
Edição número 307 Maio e Junho de 2019

Atividades

na APCD
Festa Junina - Dia 22 de junho, sábado, às 17 horas, bebidas e comidas típicas
gratuitas. Bebidas específicas como cerveja serão cobradas à parte. Sede da APCD
(Avenida José Nardon, 177 - Piracicaba). Confirmar presença antecipadamente.
Feijoada - Dia 14 de julho, domingo, ao meio-dia. Sede da APCD (Avenida José
Nardon, 177 - Piracicaba). Confirmar presença antecipadamente.
Noite do Caldo - Dia 17 de agosto, sábado. Sede da APCD (Avenida José Nardon, 177
- Piracicaba). Confirmar presença antecipadamente.
Almoço da Primavera - Dia 22 de setembro, domingo, com o delicioso Arroz de
Braga. Sede da APCD (Avenida José Nardon, 177 - Piracicaba). Confirmar presença
antecipadamente.
Jantar do Cirurgião-Dentista em Capivari - Dia 18 de outubro (sexta-feira), Espaço
Beira Rio (Capivari)
Jantar do Cirurgião-Dentista - Dia 19 ou 26 de outubro (sábado), em local a ser
confirmado

Participe ! Confirme antecipadamente para melhor organização dos eventos.

Telefones (19) 3421-6090 ou 3414-1442 com Eneida.
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* por Professor Fausto Bérzin

Quando a sala de cubas da FOP
destinada a armazenar as peças ana-
tômicas ficou pronta, elas demoraram
um pouco para receber o material ca-
davérico, ficando, portanto, vazias
por um tempo.

Certos servidores da FOP combi-
naram com o João Defunto (técnico
da anatomia) para abrir a sala e dar
um susto em outro funcionário.

O Moacir tirou a roupa e ficou só
de cueca, entrou na cuba e deitou.

Daí parece que foi o João Óleo
Cru o convidado para ver o "novo
cadáver da FOP".

Quando chegaram à cuba em
que o Moacir estava deitado de cue-
ca, levantaram a tampa e mostraram
o cadáver ao João Óleo Cru.....

Ele olhou, olhou, o pseudo-
cadáver, e exclamou:

- Olha que interessante, ele pare-
ce o Moacir!

Nessa hora, o Moacir agarrou o
braço dele, levantando da cuba e gri-
tando feito morto-vivo.

O João Óleo Cru empalideceu,
fez xixi nas calças e saiu correndo....

Envie sua história para

informativo@apcdpiracicaba.org.br

GENTIL

CALIL

CHAIM

A partir desta edição, estrea-
remos uma nova coluna na intenção
de resgatar a história daqueles pro-
fissionais que em muito se dedicaram
à odontologia de Piracicaba. O prime-
iro deles é Gentil Calil Chaim, que
completou 90 anos de idade em
dezembro passado.

Informalmente, ele conversou na
sede da APCD com o e aInformATIVO

diretoria da entidade e, com muita lu-
cidez, contou fatos de sua vida pes-
soal e profissional.

Chaim é nascido em Monte Azul
Paulista, vindo a Piracicaba aos 17
anos. Concluiu o curso colegial no

Colégio Piracicabano e formou-se na
Faculdade de Farmácia e Odontologia
de Ribeirão Preto (USP). Em 1955, ini-
ciou suas atividades como cirurgião
dentista e, ao mesmo tempo, prestou
serviço voluntário no Seminário
Seráfico São Fidélis.

Atuou como associado da Coo-
perativa Odontológica de Piracicaba,
bem como em entidades de classe,
incluindo a APCD. Também atuou co-
mo professor doutor na cadeira de
Prótese Dental da FOP de 1958 a
1988. Foi idealizador e diretor por 16
anos do Serviço Odontológico
Municipal (SOM, hoje Centro de
Especialidades Odontológicas - CEO).
Presta serviço voluntário no Lar dos
Velhinhos como profissional na área
odontológica desde 1999 e continua
ativo na profissão de cirurgião-
dentista em sua clínica particular.

