Vivência clínicocientífica e mentoria
EM ODONTOLOGIA
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com Prof. Dr. Gabriel Politano e equipe
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O que é a Vivência clínico-cientifica em Odontologia para bebês e crianças?

É a oportunidade que muitos colegas sempre quiseram. A de não só ter aulas
teóricas e aprender o conteúdo científico de vários assuntos, mas também de poder
estar dentro de uma clínica de Odontopediatria referência no Brasil, com alto fluxo
de clientes particulares para vivenciar os protocolos utilizados.
Quais vantagens o aluno tem se comparado a um curso teórico?
A vivência não pode ser comparada a um curso teórico de atualização. Eles são
muito bons e necessários, mas a Vivência vai, obviamente, muito além disso. Veja as
diferenças das modalidades existentes abaixo:

Curso de atualização
em Odontopediatria

Cursos online teóricos
em Odontopediatria

Somente aulas teóricas e
presenciais em escolas de pósgraduação

Somente aulas teóricas no conforto
da sua casa

Ótimos cursos, mas e se eu quiser um "algo mais"?
Vivência clínico-científica com mentoria
(acompanhamento clínico + teoria + consultoria)

Além de ter as aulas teóricas gravadas pra assistir na sua
própria casa, o aluno ainda irá:
- Acompanhar presencialmente o dia a dia do Prof.
Gabriel Politano em sua clínica privada de Campinas,
onde circulam entre 400 e 500 clientes particulares/mês;
- Aprender como realizar a gestão da sua clínica com
quem empreende na prática e sabe suas dificuldades
- Ter acesso, conhecer e manipular todas tecnologias que
a clínica utiliza nos bebês e crianças.
- Participar de um grupo de WhatsApp fechado onde terá
a consultoria particular do professor para seus casos
clínicos, durante o curso.
- aprender a buscar os estudos científicos e estudar por
contra própria como complemento aos cursos que sempre
devem ser realizados.

Qual a formação do professor responsável?
A formação do Prof. Gabriel Politano está descrita abaixo:
-Graduado em Odontologia PUC-Campinas - 2001
-Especialista em Odontopediatria – USP/SP – 2003
-Mestre em Odontopediatria – São Leopoldo Mandic – 2006
-Doutor em Ciências Médicas – FCM/UNICAMP – 2009
-Pós-graduado em Hipnose com Ênfase em Neurociências – Instituto
Dendros – 2014
-Pós-graduado em Gestão e Marketing pela ACDC – Campinas – 2015
-MBA Executivo em Gestão Empresarial – FGV – 2018
-Professor responsável pela disciplina de Odontopediatria da Faculdade
de Odontologia São Leopoldo Mandic – Campinas (2006 – atual)
-Sócio e clínico atuante na Politano: odontopediatria e ortodontia em
Campinas (desde 2001)
-Sócio e clínico atuante no Ateliê Oral Kids em São Paulo (desde 2013)
- Autor de dois livros e dezenas de capítulos de livros sobre Odontologia
para gestantes, bebês e crianças
- Revisor de revistas nacionais e internacionais de Odontopediatria e
Obstetrícia
- Palestrante nacional e internacional de Odontologia para bebês, crianças
e gestão
- e o mais importante para esse curso......
.........atua na prática, clinicando todos os dias da semana em seus
consultórios.

Onde acontece a Vivência?
Na Clínica Politano: odontopediatria e ortodontia, sediada na cidade de Campinas/SP, há
20 anos, e responsável por mais de 500 atendimentos particulares infantis por mês em suas
3 salas dedicadas à Odontopediatria.
Como funciona a Vivência clinico-científica com mentoria em Odontologia para bebês e
crianças?
A Vivência é integrada por três partes:

Vivência do dia a dia da
clínica,
sistemas de gestão,
usos de tecnologias,
dentre outros.

