 
querida cidade de Piracicaba, agora completando seu 254º aniversário de 
fundação. Aglomeração que começou com o chamado povoador Antonio 
Correa Barbosa, instalando-se à beira do rio e ao lado da cachoeira e que hoje 
chega mais de 400 mil habitantes. Gente de corpo e alma, convivendo numa 
conturbada atmosfera de amor e ódio, solidariedade e egoísmo, paz e conflitos, 
doação e usurpação, inclusão e exclusão social, enfim, todos convidados e 
estimulados a superar barreiras e construir alternativas harmoniosas de se viver, 
buscando o ambiente puro e transparente, necessário para garantir a qualidade 
de vida de todos, indistintamente. 

Sonhar com uma cidade onde não existam crianças abandonadas, mal-
trapilhas e subnutridas, esquecidas pelas ruas à mercê do assédio, das drogas e 
da criminalidade. Uma cidade onde não existam pessoas a dormir nas calçadas e 
nas praças, sobre um pedaço de papelão, esperando o momento em que alguns 
corações magnânimos lhes tragam um bocado de sopa quente. 

E como todo aniversário é momento de celebrar a vida e refletir sobre ela, 
achamos oportuno, também nós, todos os que hoje vivemos neste pedaço de 
chão, nos dedicarmos a uma séria reflexão sobre qual seria a cidade dos nossos 
sonhos. Talvez possamos adentrar o campo da fantasia, mas vale a pena 
sonharmos um pouco, diante da realidade que muito nos entristece. 

O sonho de que todos tenham um local digno para morar, e uma forma digna 
de trabalho para garantir o sustento de sua família. Uma cidade onde não mais 
aconteçam mortes nos Prontos Socorros públicos, nos acidentes e nas práticas 
da criminalidade. Onde as pessoas não tenham medo umas das outras e possam 
cumprimentar-se, abraçar-se e sorrir, junto a quem encontrar pelo caminho. 
Onde as mulheres não mais sejam vítimas da violência e da agressividade dos 
homens, onde as famílias cultivem o amor e o salutar e imprescindível diálogo 
entre marido e mulher e entre pais e filhos, instrumento crucial para a 
preservação da estrutura familiar.

A cidade dos sonhos
* por Antonio Oswaldo Storel, ex-presidente da APCD-Piracicaba

Sonhar com uma cidade onde as escolas voltem a ser onde as crianças são 
educadas para a vida e ali buscam os ingredientes suplementares aos 
recebidos em família, para se tornarem cidadãos de bem. Onde a exclusão 
social deixasse de existir e todos, e a cada um indistintamente, fossem 
oferecidas as oportunidades de desenvolvimento, que por direito lhes são 
devidas.

Sonhar com uma cidade onde os direitos humanos sejam respeitados e a 
dignidade da pessoa reine soberana e em plenitude. Uma cidade onde as leis 
fossem todas sustentadas na justiça e a consciência cidadã dispensasse a 
necessidade de fiscalização para o seu fiel cumprimento. Onde a ética 
estivesse sempre presente no comportamento pessoal e coletivo, seja no 
campo do relacionamento individual, profissional, comercial ou 
governamental. Enfim uma cidade em que o “dar de si” fosse sempre mais 
forte antes do “pensar em si”.

Sonhar com as riquezas repartidas, com a partilha da terra e de sua 
produção para o sustento de todos. Com o companheirismo das vizinhanças a 
se reunirem, sentados nas calçadas ao por do sol e contando alegremente suas 
histórias do dia a dia, tendo como fundo, o tagarelar dos pássaros que voltam 
às árvores e o riso das crianças em suas saudáveis brincadeiras infantis. Uma 
cidade onde não mais existam as grades nos jardins e as flores encham a 
paisagem fazendo jus ao canto do hino “Cheia de flores, cheia de encanto”.