Nascido no dia 11 de dezembro de
1928, foi admitido na FOP no dia 21
de janeiro de 1959 e aposentou-se no
dia 4 de junho de 1988. Seus pais
eram libaneses casados no Brasil.
Tiveram oito filhos. Gentil está para ir

Defunto

vivo
ao Líbano conhecer a terra de seus
pais.

Seu cunhado dentista teve in-
fluência em sua decisão pela odon-
tologia, inclusive clinicou um tempo
com ele em Leme. Casou-se em Pira-
cicaba com Mirian Maluf e tiveram
dois filhos e uma filha (Ricardo -
arquiteto, Cláudia - dentista e Sérgio -
engenheiro civil).

Antes de cursar odontologia,
Gentil e seu irmão Walter, tinham um
armazém no qual trabalhavam em
horários alternados para poder es-
tudar. Já formado e com alguma
experiência alcançada no cotidiano

da clínica de seu cunhado, voltou a
Piracicaba onde atuou.

Um fato que ele considera engra-
çado, mas doloroso, aconteceu em
1972 quando mudou de residência da
rua D. Pedro I para a avenida Ulhôa
Cintra. Em certa ocasião, recebeu a
visita de seu cunhado (agrônomo)
que observou a existência de uma
planta venenosa no jardim da
residência. Imediatamente, Gentil
arrancou e a jogou em um terreno em
frente. Na volta, observou um Fusca,
parando para que ele passasse, não
prestando atenção em um ônibus que
vinha em seguida, que o atropelou.
Como a Dom Pedro I era mão única e a
avenida Ulhoa Cintra era mão dupla,
ele estava condicionado a olhar ape-
nas para um dos lados, esquecendo-
se de tomar esta precaução na nova
residência.

Luta - Fumante até os 70 anos,
lutou muito para deixar o vício. Ten-
tou de tudo até, durante uma missa
em que participava, no ofertório,
além de deixar sua doação em di-
nheiro, deixou também o maço de

cigarros e o isqueiro, pedindo a Deus
que não se esquecesse dele. Pediu pa-
ra ser ajudado a vencer o cigarro.
Conseguiu

Durante a conversa, foi lembrado o
tempo da FOP com professores, alu-
nos, funcionários e muitos "causos"
acontecidos. Foi neste exato momento
que seus olhos brilharam. Gentil nos
disse que nunca guardou mágoas e
nem as provocou, sempre convivendo
em paz com todos. Mesmo em mo-
mentos de tensão, talvez, influenciado
pelo seu nome Gentil...

Cidadão, colega e pai, viveu sem-
pre tendo a ética como seu norte
deixando em suas atitudes o exemplo.
Deixou a clínica odontológica para sua
filha, mas continua seu trabalho vo-
luntário no Lar dos Velhinhos de Pira-
cicaba, retribuindo um pouco do que a
vida lhe deu. “Viver feliz com o que se
tem, sendo a família e os amigos nos-
sas maiores dádivas e que merecem
ser cultivados e estar em paz consigo;
este é o segredo”, diz.

O espaço aqui é curto para retratar
uma vida tão plena. Nosso abraço fra-
terno em nome de toda classe odon-
tológica. Orgulho em tê-lo como ami-
go e colega.

Conversa afiada

Acompanhe
no Facebook

APCD Regional
Piracicaba
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Será iniciado em julho o
Curso de Atualização em Odon-
tologia para Pacientes Sistemi-
camente Comprometidos, coor-
denado pelo professor doutor
Alcides Ricardo Gonçalves.

Seu objetivo é atualizar o
cirurgião-dentista (clinico geral
ou especialista) quanto ao aten-
dimento do paciente sistemati-
camente comprometido em
ambiente ambulatorial, hospi-
talar e na modalidade home
care.

A programação envolve: Al-
terações cardiovasculares, alte-
rações renais, alterações hepá-
ticas, diabetes melito, pacientes
oncológicos, transplantes, ane-
mias, HIV e AIDS, sedações oral e
inalatória, odontologia hospi-
talar e home care.

