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Cursos iniciam com turmas lotadas
Muita movimentação na Associação

Paulista de Cirurgiões – Dentistas de Ri-
beirão Preto com as novas turmas inici-
ando os cursos em março. Esse o ponta
pé inicial dado por quem optou por fa-
zer um curso de aperfeiçoamento ou
pós-graduação, na EAP – Escola de Aper-
feiçoamento Profissional – “ Dr. Raphael
Baldacci”.

Estão programados para início em
abril os Cursos de Ortodontia e Reabili-
tação Oral. Últimas vagas. Reserve já a
sua!

Turma de Cirurgia Buco-maxilo-facial, com o professor Jorge Liporaci, a postos para a primeira aula.

8ª Conferência
Municipal de Saúde

de Sertãozinho
Com o tema central “Democracia e

Saúde: Saúde como Direito e Consoli-
dação e Financiamento do SUS” foi rea-
lizada a 8ª Conferência Municipal de Saú-
de de Sertãozinho. O Departamento de
Odontologia participou pela primeira
vez do evento.

Turmas do Curso de  Endodontia com os mestres  Brufato Ferraz e Artur Martini.

 Pós-Graduação em Harmonização Facial
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SIN inaugura filial
em Ribeirão Preto
Foi inaugurada, no dia 27 de março,

através de uma parceria feita com a In-
terdental, a filial da SIN em Ribeirão Pre-
to, na Rua Adolfo Mantovani, 252, no Jar-
dim Califórnia. A expectativa é de, no mí-
nimo, dobrar as operações na área da
região metropolitana de Ribeirão Preto.
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 CDs participaram
do Curso de Fibrina

O Curso habilitou os cirurgião-dentista,
clinico geral e das várias especialidades da
Odontologia, para uso da técnica de preparo
L-PRF, com excelência.

A APCD Ribeirão Preto pro-
move o Curso de Pós-Gradua-
ção em Harmonização Facial.
Com 18 meses de duração, a carga
horária é de 576 horas. O curso tem
como ministradores os professo-
res (as): mestre e doutor Dr. Levy
Nunes, referência em internaci-
onal em Harmonização Facial,  a
especialista clínica Nicole Betti-
ol (coordenadora) e Dra.Isamara
Cavalvanti,referência em Odon-
tologia Legal.
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POLÍTICA

Novo CEO - Centro de
Especialidades Odontológicas

O tema de hoje é embalagem de materiais. “O Con-
trole da Infecção, para ser efetivo, exige um rigoroso
protocolo de atos biosseguros, tal qual uma corrente
em que cada ação equivale a um elo, todos igualmen-
te importantes.” (www.wosonlatam.com.br/blog). A em-
balagem criteriosa é um desses elos.

Barreiras preconizadas pela Anvisa e recomenda-
das pela Dra. Lusiane Borges, MBA em Esterilização:
Spunlace; SMS – Spunbondeb Meltblown Spunbondeb;
papel crepado; papel grau cirúrgico, a barreira mais uti-
lizada de todas; por fim, caixas perfuradas envoltas por
grau cirúrgico. O spunlace é um nãotecido hidroentre-
laçado. SMS é um nãotecido termoligado de 60 g/m²,
com filamentos 100% polipropileno. E o papel crepa-
do é feito à base de celulose.

O papel grau cirúrgico possui duas lâminas unidas
nas laterais, uma plástica e outra de papel microporo-
so. Este papel é feito à base de fibra celulose, com
alto grau de pureza, gramatura 60 a 65 g/m² para pro-
piciar ação mecânica de abertura e fechamento dos
poros e favorecer a ação efetiva do vapor saturado da
autoclave. Para a proteção da esterilidade do material,
o papel grau cirúrgico exige selagem nos extremos
com alto grau de aderência entre lâminas, de forma a
não descolar durante todo o processo de manipula-
ção, autoclavagem, armazenagem e reuso. Romper a
selagem comprometeria a cadeia de proteção.

DICAS DE ROTI-
NA - Dicas para a
Rotina da Central de
Esterilização sobre
Embalagem: 1. Fazer
kits de material da
mesma natureza. 2.
Preservar margens
suficientes para ex-
pansão dentro da
autoclave. 3. Atentar para a temperatura correta, nor-
malmente 121°C ou 134°C, conforme orientação dos
fabricantes do material. 4. Proteger cortes e pontas
para evitar danos no pacote. 5. Evitar corte com corte,
para não haver danos nos fios. 6. Quando utilizar cas-
setes, bandejas, caixas, suportes e similares, a lâmina
microporosa deve ficar do lado aparente do material
e não do fundo, para facilitar ação do vapor. 7. Paco-
tes muito cheios afetam a eficácia da esterilização. 8.O
uso do papel crepado pede dobradura correta para
facilitar a abertura e manipulação (na Internet tem vári-
os filmes ilustrando como dobrar o crepado). 9. Arma-
zenar pacote em locais secos, frescos e bem fechados
para evitar sujidades externas e insetos roedores. 10.
Fazer uso de termosseladoras de qualidade compro-
vada, com 12mm de largura da selagem e aderência
(solda) absoluta.

Uma das minhas principais lutas como homem pú-
blico, foi pelo atendimento público em odontologia
digno, minha área de atuação por mais de 40 anos.
Tanto que, dentre as principais frentes de trabalho mi-
nha como parlamentar, é buscar verbas para estrutu-
rar a rede em Ribeirão Preto. Recentemente, uma de-
las foi do deputado federal Carlos  Sampaio, de quem
gozo de amizade, que destinou R$ 100 mil para o CEO
– Centro de Especialidades Odontológicas de Ribeirão
Preto. A outra foi a sensibilidade do prefeito Duarte
Nogueira e do secretário Municipal da Saúde, sandro
Scarpelini, que  atenderam uma antiga reivindicação e
reestruturaram o CEO, que agora tem maior capacida-
de para atender a população de nossa cidade.

Anteriormente, o CEO estava instalado na UBDS
Central, em uma área de 156 metros quadrados e seis
consultórios sucateados e ultrapassados. Tudo foi re-
estruturado, agora nas dependências do NGA, o Nú-
cleo de Gestão Assistencial, passa a ter uma estrutura
maior e mais profissionais, o que permitirá o aumento
da capacidade de atendimentos, com inclusive um con-
sultório para atender pessoas com necessidades es-
peciais.

Com a estrutura física ampliada, maior quanti-
dade de consultórios, equipamentos novos e mais
profissionais, o novo CEO atenderá sete especiali-
dades odontológica: cirurgia menor (cirurgias de
dentes do siso), endodontia (tratamento de canal),
periodontia (tratamento de gengiva), semiologia
(diagnóstico precoce de lesões), tratamento de pa-
cientes com deficiências, dentística grande e próte-
ses removíveis e totais.

Os consultórios são compostos por 13 cadeiras
odontológicas de última geração, das quais sete são
novas.

São 206 metros quadrados totalmente climatizados,
com bebedouros de água e ampla recepção com ca-
deiras confortáveis.

As equipes que atuarão são formadas por 14 cirur-
giões dentistas e 17 Auxiliares de Saúde Bucal. Os tur-
nos de atendimento também aumentaram e passam a
ser três. Quando se promove um investimento em um
centro como esse, é possível ofertar várias especiali-
dades no mesmo lugar, otimizando custos, profissio-
nais e uso de materiais, oferecendo mais vagas e sem
fila de espera. No fim da conta, é a população que
recebe melhor atendimento com mais agilidade. Para-
béns!

Nesta dinâmica natural de evolução, a gente se pro-
põe a entrar, de imediato, neste ritmo acelerado de
descobertas e inovações, ou somos arrastados depois
para a realidade dos avanços.  Os integrantes da clas-
se, desde a vida acadêmica, são preparados para essa
necessidade de atualização constante,  pesquisas e des-
cobertas frequentes nas diversas especialidades da
Odontologia. Diariamente surge novos materiais, equi-
pamentos modernos, com recursos ainda mais avan-
çados, novas técnicas, protocolos são atualizados, e
tudo isso requer tempo para reciclagem profissional,
o principal é ter disposição para encarar o desafio!

Mas se em muitas áreas faltam oportunidades e
atitude, isso não se aplica aos cirurgiões-dentistas. Ati-
tude não nos falta. Para comprovar isso basta ver o
público participante do CIOSP, interessado e exigente,
fazendo com que o Congresso (oportunidade ímpar
de atualização) cresça, cada vez mais, e impulsione,
sobremaneira, o setor.

O mesmo tem ocorrido aqui na APCD-Ribeirão Pre-
to, com a classe participando dos cursos, interagindo
entre si e com os professores, sempre a procura de
novos recursos para levar para o consultório e ampli-
ar o campo de atuação, ao mesmo tempo benefician-
do seus pacientes oferecendo uma Odontologia de ex-
ce lênc ia .

Iniciamos em março vários cursos com turmas lota-
das e isso se deve a vários fatores, o padrão de qua-
lidade dos nossos cursos, as equipes muito bem pre-

paradas, com experiência
clínica e acadêmica, e ao
prestígio conseguido jun-
to a classe. Esse conceito
conquistado e mantido, ao
longo dos anos, pela nos-
sa Escola de Aperfeiçoa-
mento Profissional “Dr. Ra-
phael Baldacci” é a razão
das muitas indicações dos
ex-alunos, levando o nome
da nossa associação a
muitas cidades, não só se
nosso estado como nos
demais vizinhos. As turmas
compostas de profissio-

nais de diversas localidades, todos em busca do melhor
em termos de conteúdo para atualização profissional.
Isso só engrandece a nossa APCD-Ribeirão Preto.

Prosseguem reservando vagas, com início progra-
mado para esse mês de abril, os cursos de Ortodontia
Corretiva (aperfeiçoamento e Pós-Graduação) e Rea-
bilitação Oral (aperfeiçoamento). Para os interes-
sados em Harmonização Facial, novo curso faz parte
da Grade da nossa EAP.  Se uma dessas especialidades
é a sua, eis aí uma oportunidade de caminhar par e
passo com os seus avanços da sua área.No mais, é
arregaçar as mangas, estudar, trabalhar, o sucesso virá
como consequência.  Abraço a todos!

Melhor conteúdo

Lavagem de instrumental

 DICAS ÚTEIS WOSON  ”Chegamos para abrir novos caminhos.”

Dr. Regis Peporini - presidente da APCD-Ribeirão Preto

BIOSSEGURANÇA Waldomiro
Peixoto
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APCD-RP lança curso
de Pós-graduação

em Harmonização Facial
A partir da publicação da resolução,198/2019 do

CFO, estão autorizados os cursos de Pós- Graduação
em Harmonização Orofacial, com carga horária míni-
ma de 500 horas. Para atender a forte demanda dos
cirurgiões-dentistas, a APCD Ribeirão Preto, através da
Escola de Aperfeiçoamento Profissional, promove o Cur-
so de Pós-Graduação em Harmonização Facial. Com
18 meses de duração, carga horária de 576 horas, o
curso tem como ministradores os professores (as) Dr.
Levy Nunes, especialista Nicole Bettiol (coordenadora),
Dra, Isamara Cavalvanti e professores convidados.

“A APCD Ribeirão Preto, como Entidade de classe re-
conhecida,  há quase três décadas vem investindo em edu-
cação continuada, não poderia ficar de fora, lança a Pós-
graduação em Harmonização Oro Facial, com Professo-
res que são referência no Brasil e exterior”, salienta a
Nicole Bettiol.

O curso tem como objetivo preparar o cirugião-
dentista, técnica e científ icamente, para a prática de
procedimentos intra e extra-orais, com excelência, den-
tro da abrangência da harmonização orofacial.

