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JORNADA PELA EUROPA LEVA NOVIDADES E TECNOLOGIA

Programação de Cursos



Centro de 

Estudos
O

 trabalho da Clínica começou a existir em 
função do Centro de Estudos. Montamos o CEVO 
para ser um Centro de estudos com foco em 

implantes dentários. No entanto, quando surgiram os 
primeiros pacientes, constatamos a necessidade de outros 

cuidados que deveriam anteceder ao implante, como 
tratamentos da gengiva, cáries, canal, endodontia, entre outros. 

O implante seria o acabamento de toda a obra e essa demanda 
não poderia ser atendida durante os cursos, por não haver tempo 

hábil. 
Como os cursos aconteciam somente aos sábados, o local ficava 

fechado nos outros dias da semana. Então reunimos um grupo e 
começamos a atender os paciente e prepará-los para a etapa do 

implante. Com a realização desse atendimento, o número de pacientes 
aumentou do dia para a noite e, ainda hoje, continua em crescimento.  

Assim nasceu a Clínica de Apoio, que hoje conta com especialistas em todas 
as áreas da odontologia reunidos num só lugar, diferente de consultarmos com 

um dentista que trata de tudo. 
Num Centro como o nosso, as necessidades dos pacientes são atendidas por 

especialistas. E essa característica coloca o CEVO como Centro de Excelência, 
tanto no estudo, como na Clínica. Os dois pólos trabalham em conjunto, como uma 

engrenagem. Os cursos precisam de tecnologia de ponta para o aprendizado dos 
alunos e essa tecnologia está também disponível para o atendimento na Clínica. 

Temos microscópio, aparelho de lazer, raios-X digital, óxido nitroso para sedação. Enfim, 
todo o conjunto de materiais e instrumentos de última geração para atender os cursos e 

também a Clínica. 

Assim, conseguimos otimizar os custos, podendo viabilizar todos esses serviços para o 

tratamento da população. Se, por exemplo, colocássemos toda essa estrutura 

dentro de um consultório, o dentista teria que cobrar uma fortuna do 

paciente. No entanto, aqui podemos disponibilizar tudo isto mediante um 

custo operacional muito baixo. Conseguimos aqui, o que poderia ser 

considerado impossível – oferecer um tratamento de ponta com 

um custo perfeitamente acessível para os pacientes. 

E, por conseguinte, a alta performance de nossos cursos se 

deve a ênfase que damos à prática. A filosofia de meu 

pai é de que “Ninguém aprende sem fazer”. E é esse 

pensamento que adotamos em todos os nossos 

cursos. Ou seja, proporcionamos todo o 

embasamento teórico, contextualizado na 

prática – colocamos a mão na massa.

Centro de Estudos e Clínica 
juntos em uma só engrenagem

rata-se de um Centro de Excelência de Ensino, totalmente voltado para a especialização no que existe de mais atual nas 

Tdiversas áreas da odontologia. Acreditamos na inovação e apostamos fortemente no aprendizado e pesquisa de novas 
tecnologias em nosso segmento.

 No CEVO o dentista desenvolve sua carreira em qualquer uma das áreas de especialização, com uma equipe de Professores 
Doutores, Mestres e Especialistas: Implantodontia , Ortodontia , Periodontia e Estética Dental e Prótese .
Lugar que prima pela qualidade de ensino, o CEVO possui ---consultórios completos, auditório e laboratório para o 
treinamento dos profissionais. As aulas teóricas sustentam a excelente formação prática dos dentistas/alunos. O Centro 
oferece cursos de pós-graduação lato senso, em convênio com a USS-Vassouras.
Nestes cinco anos de atividades, o CEVO foi o cenário perfeito para o desenvolvimento de  diversas pesquisas e trabalhos. 
Haja vista a recente descoberta da utilização da Fibrina associada à biomateriais, que tem levado a equipe do CEVO Brasil 
afora e exterior.

