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Curso de pós-graduação
em Harmonização Facial

Professores  Borin Neto, Mario Araujo e Raul Pinto Neto, e as formandas do Curso de Pós-Graduação em  Ortodontia,
em Confraternização no Coco Bambu. Nova turma está sendo montada para início no segundo semestre.

Novos especialistas em Ortodontia

Com 18 meses de duração, o curso tem carga horária de 576 horas. Início previsto para setembro.
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APCD Jaboticabal
sedia reunião do CORE

A Regional Jaboticabal, sediou, no dia
13 de abril, reunião do CORE – Conselho
das Regionais da Associação Paulista de
Cirurgiões-Dentistas.

Presentes Dr. Juscelino Kojima,
pres.do CORE, Dr. Wilson Chediek, pres.
da APCD Central, Hélio Francisco dos
Santos e Dr. Marcelo Ribeiro, coord. da
Macro 5, além dos representantes das
Regionais, entre eles, Dr. Regis Peporini
e Dr. Artur Martini da APCD Ribeirão Pre-
to.

A APCD Ribeirão Preto, diante do for-
te apelo do mercado para os tratamen-
tos estéticos funcionais voltados para a
harmonia da face, lançou o curso de Pós-
graduação em Harmonização facial.

Embora, não seja uma exigência, a
Pós-Graduação é
fundamental para
aqueles que quei-
ram se aprofundar
e fazer a diferença
no mercado, cada
vez mais exigente.

Nesta edição,
entrevista exclu-
siva com o prof.
Dr. Levy Nunes.

Curso Habilitação
em Terapias

Complementares
em Laserterapia
Curso intensivo. Três turmas:

uma de 20 a 25 de maio ( lotada),
outra 15 a 20 de julho e a terceira
de 7 a 12 de outubro.

Ministradora: Profa; Dra Rosane
Lizarelli. Aprovado pelo CFO.
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Não obrigatoriedade da
contribuição sindical

Dr. Robson Firmino - advogado. Pag.2
•••

O papel do Legislativo na
atualidade e a importância da
representatividade política na

construção da Democracia
Dr. Bertinho Scandiuzzi. Pág.2

•••
CIENTÍFICO: Cisto dermóide
facial. Acesso extraoral para

enucleação cirúrgica.
Prof.Dr.José Augusto de Oliveira, Cirur-

gião Bucomaxilofacial.  Pág. 12

LEIA OS ARTIGOS

Profs (as) Nicole Bettiol, Levy Nunes, Thiago Nunes e Isamara Cavalcanti, com participantes
 do Curso de Toxina Botulinica  e Preenchimento Orofacial, na Clínica da EAP da APCD-RP.

Cursos de Ortodontia
Montando novas turmas os Cursos

de Aperfeiçoamento e Pós-Graduação
em Ortodontia. Início no começo do se-
gundo semestre

 Informações: (16) 36300711.
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POLÍTICA

O papel do
Legis lat ivo
na atualidade

    Sem acomodação

 DICAS ÚTEIS WOSON  ”Chegamos para abrir novos caminhos.”

DIREITO E DEVERES Dr. Robson
 Firmino

EEmpregados, empregadores e profissionais liberais não
estão obrigados a recolher a contribuição sindical

A contribuição sindical, desde a reforma trabalhista que en-
trou em vigor em 2017e com a publicação da medida Provisória
n°. 873/2019, deixou de ser obrigatória. Os trabalhadores, empre-
gadores e profissionais liberais precisam manifestar expressamen-
te a vontade de contribuir para o sindicato da categoria. Sem essa
manifestação, não estão obrigados a recolher a contribuição.

A contribuição sindical foi regulamentada nos artigos 578, 579
e 587 da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), que assim dis-
põem: Art. 578.  As contribuições devidas aos sindicatos pelos
participantes das categorias econômicas ou profissionais ou das
profissões liberais representadas pelas referidas entidades serão
recolhidas, pagas e aplicadas na forma estabelecida neste Capítu-
lo, sob a denominação de contribuição sindical, desde que prévia,
voluntária, individual e expressamente autorizado pelo emprega-
do.  Art. 579.  O requerimento de pagamento da contribuição
sindical está condicionado à autorização prévia e voluntária do
empregado que participar de determinada categoria econômica
ou profissional ou de profissão liberal, em favor do sindicato re-
presentativo da mesma categoria ou profissão ou, na inexistência
do sindicato, em conformidade o disposto no art. 591. (Redação
dada pela Medida Provisória nº 873, de 2019-§1°).