Ministradores - O Prof. Dr. Levy Nunes é especia-
lista em CTBMF - Faculdade de Odontologia de Piraci-
caba FOP- Unicamp; Mestre em Sistema Estomatogná-
tico e A.T.M. – Faculdade de Odontologia de Piracica-
ba FOP Unicamp; Doutor em Cirurgia - Faculdade de
Medicina de Botucatu  FMB- Unesp; Pós Doutor em
Cirurgia - Faculdade de Medicina de Botucatu  FMB
Unesp; Membro Pesquisador de Biomateriais CNPQ -
Faculdade de Medicina de Botucatu Unesp.; Professor
Coordenador Cirurgia Ortognática – Fac. de Medicina
de Botucatu Unesp Dep. de Otorrino e Oftalmo; Pro-
fessor Coordenador Cirurgia Ortognática APCD EAP
Central SP; Professor Coordenador Cirurgia Ortognáti-
ca INEPO SP; Professor Coordenador de Diversos Cen-
tro de Estudos no Brasil, Portugal e Itália.

Nicole Barbosa Bettiol, Nicole Barbosa Bettiol gra-
duada em odontologia pela Faculdade de odontolo-
gia de Ribeirão Preto (FORP/USP), especialista em har-
monização orofacial pela Faculdade Sete Lagoas, cur-
so de fios dr. Sokju Kim que é referência internacional
em fios, curso de preenchedores faciais odontofaciale.
Atua em consultório com procedimentos estéticos de
harmonização facial e endodônticos.

Isamara Geandra Cavalcanti Caputo, graduada em
Odontologia pela Universidade de Ribeirão Preto –
UNAERP, é especialista e mestre em Odontologia Legal
e Deontologia pela FOP/UNICAMP. É doutora em Ciên-
cias na Clínica Médica pela Faculdade de Medicina de
Ribeirão Preto - FMRP-USP; Professora dos diversos
Cursos de aperfeiçoamento e pós-graduação na APCD-
Ribeirão Preto, ministrando aulas de Odontologia Le-
gal, Ética, Legislação e Metodologia.  É Diretora da
Escola de aperfeiçoamento Profissional e Departamento
de Odontologia Legal (DOL) da APCD Ribeirão Preto.

Conteúdo: O curso dividido em dezoito módulos
contempla as disciplinas de preenchedores faciais e
toxina botulínica, f ios orofaciais, lipoplastias faciais,
agregados leuco-plaquetários autólogo, intradermo-

terapia, biomateriais, medicamentos e técnicas induto-
ras de colágeno, laserterapia e terapias fotodinâmicas
faciais. Na área conexa traz as disciplinas de Anatomia
de cabeça e pescoço, histofisiologia, Anatomia da pele
(epiderme, derme ) e dos tecidos subcutânes, farmaco-
logia e farmacoterapia, ética e legislacão odontológica,
metodologia científica e bioética, entre outras aborda-
gens relacionadas pormenorizadas.

“O curso tem como objetivo
preparar o cirugião-dentista,
técnica e científicamente, para
a prática de procedimentos
intra e extra-orais, com
excelência, dentro da
abrangência da harmonização
orofacial”.  “Conta com  profes-
sores que são referência no Bra-
sil e exterior”
Nicole Bettiol - coordenadora.

O prof. mestre e Dr. atua em Centros de
Estudos no Brasil, Portugal e Itália. Referên-
cia  internacional em Harmonização Facial .

Especialista em Harmonização facial  Atu-
ação clínica na área de estética. Vários cur-
sos afins.

Especialista, mestre e doutora em Odonto-
logia Legal e Deontologia. Referência em
Odontologia Legal.

Cursos de
Aperfeiçoamento

    Inicio: abril 2019
Cirurgia oral -  com prof. Dr. Antô-

nio Saad Salomão e equipe.
(Iniciando- Consulte vagas remanes-
centes)

 Reabilitação Oral com a profs. Ro-
naldo Oliveira, Regis Peporini e equi-
pe ( Últimas  vagas)

Ortodontia com o prof. Borin Neto
e equipe (Últimas vagas)

Cursos de Pós Graduação
 profissionalizante

 Curso de Pós-Graduação profissionali-
zante em Ortodontia professores (as) Dr.
Levy Nunes, especialista Nicole Bettiol (coor-
denadora), Dra, Isamara Cavalvanti e profes-
sores convidados.
Possui como diferenciais a metodologia apli-
cada e o comprometimento dos professores
em ensinar, procurando abordar o lado, me-
nos complexo, para se resolver cada caso.

O Curso de Pós-Graduação profissionali-
zante em Endodontia é  ministrado pelos
professores Dr. José Antônio Brufatto Fer-
raz e prof. MS Artur Rocha Martini e equi-
pe. (Iniciando, Consulte vagas remanes-
centes).
A metodologia aplicada proporciona ao
Cirurgião-Dentista o aprendizado necessá-
rio para atuar com segurança e resolver os
casos clínicos do cotidiano.

O Curso de Pós-Graduação profissiona-
lizante em Harmonizaão Facial é ministra-
do pelos professores (as) Dr. Levy Nunes,
especialista Nicole Bettiol (coordenadora),
Dra, Isamara Cavalvanti e professores con-
vidados. Reservando vagas.
O curso tem como objetivo preparar o ci-
rugião-dentista, técnica e científicamente,
para a prática de procedimentos intra e
extra-orais, com excelência, dentro da
abrangência da harmonização orofacial.

        Informe-se (16) 3630 0711.
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O mês de março começou movimen-
tado na Associação Paulista de Cirurgi-
ões – Dentistas de Ribeirão Preto. No-
vos cursos, novos projetos, ou seja, o
ponta pé inicial foi dado, por quem op-
tou por fazer um curso de aperfeiçoa-
mento ou pós-graduação, na EAP – Es-
cola de Aperfeiçoamento Profissional  “
Dr. Raphael Baldacci”.

Logo no início do mês, professores,
coordenadores e funcionários recepcio-
naram as novas turmas dos Cursos de
Atualização em  Cirurgia, Endodontia, Im-
plantodontia e Prótese sobre Implantes.

“Iniciamos as novas turmas de alguns
cursos e continuamos preenchendo as va-
gas para outras especialidades de interes-

Com turma lotada, os  22 alunos do
Curso de Atualização em Endodontia com
ênfase em Rotatórios foram recepciona-
dos pelos professores doutores, Dr. José
Antônio Brufato Ferraz e Dr. Artur Rocha
Martini. A recepção oportunizou uma
roda de conversa entre os aperfeiçoan-
dos, com direito a apresentação dos
colegas e incentivo à nova trajetória.

O Curso, Tradicional da APCD, com
quase 30 anos de ensino é um dos mais
procurados.

“ Como dissemos hoje aos nossos no-
vos aperfeiçoandos, essa extensão tem a
finalidade de atualizar o profissional clíni-
co, fazer com que ele tenha segurança para
agir corretamente diante dos diferentes
casos visando o seu aprimoramento para
solucionar, de forma rápida e eficiente, a
terapêutica endodôntica de rotina, habili-
tando-o a realizar tratamento de canais
com eficiência”, destacam os professo-
res Brufato Ferraz e Artur Martini.

 A duração é cinco meses, as quartas –
feiras, semanalmente, no horário das 18 às
22 horas.

Cursos incorporam a evolução
da  Endodontia, Implantodontia e Cirurgia.

Novas turmas participam dos cursos da APCD – RP. O conteúdo está, cada vez mais, embasado em tecnologia de
ponta e recursos que atenuem o sofrimento do paciente. Cursos são referência nas suas especialidades

se da classe.  Os nossos cursos de pós-gra-
duação são todos reconhecidos pelo CFO
– Conselho Federal de Odontologia e co-
ordenados e ministrados por docentes de
renome, com experiência clínica, labora-
torial e de casos considerados diferencia-
dos.  Estamos à disposição para explana-
ção de todas as grades e respectivos con-
teúdos programáticos para todos os nos-
sos associados e cirurgiões – dentistas que
queiram associar – se”,  afirma o presi-
dente da APCD Ribeirão Preto, Dr. Régis
Peporini.

Outros cursos estão iniciando no fi-
nal de março e no decorrer de abril,- e
as novas turmas estarão na próxima edi-
ção deste Jornal.

Aperfeiçoamento em Endodontia
com ênfase em Rotatórios

Turma atenta assiste primeira aula com os professores Brufato Ferraz e Artur Martini.

“Espero aprender novas técnicas, melhorar sua destreza
na endodontia com o curso de aperfeiçoamento em Endodon-
tia. A primeira já utilizei algo novo, com o oscilatório. Gostei
muito e prentendo utilizar no consultório!

Maria Carolina Dias Martini

 “Almejo aprender varias técnicas de obturação, instru-
mentação no Curso de Endodontia. Utilizar novos materiais!
“Ficar mais seguro durante o atendimento endodôntico”.

Tiago Coelho Carvalho

“Adorei o oscilatório, técnica de
obturação termoplástica foi espetacu-
lar nessa primeira clínica do Curso!
“Quero aprender novos sistemas no
rotatórios e reciprocamente. “Esse
aperfeiçoamento quero encarar como
um primeiro passo para posterior-
mente investir na especialização de
endodontia!

Bárbara Bezerra

Dr. Gustavo Oliveira, de 22 anos, faz parte da
nova geração de cirurgiões dentistas. Formado pela
Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto ( FORP
– USP ), Gustavo divide seu tempo entre uma clíni-
ca onde presta serviços e muito aprendizado. Ini-
ciou a faculdade aos 17 anos, passando em um dos
vestibulares mais concorridos do país, logo após
ter concluído o terceiro colegial. Formado há dois
meses, ele se prepara agora para o Curso de Pós-
Graduação em Endodontia, na APCD RP.

Mesmo tão jovem, ele adianta que o mais im-
portante na profissão antes de tudo, é observar o
paciente como um todo para que se alcance os
resultados almejados. “ É muito importante intera-
gir com o paciente e enxerga – lo de maneira com-
pleta, diz o futuro endodontista, que descobriu o gosto pela especialidade na clínica da
faculdade. O nosso papel é informá-lo sobreo procedimento que está sendo feito, assegurar
sobre o tratamento e solução do seu caso com critérios e eficiência”, ressalta.

Gustavo, tão jovem, é exemplo de determinação para as novas gerações que sonham
com a universidade pública e o sucesso profissional.

Gustavo Oliveira: nova geração e
futuro especialista em Endodontia

Depoimentos dos novos participantes do Curso

“Iniciamos as novas turmas de
alguns cursos e continuamos
preenchendo as vagas para
outras especialidades de
interesse da classe”

“Estamos à disposição para
explanação de todas as grades
e respectivos conteúdos
programáticos para todos os
nossos associados e cirurgiões
– dentistas que queiram
associar – se”

Regis Peporini

 Os professores recepcionaram os 22 alunos, com direito
a apresentação dos colegas, e incentivo à nova trajetória.
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Oferecido pela Associação Paulista de
Cirurgiões Dentistas de Ribeirão Preto –
(APCD/RP), o curso de Aperfeiçoamento
em Cirurgia Buco Maxilo Facial, que ca-
pacita o cirurgião – dentista a realizar Ci-
rurgia Buco-Maxilo-Facial em nível ambu-
latorial básico e avançado. O curso, mais
uma vez com turma lotada, é responsá-
vel por formar um expressivo número de
profissionais  atuando na especialidade
e trabalha com um programa completo,
que pode ser conferido pelo
www.jorgeliporaci-bucomaxilo.com.br.