Este é o sonho que quero lhe externar, minha querida Noiva da Colina!
Artigo originalmente publicado em A Tribuna Piracicabana, 18 de 

agosto de 2010

Piracicaba 254 anos. A casa do povoador Antonio Correa Barbosa, 
onde tudo teria começado
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* Vendo equipamentos (cadeira Dabi, equipo Dabi, RX Spectro 70, 
amalgamador (16) 9 9185-6344

* Endodontistas: ofereço-me para trabalhar por porcentagem ou valor 
fechado. (19) 9 9901-8209

* Alugo consultório completo em Piracicaba, com raios-x. (19) 9 8276-0069

* Implantodontista oferece-se para atuar em clínicas com motor Piezzo-
elétrico. (19) 9 7401-1974

*  C o n t r a t a - s e :  A S B  e  T S B .  E n v i a r  c u r r í c u l o  n o  e - m a i l :  
gerencia@odontosecco.com.br

* Vendo armários odontológicos semi-novos. (19) 3422-5922.

* Precisa-se CD para cidade próxima à Piracicaba. Ter especialização 
orto.nodonto@gmail.com

* Contrata-se clínico geral, endodontista, protesista, ortodontista, 
especialista em dentística e estética, periodontista, TSB, ASB, TPD, 
laboratórios de pró-tese. julianasilvaodonto@gmail.com

* Ortodontista - Procura-se profissional com experiência para atender em 
clinica de alto padrão - Whattsapp 19 9 7401-1974

Associado à APCD-Piracicaba anuncia aqui de graça.  
Envie seu recado para informativo@apcdpiracicaba.org.br

HORA DO ALMOÇO ?

(19) 3432-9896 / 3422-2636

R. Prudente de Morais, 821 
Centro - Piracicaba

A APCD-Piracicaba abrigará o Resin Concept Day – O ensinamento 
que faz o bem. A realização é da Mazzter Odontolearning e ele ocorrerá 
no dia 21 de outubro. Será um dia todo de conhecimento voltado ao 

É super simples utilizar. Faça sua visita ao endereço 
apcd.org.br/clubedebeneficios e conheça !

Você conhece o Clube de Benefícios da APCD-Central ? Associado 
às Regionais tem acesso a uma infinidade de descontos e facilidade na 
compra de produtos e serviços. 

Casas Bahia.com, Centauro, Extra, Petz, Canon, Drogasil e 
Americanas.com são algumas das empresas participantes para compras 
online e presencial. 

Nós conversamos com a aluna 
Déborah Cristina Lino Morais (foto 
ao lado) a qual confessa que esco-
lheu o curso “por que sempre gostei 
da área: me imaginava de jaleco 
branco e com todo aquele equipa-
mento ao meu redor”. Para ela, está 
sendo a realização de um sonho. 
“Tento absorver ao máximo todo 
conteúdo oferecido; os professores 
são excelentes e acabam desper-
tando em cada aula mais curio-
sidade e vontade de aprender”, diz.  Déborah trabalhava como atendente 
de farmácia mas sempre com o pensamento e o desejo em dar esse passo 
profissional para buscar sua concretização. “Com o curso, estou me 
sentindo ainda mais capaz e confiante que o próximo passo será a 
graduação nessa área linda que me encanta a cada aula que passa”, 
finaliza.

O curso de auxiliar de saúde bu-
cal prossegue com aulas aos sábados 
pela manhã na sede da APCD. A or-
ganização é em conjunto com a Uni-
odonto Piracicaba. As alunas estão 
na parte prática e, algumas, já parti-
cipam do estágio fora do curso.

Resin Concept Day

A inscrição tem o valor de 
R$ 100,00 cuja arrecadação 
será destinada à Casa do Bem 
Menino, entidade assistencial 

profissional da odontologia 
interessado em conhecer ma-
is sobre a resina, seus concei-
tos e aplicação. Das 8 às 18 
horas serão feitas palestras 
pelos professores Carlos 
Rocha Gomes Torres, Ales-
sandra Buhler Borges e Mário 
F. de Góes, além da equipe 
Resin Concept.

situada em Piracicaba.
Inscrições : WhatsApp (19) 99763-3945 / contato@mazzter.com.br

ASB prossegue com aulas

Déborah Cristina Lino Morais 
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Pague em 
até 3 X

O professor Krunislave 
Nobilo foi o primeiro profes-
sor de prótese da FOP. Era 
muito conceituado, boa pra-
ça, um filósofo da matéria, vi-
via planejando e criando 
novas técnicas, sempre pron-