A autorização prévia do empregado a que se refere o caput
deve ser individual, expressa e por escrito, não admitidas a autori-
zação tácita ou a substituição dos requisitos estabelecidos neste
artigo para a cobrança por requerimento de oposição. (Incluído
pela Medida Provisória nº 873, de 2019)“§2º. É nula a regra ou a
cláusula normativa que fixar a compulsoriedade ou a obrigatorie-
dade de recolhimento a empregados ou empregadores, sem ob-
servância do disposto neste artigo, ainda que referendada por ne-
gociação coletiva, assembleia-geral ou outro meio previsto no
estatuto da entidade. (Incluído pela Medida Provisória nº 873, de

2019)Art. 587.
Os empregadores que opta-

rem pelo recolhimento da contri-
buição sindical deverão fazê-lo no
mês de janeiro de cada ano, ou,
para os que venham a se estabele-
cer após o referido mês, na oca-
sião em que requererem às repartições o registro ou a licença para
o exercício da respectiva atividade. (Redação dada pela Lei nº 13.467,
de 2017).

Ademais, a partir da publicação da referida Medida Provisória
873, realizada em 01.03.2019, as contribuições sindicais dos traba-
lhadores para os sindicatos não poderão mais ser descontadas
diretamente do salário. A Medida Provisória (MP) determina que o
chamado imposto sindical deva ser pago exclusivamente por bo-
leto bancário e não mais através de desconto na folha de paga-
mento do trabalhador.“Aliado a isso, consta ainda na MP que as
contribuições devidas aos sindicatos pelos participantes das cate-
gorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais re-
presentadas pelas referidas entidades serão recolhidas, pagas sob
a denominação de contribuição sindical, desde que prévia, volun-
tária, individual e expressamente autorizado pelo empregado. Por-
tanto, a partir da reforma trabalhista e da vigência da MP 873/2019,
as contribuições sindicais somente poderão ser cobradas pelos
sindicatos se o trabalhador, empregador e profissional liberal au-
torizar prévia, voluntária e individualmente, por meio de boleto
bancário.

Robson Vitor Firmino, advogado, especialista no Direito Médico,
Odontológico e da Saúde e em Direito Empresarial e Trabalhista, inscrito na

OAB/SP nº. 284.563-B.https://www.instagram.com/advogadodasaude ou http:/
/www.firminoadvocacia.com.br

Eis que todos os nossos cursos estão com as tur-
mas formadas, a maioria lotadas, e agora é só colocar
a mão na massa e primar para oferecer, aos cirurgi-
ões-dentistas que nos confiaram a tarefa de promover
a atualização, um curso de excelência. Em nossa EAP
vão conhecer novos materiais e técnicas, para levar tec-
nologia de ponta para seus consultórios. Fora isso,  num
convívio agradável em nossa associação, poderão tro-
car experiências, energias, ganhar novo folego para en-
frentar, firme e forte, os desafios do mercado. Olha
que são muitos, todos os dias novas descobertas e o
cliente, cada vez mais informado e exigente, querendo
um sorriso perfeito.

   Então, é ir em frente, contextualizando os avan-
ços, compartilhando conhecimentos e experiências, afi-
nal antes de mais nada somos clínicos, e preparar mais
essas turmas de profissionais para colocar ao alcance
da nossa população uma  Odontologia de excelência

Para o segundo semestre teremos novas turmas.
Duas de Pós-Graduação, uma em ortodontia, que já
formou várias turmas e outra de Harmonização Facial,
curso novo, lançado recentemente, formando sua pri-
meira turma. A procura está sendo enorme e, infeliz-
mente, as vagas são limitadas. Iniciaremos também o
Curso de Aperfeiçoamento em Ortodontia, para isso
estamos montando nova turma.

Fora isso, estaremos com muitos cursos de imer-

são, que são decisi-
vos para despertar os
profissionais para os
novos recursos nas
várias especialidades
da Odontologia. Em
maio, teremos o Cur-
so de Habilitação em
Laserterapia Biofotô-
nica Orofacial com a
prof.a Dra. Rosane Li-
zarelli e equipe e o
Curso de Técnicas Li-
ghting Concept com
o prof. Dr. Levy Nu-
nes e equipe. Outros
serão realizados no
decorrer do ano.
Então, se inclua em
algum curso, partici-
pe das atividades de sua Associação. Afinal você cirur-
gião-dentista associado é a razão de ser de tudo isso.

Maio é o mês em que se comemora o Dia das Mães,
a elas, que perpetuam a vida, desejamos muitos dias
felizes, no convívio com aqueles que lhes são os mais
precisos: seus filhos.

Abraço a todos,

Dr. Regis Peporini - presidente da APCD-Ribeirão Preto

A população está cada vez
mais atenta aos atos e atividades
parlamentares. A interatividade

Digital, conjuntamente com a aprovação da Lei de acesso à
Informação, à chamada “Lei da Transparência”, aproximou o
legislativo da população, criando um processo de responsa-
bilização democrática, ao meu ver mais fortalecido. Isto por-
que, quanto mais informações confiáveis, relevantes e opor-
tunas os agentes políticos disponibilizarem à população, maior
efetividade terá seus instrumentos institucionais (legislativos)
e consequentemente assegurará que a Administração Públi-
ca seja eficiente, responsiva e livre de corrupção.

