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Um sorriso bonito   transforma a vida
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Por Tatiana Sócrates – Fotos: Divulgação

A 
odontologia estética brasileira 
e mundial conta hoje com um 
grande nome: Cláudio Pinho. 
Este profissional, que desponta 

no cenário nacional e internacional, tem 
uma trajetória repleta de desafios, conquis-
tas e realizações. Especialista em Dentísti-
ca Restauradora pela UNESP de Araçatuba 
(SP) - onde também se formou - logo no 
início da carreira teve a oportunidade de 
trabalhar durante 05 anos com o famoso 
Dr. Newton Fahl Jr.– referência mundial 
em sua área. “Foi uma grande experiência 
”. Considero-me privilegiado e hoje utilizo 
técnicas avançadas na minha área, que é a 
Odontologia Estética. Trabalho com paixão 
e fico realizado em poder proporcionar sor-
risos perfeitos aos meus pacientes”, conta Cláudio Pinho.

Segundo ele, a Odontologia Estética e a Reabilitação Oral pro-
porcionam às pessoas qualidade de vida e autoestima elevada. 
“Um sorriso bonito não tem preço” e “Sorriso não é vaidade, e 

sim necessidade” são frases corriqueiras 
no dia a dia do dentista. Ele explica que, 
por meio de um tratamento adequado, 
os dentes ficam esteticamente harmô-
nicos e proporcionam um sorriso jovial. 
“Quanto mais se mostra os dentes, mais 
jovem a pessoa fica”, completa. Estes são 
os tratamentos mais procurados atual-
mente em seu consultório – Rejuvenesci-
mento do Sorriso.

Cláudio sempre se identificou com a 
Odontologia Estética, desde os primeiros 
anos de faculdade, na UNESP em Araça-
tuba (SP).  Para ele, é um grande prazer 
ver seus pacientes transformados e or-
gulhosos de seus dentes na hora de dar 
aquele sorriso! “Cresci muito profissio-
nalmente, isso agrega experiência e apri-

moramento”. Cláudio Pinho foi Presidente da Sociedade Brasi-
leira de Odontologia Estética, de 2008 a 2009. Aos 38 anos, ele 
tem um currículo invejável. Em um dos livros mais vendidos de 
Odontologia Estética no exterior -Inspiration (Editora Quintes-

Dentes perfeitos e saudáveis tornam as pessoas mais felizes,  
com a auto-estima elevada e de bem com a vida

Paciente tratada pelo Dr. Cláudio Pinho

Centro de ensino Integrato
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sense),  Cláudio Pinho aparece como 
um dos autores.

Em 2011, após uma temporada nos 
EUA, teve o privilégio de participar 
como palestrante inaugural dos 3 
maiores eventos da Odontologia Es-
tética Americana – AAED(American 
Academy of Esthetic Dentstry), 
AARD (American Academy of Res-
torative Dentistry) e o Congresso da 
Quintessense – Ceramics. 

Hoje, este renomado dentista 
encontra-se na melhor fase de sua 
carreira. Entre um vôo e outro, está 
constantemente na ponte aérea para 
realizar palestras sobre odontologia 
estética no Brasil e no exterior. Acaba 
de chegar de Madrid, aonde foi pro-
ferir um curso de 2 dias na Socieda-
de de Estética da Espanha  (SEPES). 
Em maio, ele será palestrante no III 
Congresso Internacional da Revista 
Clínica – maior evento de Estética no Bra-
sil – onde estarão 1.500 dentistas de toda 
America Latina. Em junho ira falar no 
melhor Congresso de Estética da Europa 
que acontecerá na Polônia. Os convites 
não param de chegar! Inúmeros outros 
eventos nacionais e internacionais estão 
agendados para este ano como Chile, San 
Francisco, Portugal, Buenos Aires, entre 
outros. O principal evento será repre-
sentar o Brasil no Congresso Mundial de 
Estética - IFED (Internacional Federation 
Esthetic Dentistry) que acontecerá em se-
tembro na cidade de Munich - Alemanha. 
Será a coroação de toda a dedicação destes 
18 anos destinados a Odontologia Estética. 
Pouco tempo falta para ele ir lá e mostrar 
o porquê atualmente, a Odontologia Esté-
tica Brasileira é considerada uma das me-
lhores do mundo !!!

A grande novidade é que a partir de 
agora, sua clinica levará seu nome. O alto 

conceito de que o profissional desfruta 
na sociedade brasiliense se deve ao nível 
de satisfação de seus pacientes. A sua de-
dicação e competência fazem com que o 
“boca a boca” seja o fator da divulgação 
de seu nome. Por esta razão, Cláudio Pi-
nho resolveu colocar seu próprio nome 
como marca registrada!

Além de ter uma agenda lotada, o den-
tista ainda encontra tempo para oferecer 
cursos na sua área. Ele é sócio proprie-
tário do Centro de Ensino Especializado 
Integrato, aonde se ministram cursos 
de qualidade na área da odontologia es-
tética. É hoje um dos centros de ensino 
odontológico mais reconhecido no Bra-
sil, acolhendo alunos de todas as partes 
do Brasil e do mundo. Segundo Cláudio, 
o conhecimento e o domínio dos prin-
cípios estéticos faciais, gengivais e den-
tários tornaram-se imprescindíveis e 

básicos na prática da Odontologia 
contemporânea. E é exatamente isso 
que ele oferece aos alunos dos seus 
cursos. “A evolução dos materiais 
disponíveis e o aprimoramento das 
técnicas operatórias têm proporcio-
nado resultados altamente signifi-
cativos e favoráveis na busca da me-
lhoria da auto-imagem”, explica ele. 
A Integrato é um centro focado na 
excelência do ensino multidiscipli-
nar, basta conferir os cursos no site: 
www.integrato.com.br . 

Cláudio Pinho tem muita história 
para contar. Já morou nos Estados 
Unidos, onde trabalhou com Mes-
tres da Odontologia Estética: os nada 
menos famosos Dr. Ronald Golds-
tein e Dr. David Garber. Conside-
rados os precursores da área, esses 
dentistas que criaram a Odontologia 
Estética convidaram Cláudio Pinho 

em 2010 para trabalharem juntos em al-
guns sorrisos, montar casos e trocarem 
experiências. “Foi um momento único e 
incrível”, descreve Cláudio.

A trajetória deste dentista é um fe-
nômeno imensurável de grandes ex-
periências e aprendizado. Para ele, que 
é muito religioso, Deus sempre esteve 
presente em sua vida com bênçãos des-
de cedo. Em março agora, ele se casará 
com uma dentista. Sua família é repleta 
de dentistas, ou seja, a odontologia está 
no sangue e no coração. 

Cláudio Pinho palestrando nas mais respeitadas Academias Americanas de Odontologia Estética em 2011

Um dos maiores prazeres do Dr. Cláudio é  ensinar!