Clínica Odontológica e Cursos de Atualização, 
Especialização e Pós-graduação na área de Odontologia

Ninguém aprende sem fazer!
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"Qualidade e preço justo ao seu alcance!"



 paciente que procura a Clínica do CEVO paga somente pelo material do implante, o que representa cerca de 

O1/3 do valor pago num consultório particular. É importante ressaltar que, todos os tratamentos são realizados por 
dentistas formados, que estão no Centro fazendo a sua especialização. Contudo, além dos profissionais 

altamente preparados, da tecnologia de ponta, o CEVO ainda se preocupa com o nível do material utilizado. 
"Trabalhamos com implantes fabricados na França, submetidos a um rigoroso controle de qualidade. Mas também 
utilizamos implantes nacionais de ótima qualidade. Em todos os casos, os pacientes podem escolher, de acordo com seu 
tempo e suas necessidades. 
Outro diferencial do CEVO é o processo de atendimento, que é diferenciado. Quando o paciente chega para a triagem, 
é conduzido à sala de aula, onde assiste a um vídeo contendo toda a explicação sobre implante e o tratamento. Depois, é 
encaminhado para a Clínica, onde seu caso será analisado. E, em seguida, junto ao Departamento Financeiro conhece 
as formas de pagamento e estuda a que se encaixa melhor ao seu orçamento. De volta à Clínica, esse paciente será 
moldado, fotografado, radiografado e fará junto com o cirurgião dentista o planejamento de todo o tratamento.
Em uma análise simples, o dinheiro que os pacientes do CEVO economizam utilizando a Clínica, retorna e reforça o 
orçamento familiar de cada um deles. Por outro lado, juntando a isto o fato de que metade da demanda recebida é 
proveniente de outros Municípios, chega-se aos benefícios que, nessa esteira, a cidade de Valença recebe. Os pacientes 
da Clínica e os alunos dos cursos somam um público bastante significativo, que fazem circular capital em todos os 
segmentos produtivos e de serviços, gerando divisas para o Município. 
O que mais nos entusiasma nesse trabalho, o que se sobressai disso tudo, é o benefício gerado para a população. Em cinco 
anos de funcionamento, nossa equipe colocou mais de Cinco mil implantes. Isso é extraordinário!" 

Promoção de saúde para a população e divisas para o Município

Equipe
cevo

‘‘A Odontologia 
é meu Oxigênio!’’

Equipe
cevo

O atendimento 
na Clínica

U
m dos profissionais mais 
consagrados da área 
de odontologia de 

Valença,  respei tados  e 
queridos, Dr. Antônio Fábio 
Vieira completa esse ano 44 
anos de profissão, sendo 41 
dentro de sua especialidade 
- Cirurgia Buco-Maxilo-Facial. 
E l e  d i z ,  c o m  m u i t a 
e l o q ü ê n c i a ,  q u e  s e 
encontrou na odontologia e, 
não somente trabalha muito, 
como também participa 
i n t e n s a m e n t e  d e  t o d a 
movimentação em torno 
dessa ciência tão dinâmica e 
que evolui rapidamente. 

Conversando com Dr. Fábio, não é difícil entender a razão 
maior de seu sucesso e, também, de sua garra. Fica claro que 
o seu combustível é o amor pela profissão. Além da vasta 
experiência clínica, é professor da Universidade Severino 
Sombra, em Vassouras e atua como Cirugião-Buco-Maxilo no 
Hospital daquela Universidade. Coordena hoje um curso de 
referência nessa especialidade no CEVO, onde sua 
excelência profissional atrai turmas cada vez mais numerosas 
a cada ano. Haja vista, o curso já contar com uma lista de 
espera para 2017. 

