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SELF SERVICE POR QUILO 
COM CHURRASCO

Prudente de Moraes, 821 - Centro - F: 3432-9896

Almoço com qualidade

www.apcdpiracicaba.org.br

Faça aqui sua confraternização 
de fim de ano

Boas festas com sorrisos !
A lém de cuidar da saúde bucal, a 

classe odontológica possui o 
importante papel de promover a saúde 
como um todo. Nesta época, é momento 
dos cirurgiões-dentistas repararem seus 
próprios sorrisos e comemorar mais um 
ano de vida, prosperidade e alegria. Que, 
em 2012, o sorriso se perpetue pelos seus 
366 dias !

Bom Natal e 

um ótimo 2012 !!!



Novembro e
Dezembro de 2011

Edição de Novembro e Dezembro de 2011 - Diretor de Divulgação : César Roberto Schmidt 

Diretoria da APCD-Regional de Piracicaba
Presidente : Sandra Aparecida Barroso Furlan
1° Vice-Presidente : Waldemar Romano
Tesoureiro-geral : Edson Zenebra
Secretária-geral : Maria Lúcia Baumgartner Fortinguerra

* Me ofereço para trabalhar. Tenho experiência em atendimento, secretariado e já trabalhei em clínicas de saúde. Sou 
de Piracicaba. lisbrissa@terra.com.br / telefone (19) 3402-1348
* Precisa-se de dentistas para trabalhar em Limeira. Clínico geral, endodontista e cirurgião. Honorários à combinar. 
Enviar currículo para karen_special@hotmail.com ou cel: (11) 7899-6469.
* Precisa-se de dentistas para as áreas de ortodontia, endodontia e prótese para trabalhar na cidade de Capivari. 
Enviar curriculum para curriculumcapivari@yahoo.com.br
* Preciso de cirugiã-dentista para período integral na área de clínica geral. F: (15) 9771-2144
* Procura-se cirurgiões-dentistas para trabalhar como clínico geral em equipe, atendendo clientes particulares. Ótimo 
ambiente de trabaho. odontologia.parceria@gmail.com
* Alugo sala comercial em clínica odontológica situada na Cidade Jardim, Piracicaba. F.: (19) 3422-2549
* Procura-se endodontista para trabalhar nas cidades de Monte Mor e Capivari. Interessados, enviar curriculo para 
curriculodentista2011@hotmail.com
* Precisa-se de ortodontista para Limeira e Araras. redeortolimeira@terra.com.br e redeortoararas@gmail.com.br
* Aluga-se consultório no centro de Piracicaba. Tel (19) 9187-6591
*Preciso de ortodontista para trabalhar com meus pacientes particulares; F.: (19) 3041-4148 ou 8155-3721.
* Preciso de CD para atender em clínica de grande movimento em Americana e/ou Piracicaba com ênfase em cirurgia 
e endodontia. dentistapiracicaba@yahoo.com.br
* Preciso de ortodontista para trabalhar em São Pedro. Consultório particular (19) 9642-3174
* Vendo cadeira Gnatus, mocho, refletor e cuspideira (19) 3434-3277

- Diagramação: Ocelio Targino

Associados aniversariantes do bimestre
19 - Pedro Francisco M. Rodrigues, Susy Hellmeister A. Martins, Villaggio Furlane Sonia Maria Ortega LopesDezembro
Santa Laura Bosque 11 - Everaldo O. Santos Bacchi1 - Elizabeth Cleusa May Pimenta Neves
20 - Tania Mara Zenero 12 - Márcia Aparecida João Ferraioli2 - Márcia M. A. B. Sallum
22 - Ana Maria Jacomazzi 13 - Marcelo Caixeta Novaes4 - Leandro Moraes Furlan
23 - Daniela E. Romanelli Carvalho 15 - Douglas Moretti e Glycinia C. Cantarelli5 - Nilmara Alves Lara
26 - Floripes M. D'avilla Moraes, Maria Cristina M. de P. Santos, Willian 16 - Claudia Aparecida Forti e Thales Rocha de Mattos Filho6 - Ana Maria Bertato Azzini e Fátima Rosana Albertini
Fernando Felipe 18 - Valéria Polidori Berni e Silvia Andreia Schoba Teixeira7 - José Lopes do Carmo Filho
27 - Silvia Maria Paparotto Lopes 19 - Iliana Athie Lima, José Adauto R. di Giovanni e Marisi Aidar8 - Fernando Celso Moraes Antunes
29 - Reinaldo Jose Ferraz Salvego, Saide Sarckis Domitti 20 - Alfredo Couto Buck e Carlos Alberto Sartore9 - Angelo Stefano Secco, José Valdir Dressano, Maria Angela 
30 - Livia Maria Andaió Tenuta, Natália Cristina Tomazini Peres, Renata 21 - Mário Fernando de Góes de S. Gobeth, Maria Angélica M. Pecorari e Roberto José Gonçalves 
Furini e Stella Aparecida de Andrade Pinto 22 - Rosemeire Braga Lovatto10 - Katia Regina Carrara, Oslei Paes de Almeida, Sérgio Antônio 