* Fausto Bérzin
A pergunta

14 - Rogério de Andrade Elias
15 - Andréa Milanez e Roberto 
Conforti Aguiar

7 - Lídia Loenert Lopes

26 - Mauricio Cardoso Ortega

Agosto
2 - Adriana Delantonia

8 - Nicolau Constantino e Raquel 
Grisotto Sansigolo

21 - Flávia da Silva Magalhães

6 - José Lázaro Barbosa dos Santos
4 - Célio Domingos Mazzonetto

9 - Miguel Guardia Filho e Miscia 
Martins Moraes
11 - Lucas Franzin Pavan Mazzo-
netto e Rafael Ortega Lopes

24 - José Roberto Di Fabio, Marco 
Antonio Carvalho e Tayne Ferretti 
Torrezan

16 - Ivan Almeida Aguiar e José Ro-
berto Caldari Filho

3 - Paula Ercília Bertolini Chaves

17 - Eloisa Aparecida Ducati Papa-
rotto
18 - Gladi Patricia Cruz Taglieta e 
Karen Cristina Simões Camargo
19 - Elisabeth Spinola de Almeida 
Zenebra

23 - Ben Hur Zambello

30 - Coriolano Ferraz Correa e Da-
niela Galvani Fuzatto Carlin
31 - Fernanda de Lemos Silva Cha-
ves e José Gilberto Campos Forti

Setembro

4 - Alexa Nicole Guerrero Aizpurúa 

29 - Ana Beatriz Mendes Ferrazzo, 
José Roberto Gomes e Jussara Ma-
rinho Dias Frasson

1° - Ana Maria Spinelli Negro, Fer-
nanda Rodrigues, José Artur Cu-
nha Pupo e Luiz Valdrighi
3 - Alessandra Rocha e Silva e Lidi-
ane Mendes Louzada

e Eduardo Paparotto Filho
5 - Marcos Antonio de Lima e Ri-
cardo José Schiavuzzo Filho
6 - João Paulo Bergamo Pacanaro 
e Marilena Tozzi

9 - Jaime Aparecido Cury, Maria 
Beatriz Rovina, Mário Roberto 
Vizzioli e Renata Wilson Romero
11 - Maria José Zanin

8 - Josette Maria Marques Alonso

15 - Marli Aparecida Travalini de 
Lima

12 - Maria de Fátima Falone e San-
dra Mara Oliveira Dorta Piccoli

16 - Cátia Elvira Ortiz Scarpari, Lu-
cas Cavalieri Pereira e Paulo Zai-
dan Filho
17 - Paula Vieira Azzini Lourenção

20 - Carolina Barrichello Clemen-
te Tonolli e Eliana Saltão Ferracciu 
Helminsky
22 - Lázaro Roberto da Silva e Sa-
brina Berto da Silva

30 - Fernando Marcos Prates 
Sachs

18 - Lara Bianchim Della Gracia

A APCD deseja parabéns a 
todos os seus associados

23 - Fernando Antonio Azevedo 
Pacheco
26 - Emerson José Sallum e Juli-
ana da Silva

29 - Denise Colombini Galvão do 
Amaral Almeida Prado

28 - Andréa dos Santos Crispim 
Silva e Jamil Roberto Pom-
permayer Lopes

27 - José Roberto Nardin Ribeiro e 
Raquel Melotto Correa

19 - Cinthia Nascente Ishimoto, 
Fernanda Sallum Haddad Dib, Hé-
lio Sinatura, João Faggioni Bellato, 
Patricia Perez e Sandra Giacomini 
Louça

As melhores

to a ajudar. Era frequentemente convidado a proferir 
palestras em cursos, congressos e similares.

O professor Nóbilo prontamente concordou.

O jovem professor então o encarou por alguns 
instantes e muito sério respondeu:

Certo dia após terminar sua conferência, foi pro-
curado por um jovem professor de outra escola que lhe 
fez um pedido.

“Muito me admira o senhor professor titular de 
prótese da FOP vir me fazer esse tipo de pergunta!...” E 
descascou o verbo em cima do estupefato professor.

Ao final da apresentação, conforme havia combi-
nado, levantou a mão e elegantemente lhe fez a pergun-
ta solicitada.