Odontologia
Eu me encontrei na odontologia, trabalho e participo muito 
dentro da área. Faço o que gosto, e isso é maravilhoso. Não 
perco uma oportunidade de me manter atualizado.  A área 
odontológica evolui rapidamente. O profissional, para se 
manter atualizado, tem que participar de congressos e 
pesquisas dentro e fora do Brasil. Se tivesse estacionado nos 
conceitos de quando me formei, hoje seria atropelado. Sou 
membro titular e um dos fundadores do Colégio Brasileiro de 
Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial  e, há quase 
vinte anos, participo das reuniões e congressos internacionais 
promovidos pela Instituição.
Hoje a Odontologia está altamente especializada, 
requerendo dos profissionais, qualificações cada vez mais 
complexas e específicas, o que faz surgirem novas 
especializações dentro de outras que já existiam, como por 
exemplo, a técnica da utilização da fibrina associada à 
biocerâmica, desenvolvida no CEVO. 

CEVO
Participo do Cevo como professor e coordenador dos Cursos 
de Atualização e de Especialização em Cirurgia Bucal, que já 
acontecem há 26 anos. São cursos que capacitam o 
cirurgião dentista a planejar e executar cirurgias com 
segurança, rapidez e destreza. Desde que comecei a 
ministrar esses cursos, não só em Valença, como também em 
Vassouras, nunca faltaram alunos. Os profissionais procuram 
nossos cursos pela excelência da nossa equipe. Haja vista o 
professor Fabrício Vieira, que hoje é um orgulho para mim e, 
mais ainda, para nossa cidade. Sei que pode parecer 
corujice, exercício muito praticado pelos pais em razão do 
sucesso dos filhos. Mas, como profissional, não posso deixar 
de reverenciar os profissionais que levam e elevam o nome 
de Valença pelo Brasil afora e Internacionalmente. Dr 
Fabrício ministrou palestras em quatro países este ano e já 
tem convites para outros. E, por conta dessas palestras, 
grupos de estrangeiros querem vir fazer os cursos do Cevo. 
Ainda este ano, o centro recebe um grupo de Portugueses. 
Isso é muito bom para a cidade, pois movimenta não só o 
setor hoteleiro, mas o comércio como um todo. 

Filhos
Tenho quatro filhos. Dois são doutores em odontologia - 
Fabrício e Rodrigo; Felipe é médico e o outro Fabrício exerceu 
a enfermagem por muitos anos e hoje está cursando 
odontologia. Nunca os influenciei para seguirem a minha 
profissão. Sempre os deixei livres para escolher. O meu papel 
como pai sempre foi de apoiar e incentivar o estudo e a 
formação.
Quando me formei, sempre procurei continuar estudando da 
forma que podia, mas tive que ser muito autodidata, porque 
os tempos eram outros. Por isso, continuamente estimulo a 
busca pelo conhecimento, o aprimoramento profissional e a 
capacitação continuada como o caminho mais seguro para 
o sucesso. 
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Produtos que transformam vidas.
A JHS Biomateriais está sempre evoluindo. 
Novos produtos, avanços e tecnologia de ponta para uma 
aplicação simples e uma recuperação rápida do paciente.
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Turnê Internacional

cevo

descoberta de uma técnica revolucionária na utilização da Fibrina para a colocação de implantes dentários tem 

Alevado a equipe do CEVO a romper as fronteiras do nosso estado e, até mesmo, de nosso País.

Vamos saber do que se trata e reconhecer ainda mais a importância do CEVO dentro do contexto odontológico do Brasil, 
através do Diretor e Coordenador dos Cursos, Dr. Fabrício Vieira.

‘’A técnica que desenvolvemos aqui, associa a Fibrina a Biocerâmica para facilitar e acelerar a formação de osso nos 
locais que necessitar, para os procedimentos de implante’’. - Dr. Fabricio Vieira

          Mas, o que é a Fibrina e qual a sua aplicação na odontologia?