23 - Armando César GumierJaneiroFerrazzo, Sérgio Madureira Motta
24 - Júlia Cristina Horii11 - Carlos Roberto Prezotto, Gentil Calil Chaim, Maria Silvia Pereira 1 - Maria Lúcia Bressiani Gil
25 - Ana Paula Sturion ChiarottiLeite, Renata Carla M. Pitta Gomes, Renata Garcia Simões Fontelles 2 - Cristina Maria Dumit Sewell e Jorge Luis R. Chaddad
26 - Ademir Gozzo12 - Zuleica M. A. Pedroso Meneghin 3 - Mirlena Mansur e Verônica Beltran Clavijo
27 - Raul Gobeth13 - Maristela Maia Lobo 4 - Sérgio Antonio Casale
28 - Erica Sant'anna, Francine Verônica Martoni Tibúrcio, Helio José 15 - Renato Henrique Benatti e Ricardo G. Mureb Jacob 5 - Bento Antonio de Moraes Neto, Jorge Luis Enjiu Okazaki, Maria Helena 
Benatti Jr. e Reynaldo Fischer16 - Ana Maria de Oliveira, Maria Graziela Santoro Caldari, de S. C. Lastória 
29 - Admilton José Biscalquim, Antonio Oswaldo Storel, Geraldo Antonio Thais A. Casado Pupo 6 - Luciana M. Rezende Naccarato
Marcuz, Enio Geraldo Saccon e Roberto Cury17 - Elizabete Orlando, Regina Helena Zuin Lobo, Roberto Mady 8 - Alexandro Bortoletto e Lister André Barrichello Tosello
30 - Rene Martins Gerdes18 - Otavio Soares de Souza, Vanessa dos Santos Rodrigues 9 - Fernanda Ajudarte Lopes, Leticia Fernandes, Márcia B. Piccoli F. 
31 - Melina Mioto Copatto

Avaliando nosso trabalho em 2011

Drª. Sandra Aparecida Barroso Furlan
Presidente da APCD - Regional Piracicaba

espaço foi entregue no início de outubro e já é motivo para encontros 
entre os associados e seus familiares. O lugar ficou muito aconchegante 
e vários associados estão utilizando para realizar suas atividades 

Chegando ao final do ano, nada melhor do que festivas, almoços aos domingos, happy hour, mostrando que o objetivo 
rememorar como foi 2011. É uma rotina constante foi alcançado.
pensar naquilo que fizemos ou deixamos de fazer. No meio do ano, o prefeito Barjas Negri nos brinda com a novidade 
Mas, além disso, é época para planejarmos o que de que os profissionais da saúde - incluindo dentistas e protéticos - terão 
podemos fazer no ano vindouro. 50% de redução no ISSQN. Uma conquista que envolveu novamente 

Recentemente realizamos com muito sucesso o todas as representações da odontologia e que surge como um excelente 
Jantar Dançante do Cirurgião-Dentista, em presente de Natal, já que entrará em vigor a partir de 1° de janeiro. 