Essa história o professor Nóbilo contava com um 
misto de tristeza, melancolia e leve ironia. Por isso 
minha gente, muito cuidado quando lhe pedirem para 
fazer pergunta em algum evento...

“Professor Nóbilo, vou apresentar agora meu semi-
nário e tenho medo que ninguém me faça uma pergun-
ta. Seria possível o senhor, tão conceituado, fazer essa 
pergunta para mim ao final do seminário?  O seu interes-
se valorizaria minha apresentação...”

cana, o que 
inclui o ensino 

As universi-

odontológico. 

em que elas predominam o topo 
do ranking, entre as dez melhores, 
com destaque para as univer-
sidades públicas nacionais.

entre as dez

classificação 

O resultado foi divulgado no 
início de agosto, possuindo como 
indicador o Times Higher Educa-
tion World University Rankings 
que considera como indicador o 
ensino, as pesquisas, as citações, 
perspectivas internacionais e a 
renda gerada com transferência 
de tecnologia produzida dentro da 
universidade. Nessa classificação, 
das 177 universidades de 13 paí-
ses latino-americanos, o Brasil se 
faz presente por meio de 67 uni-
versidades.

consecutivo 

estão no topo 

Já o QS World University Ran-
kings avalia como base a posição 
acadêmica, a empregabilidade 
dos graduados, o impacto da pes-
quisa e a produtividade da pesqui-
sa, em âmbito regional, mundial e 
por área do conhecimento, inclu-
indo graduação e pós, em diferen-
tes campus das instituições.

O melhor curso do Brasil é o 
de odontologia da USP. Em toda a 
América Latina, da Unicamp apa-
rece na terceira colocação pelo 
Times Higher Education. A mesma 
figura na sétima colocação do QS 
World University Rankings.

dades brasileiras

latino-ameri-

É o quarto ano 

melhores na 

ASSOCIADO !
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Estomatologia (diagnóstico de 
lesões bucais), Clínica Geral, 

Clareamento, Laserterapia (aftas, 
herpes, mucosite pós 

quimeoterapia e radioterapia)
TRATAMENTO DE HALITOSE

HABILITAÇÃO EM LASERTERAPIA

Centro de Odontologia Especializada    Meneghel - CRO-SP 3.933

Clínica Meneghel

Dr. Ataualpa Meneghel

www.clinicameneghel.com.br

Endodontia e Microscopia Clínica
CROSP 80459

Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 655, sala 5 | Vila Areão | 13414-000 | Piracicaba | SP

Fone 19 3421 6729 | @ .compatrickbaltieri gmail  | www.patrickbaltieri.com.br

Patrick  Baltieri

Urgências
Tratamentos e retratamentos endodônticos
Remoção de pinos intra radiculares
e instrumentos fraturados
Tratamentos de perfurações
Microcirurgias endodônticas

çã

r

Preparo e instala o de pino de fibra de vidro
e núcleo metálico fundido
Endodontia em dentes decíduos

R. Barão de Piracicamirim, 908 - S. Dimas - Piracicaba (SP) - 13.416-005 
Fone 19 2533 1515 - contato@iendo.com.br - www.iendo.com.br

Endodontista
Exclusivamente

R. Prudente de Moraes, 409
Sala 72 - 7º. Andar
Tel.: (19) 3434-4744

Dr. André Arana CROSP 52.589

Sistema Cerec   - Reabilitação Imediata
Reabilitação de maxila atrófica com e sem enxertos ósseos

Regulador Funcional Aragão (R.F.A.)

R. Luiz Razera, 21 - Jd. Elite - Piracicaba - Fone (19) 3426-1913

Dr. Tiago Garcia CROSP 78.535

Especialista em Ortodontia
Invisalign Doctor

Tratamento com alinhadores Invisalign 
Sistema Cerec Ortho de escaneamento

R. Luiz Razera, 21 - Jd. Elite - Piracicaba
Fone (19) 3426-1913 

tiago@clinicaandrearana.com.br
clinicaandrearana.com.br

R. D. Pedro I, nº. 519 - Piracicaba 
(19) 3433-3843 - (19) 99962-3843

@dra.danielapinckecosta

Conteúdo Teórico / Prático - Bases Biológicas da 
Periodontia; Instrumental em Periodontia; 
Biomateriais e membranas; Implantes em áreas 
estéticas; Implantes imediatos e restaurações ime-