Como mecanismo de indução nas decisões governamen-
tais e de colaboração na formulação de políticas públicas, a
participação popular, se apresenta como essencial para a for-
mação da cidadania. E para que esta democracia participativa
se efetive, necessário se faz que os agentes políticos permi-
tam a atuação direta e pessoal da cidadania na elaboração
dos planos e ações do Poder Público.

Neste sentido, como representante do povo na Casa Le-
gislativa, procuro ouvir à todos, à todas as manifestações da
sociedades, sempre atento para os problemas da cidade e da
coletividade, que é um dos meios que tenho como represen-
tante eleito de dar voz aos representados, na busca da cons-
trução de um governo Democrático.

Em tempos de crise política institucional, o que mais se
discute é a redução do número de vereadores e, infelizmente,
esquecemos, de enriquecermos os debates, com a importân-
cia da representatividade política para a construção da
Democracia.Sendo esta a participação popular no governo,
por intermédio de representantes eleitos, por meio do voto. O
legislativo, teoricamente, é o poder que dá voz à população,
representa diretamente seus anseios e tem ou deveria ter par-
ticipação direta nos rumos deste.

Acontece que o legislativo, como os demais poderes, pas-
sa por uma crise institucional, principalmente, quanto à sua
credibilidade. Mas, é importante dizer, que estamos em fase
de reconstrução, maior transparência quanto aos gastos, dis-
ponibilização de dados quanto aos trabalhos dos vereadores,
maior participação popular por meio de audiências públicas,
comissões, dentre outras. Isto possibilita também um grau
maior de representatividade da vida pública. Ribeirão Preto
tem 694.543 habitantes de acordo com o IBGE. A Constituição
Federal em seu art.29, inciso IV, “J” dispõe que o limite máxi-
mo de cadeiras para nossa Casa Legislativa seria de 27 vereadores.

Há, portanto, uma relação de conexão entre representa-
dos (habitantes) e representantes (vereadores), quanto maior
o número de habitantes, maior deverá ser sua representativi-
dade política. Sendo assim, o sistema político, o processo demo-
crático precisa ser discutido, posto à disposição da popula-
ção, ou seja, dos representados, por meio de canais de diálogos,
consultas populares, audiências. A população (representados)
precisa conhecer o sistema político, reconhecer a sua impor-
tância institucional, construir e reconstruir a sua história.

O que não podemos é apenas jogar para opinião pública
que apenas a redução do número de vereadores aumentará
ou fortalecerá o grau de representatividade e responsabilida-
de dos agentes políticos. Quiçá do processo democrático.
Atualmente nossa Lei Orgânica Municipal dispõe que o nú-
mero máximo de vereadores é de 22, então sou a favor de 22.

Mas sempre estou aberto às discussões para o fortaleci-
mento do processo democrático, a representatividade políti-
ca, por meio do voto é uma conquista histórica e, precisamos
tomar cuidado para não banalizarmos às discussões e retro-
cedermos nesta conquista tão importante para a construção
de nossa Democracia, por simplesmente achar que todos os
‘políticos são iguais’.
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Será realizado, no dia 13 de maio, o
curso de Técnica Lighting Concept LN
com o prof. Levy Nunes e equipe da
APCD-Ribeirão Preto. No programa a
Bichectomia, a Biomodelagem do
Malar e a Lipo Enzimática de Papada. O
Curso com carga horária de 12 horas,
terá início as 8h da manhã, com término
previsto para as 20 horas.

O objetivo é capacitar o cirurgião den-
tista na remoção da bola de Bichat. No
programa: Anatomia, Técnicas anestési-
cas, Terapêutica aplicada, Técnica cirúr-
gica da Bichectomia, cuidados pós ope-
ratórios, intercorrências pós cirúrgica.

O curso ministrado pelo Prof. Dr. Levy
Nunes e prof. assistente Thiago Nunes e
pelas profas. especialistas Nicole Bettiol
e Isamara Cavalcanti trará abordagem
teórica pela manhã e clínica a tarde.

O prof. Levy Nunes e equipe apre-
sentam técnica Cirúrgica totalmente se-
gura. O prof. Levy traz na bagagem mais
de 3600 cirurgias realizadas Referência
na Harmonização Facial ministra cursos
ministrados no Brasil, Portugal, Espanha
e USA(Harvard).

Faz parte do conteúdo do curso: ana-
tomia Aplicada; Técnicas Anestésicas; Te-
rapêutica Aplicada; Princípios das Cirur-
gias Faciais; Técnica Cirúrgica da Bichec-
tomia; cuidados pós-operatórios; Inter-
corrências pós cirúrgicas. Lipo Enzimáti-
ca de Papada e   BioModelagem de
Malar

Reserve sua vaga: 16 3630 0711 

Técnicas Lighting
Concept com
Levy Nunes

e equipe

O Curso de Pós-Graduação com 576 ho-
ras, tem duração de 18 meses. Os de imersão
de 12 a 24 horas, dependendo do programa.
O próximo, de 12 horas, será no dia 13 de
maio, com apenas algumas vagas.