homenagem ao dia do profissional da odontologia. Foi uma ação que Parabéns a todos os envolvidos e, em especial, ao CROSP que liderou a 
integrou as principais entidades da odontologia regional, envolvendo a ação através do seu presidente, Emil Adib Razuk. 
APCD, o CROSP, a FOP/Unicamp, o SOPRE e a Uniodonto. Tenho A nossa diretoria está muito satisfeita com o resultado das atividades 
muito que agradecer o empenho de todos os dirigentes das entidades que realizadas pensando na integração institucional que era nossa proposta 
participaram da organização para que o evento alcançasse o sucesso que principal de trabalho. Agora iniciaremos a construção da EAP, e teremos 
tivemos. Claro que todo o pessoal de apoio, nossos funcionários, muitas atividades para nossos associados. Será um ano especial, pois 
também merecem os parabéns, pois são peças importantes para uma estaremos comemorando 50 anos de APCD como Regional. Faremos 
atividade como essa. muitas atividades.

Este ano foi de conquista para a classe. Através da Associação, Gostaria de mais uma vez convidar todos os associados que 
demos um avanço na sede em construção, com a inauguração de uma participem das ações da APCD em 2012. Um bom Natal e um excelente 
nova área de atividades sociais, recreativas e esportivas. Um novo Ano Novo a todos !!!

Comunicado de fériasComunicado de férias
Comunicamos que a APCD e a EAP estarão fechadas devido às férias de fim de ano. Nosso 
atendimento, portanto, será interrompido de 22 de dezembro à 5 de janeiro. Voltaremos a 
atender dia 6 de janeiro.

CLASSIFICADOS

Associado à APCD-Piracicaba anuncia aqui de graça. Envie seu recado para informativo@apcdpiracicaba.org.br
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Nos termos do Estatuto Social (artigo 75, II, “a” e § 3º, e artigo 77) e do Regimento 
Interno das Assembléias Gerais Extraordinárias (artigo 4º, II, “a” e artigo 6º), ficam 
convocados os associados remidos e efetivos, em pleno gozo de seus direitos, a 
comparecerem, discutirem e votarem sobre a seguinte pauta:

“Alteração do Estatuto Social em seu artigo 1º – endereço da APCD Regional 
Piracicaba”.

A Assembléia será realizada no dia 13 de dezembro de 2011 (terça feira), na sede 
situada à Rua José Nardon 177, bairro Morumbi, Piracicaba, em primeira convocação 
às  20:00 horas com a presença mínima de 10% dos associados e, em segunda 
convocação, meia hora mais tarde (20h30min) com a presença mínima de 10 (dez) 
associados.

Piracicaba, 22 de novembro de 2011.
A diretoria

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE CIRURGIÕES 
DENTISTAS REGIONAL DE PIRACICABA

Assembléia Geral Extraordinária
Edital de Convocação

Perda

Falece o vice presidente Renato Mazzonetto

Finalizada em 23 de outubro a campanha Sorriso Solidário, que ocorreu pelo 
terceiro ano seguido, com o objetivo de distribuir kits de saúde bucal. A 
coordenação dos trabalhos foi do dentista Renato Zambon, com apoio da APCD-
Regional Piracicba. Sua intenção era arrecadar doações em dinheiro para montar 
os kits com escova dental, creme dental, fio dental e enxaguatório bucal.

Este ano a campanha escolheu o bairro Mário Dedini, em Piracicaba, para 
receber cerca de 200 kits de higiene bucal. A entidade alvo das doações é o Projeto 
Voluntário de Saúde Bucal Mário Dedini, formada por cinco dentistas que se 
revezam diariamente para atuação voluntário neste bairro. São atendidos de sete a 

oito pacientes por dia. A 
entrega dos kits aconteceu 
no Salão de Festas da Igreja 
Sagrada Família, no bairro 
Mário Dedini.

Campanha

Sorriso Solidário

Associados

APCD lança campanha novos associados

Renato Zambom falou sobre 
a campanha durante 
comemorações do 
Dia Municipal do Dentista, 
na Câmara de Vereadores, 
realizadas em 
25 de outubro
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Na edição passada, divulgamos que Fernanda Vivivane Mariano é professora da FOP/Unicamp, 
sendo o correto doutoranda pela entidade. Ela ministrou palestra sobre “Lesões comuns na 
cavidade oral e manifestações orais de DST”, dia 6 de outubro no Núcleo de Capivari, da APCD-
Piracicaba.