Aplicar a prática de clínica cirúrgica,
com cirurgias realizadas por duplas,
workshops de cirurgias avançadas, han-
ds-on de emergências médicas e supor-
te básico de vida em odontologia, com

a atendimento a (manequins adulto, cri-
ança e lactente), são alguns dos méto-
dos usados para maior adesão do co-
nhecimento e protocolos estabelecidos.

“Esse é um curso voltado para capaci-
tar o profissional para realizar cirurgia
buco-maxilo-facial em nível ambulatorial
básico e avançado e prepara – lo para atu-
ar e resolver casos cirúrgicos com total
segurança”, afirma o coordenador, Prof.
Dr. Jorge Luiz J. Liporaci Jr., graduado,
especialista e mestre  em Cirurgia e Trau-
matologia Buco-Maxilo-Facial pela FORP-
USP e Conselho Federal de Odontologia
(CFO); linha de pesquisa: Biomateriais
para substituição do tecido ósseo, entre
outras titularidades.Doutor em Ciências
Médicas pela Faculdade de Medicina de

Ribeirão Preto da Universidade de São
Paulo (FMRP-USP), área de concentra-
ção: Ações dos Métodos e Técnicas de
Analgesia e Anestesia.

Formada há um ano pela Universida-
de de Ribeirão Preto – ( UNAERP ), a
Dra. Thaís Merces, que atualmente mora
em Sertãozinho, optou pela especialida-
de e pretende exercê – la por viabilizar
procedimentos para casos mais especí-
ficos. “ Atualmente faço clínica geral aten-
dendo adultos e crianças, mas quero me
habilitar em cirurgia de extração, 3º mo-
lar, frenectomia,  onde se reduz o freio la-
bial, entre outros procedimentos que en-
volvem a cirurgia”, disse.

Otávio Francischetti Rodrigues Alves,
formado pela FORP/USP, é um dos alu-
nos da 16ª turma/2019. Referenciado e
indicado por amigos, o aperfeiçoando
relata o conteúdo, os professores, e as
particularidades que tem com cirurgia,
foram cruciais para a sua escolha.

 “Já conhecia o trabalho do coordena-
dor Jorge Liporacci, por intermédio de co-
legas que concluíram o curso, por sinal,
muito bem recomendado e decidi fazer.
Sempre apreciei a cirurgia dentro da odon-
tologia, uma das execuções do cirurgião –
dentista, de suma importância para a so-
lução de casos clínicos que precisam des-
sa intervenção”, disse.

Aperfeiçoamento em Cirurgia buco-maxilo-facial

Também em março, as equipes do
Dr. Régis Peporini e do Dr. Zélio Faeda
iniciaram as novas turmas dos cursos de
Atualização de Próteses sobre Implan-
tes e Implantes Osseointegrados. Com
um conteúdo programático extenso,
ambos os cursos, muito procurados, tem
o objetivo de respectivamente capacitar
o cirurgião – dentista a executar essas
habilidades.

Faz parte da turma de aperfeiçoamen-
to em Implante osseointegrado Cristian
Kennedy , Daniela Rocha, Leonardo Pe-
rez, Matheus Favaro, Natacha Malu , Ra-
phael Tadeu e Vinícius Diniz.

Os novos alunos do Curso de Prótese
sobre Implante  são:  Alexandre de Paula,
Danubia Moreira, Cintia Roberta ,Gabrie-
la Thomazini, Danubia Moreira, Mariana
Stefani, Rogério Astur e Vinícius  Alves.

A Dra. Cinthia Lima de Olivei-
ra, que está se aperfeiçoando
em Prótese sobre Implantes ex-

afirma o Dr. Régis Peporini. “Hoje os mé-
todos de tratamento oferecem muito mais
conforto e segurança ao paciente, onde
ele sente menos dor e uma recuperação
mais tranquila", frisou.

Já no Curso de Implantes Osseoin-
tegrados, a pretensão é ajudar a des-
mistificar e simplificar a prática da im-
plantologia capacitando os cirurgiões-
dentistas a realizar procedimentos ci-
rúrgicos de diversos sistemas de im-
plantes existentes no mercado. “Ao fi-
nal do curso o aluno estará capacitado a
indicar, contra-indicar, planejar e reali-
zar procedimentos cirúrgicos, com conhe-
cimentos teóricos referentes à indicação
das próteses sobre implantes”, frisa Dr.
Zelio Faeda ( coordenador).

Aperfeiçoamento em Implantes e Prótese sobre Implantes

“Tenho muitos casos
que acabo tendo que
encaminhar para um
colega, por isso, vim
fazer o curso, para
que eu mesma possa
oferecer o tratamento
aos pacientes”.

Dra Cintia de Lima Oliveira

 Turma lotada com  22 alunos. Curso é referência em formar alunos na especialidade

Os cursos, há muitos anos são reeditados, ja formaram diversas turmas.

Turmas dos Cursos de Implantodontia e de Prótese sobre Implantes.

Thais Merces Otávio Francischetti Rodrigues

plicou que o curso será muito bem-vin-
do. “ Tenho muitos casos que acabo tendo
que encaminhar para um colega, por isso,
vim fazer o curso, para que eu mesma
possa oferecer o tratamento ao paciente”,
disse.  “Já fiz o curso de estética aqui,
com o Dr. Auro e agora estou voltando
para mais uma atualização”, finalizou.

Conteúdo -  No curso da equipe de
Prótese sobre Implante é fundamental
planejar e executar as próteses sobre im-
plantes, ou seja, tipo de prótese que eli-
mina a necessidade de usar as antigas
próteses flutuantes ou dentaduras.

“Com o avanço da tecnologia o con-
teúdo odontológico está cada vez mais em-
basado em tecnologia de ponta e recursos
que atenuem o sofrimento do paciente",
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O Departamento de Odontologia es-
teve presente na 8ª Conferência Munici-
pal de Saúde de Sertãozinho, realizada
recentemente, no Teatro Municipal Olym-
pia Faria Aguiar Adami, naquela cidade.
Com o tema central “Democracia e Saú-
de: Saúde como Direito e Consolidação e
Financiamento do SUS”.

 O evento foi dividido em 3 partes: a
1ª contou com a palestra da Professora
doutora Cinira Magali Fortuna do Depar-
tamento de enfermagem da  USP de Ribei-
rão Preto  e do professor PHd  Sebastièn
Pesce, da Universidade de Orleans na
França, reforçando a importância do “Sis-
tema Único de Saúde’ para toda a popu-
lação, visto que todo cidadão brasileiro
faz uso do SUS- direta ou indiretamen-
te. Citam como exemplo, um cidadão ao
fazer uma refeição em um restaurante
simples ou de luxo, cuja cozinha é visto-
riada pela Vigilância Sanitária (órgão
dentro do SUS), assegurando que o
ambiente adequado para o seu prepa-
ro, de acordo com normas preestabele-
cidas voltadas para a preservação da
saúde.

A abordagem foi dividida em três ei-
xos, para discussão dos temas: Eixo I-
Saúde como Direito, Eixo II- Consolida-
ção do SUS e Eixo III- Financiamento da
Saúde.

Odontologia participa da 8ª Conferência
Municipal de Saúde de Sertãozinho

Temas enfocados e discutidos resultaram em proposta para a Conferência Regional de Saúde
Todos os eixos contaram com a par-

ticipação de profissionais do setor da
Saúde de Sertãozinho, entre  eles, assis-
tentes sociais, enfermeiros, médicos, ci-
rurgiões dentistas, administradores, além
de  autoridades e representantes
dos usuários da comunidade.

A Odontologia, pela primeira vez pre-
sente na Conferência, com uma partici-
pação muito significativa, apresentou
sugestões e propostas com caráter hu-
manizado e de grande resolutividade.

Na terceira parte, depois de discutir
os temas nos três eixos e chegar a um
consenso, foram desenvolvidas as pro-
postas finais, devidamente formalizadas,
que serão apresentadas na Conferência
Regional de Saúde no município de Bar-
retos, para depois serem levadas a Con-
ferência Estadual em São Paulo e, final-
mente, serem apresentadas na Conferên-
cia Nacional de Saúde em Brasília.

A Dra. Claudia Toledo, diretora do
Departamento de Odontologia da Se-
cretaria da Saúde de Sertãozinho, refor-
çou a necessidade de humanização do
atendimento do SUS e a importância da
Odontologia para a promoção da saú-
de, cumprimentando a equipe pelo seu
desempenho.

 “Existe a necessidade de humaniza-
ção do SUS, para deixar o sistema de

atendimento mais igualitário e integral,
diante disso o SUS está em constante
mudança, na tentativa de inserir mode-
los assistenciais ideais o que demanda
troca de experiências, levantamento dos
problemas e discussões. É muito impor-
tante discutirmos atenção básica, prin-
cipalmente para mudarmos a concepção
do atendimento tradicional, que não cria
vínculos, e não trabalha em equipe mul-

tidisciplinar. A Odontologia também se
encontra em constante transformação, e
esse foi um momento importante para
mostrarmos nossa voz e ouvirmos os
usuários. A equipe Odontológica do nosso
município está de parabéns, não só pela
participação em peso, mas também
pela atuação nos grupos  de discussão e
apresentação de propostas”, ressaltou a
diretora Claudia.

D/E: Dra Claúdia Torres do Departamento de Odontologia, com  Angelica Lazarini -
Secretária da saúde de Sertãozinho, com equipe de Odontologia.

 As alterações hormonais, em diferen-
tes etapas da vida, fazem com que as
mulheres sejam mais suscetíveis a de-
terminados problemas bucais. Por ou-
tro lado, como elas costumam ser mais
cuidadosas com a saúde em geral, bas-
ta fazer a prevenção da forma correta
com visitas regulares ao(a) cirurgião(ã)-
dentista e higienização utilizando a es-
cova, creme e fio dental.

Os cuidados com a saúde da boca
devem começar no ventre da mãe, inde-
pendente do gênero da criança. É im-
portante que ela faça o acompanhamen-
to na gestação e também escolha um(a)
odontopediatra para acompanhar o desen-
volvimento do bebê após o nascimento.

“A visita ao(a) odontopediatra deve
ocorrer no primeiro ano de vida, mesmo
que o bebê não tenha dentes. O acompa-
nhamento precisa ser periódico por meio
de consultas de manutenção e as orienta-
ções de acordo com a fase da infância”,
explica a assessora do Conselho Regio-
nal de Odontologia de São Paulo (CROSP)
e membro da Comissão de Mulheres,
Rada El Achkar.

Durante toda a infância não haverá
diferença na manutenção da saúde bu-
cal de meninos e meninas. Mas, na ado-
lescência, o cenário muda um pouco por
conta das alterações hormonais sofridas
por elas, tornando-as mais propensas a
desenvolver a gengivite, por exemplo.

Mas é importante deixar claro que o
problema ocorrerá com as meninas que não

Saúde bucal das mulheres: saiba em quais
fases é preciso ter mais atenção

 Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP) destaca os cuidados específicos para esse público

fazem uma higienização adequada. Por
isso, na adolescência, é preciso reforçar
as orientações quanto a dietas altamente
cariogênicas (propiciam a cárie), evitando
excesso de refrigerantes, o tabagismo, en-
tre outros cuidados como o estresse.

Nessa etapa da vida muitas meninas
começam a utilizar o anticoncepcional,
apontado em alguns estudos como um
agente nocivo para a saúde bucal. No
entanto, as recomendações são as mes-
mas, mantendo a higiene bucal adequa-
da e as visitas regulares ao(a)
cirurgião(ã)-dentista que avaliará a pre-
sença e o desenvolvimento das doenças
periodontais.