Trata-se de uma proteína fibrosa, feita a partir de fibrinogênio, que está diretamente envolvida com a coagulação do 
sangue. Essa proteína forma uma malha, que aprisiona células que liberam diversos fatores de crescimento.
O Plasma rico em Fibrina (PRF), um biomaterial derivado do Plasma rico em Plaquetas, é obtido através de uma centrífuga, 
que separa o Plasma com Fibrina do próprio sangue do paciente.
Nosso organismo é capaz de se regenerar, desde que haja um ambiente favorável para isso. No caso do tecido ósseo, um 
dos poucos componentes do nosso corpo que não cicatriza, se regenera, precisamos criar as condições favoráveis, para o 
crescimento do tecido ósseo. Isso é possível, através da aplicação da Fibrina, uma técnica avançada de enxerto ósseo 
que atua vascularizando o local, resultando na aceleração do processo de reparação.
Associado a isso, desenvolvemos no CEVO uma técnica avançada de associar a Fibrina a um material sintético, 
desenvolvido em laboratório - a Biocerâmica, que é constituído basicamente de Hidroxiapatita, um dos componentes do 
tecido ósseo (tecido ósseo = hidroxiapatita+colágeno). Esse material usado nos enxertos ósseos cria um ambiente propício 
para que as células ósseas se multipliquem. Além disso, a Biocerâmica que utilizamos possui uma característica muito 
especial, sua estrutura mantém a arquitetura do osso. E esse material vem de uma fábrica sediada em Belo Horizonte, que, 
por coincidência, pertence a uma família de valencianos. 

s excelentes resultados da utilização dessa técnica, 

Oinédita no mundo, geraram convites para cursos 
em países como a França, Portugal e Espanha.

  
     A primeira cidade visitada foi Sallanches, na França, 
onde fica a sede da empresa Anthogyr (fabricante de 
implantes), da qual veio o convite. O curso foi ministrado no 
Centro de Pesquisas da empresa, para 30 profissionais.
Da França fomos convidados pela Eincobio, empresa que 
fabrica a Biocerâmica, para apresentar um curso em sua 
filial na Espanha. Foram dois dias de palestras e cirurgias 
demonstrativas em Barcelona e Madri.
Terminamos essa Jornada Internacional em Portugal, 
convidados pela empresa brasileira de implantes - Emfils. A 
missão foi de ministrar um curso de 8 horas para um grupo 
de 44 portugueses.
Além de levar o nome do nosso Município e do Brasil para 
estes países, a Jornada inaugura um novo momento do 
CEVO - a internacionalização. Foram acordados convênios 
de cooperação e de intercambio. A Empresa iDENTAL da 
Espanha, que trabalha com Odontologia Social, enviará 
seus alunos, de suas filiais naquele País, para capacitação 
prática no nosso Centro. Além dela, a filial portuguesa da 
Emfils também mandará uma turma de profissionais 
portugueses para fazer prática conosco.

      A tecnologia deve estar a serviço de melhorar a vida e a 
saúde da população. Aqui no CEVO, nós adotamos muito 
fortemente esse viés, haja vista a crescente demanda de 
atendimentos em nossa Clínica. Sendo assim, estamos 
disseminando essa inovação Brasil afora, através do que 
chamamos de “Caravana da Fibrina”. 
Nossa premissa é de alcançar o maior número de 
profissionais, no sentido de torná-los habilitados nessa nova 
filosofia de associar a Fibrina ao tratamento, que permite a 
realização de implantes de maneira mais eficaz, rápida, 
segura e, sobretudo, com maior qualidade.
A Caravana já percorreu as cidades de Juazeiro, Petrolina, 
Baurú e Juiz de Fora. E, estamos nos preparando para fazer 
Salvador, Londrina, Maringá, Araraquara e Caruaru.

A Revolução na Odontologia de Implantes Jornada da Fibrina Caravana da Fibrina

CEVO extrapola as fronteiras do Brasil e inaugura parcerias internacionais, que além de exportar 
tecnologia inovadora desenvolvida em seu Centro de Estudos, traz para Valença profissionais da 

Espanha e de Portugal para especialização, reafirmando a alta qualidade de seus cursos. 

Juiz de Fora - MG

Baurú - SP

Petrolina - PE  
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