Harmonização facial terá atualização a partir de julho
Está progra-

mado para ini-
ciar em 1º de
julho próximo
o Curso de Atu-
a l i zação em
Harmonização
Facial, tendo
como coorde-
nadores o pro-
fessor doutor
José Ricardo de
Albergaria Bar-
bosa e a pro-
fessora dou-

Odontologia para Pacientes Sistemicamente Comprometidos

Início em 1º de julho de 2019 / Término em 14 de abril de
2020; aulas mensais de segunda e terça-feiras das 8 às 17
horas; investimento de 10 pagamentos de R$ 900,00; taxa de
matrícula de R$ 100,00 a ser descontada da primeira
mensalidade; vagas: 16.

tora Célia Marisa Rizzatti Barbosa. As aulas serão realizadas na sede da
APCD através da Mazzter Odontolearning.

O objetivo deste curso é prover informações ao cirurgião-dentista
relacionadas aos recursos que a HOF pode proporcionar ao tratamento
odontológico convencional, enquanto terapia complementar. Fina-
lizando o curso, o aluno deverá estar apto a compreender, discernir,
diagnosticar e praticar os tratamentos funcionais e estéticos envolvidos
na harmonização orofacial, integrando os conhecimentos adquiridos no
curso regulamentar ao uso dos recursos da HOF.

José Ricardo de
Albergaria Barbosa

Célia Marisa
Rizzatti Barbosa

Conteúdo Programático do
Curso: Legislação, ética e con-
ceitos básicos de harmo-
nização orofacial; Envelheci-
mento; Classificação dos dife-
rentes biotipos de pele; Carac-
terização da face e diagnóstico;
Anatomia e histofisiologia apli-
cada; Toxina botulínica e pre-
enchedores faciais; Fios para
lifting facial e indução de cola-
gênese; Lipólise química sub-
mandibular e submentoniana;
Microagulhamento e mesoterapia; Ozonioterapia; Cosmetologia e nu-
tracêuticos; Fototerapia no envelhecimento; Aplicação terapêutica dire-
cionada da HOF na odontologia; Agregados plaquetarios e indutores de
colágeno; Planejamento estratégico e integrado; Intercorrências - por-
que ocorrem e como solucionar.

Início em 15 de julho de 2019 e término em 3 de setembro
de 2019; aulas mensais de segunda e terça-feiras das 8 às 18
horas, com natureza teórica (48 horas/aula); valor de R$
1.800,00 em três pagamentos ou R$ 1.500,00 à vista; taxa de
matrícula de R$ 100,00; vagas: 30

O coordenador do curso, Alcides Ricardo Gonçalves, é mestre em odon-
tologia, especialista em odontologia para pacientes com necessidades espe-
ciais, habilitado em odontologia hospitalar, habilitado em laserterapia, habi-
litado em analgesia relativa ou sedação consciente, professor assistente do
Curso de Especialização em Odontologia para Pacientes com Necessidades
Especiais da Faculdade São Leopoldo Mandic de Campinas (SP) e autor do livro

“Odontologia Espe-
cial”.

Tem ainda como
coordenador o pro-
fessor Marcos Fer-
nando Santiago, es-
pecialista em odon-
tologia para pacien-
tes com necessidades
especiais, especi-
alista em ortodontia,
habilitado em anal-
gesia relativa ou se-
dação consciente,
professor assistente
do Curso de Especialização em Odontologia para Pacientes com Necessidades
Especiais da Faculdade São Leopoldo Mandic de Campinas (SP) e colaborador do
livro “Odontologia Especial”.

As aulas serão desenvolvidas nas dependências da APCD-Piracicaba, à rua
José Nardon, 177 - Morumbi - Piracicaba.