Para cada momento e dependendo
do caso, é recomendada a consulta com
especialistas como o odontopediatra na
infância, o odontogeriatra na terceira e
idade e os cirurgiões-dentistas clínicos
e demais especialidades durante toda a
adolescência e fase adulta.

Cuidados específicos na gestação
Mulheres grávidas vivem diversas

mudanças físicas, hormonais e emocio-

nais durante a gestação. Essas alterações
impactam a saúde bucal e por isso é
necessário redobrar os cuidados. “As
gengivas ficam mais vascularizadas e sen-
síveis, podendo ocorrer a "gengivite graví-
dica". Além disso, algumas gestantes mudam
os hábitos alimentares, ingerindo mais do-
ces”, avisa a assessora do CROSP.

Boca seca, o aparecimento de cárie
e outras doenças pela falta da higiene
também ocorrem nessa fase. Algumas
mulheres sentem enjôo e por isso para-
ram de usar o creme dental na escova-
ção, outras ainda reduzem a frequência
da escovação ficando mais suscetíveis a
diversos problemas.

Para Rada, as visitas ao(a) cirurgião(ã)-
dentista devem ser intensificadas, bem
como a atenção para higienização e ali-
mentação. Tomando esses cuidados, a
saúde bucal é preservada em qualquer
etapa da vida da mulher.

Alterações na menopausa
podem ser mais intensas

Outro momento em que as alterações
hormonais podem influenciar a saúde da

boca é a menopausa. Nessa fase, os sin-
tomas costumam ser mais acentuados
para algumas mulheres o que reflete na
cavidade oral. “É outro período no qual
ocorrem muitas mudanças no corpo da
mulher. Além disso, algumas podem apre-
sentar perda óssea dos tecidos que supor-
tam os dentes devido à osteoporose”, co-
menta a assessora do CROSP.

Existem alguns problemas mais recor-
rentes nessa etapa como a xerostomia
(boca seca). Essa secura na boca pode
provocar mau hálito e também deixar a
cavidade oral mais suscetível ao ataque
de bactérias. Algumas mulheres ainda re-
latam a sensação de ardência nessa fase.

Para solucionar a xerostomia, Rada
explica que o(a) cirurgião(ã)-dentista
costuma prescrever saliva artificial e ou-
tros produtos específicos como hidra-
tantes bucais para minimizar o proble-
ma. Mais uma vez vale destacar a corre-
ta e reforçada higienização bucal e con-
sultas frequentes ao prof issional da
odontologia.

Sobre o CROSP – O Conselho Regional
de Odontologia de São Paulo (CROSP) é uma
autarquia federal dotada de personalidade
jurídica e de direito público com a finalidade
de fiscalizar e supervisionar a ética profissio-
nal em todo o Estado de São Paulo, caben-
do-lhe zelar pelo perfeito desempenho ético
da Odontologia e pelo prestígio e bom con-
ceito da profissão e dos que a exercem legal-
mente. Hoje, o CROSP conta com cerca de
120 mil profissionais inscritos. Mais informa-
ções: www.crosp.org.br
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Notícias da
Montando turmas: Ortodontia

 e Reabilitação Oral
Cursos com início em abril, reservam últimas vagas.

Mantendo om foco, a Escola de Aperfeiço-
amento Profissional da ACD Ribeirão Preto,
como vem acontecendo há vários anos, em
2109, a Regional fica bastante movimentada
em março com os novos participantes dos Cur-
sos de aperfeiçoamento Profissional e de Pós-
Graduação, interagindo entre sí e  com  turmas
anteriores e  os professores.

 A APCD Ribeirão Preto cumpre seu papel
promovendo a união da classe e  criando opor-
tunidade de reciclagem dos profissionais. Para
isso, segue investindo na educação continua-

da, através de cursos, conferências, pales-
tras, workshops  e hands On.

Em março tudo começa pra valer. A mai-
oria dos  cursos de e Aperfeiçoamento Pro-
fissional  fiz as apresentações e as  primei-
ras abordagens teóricas.

Outros cursos  terão início em abril, as
reservas de vagas estão sendo feitas na se-
cretaria da EAP, alguns já com últimas va-
gas, são eles: os cursos de Aperfeiçoamento
em Reabilitação Oral com o prof. Ronaldo
Oliveira, Dr. Regis Peporini e equipe e  Cur-

so de aperfeiçoamento e pós-graduação pro-
fissionalizante de Ortodontia (aprovado pelo
CFO), ministrados pelo prof. Dr. Borin Neto e
equipe.

“Comprometidos com um ensino de excelên-
cia, em 2019, reeditamos nossos cursos, com pro-
gramas atualizados, sempre priorizando as ho-
ras aulas clínicas” , salienta Dr. Regis Peporini -
presidente da APCD-Ribeirão Preto.

Informações sobre programa, carga horária, mi-
nistradores e calendário no site (www.apcdrp.com.br)
ou pelo fone (16) 3630 0711.

Com 30 meses de
duração, o Curso de
Atualização em Orto-
dontia é um dos mais
antigos da APCD RP. 
Ministrado pelos pro-
fessores doutores, Dr.
Antonio Borin Neto e Dr.
Raul Pinto Neto, o aper-
feiçoando extrai uma
gama de conhecimen-
tos tornando – se apto
a emissão de diagnós-
ticos e tratamento orto-
dôntico.

“A ortodontia tem
poucas horas/aula no
decorrer da graduação.
O aluno, que quer um
conhecimento maior na especialidade,
precisa fazer um curso de atualização ou
pós – graduação complementando, des-
sa forma, conhecimentos necessários
para serem aplicados em consultórios e
para se obter resultados eficientes”,  afir-
ma o prof. Antonio Borin Neto.

Atualização em ortodontia: ” Esse é um
curso muito importante, podemos compará
- lo a autoescola para o motorista. Os aper-

feiçoandos aprendem desde a avaliação e
diagnóstico até a opcão do melhor trata-
mento dentro da ortodontia”, disse Raul.

 A clínica de Ortodontia na APCD RP,
atende cerca de 350 pacientes mês, en-
tre os cursos de Atualização e pós - gra-
duação viabilizando o estudo de vários
casos e possibilidades de tratamento.

É o caso de paciente de 42 anos, L.
P. S, atendida pelo Dr. Caio César Casa-

grande Malpica.
“A Ludmila tem um
dente incisivo lateral
superior no pálato.
Nós optamos por
não extrair o dente
e sim reposicioná-lo
na arcada, por meio
de alinhamento e
nivelamento, o que
concede abertura
de espaço. Será um
tratamento um pou-
co mais demorado,
porém a paciente
não perderá um
dente saudável”, ex-
plicou Caio César.

 Dr. Antonio
Borin Neto, que tem 40 anos de formado,
ressalta que a ortodontia está em constan-
te evolução.

 “Nosso trabalho na APCD oportuniza o
tratamento ortodôntico aos pacientes que ne-
cessitam de um tratamento acessível, onde os
cirurgiões - dentistas estudam caso a caso e a
melhor opção de tratamento dentro da espe-
cialidade. É muito gratificante edificar e tratar
cada sorriso”, completou Borin.

Com o objetivo de habilitar profissionais
a diagnosticar, indicar, planejar e tratar reabi-
litações orais utilizando as mais variadas pró-
teses que reabilitação moderna disponibiliza,
a EAP Dr. Raphael Baldacci da APCD Ribeirão
Preto promove o Curso de aperfeiçoamento
em Reabilitação Oral.  Associado a uma for-
mação básica essencial, o curso apresenta téc-
nicas e instrumentais voltados para a excelên-
cia em oclusão nas próteses totais, parciais
removíveis, fixas e próteses sobre implante.

Coordenado por Gustavo Palma Nogueira,
o Curso de Reabilitação Oral, teórico, laborato-
rial e clínico, com início programado para abril,
tem duração de 10 meses, sendo realizado aos
sábados, no horário das 8 às 12 e das 14 às 18 horas.

 São ministradores os professores: prof. Ro-
naldo Figueiredo de Oliveira-mestre, especia-
lista em Implantodontia pela São Leopoldo
Mandic- Campinas. Coordenador do curso de
Especialização em Implantodontia São Leo-
poldo Mandic – Campinas;  Prof. Regis de
Moraes Peporini - especialista em Implanto-
dontia pela Associação Paulista de Cirurgiões
Dentistas Regional de Ribeirão Preto. Além de

Curso de Aperfeiçoamento em Reabilitação Oral
professores convidados: prof. Dr. An-
dré Marcelo Peruchi Minto – mestre,
doutor e especialista em Dentística;
Profa. Dra. Regina Maura Fernandes
– mestre e doutora em Reabilitação
Oral; Profa. Dra. Maria Cristina Can-
delas Zuccolotto – mestre e doutora
em Reabilitação Oral.

O conteúdo insere: os fundamen-
tos de Oclusão na Reabilitação Oral,
planejamento em PPF e Prótese ul-
traconservadora preparos, provisóri-
os e moldagem em PPF. Sistemas Ce-
râmicos, fundamentos Básicos em
Próteses sobre Implante, o planeja-
mento estético em Reabilitação Oral,
além de pinos intra canais - indica-
ção e técnica; Contempla também o
planejamento em prótese parcial re-
movível e prótese total. Relações Ma-
xilomandibulares/Prova Funcional/
Estética/Instalação, dentaduras imediatas e
pista deslizante e restaurações estéticas: Em-
press, Procera, Enceram, Cimentos resinosos
e convencionais.

Informações do curso na EAP, pelo fone
(16) 3630 0711, ou com: coordenador:
gustavopalma7@hotmail.com

Curso de Aperfeiçoamento em Ortodontia

14° Congresso
Brasileiro de
Dor (CBDor)

19 a 22 de junho de 2019
A Sociedade Brasileira para o

Estudo da Dor (Sbed) realizará o
14° Congresso Brasileiro de Dor
(CBDor). O evento acontecerá em
São Paulo, no Centro de Conven-
ções Frei Caneca, entre os dias 19
e 22 de junho.

São esperados participantes de
todos os estados e número expres-
sivo de inscritos. A organização do
congresso está empenhada em tra-
zer os principais nomes da área da
dor para a programação. Para di-
versificar e envolver os associados,
os comitês da SBED terão partici-
pação na definição da programa-
ção do congresso, garantindo as-
sim que as áreas multidisciplinares
sejam contempladas. Não fique de
fora do maior congresso de dor do
Brasil com grandes novidades. In-
formações, programação e inscri-
ção: http://sbed.org.br/14o-cbdor/

2° Congresso
Brasileiro de
Odontologia

para Gestantes
24 e 25 de agosto de 2018
A Odontologia para gestantes vem

vivendo um período de enorme cres-
cimento por estar inserida em uma
estratégia mundial: os primeiros mil
dias de vida.

Com isso, notou-se um interesse
da classe odontológica e fortemente
da Odontopediatria em atuar com a
gestante, visando contemplar em sua
totalidade essa estratégia. Sendo as-
sim, cabe ao Cirurgião-Dentista atu-
alizar-se buscando os conceitos com
maior nível de evidência sobre o as-
sunto, colocando-os em prática nas
suas clínicas particulares ou serviços
de atendimento público.

Para a Odontologia a possibilida-
de de trabalhar com as gestantes,
aumenta a chance de vislumbrar um
futuro sem doenças bucais, impedin-
do que hábitos inadequados sejam
instalados nos núcleos familiares.

Para ajudá-los nessa capacitação,
reunimos nomes de grande relevân-
cia científica e, principalmente, nomes
de profissionais que atuam na práti-
ca com gestantes para que a discus-
são possa ser ainda melhor.