Erramos

Faleceu no dia 23 de outubro o segundo vice-
presidente da APCD-Regional de Piracicaba, 
Renato Mazzonetto, 42 anos, professor da área de 
cirurgia buco-maxilo-facial da Faculdade de 
Odontologia de Piracicaba (FOP/Unicamp). Foi 
decretado luto oficial no dia seguinte, com 
suspensão do expediente da faculdade. “A área 
de cirurgia sente a perda do professor 
Mazzonetto”, diz o professor responsável pela 
área, Márcio Moraes.

Mazzonetto é fundador do curso de 
especialização em implante na FOP. Graduou-se 
em odontologia pela Universidade Estadual de 
Campinas (1991), fez mestrado em cirurgia e 
traumatologia buco-maxilo-facial pela 
Faculdade de Odontologia de Araçatuba-UNESP 
(1994) e doutorado em cirurgia e traumatologia 

buco-maxilo-facial pela Faculdade de Odontologia de Araçatuba-UNESP (1997). 
Possuía experiência na área de odontologia com ênfase em CTBM. É autor do livro 
“Reconstruções em implantodontia – protocolos clínicos para o sucesso e 
previsibilidade”, o qual foi traduzido para o espanhol.

Em fevereiro de 2009, Mazzonetto lançou o livro “Reconstruções em implantodontia 
Protocolos” com novos assuntos como técnicas baseadas na linha de pesquisas da célula-
tronco. O livro, classificado por seu autor de atlas de técnicas cirúrgicas, apresenta 
reconstrução óssea de forma didática com uso de proteínas para formação de osso sem 
necessidade de enxerto.

 C
és

ar
 M

ai
a 

(F
O

P/
U

ni
ca

m
p)

Renato Mazzonetto

R. Ignácio da Cunha Caldeira, 55 
Tel.: (19) 3421-5588 - www.correrconstruvip.com.br

Tudo para sua construção 
e também para sua casa

Faça-nos uma visita !
Material de limpeza para o seu consultório.

Telefone : (19) 3301-5999
R. Irmã Margarida Maria, 241 - Jd. Brasília - Piracicaba

 FAÇA 
SUA CONSULTA

A APCD Central lançou campanha para novos associados. Atualmente, 
a APCD é uma das entidades de classe mais reconhecidas, importantes e 
atuantes do país e ocupa um lugar de destaque no cenário da 
odontologia mundial. Em 1º de abril deste ano completou 100 
anos de história, tradição e credibilidade junto as suas 89 
Regionais e seus 40 mil associados.

Sempre pensando no melhor para seus associados, a 
APCD busca no mercado parceiros à altura do que os 
Cirurgiões-Dentistas merecem. Confira:

Planos de Saúde - Disponibilizamos para o associado 
vantagens especiais e valores inferiores praticados no mercado 
referentes aos Planos de Saúde. 

SMAP Dental - O Sistema SMAP Dental é um software de 
gerenciamento de consultório, pacientes, orçamentos, receitas, 
atestados e planos de tratamentos específicos para odontologia. 

Seguro de responsabilidade civil a R$ 10,00 mensais, incluso 
na mensalidade; cartão de crédito Diners Club Exclusive APCD; 
seguro de automóveis, consultório e residência: seguro de perda 
de renda; auxílio funeral; previdência privada; produtos 
farmacêuticos e de perfumaria com descontos de 10% a 70% na 
rede Drogasil; Passaporte e vistos através da Empresa Schamm's 
Assessoria em Vistos e Legalizações.

Conheça todos os benefícios, acessando: 
www.apcd.org.br
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Dia Municipal do Dentista na Câmara de Piracicaba
câmara de Piracicaba, conforme iniciativa do 
vereador Ary de Camargo Pedroso Júnior e, por 
força do Decreto Legislativo 25/04, de autoria A

do ex-vereador Antonio Oswaldo Storel, realizou 
solenidade alusiva ao Dia do Cirurgião-Dentista, onde 
foram contemplados quatro profissionais da área da 
odontologia: Francisco Dimas Tranquilin, José Lopes 
do Carmo Filho, Messias Rodrigues e Miguel Morano 
Júnior. A solenidade foi realizada nas dependências do 
salão nobre Prof. Helly de Campos Melges, em 25 de 
outubro. Foi apresentado vídeo sobre os homenageados. 
O professor Miguel Morano Júnior falou em nome dos 
homenageados e reforçou fatos de vida odontológica. 
Na leitura de discurso, citou a iniciativa da Câmara na 
homenagem anual aos cirurgiões-dentistas. Além de 
d e s t a c a r  a  
proteção à saúde 
b u c a l ,  e m  
trabalho com 
c r i a n ç a s ,  n a  
implantação de 
projetos sociais 
em Piracicaba. 