Prof. Alcides Ricardo Gonçalves
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Laboratório de Prótese

Paulo José
CRO-SP 2705

WhatsApp (19) 9.8188-9808 Fone:(19) 3422-9616

Rua:São João, 2048 - Bairro Alto - Piracicaba - SP

Implantes
Métalo-cerâmica
Fixas
Cerâmica pura
Zircônia
Protocolo fixo
Protocolo Removível
Resinas
Prótese Magnéticas

site: protese.wix.com/paulojose

O cirurgião-dentista Edu-
ardo Paparotto Filho foi um
dos homenageados pelo Dia
do Exército Brasileiro em so-
lenidade realizada dia 17 de
abril na Câmara de Verea-
dores, por iniciativa do verea-
dor Trevisan Júnior. Ele rece-
beu o diploma de reconhe-
cimento de mérito por seus
trabalhos como profissional
da odontologia e também por
ser militar da reserva.

Ennes Macari
foi homenageado

Homenageado, na noite de 23 de maio,
o cirurgião-dentista Ennes Macari de A-
breu recebeu voto de congratulações pro-
posto pela Câmara de Vereadores de Pi-
racicaba, através do vereador Ronaldo
Moschini. A entrega ocorreu durante ses-
são da Câmara, na sala da presidência da
entidade, prestigiada por familiares e con-
vidados. A APCD marcou presença através
de seu diretor Waldemar Romano.

A homenagem ocorre pela contribuição de Ennes enquanto professor da área
de patologia oral na FOP/Unicamp, “um profissional imensamente dedicado aos
seus alunos, que sempre esteve junto aos pacientes, fazendo diagnósticos e os
tratando”, conforme palavras do vereador Moschini.

Natural de Piracicaba, Ennes nasceu em 1938. Formou-se em odontologia em
1962 pela FOP. Foi membro titular do Colégio Brasileiro de CTMBF, além de ser
autor de 18 trabalhos científicos relacionados à área de cirurgia, sendo quatro
deles no exterior (Estados Unidos e Portugal).

Ennes Macari e Ronaldo Moschini

Aluno da APCD denomina
sala em novo hospital

O Hospital Ilumina, inaugurado em 23 de
maio, homenageou o ex-aluno da EAP/APCD-Pi-
racicaba Pedro Augusto Bulhões Curioso com
seu nome no ambulatório odontológico. Ele fa-
leceu dias antes (na noite de 18 de maio) em aci-
dente automobilístico no Centro de Piracicaba.
Era filho do médico Ricardo Curioso, cirurgião de
cabeça e pescoço. Curioso formou-se como es-
pecialista em CTBMF pela APCD e Santa Casa de

Piracicaba em 2006/2008. Cursava o doutorado em estomatopatologia pela
FOP/Unicamp desde o ano passado. Tinha intensa participação como volun-
tário na Associação Ilumina. Foi sepultado em Natal (Rio Grande do Norte), de
onde era natural.

Santa Casa de Piracicaba
homenageia Persio Faber

No Dia Nacional do Parkin-
soniano, lembrado em 4 de abril,
a Santa Casa de Piracicaba ren-
deu homenagem o mestre em
CTBMF Pérsio Azenha Faber,
membro do corpo clínico da enti-
dade. Ele enfrenta a Doença de
Parkinson há 10 anos tendo o co-
nhecimento e o bom humor co-
mo bases para lidar da melhor
maneira possível com os desconfortos que ela pode provocar. Segundo sua es-
posa, Vali, Pérsio “dribla” a doença seguindo à risca o tratamento (medi-
camentoso e psicoterápico) e, sobretudo, participando ativamente da Asso-
ciação Colibri, seja como paciente ou como voluntário em auxílio às diversas
atividades.

Pérsio Faber ao lado da esposa Vali:
apoio e cumplicidade

Paparotto é lembrado
pela Câmara

Eduardo Paparotto (terceiro a partir da
esquerda) durante a homenagem

O cirurgião Robert Gassner, professor da Universidade de
Medicina de Innsbruck (Áustria), ministrou palestra a profissionais
do Departamento de CTBMF da Santa Casa de Piracicaba (CTBMF)
para falar sobre os avanços e atualidades no processo de re-
construções faciais, traumatologia bucomaxilofaciais e cirurgia
ortognática.