O evento acontecerá no CDI 1-
USP, Rua Lucio Martins S. Rodrigues,
222 - Butantã - São Paulo/SP.

Confira a grade científica do Con-
gresso Brasileiro de gestantes:
www.odontologiaparagestantes.com.br

Atividade clínica na EAP Dr. Raphael Baldacci, na APCD Ribeirão Preto-SP
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HABILITAÇÃO EM
LASERTERAPIA

Biofotônica Orofacial-
Teórico, Clínico.

MONTANDO TURMA
Ministradores: Prof. Dra. Rosane de Fá-
tima Zaniratto  Lizarelli. coordenadora)
e  prof.essores  convidados.
Formato:  Intensivo. Período: 20 a 25 de
maio de 2019.
Duração: 70 horas/aula
Objetivos Gerais:  capacitar para a rea-
lização  de procedimentos  de Lasertera-
pai na Odontologia.

CURSO DE ENDODONTIA
CLÍNICA

ÊNFASE EM ROTATÓRIOS
Teorico - clínico

Ministradores: Prof. Dr. José Antonio Bru-
fato Ferra e Prof. Ms. Artur Rocha Martini.
Duração:  5 Meses. Ralização :quartas  -
semanalme-nte -  horário: 18 às 22 horas.
Objetivo: Atualizar o profissional clíni-
co, visando o seu aprimoramento para
solucionar, de forma rápida e eficiente, a
terapêutica endodôntica de rotina,  habi-
litando-o a realizar tratamento de canais.

CIRURGIA ORAL
E ANESTESIOLOGIA  E SEDAÇÃO

CONSCIENTE
Teórico, Laboratorial e Clínico

Ministrador: Prof. Dr. José Antonio Saa-
di Salomão e equipe.
Duração: 8 meses  Realização: quintas  -
semanalmente - horário: 18 às 22horas.
Objetivos Gerais: atualizar quanto à ci-
rurgia ambulatorial e hospitalar - teoria;
desenvolver e publicar resenhas e rela-
tos de casos clínicos; aprimorar os pro-
cedimentos cirúrgicos ambulatoriais.

CAPACITAÇÃO EM IMPLAN-
TES OSSEOINTEGRÁVEIS

 Clínico e Laboratorial
Ministradores: Prof. Zélio Faeda ; Prof. Dr.
Rafael Silveira Faeda; Prof. Paulo Noguei-
ra Fracon; Prof. Esp. Regis M. Peporini Prof.
Esp. Flávio Dalto e profs. convidados.
     Duração: 10 mese: Sextas-feiras - Quin-
zenalmente . Horário: Das 8 às 14 hs.
Objetivos Gerais: desmistificar e simplifi-
car a tática da Implantologia, capacitando
para procedimentos cirúrgicos dos vários
sistemas de implantes existentes. Prepara o
profissional para: indicar, contra-indicar,
planejar e realizar procedimentos cirúrgicos
e a  indicação das próteses sobre implantes.

APERFEIÇOAMENTO EM
PRÓTESE SOBRE IMPLANTE
Teórico, Clínico e Laboratorial

Ministradores : Prof. Esp. Regis de Moraes
Peporini; Prof. Ms. Ronaldo Figueiredo de
Oliveira; Prof. Esp. Flávio Dalto; Prof. Dr.
Rafael Silveira Faeda e Prof. Zélio Faeda
Coordenador: Prof. Regis Peporini
Duração: 8 meses
Periodicidade: Sextas - feira - quinzenalmen-
te  Início: imediato.
Objetivo: Capacitar o cirurgião-dentista
para  planejar e executar as próteses sobre
implantes.

ATUALIZAÇÃO EM
PERIODONTIA

Teórico-clínico Ênfase em rege-
neração e estética gengival

Ministradores:  Dra. Flávia Adelino Su-
aid e equipe.Realização: Mensalmen-
te, as sextas-feiras. Horário: Das 8 as
17horas. Duração:  8 meses
 Objetivo: Capacitar os alunos a reali-
zarem procedimentos cirúrgicos rege-
nerativos e estéticos a partir de um pro-
tocolo clínico de diagnóstico e preparo
básico periodontal racional e eficien-
te.

ATUALIZAÇÃO EM
ESTÉTICA

Teórico  e clínico
Ministrador: Prof. Dr. Paulo Sérgio Qua-
gliatto  e equipe. Coordenador: Dr. Auro
Tomio Nisiyama
Duração: 8 Meses. Realização: terça e
quarta, 3ª semana do mês, das 8h30 ás
17 horas.
          Objetivo: Novas técnicas e materi-
ais para aprimoramento dos tratamen-
tos restauradores ESTÉTICOS, buscando
reconstruir a forma e função, as atuais
tendências e os novos conceitos da Odon-
tologia Estética e Adesiva.

ORTODONTIA
CORRETIVA FIXA

Teórico, Clínico  e Laboratorial
          Ministradores: Prof.  Ms. Antonio
José Borin Neto e Prof.  Ms. Raul Antonio
Pinto Neto e equipe.
Duração: 30 meses. Realização: segunda e
terça feiras  -  Periocidade : mensalmente.
Horário : 8 às 17 hs.

Objetivos Gerais: Oferecer treinamen-
tos intensivos: diagnóstico e mecânica
Typodont (Straight e Wire).

Teórico, Laboratorial e Clínico
Ministradoras:  Prof. Dr. André Minto  e
Profa.  Graciela Mazzei.
        NOVA TURMA EM 2019
Realização: Terças-Feiras - Semanalmente,
das 19 às 22h . Duração: 9 Meses/ 108
horas aula - horário: 19 às 22hs.
Objetivo: Transmitir aos alunos conheci-
mento clínico e teórico de todos os proce-
dimentos de dentística e próteses estéti-
cas, associados a técnicas de clareamen-
to e remodelação cosmética.

DENTÍSTICA REABI-
LITADORA ESTÉTICA

CIRURGIA
BUCO-MAXILO FACIAL

Teórico-clínico
Ministradores:Prof. Dr. Jorge Liporaci Jr. (Co-
ordenador), profª MS Alice Dias Petri e
professores convidados.
 Duração: 10 meses. Realização: Segundas-
feiras - semanalmente. Horário: 18:00 às
22:00 horas.
     Objetivo: Capacitar para realização de
Cirurgia Buco-Maxilo-Facial, nível ambu-
latorial básico e avançado. Informações:
www.jorgeliporaci-bucomaxilo.com.br

APERFEIÇOAMENTO E
Cursos cirúrgicos e clínico

Reserve sua vaga nos Cursos de Aperfeiçoament
Avenida do Café, 1080 - Ribeirão Preto - Fone: (16) 3630-0

     REABILITAÇÃO ORAL
Teórico, Clínico e Laboratorial

Ministradores: Prof. Ronaldo Oliveira  e
Prof. Regis Peporini e  professores convi-
dados. Coordenador: Gustavo Palma Oli-
veira.
Duração:  10meses - 20 módulos.
Periodicidade: Sábados - quinzena- das  8h
às 12 h e das 14 às 18 horas.
Início:  Abril de 2019.
Objetivo: Capacitar o cirurgião dentista a pla-
nejar e executar com excelência os diversos
tipos de reabilitação oral, através de forte em-
basamento teórico, laboratorial e clínico.

   CURSOS DE IMERSÃO
Teórico, Clínico e Laboratorial

Objetivo: Com objetvo de atualizar conhe-
cimentos e despertar o interesse da classe
para os avanços das várias especialida-
des serão promovidos no decorrer do ano
diversos cursos de Imersão, previamente
divulgados aqui. Acompanhe e participe!

Turma
Lotada

Turma
Lotada

Últimas
vagas

Últimas
vagas

Turma
Lotada

Prof. André
Minto

Prof.a.Flávia
Suaid Malheiros

Prof. Danilo
Oliveira

Turma
Lotada

Turma
Lotada

Turma
Lotada
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E PÓS-GRADUAÇÃO
os. Cursos de imersão. Ribeirão Preto

to ou Pós-Graduação  da APCD-Ribeirão Preto
0711 ou eap@apcdrp.org.br - Taxa de Inscrição: R$ 80,00

OBJETIVO: O curso tem como ob-
jetivo preparar o cirurgião-dentista,
técnica e científicamente, para a
prática de procedimentos intra e ex-
tra-orais, com excelência, dentro da
abrangência da harmonização oro-
facial.

MONTANDO TURMA P/ INÍCIO
EM SETEMBRO DE 2019

Ministradores: Profa Nicole Bet-
tiol  especialista em Harmonização
facial ( Coordenadora), Prof. Dr Levy
Nunes especialista, mestre doutor,
referência na área estética e de Har-
monização facial; Profa Dra. Isama-
ra Cavalvanti - especialista, mestre
e doutora, Referência em Odonto-
logia Legal e professores convida-
dos

FREQUÊNCIA: mensal - 18 meses.
Inscrições e informações:
(16) 3630 0711.

EAP lança
CURSO DE PÓS-
GRADUAÇÃO DE
HARMONIZAÇÃO

FACIAL
Profissionalizante

aprovado pelo CFO

CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO
Profissionalizante.

 APROVADOS PELO CONSELHO FEDERAL  DE ODONTOLOGIA

    Abertas as inscrições para 2019
Processo de seleção: análise curricular e entrevista.

PÓS-GRADUAÇÃO  EM
IMPLANTODONTIA

OBJETIVOS: Habilitar para a realiza-
ção de Implantes, Próteses sobre Im-
plantes, Cirurgias Reconstrutivas/
Avançadas e Plástica Peri-Implantar,
fundamentados em bases Científicas
e Biológicas.

NOVA TURMA 2020
Ministradores: Prof. Dr. Rafael Fae-
da - Mestre e Doutor em Periodon-
tia; Prof. Dr. Jorge Liporaci Jr (Coor-
denador)- Mestre em Cirurgia Buco-
Maxilo-Facial . Doutor em Ciências
Médicas.  E convidados.
FREQUÊNCIA: MENSAL  -  24 meses  -
Motores e Kits serão fornecidos pelo
Curso.

PÓS-GRADUAÇÃO
EM ORTODONTIA

OBJETIVOS:  Habilitar para diag-
nosticar planejar e tratar maloclu-
sões em crianças, jovens e adul-
tos com a técnica de arco contí-
nuo (Straight-wire) multivariada
usando miniimplantes e minipla-
cas e outros.

MONTANDO
NOVA TURMA 2019

Prof.  Ms. Antonio José Borin Neto;
Prof.  Ms. Raul Antonio Pinto Neto;
Prof.  Ms. Mario Lânia de Araújo e
Prof. Ms. Arnô Rodrigues Ferreira
Junior.FREQUÊNCIA: MENSAL  DURA-
ÇÃO: 36 meses

PÓS-GRADUAÇÃO
EM ENDODONTIA

OBJETIVOS:
Formar Especialistas em Endodontia
apresentando a Endodontia moderna,
de técnicas à instrumental. associa-
do uma formação básica essencial e
ampla carga horária clínica. A meto-
dologia aplicada proporcionará ao
Cirurgião-Dentista o aprendizado
necessário para atuar com segu-
rança e resolver os casos clínicos
do cotidiano.

 NOVA TURMA 2020
MINISTRADORES: Prof. Dr. José A. Brufato
Ferraz; Prof. MS Artur Rocha Martini,
Prof. Dr. Alexandre Bonini, Prof. Ms.
Danilo Alessandro Oliveira e Prof.
DURAÇÃO: 24 meses
FREQUÊNCIA: Mensal - Quartas, Quin-
tas e Sextas.