COMEMORAÇÃO

Novembro e
Dezembro de 2011

Veja fotos no site www.apcdpiracicaba.org.br
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Daniela e Renato Zambon juntos a Cilene Frias

 Alexandre Zaia, Miguel Morano Jr. Maria do Carmo
 e Jacks Jorge Júnior Reinaldo Salvego, Vera Zotelli, Mário Terra e Marisi Aidar

César Schmidt, Sonia e José Lopes, Mário Terra 
e o vereador José Benedito Lopes

Rosana e Messias Rodrigues ao lado de César Schmidt, 
do Sindicato dos Odontologistas

Dirce Valério Fonseca, coordenadora da Saúde Bucal do município Solange e Francisco Tranquilin juntos ao vereador Bruno Prata

Fraternal abraço ao prof. Dr. José Lopes do Carmo Filho, indicado pelo CROSP

À toda classe odontológica, 
um ótimo 2012 !

LABORATÓRIO ORTEGA - PROTESE DENTAL
Rua Maria Társia, 62 - Jd. Elite - Piracicaba - Tel : 3426-4177
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Parabéns aos Dentistas do Ano de 2011

LABORATÓRIO DE PRÓTESE  USBERTI
Rua Pedro Chiarini 219 - Vila Independencia - Fone: 34348698 

Email:  labus@terra.com.brT
PD

 3
47
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Parabéns ao Prof. Dr. José Lopes e 
felicitações aos cirurgiões-dentistas 

de Piracicaba e região.
Rua do Rosário, 307 - Centro - Piracicaba

Tel: 3402-8390 - Fax : 3422-0190
dentalsorriso@terra.com.br

DISQUE ENTREGA : 3433-3800

Parabéns aos dentistas homenageados 
e à toda classe odontológica, 
um 2012 cheio de paz e 
realização profissional !!!
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Confraternização da classe odontológica
conteceu com sucesso o jantar dançante em homenagem ao dia do cirurgião-
dentista realizado no Buffet Estilo. As entidades promotoras do evento - AAPCD,CROSP, FOP, SOPRE e Uniodonto – proporcionaram aos dentistas e 

convidados uma noite especial onde a gastronomia e a música do grupo “Via de Regra” se 
completaram com clima de confraternização da classe odontológica piracicabana. 
Destaque para as presenças do prefeito Barjas Negri que foi homenageado pelas entidades 
e as dos dentistas laureados : Francisco Dimas Tranquilin (APCD), Messias Rodrigues 
(SOPRE), Miguel Morano Júnior (FOP) e José Lopes do Carmo Filho (CROSP). Atuou 
como mestre de cerimônias o jornalista Edson Rontani Jr. Este evento contou com o apoio 
das empresas Caixa Econômica Federal, Monte Alegre Turismo, Dental Prado, Oral-B, 
Adenttre, Sierra Móveis, Inovare, Zappelin Produtos de Limpeza, Correr Construvip e 
Souza Instrumentais. As fotos são de Marcelo Germano.

JANTAR DO DENTISTA

CROSP 3018

Mário Terra, Barjas Negri e a homenagem da classe 
odontológica, Sandra Negri e Nilda Terra Sandra Bonsi Negri, Sandra Barroso, Nelson Furlan Neto e Barjas Negri

Funcionárias das entidades que auxiliaram para o sucesso do  vento 
Rosa Galani, Leila Volpato, Francine Pereira, Raquel Milanez e Solange Mellega O conjunto Via de Regra animou o jantar dançante

Os homenageados da noite: Francisco Tranquilin, José Lopes, Barjas Negri, 
Miguel Morano e Messias Rodrigues

Corrigir a posição dos dentes com aparelhos estéticos e invisíveis é 
uma questão importante na terapia da ortodontia contemporânea.