Robert Gassner, Paulo Afonso de
Oliveira Jr. e Roberta Sgarbi

Cirurgião austríaco falou
sobre CTBMF

“Ele esteve recentemente no Brasil para par-
ticipar do ICOMS - Congresso Internacional de Cirur-
gia Bucomaxilofacial e aproveitou para visitar nosso
serviço”, disse o cirurgião Paulo Afonso de Oliveira
Júnior, coordenador do Departamento.

“Na Universidade de Medicina de Innsbruck,
Gassner estabeleceu um banco de dados de trauma
craniomaxilofacial com mais de 10.000 casos”, disse
Paulo Afonso, apontando a larga experiência do
pesquisador, um dos mais reconhecidos em sua
área de atuação.
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Rua Prudente de Moraes, 767
Centro - Piracicaba

(19) 3422-9670

O melhor espaço da cidade
para a realização

de seu evento.
Harmonize-se no ambiente.

Capacidade e cordialidade para
receber seus convidados

numa noite inesquecível.

Pe r t o d e 9 0 0 i n s c r i t o s
participaram da XXVI Jornada
Odontológica de Piracicaba, 3º.
Congresso Odonto lóg ico
Uniodonto e XI Congresso
Internacional de Odontologia
realizados de 22 a 24 de maio,
na FOP/Unicamp. O encontro
contou com elevado teor
científico apresentado aos

A Clínica Hebling, situada em Piracicaba,
foi a primeira colocada em pesquisa moda-
lidade top of mind recebendo o Mérito Empre-
sarial em Serviços de Ortodontia pelo Instituto
Fênix de Pesquisa em Opinião Pública. A entre-
ga ocorreu dia 30 de abril à drª. Sandra Regina
Facciolli Hebling (foto), ortodontista respon-
sável pela Clínica. Mais de 51% dos entrevis-
tados apontaram a Clínica Hebling como refe-
rência na área, reconhecendo alta satisfação
dos serviços prestados (78%) e elevado conhe-
cimento técnico da equipe (85%). Segundo a

A APCD reuniu associados e convidados
em palestra, realizada na noite de 23 de abril,
para lembrar Tiradentes, patrono da odon-
tologia. Na ocasião, Viviane Ulbricht, aluna da
FOP/Unicamp, falou sobre a identificação dos
inconfidentes realizada pelo professor Eduar-
do Daruge, através de estudos desenvolvidos
na própria instituição de graduação. Na foto
acima, os presentes ao encontro. Ao lado,
Viviane recebe certificado de participação das
mãos do diretor Waldemar Romano.

Para esquentar a primeira noite fria de um rigoroso outono, o Núcleo da
APCD em Capivari realizou a Noite da Pizza na intenção de congregar os asso-
ciados daquela cidade. A atividade ocorreu dia 17 de maio na residência da
presidente do Núcleo, Andréa Soraggi, a qual recebeu os convidados de forma
hospitaleira e, como sempre, com muita simpatia.

A APCD parabeniza a iniciativa e lembra que a vida associativista deve ser
comemorada através de atividades como esta, integrando e interagindo as
pessoas entre si. Um exemplo que deve ser seguido !

Clínica Hebling
é reconhecida

drª. Sandra, o prêmio “é um grande reconhecimento consagrando os 30 anos de
dedicação contínua à profissão, aprimoramento e investimento em nossas
tecnologias, sempre buscando qualidade no atendimento”. Parabéns !

Palestra na APCD lembrou
Tiradentes

Capivari fez Noite da Pizza

FOP e Uniodonto realizaram
Jornada e Congressos

congressistas (graduandos e formados) atingindo seus objetivos e expectativas,
segundo avaliação de Vanessa Cavalli Gobbo, presidente desta edição da JOP.

Autoridades presentes à abertura dos eventos

Presidente da Central
realiza visita

O presidente da APCD Cen-
tral, dr. Wilson Chediek
(centro), visitou Piracicaba no
dia 29 de maio, sendo re-
cepcionado na Regional pelo
presidente Edson Zenebra e
pe lo d i retor Waldemar
Romano.