Profa Dra. Isama-
ra  Cavalcanti Prof. Dr. Levy

Nunes
Profa.  Nicole

Bettiol
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Principais características anatômicas, morfológicas e funcionais
relacionadas à fissura labiopalatal- Revisão de literatura

Duarte, FS; Ferreira, FSC; Rodrigues, JV; Candioto, LP. Universidade de Ribeirão Preto - SP.

Resumo: As fissuras labiopalatais são de-
formidades dento-faciais decorrentes de uma
formação incorreta nos processos embrioná-
rios do palato, possuindo etiologia multifato-
rial e acarretando diversas complicações aná-
tomo-funcionais para o indivíduo desde os
primeiros meses de vida. Apesar de possuir
fatores etiológicos desconhecidos, acredita-
se que essas más formações ocorram a partir
da combinação da predisposição genética e
fatores ambientais. As terapias cirúrgicas dis-
poníveis para correção dessas anormalidades
buscam não só proporcionar uma correção
anatômica da fissura lábio-palatina, como
também devolver a estética, mastigação, de-
glutição e outras funções associadas ao siste-
ma estomatognático como um todo. O pre-
sente estudo possui como objetivo central re-
alizar uma revisão de literatura sistemática à
respeito do tema, utilizando os bancos de da-
dos Google Acadêmico, SciELO (Scientific Ele-
tronic Library Online), MEDLINE/PubMed, LI-
LACS e em livros relacionados ao assunto. Por
meio disso, conceituar-se-à os tipos de fissu-
ras labiopalatais, os principais fatores etioló-
gicos responsáveis por sua ocorrência e as te-
rapias atuais para sua reconstrução por meio
de cirurgia buco-maxilo-facial.

Palavras-chave: fissura labiopalatal; cirur-
gia; fenda orofacial.

Introdução
As fissuras labiopalatais são deformidades

dento-faciais decorrentes de uma formação
incorreta nos processos embrionários do pa-
lato, possuindo etiologia multifatorial e acar-
retando diversas complicações anátomo-fun-
cionais para o indivíduo desde os primeiros
meses de vida (Nakata et al 2004). Essa mesma
deformidade pode ser abordada por muitos
autores como fenda orofacial, labial ou ainda
palatina.

No Brasil, dados epidemiológicos apon-
tam que para cada 650 nascimentos, um neo-
nato será diagnosticado com fissura lábio-
palatina (HCRA-USP, 2016). Apesar da baixa
incidência dessa anomalia congênita em nos-
so país, faz-se necessário ampliar os atendi-
mentos e melhorar a abordagem ao paciente
portador de tal acometimento (Operação Sor-
riso Brasil, 2010).

Para melhor entendermos as deformações
faciais como a fissura lábio-palatal, é de suma
importância compreender o processo a for-
mação do palato e todo o seu desenvolvimen-
to. Antes de ocorrer a formação do palato pro-
priamente dito, ocorre o desenvolvimento de
uma série de estruturas anatômicas da face,
como por exemplo a formação da cavidade
oral, o desenvolvimento das partes inferior,
média e superior da face, a formação do nariz,
seios paranasais e lábio superior (Moore et al
2012).

A formação do palato se divide em duas
fases, sendo elas o desenvolvimento do pala-
to primário seguida pela formação do palato
secundário. O palato primário começa a sur-
gir entre a quinta e a sexta semana do desen-
volvimento embrionário, das apófises fronto-
nasal e medial cuja união da origem ao seg-
mento intermaxilar. O segmento intermaxilar
tem três componentes, mas com foco no pa-
lato, o terceiro desenvolvimento é o mais des-
tacado, que é denominado de desenvolvimen-
to palatino cuja forma é triangular e os vérti-
ces posteriores darão origem ao palato pri-
mário (Sadler et al 2010).

Segundo o mesmo autor citado acima, o
palato secundário começa a se formar entre a
sétima e a oitava semana de desenvolvimento
na gestação, e decorre de uma junção das cris-
tas palatinas que a princípio estão voltadas
para baixo a cada lado da língua.Conforme
prossegue o contínuo crescimento, logo após
a sétima semana de desenvolvimento embri-
onário ocorre um rebaixamento aparente da
língua, fazendo com que as cristas palatinas
se elevem, fundindo-se com o palato primá-

rio.
Durante a fusão dos epitélios ocorre uma

adesão fazendo com que as células superfici-
ais sejam eliminadas enquanto as células ba-
sais se aderem, dando assim a formação das
junções e as linhas mediais, formando o pala-
to propriamente dito (Katchburian et al, 2012).

Como relatado nos processos anteriores a
respeito da fusão dos processos maxilares,
pode haver falhas nessas fusões, e quando há,
os processos nasais mediais podem resultar
em fissuras ou fendas labiais, que podem ser
de grau variado de comprometimento estru-
tural e estético-funcional. (Mjor I.A. et al 1990).

Tais falhas podem ter caráter hereditário
ou através de fatores ambientais como ano-
malias gênicas. Assim como o lábio tem rela-
ção de desenvolvimento com o palato, as fis-
suras podem chegar a atingir tal estrutura, sen-
do essa resultante de uma falha no crescimen-
to do mesênquima subjacente ao ectoderma
em formar todos os sulcos entre cada proces-
so de formação, pode se dar também até por
ausência do próprio tecido mesenquimal nessa
área.  (Avery J. K. et al 2006).

Revisão de literatura
1- A fissura labiopalatal e suas caracterís-

ticas
A fissura labiopalatal é uma má formação

craniofacial que possui etiologia multifatorial,
que pode incluir causas genéticas e ambien-
tais, acarretando assim alterações no embrião
(Nakata et al 2004). Por definição, são má for-
mações congênitas identificadas pela presen-
ça de fenda na região óssea ou mucosa da
abóbada palatina, podendo ser completas e
totais, fazendo com que a criança, ao nascer,
se encontre com inúmeras dificuldades e al-
terações (Figueiredo et al 2004).

Anatomicamente, as fissuras labiais ou
lábio-palatais podem ser bilaterais e podem
variar de tamanho, indo desde uma pequena
incisura no que se diz vermelhão do lábio su-
perior (caracteriza-ndo-se como uma fissura
incompleta) até os casos mais graves (fissura
completa), que vão do assoalho do nariz e se
estendem até o processo alveolar da maxila.
Tais deformidades são mais frequentes em
pacientes do sexo masculino em sua forma
unilateral (Martelli et al, 2012).

A malformação ocorre entre a 4ª e a 12ª
semana de gestação. Os fatores ambientais
podem estar relacionados com infecções,
agentes químicos, fármacos, drogas, vírus e
toxinas ambientais (Moore et al, 2012).

Apesar de possuir fatores etiológicos des-
conhecidos, acredita-se que essas más forma-
ções ocorram a partir da combinação da pre-
disposição genética e fatores ambientais. São
alguns dos fatores ambientais o etilismo por
parte da gestante, tabagismo, deficiência de
ácido fólico, uso de corticosteróides e terapias
com anticonvulsivante (Neville et al, 2016).

2. Classificação quanto às fissuras labio-
palatinas

Ao citar diretamente as características es-
pecíficas dessa malformação congênita, é
possível distingui-la em algumas classifica-
ções, caso a caso. A fenda palatina sucede de
uma fusão incompleta ou da falta de fusão
dos processos laterais do palato, ressaltando
que nos casos de menor gravidade, somente
o palato secundário apresenta a fenda o que
no exame deixa claro a úvula bífida (Carlson et
al, 1996). Por outro lado, quando a fenda tem
maiores proporções, acaba por envolver tam-
bém o palato duro, fazendo com que a fenda
possa chegar até a saliência alveolar, se carac-
terizando como lábio leporino (Steve e Lowe
et al, 2002).

A fenda palatina, por estar ligada aos lábi-
os leporinos, facilita o comprometimento da
linha média e, por isso, acaba se alastrando
até o palato mole em um ou em ambos os
lados (Wong et al, 1999).

As fissuras são classificadas em pré, trans
e pós forame (Faraj e André et al, 2007).

Pré-forame incisivo: onde a fissura é ex-
clusivamente labial, podendo ser unilateral di-
reita ou esquerda, ambas completas ou in-
completas, ou bilateral completa ou incom-
pleta.

Trans-forame incisivo: considerada a de
maior gravidade por atingir o palato duro, lá-
bio e a arcada alveolar, podendo ser unilateral
direita ou esquerda, ambas completas, ou en-
tão bilateral completa~

Pós--forame incisivo: que são fendas em
geral medianas, que podem existir apenas na
úvula, ir até o palato mole ou, como é normal,
envolver o palato duro, completas ou incom-
pletas.

Discussão
As reconstruções faciais e  -seu papel

social
Fatores sociais tem forte ligação ao paci-

ente portador de fissuras lábio palatais, inclu-
indo o seu reconhecimento frente a socieda-
de e a questão psicológica que envolve a sua
própria aceitação. Anomalias em suas estru-
turas como a fissura labiopalatal causam gran-
de estranhamento e adquirem uma importân-
cia muito relevante (Viana et al, 1994).

A criança irá se notar diferente das outras
por volta de 5 anos de idade, momento em que
ela irá tentar se isolar e desenvolverá um com-
portamento mais introspectivo, inibindo--se e
mantendo um comportamento mais reserva-
do. Isso pode se estender por toda a sua ado-
lescência e também ser levado à idade adulta,
o que requer uma atenção especial dos pais e
dos profissionais, buscando por um trabalho
integrado da equipe de saúde com dentistas,
médicos e psicólogos (Figueiredo et al, 2010).

Pelo fato da fissura palatina não acometer
somente as estruturas bucais, mas também a
cavidade nasal, as fissuras labiais interferem
de forma impactante na vida dos pacientes
no qual se refere a alterações funcionais, esté-
ticas e psicológicas visto que os portadores
apresentam maior índice de carie dental, pro-
blemas periodontais, fonação debilitada e má
oclusão, é de suma importância um tratamento
multidisciplinar para a resolução precoce das
deformidades gerando um tratamento me-
nos traumático ao paciente (SILVEIRA; WEISE,
et al, 2008).

Outro fato é que na dentição permanente,
a incidência de agenesias na área da fissura é
maior que a de supranumerário, porém quan-
do avaliada a dentição decídua, são mais en-
contrados dentes supranumerários. Pacientes
portadores de fissuras labiopalatais são mais
susceptíveis a apresentarem alterações no de-
senvolvimento dentário (Franco e Tavano et
al, 2008)

Tratamento
O tratamento da fissura labiopalatina é

bastante complexo começando por interven-
ção cirúrgica que varia de acordo com a clas-
sificação da fissura. O cirurgião pode utilizar
de diversas técnicas sendo acompanhado por
uma equipe multiprofissional, incluindo atu-
ação do fonoaudiólogo, cirurgião dentista,
pediatra e membros da equipe como psicólo-
gos, que atuam na orientação e aconselha-
mento dos pacientes e familiares.

Os principais objetivos do tratamento são
a melhora da estética do lábio e do nariz, be-
nefícios para a fala, linguagem e audição, saú-
de dentária e periodontal e desenvolvimento
psicossocial normal (Peterson et al, 2005).

Comumente, inicia-se o tratamento pelo
fechamento labial e posteriormente dos pala-
tos (Neville et al, 2016). O uso de dispositivos
para o modelamento dos palatos também é
uma alternativa possível, como o aparelho de
Latham (Peterson et al, 2005).