Este conceito provou-se particularmente 
bem sucedido em muitos casos clínicos 
como ocorre em tratamentos de adultos.
Obteve-se ótimos resultados de 
tratamento, combinados com elevado 
nível de conforto e estético.

Oferece ainda segurança de um 
sorriso atraente, desimpedido.
Com os aparelhos CLEAR 
ALIGNER você pode manter 
sua aparência atrativa. Outras 
pessoas dificilmente observarão 
que você está usando 
aparelhos, porque o CLEAR 
ALIGNER é transparente e liso, 
sem partes metálicas como 
parafusos ou fios.

Drª.  Ana Carolina Antunes e 
Dr. Fernando C. M. Antunes

Veja fotos no site www.apcdpiracicaba.org.br



Dr. José Lopes do Carmo Filho CROSP 13.819

Especialista em Prótese (USP) e Periodontia 
(Unicamp), Mestre em Prótese (Unicamp) e 
Professor de Prótese pela APCD Piracicaba
Drª. Sonia M. Ortega Lopes CROSP 19.536

Especialista em Ortodontia (SL Mandic) e 
Odontopediatria (Unicamp)
Dr. Rafael Ortega Lopes CROSP 72.504 

Especialista em Implantodontia (Unicamp)
Mestre em Cirurgia Bucomaxilofacial 
(Unicamp), Doutorando em Cirurgia 
Bucomaxilofacial (Unicamp) e Professor 
de Implantodontia - APCD Piracicaba
Drª. Daniela Ortega Lopes CROSP 68.521

Especialista em Odontopediatria 
(Unicamp) e Ortopedia Funcional 
dos Maxilares (APCD)

Direção Dr. Pérsio Azenha Faber 
CROSP 6.136

IMPLANTODONTIA
PRÓTESES SOBRE IMPLANTES
CIRURGIA BUCO MAXILO FACIAL

Mestre em Implantodontia 
Especialista em Cirurgia e 

Traumatologia Buco-Maxilo Faciais

www.odontolopes.com.br

Novembro e
Dezembro de 2011

SAVIO JM COSTA
CIRURGIÃO - DENTISTA

                          CRO-SP 97.193
  

- Estomatologia
- Cirurgia e Implantes 
- Odontologia Hospitalar
   (Pacientes especiais: UTI;  
    síndromes e outras patologias)
 
REALIZO CIRURGIAS EM
CONSULTÓRIO DE COLEGAS
  
Rua Riachuelo, 442 - Sala 3.
Tel. 3422-3363 / Cel. 9747-1256
saviobucomaxilo@hotmail.com          

Estomatologia (diagnóstico de 
lesões bucais), Clínica Geral, 

Clareamento, Laserterapia (aftas, 
herpes, mucosite pós 

quimeoterapia e radioterapia)
TRATAMENTO DE HALITOSE

Centro de Odontologia Especializada Meneghel - CRO-SP 3.933 

Clínica Meneghel

Dr. Ataualpa Meneghel

www.clinicameneghel.com.br

Centro de 
Odontologia 

Integrada 
Zambon
CRO 8268/9393

Dra. Daniela H. Tozzi Zambon
CRO/SP 67.311
Ortodontia / Estética / Laserterapia 
Prótese e Endodontia   