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 hMeneg el

Dr. Ataualpa Meneghel

www.clinicameneghel.com.br

Prof. Dr. Angelo Stefano Secco - CRO 53890

Especialista, Mestre e Doutor pela Unicamp
F: (19) 3433-2474 / What’s (19) 9 9784-2255 / Facebook Odonto Secco

Reabilitação

Oral,

Protocolos

Imediatos,

Convencionais

e em Zirconia
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www.endodontiamicroscopica.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 radicularesr

e instrumentos fraturados

Tratamentos de perfurações

Microcirurgias endodônticas

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

* Procuro sala para alugar de preferência já pronta para instalar
equipamento. denisefontana38@gmail.com.
* Precisamos de ACD e THD para consultório . (19) 3434-0444

* Alugo sala em consultório no Centro de Piracicaba. (19) 3422-5900
* Alugo sala montada para dentista próximo ao Pão de Açúcar, em

Piracicaba. (19) 9 8155 6681

* Contrato Auxiliar Odontológica com prática em clinica de reabilitação oral
(19) 9 7401-1974
* Ofereço-me para trabalhar como implantodontista em Piracicaba e

região. (19) 9 9642-3174 / 3481-2221 ou patperez2009@hotmail.com

* Ofereço-me para trabalhar como clínico geral e ortodontista. (19) 3426-
1442, 9 8145-2192 ou brunaangeleli@gmail.com

Associado à APCD-Piracicaba anuncia aqui de graça.

Envie seu recado para informativo@apcdpiracicaba.org.br
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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

Junho

1° - Maria Laura Costa Aggio, Marisa
Belentina Racca Zandoval e Neusa
Maria Ribeiro Fernandes
2 - Robert Carvalho da Silva
4 - Selma Deolinda Tomazella
5 - Armando de Barros e Neimar Bu-
tini Nastaro
6 - Ricardo Rodrigues da Costa
7 - Marcos dos Santos Cury e Maria
Elizabeth Agostini Franco
9 - Luis Fernando de Souza Pontes
10 - Cláudia Maluf Chaim
11 - Renato Maluta

12 - Adelaine Maria Spinelli e Fer-
nanda de Toledo Almeida Chain
13 - Antônia Aparecida Alonso,
Diva Maria Maria Nascimento Bis-
calquim e Isabel Cristina Santillo
15 - Paulo P. Carneiro Júnior
16 - Daniela Belisário Baroni e Ubi-
raci Lara
17 - Francisco Dimas Tranquilin
18 - Edna Doná Scagnolatt Spola-
dori, Gianna Cidale Assumpção,
Luciana Roberta Barreto de Almei-
da, Marcos Valerio Ferrari e Sérgio
Francisco Mazzonetto
21 - Fernanda Maria Rovai Bado
22 - Denise Maria Lombardi e João

Carlos Túllio Fonseca
23 - Marcelo Mariotti e Savio José
Miranda Costa
25 - Eloisa Zenebra
26 - Messias Rodrigues
27 - Flávia Renata Geraldi Lima e
Rodrigo Usberti Nicolai
29 - Líbia Maria Duarte

Julho

1° - Danilo Mantuanelli Roberto,
Reinaldo Correa de Mello e Sandra
Aparecida Barroso Furlan
2 - Giovana Bruner e Rodrigo Gon-
çalves
4 - Maria Aparecida Fuzato Cera e

ANIVERSARIANTES Rita de Lourdes C. Carmello
5 - Elizabeth Junqueira Hamuy
6 - Marcos Antonio Taglieta e Rena-
to Roberto Biral
7 - Marcos Tomazello
8 - Andréa Lopes de Souza Soraggi,
Cristiana Godoy Sartori Azevedo e
Glauber Isique
9 - Fernanda Barrichello Tosello e
Márcio Machado Crestana
11 - Adriana Dario Bertasso e Fre-
derico Andrade e Silva
12 - Daniela Helena Tozzi Zambom
e Marlice Cardoso Ribeiro
13 - Cláudio Roberto Zambello
14 - Cristiane da Silva de Lara