Os procedimentos mais comuns em ci-
rurgia bucomaxilofacial são queiloplastia, que
consiste no fechamento do lábio pela união
da pele, músculos e mucosa. Além disso, a
palatoplastia é também bastante utilizada em
reconstruções cirúrgicas, que busca impedir a

comunicação bucosinusal dos palatos e recu-
perar os músculos da face envolvidos com o
palato mole (Neville et al, 2016).

Conclusão
As fissuras labiopalatais configuram um

caso de má formação congênita pouco fre-
quente no Brasil mas possuem grande impac-
to bio-psico-social aos seus portadores, levan-
do ao comprometimento da estética, masti-
gação, deglutição e outras funções associa-
das ao sistema estomatognático, além de acar-
retar anomalias como agenesias, dentes su-
pranumerários, microdontias e mal oclusões.
Com isso, faz-se necessário sua compreensão
partindo de sua etiologia, causas e tratamen-
tos, com intuito de incluir socialmente e pro-
porcionar maior qualidade de vida aos seus
portadores.
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INDICA ESPECIALISTA

SALA COMERCIAL
PARA LOCAÇÃO  (SLS 201)

Conjunto comercial, amplo espaço,
recepção, 3 salas sendo 1 com wc, cozinha,

wc privativo, 1 vaga de garagem.
Edifício com portaria 24hr, controle de acesso,

monitoramento, estacionamento avulso,
excelente localização.

Aceita proposta
Tratar com Garcia ImóveisR$ 750,00
(16) 3977-9200

ALUGO SALA
POR PERÍODO

Com todos os equipamentos ( rx, autoclave,
prof, ultrassom, equipo...) R$400,00 por mês.
Ja incluso condomínio (secretaria, agua, inter-
net, telefone, faxina...). Linda clínica. Vila Seixas.

Tratar com Igor

 (16) 99161 9008

Seja indicado. (16) 3629 0628. (16)99135 0540A maior vitrine da Odontologia regional.

Fone 16 3635 2495
Rua Campos Salles, 1922

Vila Seixas - Ribeirão Preto /SP

CRO 88 485
Disfunção Temporomandibular e Dor

Orofacial. Odontologia Hospitalar.
Clínica Geral

Cirurgiã-Dentista
do HCFMRP-USP

Doutora em Odontologia
Restauradora na FORP/USP

         Prof. Dr. Augusto
Oliveira, PhD

Estética Orofacial

Cirurgia Bucomaxilofacial

Implantes Dentais

16 99745.5858 / 11 99600.5858
draugustophd@gmail.com              Augusto Oliveira

CROSP: 17.903

Rua Dr. João Palma Guião, 715

Alto da Boa Vista

Fone 16 3635 6320

Dr. Artur Rocha Martini CRO 43 329

Cátia Janjácomo Martini CRO 88 615

Clínica Geral - Endodontia

Rua Rui Barbosa, 1296- Centro - Rib Preto-SP
Fone (16) 3628 6330

Aluga-se sala para Dentista
Consultório completo, ótima localiza-
ção, recepcionista, estacionamento.

Tratar com Dra. Cátia
(16) 99760 9590
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VITRINE Odonto
Fale com o Técnico ou Consultor de Vendas

Consultores
de vendas e
assistência
Técnica
P/ Ribeirão Preto e região

Genivaldo
(16) 98244 3500
whatsapp

Maristela
(16) 98244 3534
whatsapp

Email: comercial@
universalodonto.com.br
www.universalodonto.com.br

Dentflex
Av. Thomaz Alberto Whately, 670

Parque Ind. Tanquinho - Ribeirão Preto SP

Consultor
de vendas
P/Ribeirão Preto e região

PedroTadeu
Sabbatelau

(16) 99132 3150 Claro

 (16) 98812 3992 Oi

(16) 2133 0000

pedrodent-flex@gmail.com

www.dentflex.com.br

Técnico em
Prótese
Dentária
P/ Ribeirão Preto e região

Márcio Pessica
CRO TPD 8058

(16) 3610 8969

Rua Claro Rosa, 65

Campos Elíseos .

Ribeirão Preto - SP.

Especialidade
•Implantes •Metalocerâmica

•Metal Free
•Estética em Geral

labpessica@hotmail.com

Soluções práticas e
econômicas em Proteção

Radiológicas

Físico
responsável:
Sergio Luiz Rocha

ABFM- RD001

Fone/ Fax
(16) 3627 2636
(16) 3441 7265

contato@ms
medical.com.br

•Levantamento Radiométrico
•Testes de Controle de qualidade

•Upgrade Comando de Raio X
•Comercio de ¨Raio X recondicionado

•Assessoria em Física Médica
•Manutenção em Raio X Odontológico

www.msmedical.com.br
  Rua José Peri, 475 - Nova Ribeirania

Ribeirão Preto – SP.
(16) 98123 9854

(16) 98219 7075

Consultor
de vendas
e assistência
técnica
P/ Ribeirão Preto e região

Rafael Rosato
(16) 3441 1026
(16) 30191934
        (16) 99171 6315

Rua Paraná, 359 -
 Ipiranga
Ribeirão Preto-SP

auxiliumodonto@hotmail.com
www.auxiliumodonto.com.br

Revenda/Assistência

Assistência Técnica Multimarcas
nos segmentos
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S.I.N. Implant System com filial em Ribeirão Preto
 Através de uma parceria com a Interdental foi inaugurada a filial da S.I.N. em Ribeirão Preto,

na Rua Adolfo Mantovani, 332, no Jardim Califórnia
Com a presença de um público seleto,

especialistas em Implantodontia, membros
da comunidade científica e lideranças da clas-
se local, no dia 27 de março, foi inaugurada a
filial da S.I.N. em Ribeirão Preto, na Rua Adol-
fo Mantovani, 332, no Jardim Califórnia. Re-
ferência mundial em implantes dentários, a
S.I.N. Implant System firmou parceria, em
Ribeirão, com a Interdental, tradicional em-
presa de comercialização de produtos odon-
tológicos na região, fundada há 38 anos.

Com o estoque avançado desta unidade,
a expectativa é de, no mínimo, dobrar as ope-
rações comerciais na área da região metro-
politana de Ribeirão Preto.

Com isso, os produtos são oferecidos
para profissionais de Ribeirão e de cidades
do entorno, por uma equipe de vendas dedi-
cada. Com a nova filial, serão, ao todo, dez
unidades no País, comercializando, com ex-
clusividade, os produtos da S.I.N.

Estiveram presentes na inauguração
Wanderley Costa - diretor comercial e Ales-
sio Di Risio - diretor industrial da S.I.N.,  além
de  integrantes da equipe regional, Márcio
Tassinari e Alexandre Farinha -  diretores da
Interdental,  Dr. Regis Peporini - pres. da
APCD-Ribeirão Preto.

Para marcar a inauguração da filial, o
embaixador da S.I.N. Implant System, Doutor
Heitor Cosenza, reconhecido profissional na
área de implantodontia, ministrou a palestra
"Considerações protéticas sobre o sistema
Unitite: Premium também na hora de cons-
truir perfil de emergência."

"Abordamos aqui importantes princípios
para restauração pouco traumática no posi-
cionamento do implante, abordagens previ-
síveis encontradas na Literatura Científica,
foi demonstrado o uso do UNITITE,  a sua ca-
pacidade de utilização em diferentes situa-
ções, mostrei a realização de enxertos tanto
em tecido ósseo quanto tecido mole  e, no fi-
nal, o manejo protético, com produtos efica-
zes e simples de manejar.", ressaltou o prof.
Cozenza.

Após a palestra, foi oferecido um coque-
tel, momentos agradáveis de confraterniza-
ção.

Mercado e parceria Interdental - A S.I.N.
vem ampliando significativamente a sua par-
ticipação no mercado internacional, além de
solidificar, cada vez mais, no mercado nacio-
nal.  Segundo Wanderley Costa -a expectati-
va da S.I.N., com o estoque avançado na filial
Ribeirão Preto, é conquistar novos usuários
do sistema S.I.N.

"Somos um dos líderes globais no segmen-
to. Esta região de Ribeirão Preto é muito im-
portante para nós, encarando o desafio de
trazer o estoque avançado de produtos para
a nova filial, a expectativa é de, no mínimo,
dobrar as operações nesta região. A parceria
com a Interdental significa muito para isso"
ressalta Costa.

De acordo com Marcio Tassinari, o mer-
cado está, cada vez mais, competitivo e o
momento é para se reinventar.

"Quando unimos duas forças, maiores são
recursos para fazer frente aos desafios. A S.I.N.

é uma indústria de expressão na área de im-
plante e, aliada com a nossa participação e
experiência no mercado regional, tem tudo
para ser um casamento perfeito, para atingir
os objetivos propostos", comenta Tassinari.

Lançamento de produtos - Quanto aos
produtos, Alessio Di Risio - diretor industrial,
destaca o lançamento, em 2019, da linha Pre-
mium Comodits, tecnologia nacional, resul-
tado de ampla pesquisa, com diferenciais exis-
tentes somente no exterior e também o  pré-
lançamento do Kit de Cirurgia Guiada, tanto
no CIOSP como no IDS da Alemanha, cuja
comercialização terá início em maio próxi-
mo.

"A demanda de clientes interessados tem
sido enorme, tanto do Kit, quanto do SWplus,
implante mais comercializado até o momen-
to", diz Risio, adiantando que para 2020 estão
sendo desenvolvidos novos lançamentos,
entre eles o implante de Zirconia".

Para cada novo tipo de implante dentário
que coloca no mercado a S.I.N. realiza pes-
quisas junto às principais faculdades de odon-
tologia do mundo, como Universidade de
Gotemburgo (Suécia), Universidade do Mi-

chigan (EUA), Ku Leuven (Bélgica) e New York
University (EUA), além da Universidade de São
Paulo.

Um dos fatores-chave para o sucesso  é
a nanosuperfície ativados, utilizada nas li-
nhas Unitite e Strong SW Plus. Graças à essa
tecnologia de ponta, os implantes da mar-
ca brigam de igual para igual com os mai-
ores players internacionais. Atualmente,
10% da produção da matriz brasileira é ex-
portada.

S.I.N. - Com uma trajetória de conquis-
tas apoiada em simplicidade, inovação e tec-
nologia, a S.I.N. Implant System é uma refe-
rência global. A marca atua no mercado des-
de 2003, oferecendo linhas de implantes den-
tários, além de componentes protéticos.  A
excelência em qualidade dos produtos é ga-
rantida e comprovada por meio de certifica-
ções nacionais e internacionais. Em 2009, o
controle acionário da S.I.N.  passou para o
fundo de investimentos Southern Cross
Group, equity firm líder e mais antigo dedi-
cado ao mercado latino-americano, com mais
de U$ 2,8 bilhões investidos em 38 empresas
em todo o continente.

A iniciativa de instalar a filial da  SIN Im-
plantes em Ribeirão foi bastante elogiada pe-
los profissionais presentes na inauguração.

"É muito bom ver solidificada a parceria
de duas grandes empresas: a Interdental e a
S.I.N., e poder contar com um centro de distri-
buição regional em nossa cidade. Todo ano,
conhecemos seus lançamentos, com tecnolo-
gia avançada no CIOSP e aqui na APCD-Ri-
beirão Preto tem interagido nos cursos, dispo-
nibilizando seus recursos tecnológicos para a
classe. A Regional está sempre de braços aber-
tos para novas tecnologias."
Dr. Regis Peporini – presidente da APCD-RP.

"A S.I.N. com sua tecnologia de ponta, pri-
vilegia a nossa região, uma das mais expressi-
vas do estado, com esse centro de distribuição
regional, com uma excelente estrutura para os
cursos com seus embaixadores".
 Talita C. Silva – Implantodontista de Bata-
tais.