A APCD Ribeirão Preto, diante do forte
apelo do mercado odontológico, para os tra-
tamentos estéticos funcionais voltados para
a harmonia da face, continua promovendo
os cursos de imersão e lançou, para início em
setembro, o curso de Pós-graduação em Har-
monização Facial na modalidade Especiali-
zação.

Embora, não seja uma exigência, a Espe-
cialização é fundamental para aqueles que
queiram se aprofundar e fazer a diferença em
um mercado, cada vez mais exigente. J

á tendo realizado diversas turmas de Ca-
pacitação e Imersão, realizamos mais uma
Turma de Sucesso, agora em 8 e 9 abril, o
Curso de Capacitação em Toxina Botulínica
Estético Funcional e Preenchedores Oroman-
dibulares com Ácido Hialurônico. O objetivo
foi de proporcionar o aprimoramento pro-
fissional, capacitando para  a aplicação clíni-
ca e terapêutica da toxina botulínica e pre-
enchimentos funcionais  com Ácido Hialurônico.

CURSO DE IMERSÃO
No próximo dia 13 de maio, será realiza-

do mais um Curso de Imersão de Bichecto-
mia com a Técnicas Lighting Concept, com a
Equipe Levy Nunes que tem como coorde-
nadoras junto à APCD RIBEIRÃO PRETO às

Curso de imersão e Pós-Graduação em
Harmonização Facial-Especialização
O Curso de Pós-Graduação com 576 horas, tem duração de 18 meses. Os de imersão de 12 a 24 horas,

dependendo do programa. O próximo, de 12 horas,  será  no dia 13 de maio. Últimas vagas.

Profas Nicole Bettiol e Isamara Cavalcanti.
O Prof. Dr. Levy Nunes é especialista em Ci-
rurgia Bucomaxilo Facial FOP UNICAMP;
Mestre em Fisiologia Oral FOP UNICAMP;
Doutor em Cirurgia FMB UNESP.  Pós Doutor
em Cirurgia FMB UNESP. Coordenador Cur-
sos de Harmonização Facial Avançada da
NUY Universidade de Nova York . Palestrante
em HAVARD. Prof. Convidado Instituto Marc

/ Miami. Coordenador Curso de Harmoniza-
ção Facial Faculdade de medicina de Lisboa
Portugal. Coordenador de Cursos em mais
de 20 Entidades de Classe no Brasil. Câmara
Técnica CRO SP. Assessor Técnico Presidên-
cia CFO. Coordenador Câmara Técnica de
Especialização Multidisciplinar / MEC. Con-
sultor Técnico Unimed. Membro Titular Co-
légio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia

Bucomaxilo Facial.
Membro Titular Sobra-
cibu.                                Se-
guindo o novo momen-
to da especialidade que
mais cresce na Odonto-
logia, novas turmas para
Cursos de Imersão serão
realizadas no decorrer do
ano.

Mais informações
sobre os cursos de imer-
são e a Pós-Graduação /
Especialização podem
ser obtidas pessoalmen-
te  na secretaria da Escola
de Aperfeiçoamento
Profissional  da APCD-
Ribeirão Preto ou pelo
fone:  (16) 3630 0711. 

Na página 4, entre-
vista exclusiva com o
prof. Dr. Levy Nunes so-
bre Harmonização Oro-
facial e o Curso de Pós-
Graduação.Profs e última turma do Curso de Toxina Botulínica e Preenchimento facial na EAP da APCD-RP.

Equipe reunida: Thiago Nunes, Isadora Cavalcanti, Nicole Bettiol e Levy Nunes
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Um casamento perfeito, segundo o prof. Dr. Levy Nunes, referência em Harmo-
nização Orofacial, ministrador do Curso de Pós-Graduação em Harmonização

Orofacial, em entrevista exclusiva ao Jornal da APCD-RP.

    Se a estética pura é interessante,
imagine a estética funcional.

Para aqueles que querem se
aprofundar na especialidade a
pós-graduação é fundamental.

 Domine anatomia, farmacologia
e fisiologia e, o fundamental,

domine as intercorrências.

 Para ser um expert em na
especialidade  é preciso

estudar, estudar, estudar e
 se aprimorar sempre.

Prof. Levy Nunes

Com 18 meses de duração, carga horária de
576 horas, a  EAP da APCD Ribeirão Preto pro-
move, com início em setembro, o Curso de
Harmonização Oro Facial (autorizados pela re-
solução, 198/2019 do CFO).

 "A APCD Ribeirão Preto, como Entidade de
classe reconhecida, há quase três décadas vem
investindo em educação continuada, não po-
deria ficar de fora, lança a Pós-graduação em
Harmonização Oro Facial, com Professores que
são referência na especialidade", salienta Dr.
Regis Peporini - Presidente da APCD-RP,

O curso será ministrado pelo  Prof. Dr. Levy
Nunes e equipe, da qual faz parte as profas Ni-
cole Bettiol (coordenadora) e Isamara Caval-
canti - especialistas.

