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esenvolvido pela professora e den-
tista Andréa Cândido dos Reis, 
da Faculdade de Odontologia da 
Universidade de São Paulo, câm-
pus de Ribeirão Preto (Forp-USP), 
modelo de implante dentário abre 
novas perspectivas para pacientes, 
dentistas e fabricantes de materiais 
odontológicos. 

teses e implantes. Segundo ela, um dos 
desafios foi desenhar sob medida cada um 
dos componentes, considerando formato, 
rosca, diâmetro, largura e espessura, entre 
outras modelagens feitas diretamente no 
torno industrial. Biocompatível e feito 
com liga de titânio, assim como o material 
convencional, o mini-implante tem custo 
menor de fabricação por exigir menos 
material, ferramentas e embalagens.

“O valor reduzido abrange todo o pro -
cedimento odontológico. Diminui o uso de 
materiais e equipamentos em todas as fa -
ses de seu processamento até a cirurgia. A 
questão seguinte, prática e decisiva, era 
conferir estabilidade ao implante no ato da 
colocação na boca do paciente”. Esse fator, 
explica a professora, é essencial para a fase 
seguinte, para quando os tecidos ósseos 
nascerem e aderirem a todo o conjunto ao 
redor do implante.

Parcerias – Ao longo de seu desen-
volvimento, o projeto teve diversas cola-
borações. A lista inclui os professores José 
Augusto Marcondes Agnelli e Claudemiro 
Bolfarini, ambos do Departamento de 
Engenharia de Materiais da Universidade 
Federal de São Carlos (UFSCar). Eles atua-
ram nos testes de tratamento de superfície 
e ensaios mecânicos com o mini-implante 
e componentes protéticos. Além deles, tam-
bém colaboraram a doutoranda Mariana 
Lima da Costa Valente, dentista e aluna de 

Andréa e a equipe da Oficina de Precisão do 
Instituto de Física da USP, câmpus de São 
Carlos (IFSC-USP).

Andréa destaca o fato de o implante 
dentário ser técnica comum hoje nos con-
sultórios. Consiste em colocar um suporte 
de titânio no osso maxilar para substituir a 
raiz do dente. Essa substituição, comenta a 
pesquisadora, soluciona diversos problemas 
associados ao uso de próteses totais conven-
cionais (dentaduras), tais como dificuldades 
na fala e na mastigação, estética desfavorá-
vel e distúrbios psicológicos decorrentes, 
como baixa autoestima e exclusão social.

Entretanto, diz Andréa, os implantes 
não são viáveis em todos os casos de falta 
de dentes. Podem ser mais caros do que as 
dentaduras e a instalação das bases de metal 
requer cirurgia e, na maioria dos casos, 
enxerto ósseo. Assim, ela destaca outro 
benefício dos mini-implantes: “Por serem 
mais baratos, exigem procedimento menos 
complexo para fixação, sem enxertos e com 
menos riscos cirúrgicos, especialmente para 
os pacientes com a saúde comprometida”.

Rogério Mascia Silveira
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Professora da Forp-USP cria
modelo de mini-implante 

Novo design permite 
substituir qualquer dente; 
sistema de fi xação com 
única broca dispensa 
enxerto ósseo e possibilita 
colocação mais rápida, 
indolor e menos invasiva

D

Constituído apenas pelo mini-
-implante e por uma única broca 
para fixação, o sistema traz diversos 
benefícios em comparação ao con -
vencional, como instalação mais 
rápida, indolor, menos invasiva, sem 
enxerto ósseo e com a vantagem de 
poder substituir qualquer dente.

A tecnologia empregada no mi -
ni-implante começou a ser desen-
volvida em 2012 nos laboratórios do 
Departamento de Materiais Dentá-
rios e Próteses da Forp-USP e rece-
beu financiamento de R$ 40 mil da 
Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de São Paulo (Fapesp). Em 
setembro do ano passado, depois de 
avaliações multidisciplinares bem-
-sucedidas, a Agência USP de Inova-
ção a patenteou no Instituto Nacio-
nal de Propriedade Industrial (Inpi).

Atualmente, a criação da pro-
fessora Andréa segue em testes em 
coelhos. A expectativa é transferir 
o direito de produção para alguma 
empresa de materiais odontológicos 
disposta a fabricar o kit com o mini-
-implante e lançá-lo no mercado a 
partir do ano que vem.

Estabilidade – “O design 
das peças é um dos diferenciais”, 
revela Andréa, professora livre-
-docente e especialista em pró-

Convênio facilita obtenção e alteração de CPF e RG
O Executivo paulista assinou, na sex-

ta-feira, 7, convênio com a Receita Federal 
que vai permitir ao cidadão solicitar a ins-
crição no Cadastro de Pessoa Física (CPF) 
nos mesmos postos de atendimento de 
emissão do RG (Registro Geral), caso das 
unidades do Poupatempo, além de poder 
efetuar alterações cadastrais, seja mudança 
de nome seja requerer a inserção do CPF 
no documento de identidade.

A parceria facilitará a vida do cidadão, 
que não precisará mais ir a dois órgãos 
diferentes para solicitar os registros, nem 
terá de carregar consigo os dois documen-
tos. A população também passará a ter um 
atendimento mais amplo, com maior oferta 
de locais para solicitar o CPF.