15 - Karen Midori Yamashita
18 - Luiz Fernando Barroso
19 - Marcelo Silva Damasio
22 - Cleide Garcia Borges Duarte
25 - Sabrina Tizziani Pazianotto
26 - Hilton Dupart Nascimento
27 - Waldemar Romano
28 - Ana Cristina de Camargo Ros-
si, Cláudia Regina Furlan Romi e
Karin Karell Consoni Ceribelli
30 - Marcelo Vieira Azzini e Marta
Livia Agostini
31 - Gabrielle Christine Bonetti
Sallum

PARABÉNS A TODOS !
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Museu da Odontologia
Uma visita ao passado

da odontologia

Apoio: APCD / FOP-UNICAMP

Faça sua visita virtual

pelo site

apcdpiracicaba.org.br

A Prefeitura de Piracicaba abrirá inscrições para concurso público que prevê
a criação de 321 cargos públicos na cidade, no regime estatutário. Entre eles
estão para profissionais da odontologia.

Com isso, a Prefeitura do Município de Piracicaba poderá realizar concurso
público para o preenchimento de 96 vagas na Saúde e 225 na Educação. A
medida está prevista nos projetos de lei 72 e 73, ambos de 2019. As
proposituras também extinguem 215 cargos pelo regime CLT (Consolidação das
Leis do Trabalho), em ambas as pastas municipais.

A adoção do regime estatutário é uma recomendação do Ministério Público,
para garantir o equilíbrio financeiro e atuarial das contas públicas no município.

Para a Saúde, os 86 cargos via CLT extintos no projeto de lei 73/2019 são de
diversas colocações entre elas três vagas para auxiliar em saúde bucal e uma
vaga para cirurgião-dentista plantonista.

Concurso público para dentistas e ASB

O CFO lançou em janeiro uma resolução bastante importante para o mar-
keting odontológico e capaz de dar mais autonomia às publicidades desses pro-
fissionais, em especial às ações de marketing digital.

A resolução 196/2019 veio para atualizar alguns pontos importantes refe-
rentes ao Código de Ética da Odontologia, trazendo mais liberdade para os den-
tistas divulgarem seus tratamentos e serviços, inclusive podendo postar
imagens de antes e depois dos tratamentos. O CFO explica que essas alterações
foram realizadas devido às próprias evoluções da odontologia. Assim, a nova
legislação visa dar mais liberdade aos profissionais e modernizar as regras.

Resolução 196 - Em específico sobre a resolução 196/2019 os pontos que
mudaram estão relacionados à divulgação de selfies e imagens relativas aos
diagnósticos dos pacientes.

O CFO explicou que essas alterações foram realizadas em face, prin-
cipalmente, do avanço e da força das mídias sociais - que têm se tornado um
canal muito importante para a divulgação dos dentistas e atração de novos
pacientes.

Quais pontos mudam em relação ao marketing para dentistas? De todas as
resoluções, a 196 foi a mais importante em termos do marketing para dentistas.
Afinal, é ela que modifica determinados pontos considerados “polêmicos” por
alguns profissionais.

A partir de então, o dentista pode:
- Divulgar selfies acompanhados de pacientes ou não - desde que com pré-

via autorização do paciente ou do seu representante legal (por meio de um ter-
mo de consentimento livre).

- Divulgar imagens relativas ao diagnóstico e à conclusão dos tratamentos
odontológicos quando o cirurgião-dentista for o responsável pelo procedimento
- desde que com autorização prévia do paciente ou do seu representante.

Ou seja, com a nova resolução, o dentista que desejar poderá postar fotos
de antes e depois dos tratamentos feitos por ele e também postar imagens do
dia a dia no consultório, como stories ou posts nas redes sociais.

Mas, é claro, que tudo isso deverá ser autorizado pelo paciente que precisa

A divulgação do “antes/depois” pelo dentista
saber que a sua ima-
gem será usada para
fins comerciais.