Dr. Renato L. D. Zambon
CRO/SP 60.217 

Cirurgia / Estética / Laserterapia
Prótese e Implantodontia

Av. Virgílio da Silva Fagundes, n° 694 
Stª. Terezinha -F: (19) 3415-1011

R. Voluntários de Piracicaba, n°277 
Centro - F:(19) 3433-9694

Piracicaba

www.endodontiamicroscopica.com.br

DR. CÉSAR R. SCHMIDT

CROSP 38.891
Ortodontista 

R. Alferes José Caetano, 1533 
Centro - Piracicaba

Fone 3434-7309

Endodontia e Microscopia Clínica
CROSP 80459

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

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

 | Piracicaba | SP

Patrick  Baltieri

Urgências

Tratamentos e retratamentos endodônticos

Remoção de pinos intrarradiculares

e instrumentos fraturados

Tratamentos de perfurações

Microcirurgias endodônticas

Preparo e instalação de pino de fibra de vidro

e núcleo metálico fundido

Endodontia em dentes decíduos

 
Reabilitação oral  

Facetas laminadas 
de cerâmica

Metal free sobre 
dente e implante 

Prof. Dr. Angelo 
Stefano Secco

Especialista, Mestre e
Doutor pela UNICAMP 

www.odontosecco.com.br

Fone: (19) 3433-2474

CROSP 53.890
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O Conselho Federal de Odontologia publica a Resolução CFO 112 / 2011, que dispõe 
sobre o uso do ácido hialurônico e da toxina botulínica em procedimentos 
odontológicos. Pela Resolução, fica proibido o uso do ácido hialurônico na 
Ooontologia. A norma também restringe o uso da toxina botulínica por cirurgiões – 
dentistas, estando proibido o uso dessa substância para fins estéticos e permitido o seu 
emprego para fins exclusivamente terapêuticos.
A toxina botulínica, mais conhecida como Botox que é o nome comercial mais popular, 
se tornou um excelente meio auxiliar no tratamento odontológico. Tem sua ação mais 
ampla e divulgada na dermatologia/estética, mas após pesquisas científicas e estudos 
de caso, foram avaliados os grandes benefícios do botox utilizado pelo cirurgião 
dentista na sua área de atuação.
Para melhor compreensão citamos algumas situações em que a toxina pode ser 
administrada com excelentes resultados: disfunções e dores na articulação têmporo-
mandibular; apertamento dental; bruxismo (ranger de dentes); dores de cabeça de 
origem dentária (parafunção); sorriso gengival (exposição excessiva da gengiva).

Cursos

Aperfeiçoamento para 2012
CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ENDODONTIA
Coordenadora : Professora drª. Carmen Lúcia Benetti Pardo Buck
Aulas quinzenais de quinta-feira das 8 às 17h30
Início : 12 de abril de 2012
Término : 29 de novembro de 2012
Valor : R$ 350,00
Vagas : 12

CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM IMPLANTODONTIA 
– MÓDULO CIRÚGICO
Coordenador : Professor dr. Rafael Ortega Lopes
Início : 2 de março de 2012
Término : 14 de dezembro de 2012
Aulas quinzenais de sexta-feira das 8 às 17h30
Valor : R$ 400,00
Vagas : 14

CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM IMPLANTODONTIA 
CIRÚRGICO/PROTÉTICO
Coordenadores : Professor dr. José Lopes do Carmo Filho e 
dr. Rafael Ortega Lopes
Início : 7 de março de 2012
Término : 13 de dezembro de 2012
Aulas quinzenais de quarta-feira das 8 às 17h30
Valor R$ 500,00
Vagas : 15

CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM PRÓTESE 
FIXA E ESTÉTICA
Coordenador : Professor dr. José Lopes do Carmo Filho
Início : 12 de março de 2012
Término : 10 de dezembro de 2012
Aulas semanais toda segunda-feira das 18 às 21h30
Valor : R$ 350,00
Vagas : 14

CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM PRÓTESE 
SOBRE IMPLANTE
Coordenador : Professor dr. José Lopes do Carmo Filho
Início : 7 de março de 2012
Término : 13 de dezembro de 2012
Aulas quinzenais de quarta-feira das 8 às 17h30
Valor : R$ 380,00
Vagas : 16

Lançado, no dia 11 de novembro, na 
FOP/Unicamp, livro de autoria do vice-
presidente da APCD-Regional Piracicaba, 
Renato Mazzonetto, falecido em outubro 
(leia mais na página 3). “Enxertos ósseos 
em implantodontia” realizado através da 
Editora Napoleão e também tem como 
autores Henrique Duque Netto e Frederico 
Felipe Nascimento, além da co-autoria de 
Rafael Ortega Lopes e Cláudio Ferreira 
Nóia.
O livro aborda variadas técnicas de 
enxertia óssea, de forma simples e objetiva. 
É rico em ilustrações 3D e fotografias de 

casos clínicos, facilitando o entendimento do profissional.