O prof. Levy é especialista, mestre, doutor e
pós-doutor em Cirurgia, referência no Brasil e
exterior em Harmonização Facial, é professor
coordenador de diversos cursos m Centros de
Estudos no Brasil, Portugal, Itália e EUA.

 Em entrevista exclusiva ao Jornal da APCD
Ribeirão Preto o Dr. Levy Nunes fala  sobre sua
trajetória e seu envolvimento com a Harmoni-
zação Orofacial.

              ENTREVISTA
Jornal da APCD-RP:  Com uma trajetória

voltada para a cirurgia, como foi seu envolvi-
mento com a harmonização facial?

Dr. Levy Nunes: A Odontologia consiste em
uma gama enorme de procedimentos tanto de
forma intra oral e extra oral.Ao realizar um tra-
tamento Ortodontico por exemplo, se faz ne-
cessário, muitas vezes realizar uma cirurgia Or-
tognática. Que ainda pode ser refinada com
preenchimentos de lábios por exemplo. Após a
realização de reabilitação oral com lentes de
contato, pode ser preciso complementar com
harmonização da face. Desta forma é impossí-
vel isolar  a Harmonização Oro Facial da Odon-
tologia , principalmente, da área funcional.

Hoje é muito instigante falar em Harmoniza-

ção Oro Facial, mas há 12 anos atrás, quando
começamos a fazer uso da Toxina Botuliníca
Funcional para dores faciais, Sialorreia, Disfun-
ção das ATMs, etc... era algo novo, e desafia-
dor, que acabou evoluindomuito. Hoje a Har-
monização Oro Facial  tanto para estética como
para funcional é uma realidade.

Por sua vez, vieram agregar à Toxina Botuli-
níca e os Preenchedores, os Volumizadores, téc-
nicas de Fios Faciais e diversos recursos mini-
mamente invasivos, e hoje a Harmonização Oro
Facial é um conjunto de procedimentos, reu-
nindo todos esses série de recursos.

J. da APCD-RP: A procura é isolada, ou as-
sociada a tratamentos odontológicos?

Dr. Levy Nunes: Hoje existe de forma isolada,
simplesmente pela estética. O cirurgião-den-
tista acabou entrando na seara onde a Odonto-
logia se encontrou com a Harmonização facial
e vice e versa. Uma complementa a outra. A
face é sempre vista como área da Odontologia
e o momento é oportuno, o crescimento tem
sido cada vez maior, as técnicas cada vez mais
refinadas e o Cirurgião-Dentista com sua for-
mação de acadêmica, associadas a essa novas
técnicas, evoluiu significativamente.

Jornal da APCD-RP: A luta da classe para
manter o direito de atuar em Harmonização
facial continua?

Levy Nunes - Não vejo razão para isso. Ga-
nhar o mercado é uma questão de competên-
cia, tem espaço para todo mundo. Em termos
judiciais depois de muita discussão, a justiça se
manifestou favorável aos Cirurgiões-Dentistas.
A postura do Conselho Federal de Odontolo-
gia tem sido extremamente firme, defendendo
o espaço da Odontologia efetivamente, não
medindo esforços para que tivéssemos os di-
reitos preservados, hoje o cirurgião-dentista está
autorizado a atuar na Harmonização Facial. Para
tanto, o CFO divulgou recentemente resolu-
ção normatizando e regulamentando tal práti-
ca.

 Jornal APCD-RP:  Com isso, surgem os Cur-
sos de Pós-Graduação em Harmonização Fa-
cial?

 Levy Nunes - Embora não seja obrigatório,
para aqueles que querem se aprofundar, tendo
um diferencial no mercado, a pós-graduação /
Especialização é fundamental. É uma decisão
de cada um. Porém com a especialização, o
profissional além de se aprofundar, ganhar mais
conhecimento especifico, ganha mais respei-
to do mercado.

 Jornal da APCD-RP: Como está fundamen-
tada a Pós-Graduação/ Especialização da
APCD Ribeirão Preto?

 Levy Nunes:  A Pós-Graduação /Especializa-
ção, está muito bem fundamentada pelo CFO,
e contempla toda parte da Harmonização Oro
Facial , com uma carga horária de no mínimo
500 horas aulas, no período de 18  meses. APCD
RIBEIRÃO PRETO, possui uma equipe compro-
metida, que cuidará para que o profissional saia
realmente capacitado em todas as técnicas exis-
tentes no mercado. Unirá todos os conheci-
mentos e, com o tempo mais longo, permitirá
que os colegas tenham condição de acompa-
nhar o paciente, do início ao final, podendo
planejar e executar diversas técnicas, vendo todo
o processo de harmonização. Recomendo a
Pós-Graduação/ Especialização , e agradeço a
Deus, pois foi uma luta muito grande, da qual
participei ativamente, e temos que aplaudir mui-
to ao CFO, que foi capteaneado pelo Dr Juliano

do Vale e sua diretoria, por essa
conquista.