Aulas teóricas
científicas
e de gestão
à distância

Consultoria do
Prof.
Gabriel Politano

Dessa forma, o profissionais terão “aulas clínicas” particulares. Ou seja, passarão alguns
dias ao lado do Dr. Gabriel ou outros profissionais da equipe, se preferirem, participando
do atendimento clínico de bebês e crianças. Mais do que a técnica operatória de cada
procedimento, o aluno se beneficiará do dia a dia da Clínica, aprendendo a forma de lidar
e conversar com os pais em diferentes situações, seguindo nosso Protocolo clínico-científico.
O dia a dia da Clínica consiste em:
-

Uma clínica exclusivamente focada em Odontopediatria
Estrutura física totalmente direcionada para o público infantil e seus responsáveis
Colaboradores treinados para atendimento de bebês e crianças
Protocolos clínico-científicos utilizados pelas clínicas do Dr. Gabriel Politano

A idéia é que os colegas possam analisar a relação profissional/auxiliar, auxiliar/pais,
profissional/pais, profissional/crianças e discutir com o Dr. Gabriel as melhores condutas a
serem tomadas em cada situação.
Quantos dias eu devo ir até a clínica presencialmente?
Cada profissional inscrito escolherá, na dependência das suas datas e do Prof. Gabriel e
equipe, 5 dias para estar presente na clínica, durante a vigência do curso (até 5 meses
após sua inscrição). Isso totalizará 40 horas de residência presencial.

Como eu divido as idas à clínica?
Você decidirá junto com o professor Gabriel, na dependência de vários fatores. Você pode ir
vários dias seguidos (caso seja de muito longe), assim como uma vez por mês, caso prefira. O
importante é totalizar 5 dias de residência presencial, no período máximo de 5 meses.
Quantas aulas teóricas eu terei? Será à distância?

As aulas teóricas são feitas na sua própria casa, assistindo as aulas gravadas ou ao vivo,
portanto sem interferir no seu dia a dia. As aulas estarão disponíveis para que sejam
assistidas somente durante a vigência do curso. As aulas teóricas totalizam 26 horas.
Quais assuntos serão abordados nas aulas teóricas?
-A gestão diária da clínica de Odontopediatria
-Como conquistar os pais e seus filhos antes, durante e após a consulta
-Como analisar e praticar os maiores níveis de evidências científicas no dia a dia da sua
clínica
- O pré-natal odontológico
- Odontologia para neonatos e bebês
- Medicamentos em Odontopediatria
- Endodontia em dentes decíduos
- Fluorterapia em Odontopediatria
- Cirurgias em Odontopediatria
- Trauma em Odontopediatria
- Cariologia em Odontopediatria
- Anestesia local indolor em Odontopediatria
- Dentística, materiais dentários e ART na dentição decídua
Quem ministrará as aulas teóricas?
As aulas teóricas serão ministradas pelos Drs. Gabriel Politano, Ana Flavia Bissoto e Kelly
Moreira, que são Profs. Drs. da Graduação e Pós-graduação da São Leopoldo Mandic e
também Odontopediatras atuantes da nossa clínica.
Qual o investimento para o curso?

Lembrando que o investimento do curso inclui todas as aulas teóricas (26 horas), que devem
ser realizadas dentro de prazo estipulado, mais 5 dias de vivência clínica (com datas a serem
combinadas individualmente baseando-se na disponibilidade do professor e alunos - 40
horas) e a consultoria exclusiva do Prof. Gabriel Politano durante a vigência do curso,
sanando as dúvidas dos seus casos particulares.

12 X de R$ 958,33 sem juros

5 X de R$ 2.300,00 sem juros

à vista R$ 9.775,00
desconto 15%

GOSTEI E QUERO FAZER PARTE DESSE GRUPO SELETO.
ENTÃO COPIE/COLE O LINK ABAIXO NO SEU NAVEGADOR,
PREENCHA O FORMULÁRIO E ESPERE CONTATO DO PROF.
GABRIEL POLITANO.

https://forms.gle/goszCNhMD11qkxrt6
OBS: SÃO SOMENTE 10 VAGAS E CASO VOCÊ NÃO ESTEJA ENTRE OS 10
PRIMEIROS SERÁ COMUNICADO PELO PROFESSOR