Lançado livro de Mazzonetto

Publicação

APCD aluga sua sede
Associados podem alugar a sede em construção da APCD-Piracicaba, situada no 
Morumbi. São dois salões para festas familiares e reuniões entre amigos, com total 
infra-estrutura, envolvendo mesas, banheiros, cozinhas, churrasqueira e mais. Faça 
uma visita e consulte os valores pelos através dos telefones (19) 3371-6290 / 3371-
6291 / 3371-6293 / 3371-6294.

Restrição do uso da toxina botulínica
Resolução

Fotos dos eventos, novidades da odontologia 
e muito mais. Atualizações semanais

www.apcdpiracicaba.org.br

Rafael Lopes, Frederico Nascimento e 
Cláudio Nóia durante lançamento do livro na FOP
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http://edmundofloss.blogspot.com

Esse é o cara !

Sem papas na língua
edmundo floss



  Visando oferecer orientações relacionadas a 
determinadas  atividade  s profissionais dos 
Cirurgiões-Dentistas, criamos um serviço de 
CONSULTORIA para atender os Colegas tanto no 
campo da Ortodontia, como na área da Odontologia 
Legal, intervindo neste caso, quando da eminência      
ou mesmo da efetivação de uma quebra do 
relacionamento  amistoso  com  pacientes/familiares.
Na área ortodôntica, nosso trabalho de consultoria 
propõe efetuar um estudo junto com o Cirurgião-
Dentista,  com  a  proposta  de:  

  No campo da Odontologia Legal, quanto ao  
relacionamento profissional discordante ou 
conflitante,  nos  propomos a:

OFERECER um diagnóstico definido e exato com        

a  avaliações dos exames e informações do       

paciente, fornecer os planos de tratamentos    

indicados e, se necessário, um acompanhamento     

da  evolução  terapêutica  do  caso.

Essa proposta é válida tanto para casos iniciais      

como para  aqueles  que  já  esteja m  em  tratamento.

Orientar  os  profissionais  que  se encontram em    
situações de divergências de opiniões com paciente/   
família, as   atitudes que deverão ser tomadas para 
solucionar     eventuais   conflitos, se necessário com  
auxilio de um parecer jurídico. Quando necessário,   
agendaremos entrevistas com os pacientes/familiares, 
objetivando estabelecer um acordo entre as partes.    
Nesses casos procuraremos mostrar as opções e os 
direcionamentos que deverão ser tomados, no sentido de 
prevenir ou evitar ações contenciosas,  que poderão 
desencadear processos  judiciais  contra  os  Cirurgiões-
Dentistas.

Novembro e
Dezembro de 2011

Representação em Piracicaba

Avenida Presidente Kennedy, 220
Telefones (19) 3371-6290 / 3371-6291 / 3371-6293
CEP 13.405-011 - Piracicaba (SP)

erj@erjcomunicacoes.com.br

Pague em 
até 3 X

Fone/Fax (19) 3402-2120

R. Santa Cruz, 917 - Largo Sta. Cruz

Boas festas!

CONSULTORIA ORTODÔNTICA 
E DE ODONTOLOGIA LEGAL

Desta forma, o CONSULTOR, com estudo, conhecimento e experiência,  propõe-se a intervir seja em 
situações terapêuticas ortodônticas complexas ou naquelas que exigem uma harmonização do 
relacionamento profissional-paciente, orientando, se necessário, as partes para o bom andamento e 
eliminação de possíveis questões geradoras de conflitos.

•   Especialista  em  Ortodontia.
•   Pós-Graduação  na  Université  Catholique de  Louvain - Bélgica.
•   Curso  de  Educação  Continuada - “Roth-Williams  Center  for  Functional  Occlusion”.
•   Aperfeiçoamento  em  Oclusão  e  dores  Oro-Faciais  (Escola Paulista  de  Medicina -   
    Instituto da  Cabeça). 
•   Mestre  em  Odontologia  Legal  e  Deontologia - FOP - UNICAMP. 
•   Pós-Graduando em Curso Continuado de Ortodontia (CCO) em Belo Horizonte 
    do sistema  FACE (Functional  And  Cosmetic Excellence) - Straight-Wire - 
    ministrado  pelos Professores Drs. Jorge Ayala Puente  e Gonzalo Gutiérrez Álvarez.

Mini-Curriculum

Dr. Fernando C. M. Antunes

Para maiores informações contatar Suzel no telefone (19) 3434-3277.

CRO 4205