Jornal APCD-RP: Qual o
diferencial da Pós-Gradua-
ção da APCD Ribeirão Pre-
to?

Levy Nunes: A APCD Ribei-
rão Preto como líder de mer-
cado da região tem que sair na
frente. A diretoria executiva
lançou o desafio de lançar um
curso diferenciado, e tive a
honra de ser convidado para ser
o Coordenador Geral o que me deixou muito
honrado. Mas seria impossível sem a Equipe
Levy Nunes onde tenho a honra de contar com
as Professoras  Nicole Bettiol e Isamara Caval-
canti, integradas e participativas, onde juntos
ministraremos o Curso de Pós-Graduação / Es-
pecialização em Harmonização Facial.  A APCD-
RP traz para o mercado esse Curso, hoje extre-
mamente necessário para a solidificação da
Harmonização Facial. É um privilégio para mim,
aqui fui acolhido como um filho, agradeço a
diretoria executiva, ao Dr. Regis e Dr.Artur, sou
muito feliz de ser APCD Ribeirão Preto.

J. da APCD-RP:  Essa bandeira da Harmoni-
zação Facial foi levantada por Levy Nunes há
muitos anos?

Levy Nunes: Levantei essa bandeira há 12
anos, quando ninguém nem ouvia falar de
Harmonização facial, nem sequer sabia o que
era, comecei os cursos em 2010, daí para cá
nunca mais paramos. Hoje temos o prazer de
trabalhar no Brasil todo, Coordenador de dois
cursos semestrais na Universidade de Nova York
nos Estados Unidos, e na Universidade de Lis-
boa. Temos em nosso currículo mais de 500
cursos realizados na área da Harmonização Oro
Facial.

SOBRE AS INDICAÇÕES
Jornal da APCD-RP:  Quais as indicações da

toxina botulínica, em termos funcionais?
Levy Nunes:  A Revista Times publicou re-

centemente uma matéria sobre as indicações
da Toxina Botulínica. É fantástico, poder contar
com inúmeros impressionantes das diversas
utilizações. No tocante a parte orofacial vai des-
de as dores faciais, as distonias mandibulares,
os tiques nervosos, o excesso de saliva, onde ,
podemos diminuir o risco da pneumonia e de
morte do paciente por não conseguir engolir a
saliva. É indicado na área de Ortodontia, Cirur-
gia Ortognática, ronco e apneia. Enfim uma
gama de indicações, para várias patologias.

Jornal APCD-RP: Quanto a estética, essa é
a razão de muitos clientes procurar o consul-
tório do dentista?

Levy Nunes:  Sem dúvida a estética é um
apelo fundamental nos dias de hoje mas não
podemos esquecer da parte funcional! Que é
algo fantástico. Veja, por exemplo, o paciente
com paralisia facial, uma deformidade normal-
mente definitiva, em que se é obrigado a con-
viver com a face torta o resto da vida a toxina
associada a fios de sustentação, associado ao
preenchimento com ácido hialurônico ou vo-
lumizadores, é possível harmonizar essa face.
Todo mundo tem espelho em casa, a mídia
divulga os recursos, esses são estímulos para a
procura do cirurgião-dentista, em busca do
estético e funcional. Essa é uma parte muito
importante da saúde, faz parte do bem-estar,
da autoestima, do estar bem consigo mesmo e

A Odontologia se encontrou
com a Harmonização Facial

a Odontologia abraçou isso.

J. APCD-RP:  E as contra indicações?
Levy Nunes: São baixas. Basicamente para

doenças sistêmicas. Entretanto, se controladas,
não é contraindicado. Como exemplo os casos
de pacientes com diabetes, hipertensão, desde
que controladas, pode se fazer uso dos proce-
dimentos. Entretanto, o profissional tem de sa-
ber lidar com esse contexto multidisciplinar e
sempre trabalhar em conjunto com as áreas da
saúde.

J. APCD-RP:  Anamnese é fundamental?
Levy Nunes:    Tudo começa com a anamne-

se. Cito como referência Rufus, que viveu em
Ephésus, há 2 mil anos antes de Cristo, já fazia
diagnóstico das doenças com a anamnese. O
paciente conta tudo o que ele tem, e hoje com
a modernidade e tecnologia, os exames com-
plementares, como ressonância, tomografias,
scanners digitais, nos trazem a luz onde não
conseguimos enxergar. Mas a anamnese ainda
é soberana no contexto clínico.

J. APCD-RP:  O que  torna o profissional um
expert em Harmonização facial?

Levy Nunes: Estudar, estudar, estudar e se apri-
morar sempre. Faço como exemplo, o esforço
para manter o hábito de ler... Se você ler 15
páginas por dia, no final do ano terá lido vários
livros, que em média tem 200 páginas, e em
alguns anos  terá lido uma enciclopédia, e  terá
gastado menos tempo do que tem dedicado
ao Facebook, Instagram e notícias fake News.