IMERSÃO MAZZTER PERIO CIRURGIAS PLÁSTICAS

Curso Teórico - Laboratorial e Demonstrativo com 
cirurgia ao vivo, que capacita o cirurgião dentista 
para realizações de cirurgias plásticas periodontais 
e peri-implantares, bem como o manejo de tecidos 
moles ao redor de implantes de forma simples e di-
dática através do treinamento individualizado. O 
desenvolvimento visual de habilidades manuais 
acontece na prática pela repetição passo-a-passo 
em modelos personalizados que reproduzem de 
maneira adequada a anatomia dental e dos tecidos 
moles. São desenvolvidos durante as aulas, dife-
rentes técnicas de manipulação de tecidos moles, 
tanto ao redor de dentes, quanto ao redor de 
implantes. Tais como, recobrimento radicular tipo 
envelope, técnicas de tunelização, manejo proté-
tico, remoção de tecido gengival, além de correção 
de sorriso gengival.

INFORME PUBLICITÁRIO

CURSOS LIVRES DE ODONTOLOGIA

Inscrições e informações: WhatsApp (19) 9 9763-3945 / contato@mazzter.com.br

Carga horária: 32 horas – Teórico/Labora-
torial/Prático - 10 vagas

Corpo docente : Prof. Renato Maluta, Prof. Rafael 
Ortega Lopes e Prof. Leandro Souza Pozzer

diatas; Preservação e reconstrução alveolar; Inci-
sões e suturas em Periodontia e Implantodontia; 
Terapia periodontal cirúrgica e manipulação de 
tecidos moles; Condicionamento tecidual e pilares 
personalizados; Cirurgia plástica associada a im-
plantes; Gengivoplastia e gengivectomia; Aumen-
to de coroa clínica; Recessão gengival: do diag-
nóstico ao tratamento cirúrgico; Áreas doadoras: 
Enxertos de tecidos moles; Aumento de rebordo; 
Técnicas cirúrgicas minimamente invasivas; Rela-
ções interdisciplinares da Periodontia e Implan-
todontia; Fluxo Digital em Periodontia e Implan-
todontia.

INFORMAÇÕES
Imersão MazzterPério - Cirurgias Plásticas - 4 

dias - 13 a 16 de Setembro/2021

Público-alvo: Profissionais que desejam refinar 
técnicas de manipulação de tecidos moles perio-

Periodicidade: 4 dias, das 8h30 às 17h30

Local: R. José Nardon, 177 - Bairro Morumbi

Local: Piracicaba - Rua José Nardon, 177 – 
Bairro Morumbi

dontais e peri-implantares.
Investimento: R$4.500 à vista ou 6x de R$800

ATUALIZAÇÃO CIRURGIA ORAL

Programa do Curso: Princípios de técnica 
cirúrgica, Princípios de reparo, Biossegurança, 
Terapêutica Medicamentosa, Exames Labora-
toriais, Cirurgia pré-protética, Cirurgia dos Den-
tes Inclusos – terceiros molares, Cirurgia dos den-
tes inclusos – outros dentes, Acidentes e Compli-
cações Cirúrgica, Infecção Odontogência

Setembro de 2021 a maio de 2022
Investimento: 9x de R$ 800 ou 9x de R$ 640 

(Exclusivo para recém-formados até 2 anos) 
12 vagas - Cirurgiões dentistas que desejam se 

aprimorar em cirurgias de elementos inclusos, 
biópsias, tracionamentos, preservação alveolar, 
entre outros
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Celebrar faz parte da nossa essência
Espaço de eventos para aniversários, batizados, debutante, chá de bebê, noivados, bodas, casamento, evento corporativo e festas em geral

360m² de área construída;  Capacidade para até 136 pessoas sentadas; 20 Mesas e 160 Cadeiras; 
Recepção; Ambiente climatizado; Cozinha equipada com geladeiras 
industriais, freezer, fogão industrial, forno, microondas;

R. Nossa Sra. do Carmo, 606 - Santa Terezinha - Piracicaba - F.: (19) 99937-3385

LGPD
O
impacto
na sua
rotina

Todo consultório odontológico tem de registrar os dados de seu paciente. 
Por isso, o impacto com a LGPD é profundo. Cabe lembrar que a nova lei 
prevê o uso exclusivo para o que é combinado, ou seja, existem normas e 

penalidade diante do uso dos seus dados quando usado de forma diferente 
do que foi combinado.