Proibições - Ape-
sar das mudanças, al-
guns pontos ainda
continuam proibidos,
como:

- Divulgação de

imagens que permitam a identificação de equipamentos, materiais, ins-
trumentais e tecidos biológicos.

- Uso de expressões escritas ou faladas que caracterizem autopromoção,
concorrência desleal, sensacionalismo, mercantilização da odontologia ou pro-
messa de resultado.

- Divulgação de vídeos ou imagens com conteúdos relativos ao transcurso
dos procedimentos, exceto para fins científicos.

Ou seja, ainda mantém-se a proibição de usar termos que possam levar os
pacientes ao engano como “o melhor dentista da área”, “o único a realizar
determinado procedimento”, etc.

Recomendações - Por fim, a resolução recomenda que, em todas as
publicações de imagens ou vídeos, o dentista veicule o seu nome e número de
inscrição. Apesar da resolução, muitos dentistas têm se questionado sobre o
quanto essa alteração interfere no código de ética, pois o documento veta o uso
de imagens de antes e depois nas publicidades odontológicas. O grande dilema
está na questão do direito. Afinal, juridicamente, nenhuma resolução está acima
do código de ética da profissão. E, para que o código seja modificado o CFO
precisa ouvir todos os conselhos regionais – o que até o momento não foi
realizado.

Se mesmo assim, desejar arriscar, lembre-se de colher a autorização do
paciente para esta divulgação. Espalhe sorrisos pelas mídias digitais. Mas use a
moderação ...
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Cursos de atualização - Inscrições ABERTAS

EM PRÓTESE SOBRE IMPLANTE (ESGOTADO)
MINISTRADOR: Prof. Dr. José Lopes do Carmo Filho

IMPLANTODONTIA CIRÚRGICO/PROTÉTICO (ESGOTADO)
MINISTRADORES: Prof. Dr. José Lopes do Carmo Filho e

Prof. Dr. Rafael Ortega Lopes

ACIDENTES E COMPLICAÇÕES EM ENDODONTIA
MINISTRADOR: Prof. Dr. Carlos Augusto de

Morais S. Pantoja

CIRÚRGICO EM IMPLANTODONTIA
(ESGOTADO)

MINISTRADOR: Prof. Dr. Rafael Ortega Lopes
Novo curso em março de 2020

IMERSÃO EM RESTAURAÇÕES SEMI-INDIRETAS
(DIRETA/INDIRETA)

COORDENADORA: Profª. Drª. Melina Miotto Copatto

ENDODONTIA ESTÁGIO EM MOLARES
MINISTRADOR: Prof. Dr. Carlos Augusto de Morais

S. Pantoja

PRÓTESE FIXA E ESTÉTICA (ESGOTADO)
MINISTRADOR: Prof. Dr. José Lopes do Carmo Filho

ORTODONTIA INICIAÇÃO EM ORTODONTIA FIXA
MINISTRADORA: Profª. Drª. Maria José Zanin

ORTODONTIA INTERCEPTADORA
MINISTRADORA: Profª. Drª. Maria José Zanin

IMERSÃO RESINA COMPOSTA PARA DENTES
ANTERIORES E POSTERIORES

EQUIPE: Profª. Drª. Melina Miotto Copatto, Prof.
Dr. Wallace L. Borlot e Dr. Renato Voss Rosa

DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR
E DOR OROFACIAL

MINISTRADORES: Profª. Ana Caolina B. Antunes
Ortega e prof. José Artur Cunha Pupo

ATUALIZAÇÃO EM HARMONIZAÇÃO FACIAL
Ministradores: Prof. dr. José Ricardo de Albergaria Barbosa

e profª. drª. Célia Marisa Rizzatti Barbosa

CURSO EM ATUALIZAÇÃO EM ODONTOLOGIA PARA
PACIENTES SISTEMICAMENTE COMPROMETIDOS

MINISTRADOR: Prof. Dr. Alcides Ricardo Gonçalves

8º CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ORTODONTIA
Agosto de 2019 - COORDENADORES :

Prof. Me. Márcio Machado Crestana Cantarelli e
Profª. Me. Daniela Belisario Baroni