J. APCD-RP:  Em sua opinião, qual o lado
bom dos avanços da Internet?
Levy Nunes: A possibilidade de troca de infor-
mações, a facilidade de poder chegar aos arti-
gos científicos, poder ler um livro no e-book. A
tecnologia trouxe coisas boas, mas tem de sa-
ber usar. Quanto ao leigo, tem de tomar cuida-
do com as informações tendenciosas e menti-
rosas.

 J. da APCD: Que dicas tem para passar para
quem quer fazer a diferença no mercado?

Levy Nunes:  Com certeza o leigo é influenci-
ado pelas mídias sociais, porém o cirurgião
dentista, tem que dominar anatomia, ao do-
minar anatomia, domine farmacologia e fisio-
logia, mas o principalmente domine o trata-
mento das intercorrências, fazer o certo é bom,
mas consertar o errado é muito difícil. Antes de
ser um ótimo especialista seja um excelente
profissional, capaz de tratar as intercorrências.

 Jornal APCD-RP: O que os profissionais
podem esperar do Curso?

Levy Nunes:  Dedicação. Um curso de exce-
lência, a nível da APCD-Ribeirão Preto que pro-
move cursos de excelência, com o propósito
de formar excelentes profissionais. Esse é o
nosso compromisso.
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01/05
José Antônio Brufato Ferraz
Ronaldo José Silva
Marina Contin de Sanctis
02/05
Maria Beatriz Issa de Macedo
Flaviane Guimarães Barbosa
Hermano Borges Magalhães
Maria Silvana Gabarra
Patricia Rossi Peixoto
04/05
Clizia Genoveze Gauch
Flavia Adelino Suaid Malheiros
Odine Maria Rego Bechara
05/05
Sônia Regina Gaku
Luís Fernando Jardim
Flavia Adelino Suaid Malheiros
06/05
Amanda Rodrigues da Rocha
Beatriz Lima Figueiredo
07/05
Gustavo Oliveira
Maria Helena de Freitas
07/05
Marcia Helena Lucas de Freitas
08/05
Manoel Damião de Sousa Neto
Millene Zamper Silva
10/05
Denise Reis de Mendonça
11/05
Murilo Barbieri Marques
12/05
Carlos Eduardo Zordão
13/05
Jaider Furlan Abbud
Márcia Helena Zuccolotto Felippe
Mateus Sakuma
14/05
Wilson Matsumoto
Jorge Gauch
Pedro de Alcantara Fonseca Faleiros
Hélcio Tadeu Ribeiro
15/05
Jorge Gauch
Laura Maria Cristovão Cussioli
Marcela dos Santos Piola
Ismael Drigo Cação
Rosangela Skaf
Vivian  Barbosa de Castro Nagem Assad
16/05
Edward Wagner Sasaki
Monica Tribucci rujillo
Marcelo Rodrigues Alves
17/05
Carlos Ventura de Oliveira Ruellas
Larissa Luca dos Santos
18/05
Felipe Tarosso Rea
Flavio Miguel Eueb Júnior
José Luís Franceschini
Leonor Aparecida Carneiro da Cunha
Leonardo de Castro Oliveira
19/05
Augusto Roberto Nogueira
20/05
Lilian Soares Pimentel Nogueira
21/05
Simone Gallao
Maria Cristina Martins Franco Polegato
22/05
Andrea Visentainer
23/05
Alda Lúcia Santos Teixeira
Rodrigo Hernandes Alves
24/05
Armando Caleffi Filho
Aparecida de Lourdes Borducchi
Cristian César Wolf
25/05
Fernanda Brito Peres
José Mario Prado Morandini
26/05
Cintia Roberta Lima de Oliveira
Rejane Filomena Barbieri Marques
Tatiana Mello T. Pellegrini
27/05
Luciana Velludo Bernardes Pires
28/05
Alice Correa Silva Sousa
29/05
Fabio Elias Lopes
30/05
Lorena Mosconi Clemente
31/05
Maira Ferreira Bobbo

“Entre Aspas: ditos, feitos e escritos”

Cumprimentos
aos Aniversariantes

“Desde criança me interessei pela área
da saúde. É muito gratificante preservar
e corrigir o sorriso, a manifestação mais
bonita do ser humano, foi o que me moti-
vou a fazer Odontologia e optar pela Or-
todontia. Fiz o Curso de Pós-graduação
em Ortodontia da APCD Ribeirão Preto,
com os professores, capazes e carismáti-
cos, aprendi muitas técnicas avançadas
para tornar o sorriso harmonioso. A esté-

tica é outra
área que mui-
to me atrai,
para o futuro
pretendo me
aprofundar
na Harmoni-
zação Facial,
hoje com alta
d e m a n d a
nos consultó-
rios odonto-
lógicos.”