Além da agilidade na obtenção dos 
documentos, a medida garante, ainda, 
maior segurança, pois os dados forneci-
dos pelo solicitante serão conferidos tanto 
no cadastro da Receita Federal quanto 
no cadastro do Instituto de Identificação 

Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD), da 
Polícia Civil.

Essa verificação dificultará as frau-
des documentais e somente será possí-
vel graças ao acordo de intercâmbio de 
informações firmado entre a Secretaria 
da Segurança Pública e a Receita Federal.

A partir da assinatura e da publicação 
do convênio no Diário Oficial do Estado, 
o projeto se tornará efetivo em todos os 
postos do IIRGD no Estado. 

Atualmente, no processo de expedição de 
documentos, o cidadão tem de comparecer a 
um posto de atendimento da Receita Federal 
para se inscrever no CPF e dirigir-se a unida-
des conveniadas como o IIRGD – como, por 
exemplo, o Poupatempo – para obter o RG. A 
partir da entrada em vigor do convênio, será 
preciso apenas ir a um posto credenciado do 
IIRGD para solicitar os dois documentos. 

As facilidades valem também no caso de 
haver alteração de dados do Cadastro de 
Pessoas Físicas (CPF) e do Registro Geral 
(RG). Hoje, o cidadão comparece a um posto 
da Receita Federal para solicitar as mudan-
ças no CPF e, depois, deve ir a uma unidade 
do IIRGD para alterar o RG. O convênio vai 
permitir que as alterações sejam processa-
das simultaneamente nos dois documentos 
pelo instituto de identificação.

Imprensa Oficial – Conteúdo Editorial

Assessoria de Imprensa da Secretaria da 

Segurança Pública

SERVIÇO
Forp-USP – http://www.forp.usp.br
Telefone (16) 3315-4790
E-mail andreare@forp.usp.br
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Recomeço: vagas para
dependentes químicos

Organizações civis interessadas no 
gerenciamento de vagas para internação 
de dependentes químicos podem se ins-
crever no Comunidades Terapêuticas do 
Programa Recomeço – Uma vida sem 
drogas. O Executivo paulista pretende 
abrir mais 1.375 novas vagas, para um 
período de 18 meses, com financiamento 
estadual na modalidade de chamamento 
público. As normas para participar estão 
no edital de convocação das organizações. 
As comunidades terapêuticas interessadas 
em mais informações e detalhes podem 
consultar o edital em goo.gl/nnoNpR.

Pindamonhangaba recebe 
sede de Distrito Policial

A segurança pública tem mais um 
reforço no Vale do Paraíba com a inau-
guração da sede do 2º Distrito Policial, 
em Pindamonhangaba. Localizada na 
Avenida Manuel Teixeira da Silva, 701, 
no Distrito de Moreira César, a delegacia 
ocupa terreno doado pela prefeitura. O 
Executivo paulista investiu R$ 6 milhões 
na construção do edifício, que tem 2.244 
m², 63 ambientes e sistema de reapro-
veitamento de água para reúso na uni-
dade, como um dos diferenciais da obra. 

Desde 2011, a Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral Norte rece-
beu investimentos de R$ 14,2 milhões 
para aquisição de 196 viaturas policias. 
Também nesse período, a Polícia Civil 
teve o reforço de 183 agentes. 

Aprovados no vestibulinho da
Etec podem fazer matrícula

Os aprovados em primeira chama-
da no vestibulinho de Escolas Técnicas 
(Etec) do Centro Paula Souza podem 
fazer a matrícula até o dia 12. A lista dos 
classificados pode ser consultada no site 
www.vestibulinhoetec.com.br e na uni-
dade onde o candidato deseja estudar. As 
vagas para este semestre são para os cur-
sos do ensino técnico (presencial, semi-
presencial e on-line); técnico integrado ao 
médio na modalidade Ensino de Jovens 
e Adultos (EJA); especialização técnica; 
e para acesso às vagas remanescentes do 
segundo módulo dos cursos técnicos.

As listas de convocação somente 
serão divulgadas nas unidades de ensino. 
Os convocados devem fazer a matrícula 
nas seguintes datas e horários: até 12 de 
julho (1ª lista de convocação e matrícula); 
13, 14 e 17 de julho (2ª lista de convocados 
e matrícula); e 18 de julho (3ª lista de con-
vocados e matrícula). Mais informações 
pelos telefones (11) 3471-4071 (capital e 
Grande São Paulo) e 0800-772 2829 
(para as demais localidades) ou em 
http://www.vestibulinhoetec.com.br/home/ 

Bilhetes dísponíveis para
o 104º sorteio da NFP

Os usuários cadastrados na Nota Fis-
cal Paulista (NFP) podem consultar no 
site www.nfp.fazenda.sp.gov.br os bilhe-
tes com os quais vão concorrer ao 104º 
sorteio do programa, neste mês. Podem 
participar os consumidores cadastrados 
que efetuaram compras em março e soli-
citaram notas fiscais com CPF ou CNPJ. 
No total, foram gerados 100.013.566 
bilhetes eletrônicos para 8.607.333 con-
sumidores, 2.583 entidades assistenciais 
e 4.696 condomínios. Além do prêmio 
principal de R$ 1 milhão, os participantes 
do programa também concorrem a prê-
mios de R$ 500 mil, R$ 100 mil, R$ 50 
mil, R$ 10 mil, R$ 5 mil e R$ 1 mil.

Criadora – Andrea com a aluna Mariana Mini-implante – Menos material, menor custo 

Estado e Receita – Mais agilidade e segurança
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