"A palestra foi excelente, casos clínicos do
dia a dia do consultório, o material do Dr. Hei-
tor Cozenza é excelente e a qualidade do im-
plante da S.I.N., dispensa comentários, é de
primeira linha. A parceria S.I.N. e Interdental
privilegia os implantodontistas de Ribeirão
Preto e região. E o espaço aqui é excelente, ofe-
rece cursos e palestras, muitos deles gratuitos,
voltadas para a aplicação prática imediata".
José Paulo Zanetti – implantodontista de
Ribeirão Preto.

"A Palestra foi muito interessante pela sua
abordagem, o tecido conjuntivo e toda a parte
periodontal envolvida nos implantes, foi muito
enriquecedor, despertou o meu interesse, in-
clusive, para a Periodontia voltada para a Im-
plantodontia; e contar com o centro de distri-
buição da S.I.N. aqui é muito bom".

Dra. Danila Kakumo – Implantodista de
Ribeirão Preto.

A maior proximi-
dade da S.I.N. agrada

os profissionais

Wanderley Costa  e Alessio Di Risio, com a equipe regional da SIN.Após a palestra, a confraternização dos participantes do evento.

 Prof. Heitor Cosenza, Márcio Tassinari, Wanderley Costa, Alessio Di Risio e Alexandre Farinha.

 Prof. Heitor Cosenza ministra palestra para cirurgiões-dentistas, como parte da programação da inauguração da  filial da S.I.N. em Ribeirão Preto.
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As novas turmas movimentam a EAP
Eles pretendem terminar 2019 com conhecimentos e técnicas atualizadas

alguns em Cirurgia, outros Endodontia. Para isso, contam com os cursos da APCD-RP.

O foco dessas aperfeicoandas é a cirurgia, para isso estão atulização com equipe do dr Jorge Liporaci.

A indicação de colegas, o prestígio e conhecimento dos profesores foram fatores determinantes para a escolha da EAP Dr. Rapahel Baldacci.

Entusiasmados com a interação com os colegas e com as perspectivas de ampliar seus horizontes, trocam ideias enquanto aguardam  a aula na EAP Dr. Raphael Baldacci.

A nova turma de aperfeiçaomento
em Endodontia, com o mestre
Artur Martini, muitos risos e  muita
disposição para a primeira aula
prática na Clínica da EAP
Dr. Raphael Baldacci.

Prof. Brufato Ferraz e Pedro Sabatellau da Dentflex.
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Coquetel de inauguração da SIN em Ribeirão Preto

Wanderley, Alexandre, Alessio e Márcio: um brinde pela parceria
e inauguração da filial da SIN Ribeirão Preto.

Dr. Regis Peporini  (APCD-RP), com  Marcio Tassinari ( Interdental),  Wanderley Costa e Alessio Di
Risio ( SIN) e  Alexandre  Farinha (Interdental) .

Dra. Daniela Kacumo, Lene - consultora de vendas da SIN, Regis Peporini -
pres.da APCD-RP, Dr. Matheus e Dra. Talita C.Silva.

Drs. José Paulo Zanetti,  Dr. Regis Peporini
e Dr. Paulo Fracon.

Dr. Ronaldo Silva e Dr. Heitor
Cosenza.

Bruna (SIN), Andressa  e Graziele (Interdental),
 Bruno e Claudia ( SIN)

João e Juliana da Dentlab, Dra. Simone Bocardi
e Dra. Rejane Barbieri.

Equipe Interdental reunida no coquetel: André, Gustavo,
Edna, Graziele, Andressa, Adriano, Marco e Eduardo.

José Roberto Buraneli  (16) 99133.1013,
Matheus Martins Buraneli  (16) 99341.7007

www.amjequipamentos.com.br.

Vendas Assistência Técnica
 em Aparelhos Odontológicos

MULTIMARCAS

. Comercialização de equipamentos médicos e odontológicos;
. Manutenção Preventiva e Corretiva, em equipamentos médicos e odontológicos

Com Backup, Peças Originais, agilidade na Manutenção e Garantia.

Rua Isaias José Ferreira no 907, Jardim Palmares
Ribeirão Preto - SP  / Fone (16) 3967-3771

 contato@amjequipamentos.com.br
www.amjequipamentos.com.br.

AAssistência técnica autorizada
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Cumprimentos
aos Aniversariantes Curso de Fibrina Rica em

Plaquetas e Leucócitos
Profissionais interessados nos protocolos e experiência clínica fazem  o curso.
O Curso habilita os cirurgião-dentis-

ta, clinico geral e das várias especialida-
des da Odontologia, na técnica de pre-
paro L-PRF, com excelência.

 O curso realizado das 8 às 18 horas,
alertou para os fatores que podem com-
prometer a qualidade da L-PRF, e de-
monstrou como obter bons resultados,
como ajustar os diferentes protocolos
para as diferentes centrífugas.

De acordo com Dr. Michel Messora,
o importante é saber o passo a passo
de cada protocolo de produção da L-
PRF e as possibilidades de associações
com biomateriais e aprender a produzir
membranas de L-PRF e associá-las com

diferentes
biomateri-
ais e enxer-
tos ósseos.

As indi-
cações da
L-PRF na
cirurgia e
e s t é t i c a
orofacial e
os relatos
de exce-
lentes re-
sultados foi o que despertou o interes-
se do cirurgião-dentista Dr. Márcio Ga-
gliardi, para os Cursos de Fibrina.  Atu-

ando, há anos, em consultório particular
e no serviço público de Pedregulho, o
profissional de Odontologia quer am-
pliar o uso do procedimento no seu con-
sultório.

Por indicação dos colegas, a qualifi-
cação e seriedade do ministrador, no
ano passado, em maio de 2018, fez o
curso de introdução do LBRF, retornan-
do nesta edição devido a maior carga
horária e o enfoque mais aprofundado.

"Estou usando em procedimentos cirúr-
gicos, vou começar a usar nos tratamen-
tos estéticos. Com as pesquisas, as indica-
ções vão ampliando, por isso a necessida-
de de estar sempre acompanhando e se
atualizando", afirma Gagliardi.

Salienta ele: "Estou muito entusiasma-
do com o uso do L-PRF, é um avanço para
Odontologia, usar o próprio componente
do paciente para reabilitá-lo, comprova na
prática o dito popular: a cura está no seu
próprio corpo".

MacSeg Certificação digital
Segurança no mundo digital

Para garantir a autenticidade das transações online, tornando-as,
de fato, confiáveis, o melhor mesmo é contar com o respaldo de
uma assessoria especializada.  Para isso existe a Macseg Certifica-
ção Digital, fundada em 2006, foi a primeira empresa a atuar na
gestão de documentos eletrônicos no interior do estado de São
Paulo. Vinculada à multinacional brasileira VALID Certificadora Digi-
tal, oferece atendimento personalizado por meio de uma equipe
qualificada.

A Macseg está apta a obter o certificado digital, uma identidade
eletrônica para pessoas físicas e jurídicas, que permite a realização
de transações online com autenticidade e proteção de informações.

“Cuidamos dos nossos clientes com ética e sigilo, prezando pela agi-
lidade na emissão do certificado digital e na gestão de documentos ele-
trônicos”, resume Serafim Cunha - diretor da Macseg.

Macseg: matriz da empresa em Ribeirão Preto. Filiais em várias
cidades da região: Altinópolis - Brodowski - Cajuru - Guaxupé - Mo-
coca - Morro Agudo - Pitangueiras - Santa Rosa de Viterbo - São
Joaquim da Barra - Sertãozinho.

 Saiba mais : http://www.macsegdigital.com.br

“Cuidamos dos nossos clientes com
ética e sigilo, prezando pela agilidade
na emissão do certificado digital e na
gestão de documentos eletrônicos”,

Serafim Cunha - diretor da Macseg.

 Macseg Certificações Digitais, matriz  em Ribeirão Preto : av. Plinio de Castro Prado, 288 conj. 59.
Fone (16) 3101 3232 . whatzapp ( 16) 98820 6420. Filiais em várias cidades da região.

http://www.macsegdigital.com.br

01/04
Erick Ricardo Silva
Lilian Souza Ferreira de Almeida
Sergio Peres Junior
Maria Neusa Bonette Valente
02/04
Angela Mantovani
Pamela Santos Caetano
Rosa Angelica Bertini Camargo
03/04
Izabel Cardoso Marques Cilento
Marcio Fernando Morais Grisi.
04/04
Laura Bullamah Stol Seixas
Jorge Aparecido Brienza
05/04
João Carlos Queiroz Camarinha
06/04
Angelica Beatriz Geraldi Mancin
Artur Belém Novaes Junior
Beatriz Couto Marchezi
Camila Martinus P. de Figueiredo
Marcus Vinicius Gallo Franca
Thamires Branco
07/04
João Moura Neto
Vivian Youssef Khrouri
Victor Tersigni da Costa Mello
08/04
Carlos Alberto Mosquini
Davidson Fonseca
Josete Oliveira Carvalho
Ruth Helena Isabella Teani
09/04
Walter Marques da Silva Junior
10/04
Isadora Pimenta Rocha
Mirela Vasconcelos Camillo
11/04
Roberta Ferrarrini Gomes da Costa
Marcio Caneppele Santarem
Mauricio Martins Provinciatti
12/04
João Paulo de oliveira Guizzilene
13/04
Silvio Cesar  Salla Borges
Karina Monney P.Ferrão de Azevedo
14/04
Fatima Ap. Moressi Sasso
Marcio André Gagliardi Borges
Tatiana Camilo Rodrigues G. Gonçalves
15/04
André Borges Cardoso
Cid Fernandez
Marcia Helena Nascimento Calçado
Natalia  Cristina Dario
16/04
Cassio Antonio Benvuto
Leilani Iossi
Lierci Gasparini Devito
Isadora Almeira Poscidonio
Larissa Stangari
Sergio Narciso Marques de Lima
17/04
Adilson de Freitas
Maraina Esperança Bruniera
18/04
Bruno Adolpho Oliveira
Marsal Moretto Noboa
Paulo Nogueira Fracon
19/04
Edme de Mello Oliveira
20/04
Amaro Sergio da Silva Mello
Larissa Almeida do Nascimento
Rafael Hayakibara Sturaro
Rogerio Orsi Filho
21/04
Felipe Marzola
Amanda Cristina Raspa Mourão
22/04
Carlos Henrique Jacob Kater
Paulo Roberto de Siqueira
23/04
João Victor de Oliveira
25/04
Daniela Maria Diaz Reyes
José Lazaro Borges Correa
Karina Patrão Serra Guerra
26/04
Ana Elisa de Lia Souza Ariede
José Roberto Souza Pires
Luciane Leone Garbin Savarese
Renata Simione Menezes
27/04
Antonio Sergio Ferreira de Freitas
Gabriela Mariela Schiacetto Lessi
28/04
Mario Lania de Araujo
29/04
Isabela Poterio dos Santos Hinz
Marcia Beatriz Olivieira Martins
30/04
Mariangela Terra Nogueira

Estou muito entusiasmado com
o uso do L-PRF, é um avanço
para Odontologia, usar o pró-
prio componente (sangue) do
paciente para reabilitá-lo,
comprova na prática o dito
popular: a cura está no seu
próprio corpo".
Marcio Gagliardi

Prof. Michel Messora e participantes do Curso.
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Consultorde vendas:  Zé Roberto
 (16) 3013-5646    (16) 99165 1802.

Atendimento  das 08:30 às 12:00  e 14:00 ás 19:00.
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