Conceito

No seu consultório, a aplicação da LGPD vai além da assinatura para 
realizar o tratamento ou na contratação de um serviço. Você já parou para 
pensar como você armazena o odontograma ou preserva a radiologia em em 
negativo ou em formato digital ? Quando você inicia um tratamento é preciso 
deixar claro ao seu paciente quais informações pessoais você está coletando 
e para qual finalidade irá utilizar, como arquivo para resguardo jurídico ou 
compartilhamento com o laboratório de prótese, por exemplo. Menores de 
idade devem ter um dos pais como responsáveis pela coleta dos dados. 
Pacientes, funcionários, parceiros e fornecedores também são titulares de 
dados na sua rotina de consultório. Este seria o momento de pegar todos 

A LGPD visa aumentar a segurança do cidadão. Além disso, tem o papel de 
dar a transparência às empresas. Comunicar-se com seu paciente é o ca-
minho. Explique o objetivo da coleta de dados e esteja sempre aberto ao 
diálogo. Isso fideliza sua relação com o paciente. 

A LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados. Está em vigor no Brasil desde 
setembro de 2020. Outros países praticam esta norma desde 2016, como a 
União Europeia. A Lei dispõe sobre o tratamento de dados, desde sua coleta, 
armazenamento, utilização e compartilhamento. Vale para material 
impresso e dados digitais. 

Objetivo

Cadastro de pacientes

Penalizações
A LGPD é regulamentada pela lei n°. 13.709/2018 e prevê sanções como 

advertência, multa de 2% sobre o faturamento, divulgação da infração, 
remanejamento do banco de dados. Porém, o titular pode também 
promover ação judicial por violação da proteção de seus dados. As 
penalizações entraram em vigor em agosto.

seus prontuários e analisar quais dados você tem e quais você precisa ter.

Compartilhamento

É interessante saber que a LGPD não serve apenas para as necessidades 
jurídicas. Caso você compartilhe dados via nuvens, é importante precaver-
se de invasões e vazamentos de informações, como a instalação de antivírus 
e firewall.

Anônimo

Caso você tenha sua rede social ou site, a preocupação pode ser menor. 
Normalmente, o Instagram, Facebook e YouTube, entre outros, possuem 
legislações próprias. Não é necessário você criar uma regra individual. O 
mesmo ocorre com sites que utilizam plataformas como o Wordpress. Cabe 
lembrar que quando você acessa um site pela primeira vez ou realiza a 
limpeza do cache de seu aparelho (celular, computador ou outros), 
aparecerá em algum canto a informação de que o site coleta cookies e 
informações. Caso você tenha um site, é preciso ativar esta mensagem, 
dando a chance do internauta aceitar, recusar ou adaptar a política de coleta 
de dados, sendo essenciais a política de privacidade ou condições de 
segurança, política de cookies e termos de uso. A divulgação em redes 
sociais segue o Código de Ética da Odontologia sendo necessário utilizar-se 
o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para uso de imagem.

Seu paciente pode solicitar a anonimização dos seus dados, ou seja, 
somente você, dentista, terá acesso a eles. Não é possível compartilhar nem 
com secretária ou TSB, quanto menos com entidades fora da sua clínica. Essa 
possibilidade deve ser expressa em termos impressos ou digitais (que 
necessitam de certificação digital).

É bom lembrar o que são dados sensíveis. São eles: nome, idade, 
endereço, sexo, religião e muitos outros. Na odontologia, as condições 
clínicas do paciente também são dados sensíveis, ou seja, dados sigilosos. É 
importante você pedir consentimento caso divida alguma informação com 
terceiros, como laboratórios de prótese e radiológicos, planos de saúde e 
outros. O titular do dado tem direito a negar, corrigir ou pedir exclusão dos 
seus dados.

Divulgação

As políticas de seu consultório também podem estar em seu site. 

Mundo digital