Larissa
Bueno de Lacerda

 de Barretos

“Motivado pela
alta demanda de Ci-
rurgia associada a
Ortodontia decidi
fazer o Curso de Ci-
rurgia Bucomaxilofa-
cial, terminado re-
centemente. O curso
foi fundamental para
ganhar segurança,
elucidou casos, sa-
nou dúvidas, apren-
di muitas técnicas,
principalmente nos casos de cirurgia de 30

Molar. O Curso é completo nos prepara
muito bem para o atendimento, desde a
recepção do paciente com a anamnese por-
menorizada, o diagnóstico e indicações ci-
rúrgicas, as técnicas para a execução, até
o pós-operatório. Além disto, o curso pre-
para também para as eventuais emergên-
cias no consultório. É um curso que indico
para os colegas com afinidade e interesse
por cirurgia”

André Luiz da Macedo Fressatti
de Botucatu

 “Iniciei o Curso de Cirurgia Bu-
comaxilofacial com o professor Jor-
ge Liporaci e equipe. Foi a indica-
ção de vários colegas e o interes-
se, principalmente, pela cirurgia do
3º molar, mais complexas, que me
motivou a fazer o curso. Gosto de
Ortodontia, Endodontia, mas, Cirur-
gia é o caminho que pretendo tri-
lhar em
m i n h a
carreira.
R e a l -
mente, o
curso é
e s t á
atenden-
do mi-
nhas ex-
pectati-
vas, a di-
dática do professor é excelente,
passa tudo de forma simples , bem
voltado para a prática.

Lucas de Souza Saltareli
de Batatais

APCD Jaboticabal sedia reunião do
CORE - Conselho de Regionais da APCD

A Regional Jaboticabal, sediou, no
dia 22 de abril, reunião do CORE – Con-
selho das Regionais da Associação Pau-
lista de Cirurgiões-Dentistas.

Compuseram a mesa para a reu-
nião: Dr. Juscelino Kojima, pres.do
CORE, Dr. Wilson Chediek, pres. da
APCD Central, Hélio Francisco dos San-
tos, o coordenador da Macro 4 e Dr.
Marcelo Ribeiro, pres. da Regional de
Jaboticabal e coordenador da Macro
5, que presidiram a reunião. Entre os
presentes, representantes de várias re-
gionais da Macro 4 e 5 e o presidente
da APCD – Ribeirão Preto Dr. Regis Pe-
porini e diretor tesoureiro Artur Marti-
ni.

Entre os temas abordados os desa-
fios comuns, parceria com uma nova
empresa de cobrança dos clientes, a
proposta do Abril Grená, criado para
com o propósito de tornar abril o mês
de comemoração da Odontologia e
das ações de prevenção de saúde bu-
cal. Outro tema em pauta a venda da
antiga sede da APCD Central e o re-
passe de consultórios para APCDs Re-
gionais; além de outros como colônia
de férias, inadimplência e seguro de

responsabilidade civil.
“Foi muito proveitosa a reunião. Após

discussão dos temas, todos relevantes,
foram feitas as deliberações”, pontuou Dr.
Marcelo Ribeiro.

“Essas reuniões são de suma impor-
tância para a classe e para a Associação.
Nas Reuniões do CORE – Conselho de Re-
gionais da APCD, várias questões são dis-
cutidas e deliberadas, tanto a parte ope-

racional, quanto aos novos desafios im-
postos pelo mercado e pelas mudanças
nas normas na Odontologia, além da éti-
ca na profissão. É fundamental para deli-
berações ponderadas, decididas democra-
ticamente”, salienta Peporini.

“As motivações para essas reuniões são
muitas: as transformações que ocorrem
na sociedade, as mudanças as leis, as nor-
mativas do Conselho Federal de Odonto-

logia,  a evolução da ciência. Pre-
cisamos estar sempre atualiza-
dos, com posições claras e obje-
tivas para manter unida e escla-
recida a classe, sempre voltados
para o objetivo maior – promo-
ver a saúde bucal da população”,
frisa Artur Martini.

O Core realiza no decorrer
do ano Reuniões Itinerantes
pelo interior do estado de São
Paulo, nas cidades onde exis-
tem as Regionais da APCD, e
no início do ano, no CIOSP‘, a
reunião anual, com as pautas
encaminhadas pelas reuniões
anteriores, culminando numa
discussão ampla com a parti-
cipação de todos.

D/E: Dr. Jucelino Kpjima,  Dr. Wilson Chediek, Dr. Marcelo Ribeiro
 e Dr. Helio Francisco Santos.

“Essas reuniões são de suma importância para a classe
e para a Associação. É fundamental para deliberações ponderadas,

 decididas democraticamente”. Regis Peporini
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Notícias da

Após terem sido feitas as últimas aborda-
gens na clínica com a finalização dos casos
clínicos e a apresentação das monografias
no anfiteatro da APCD RP, no dia 22 de abril,
foi realizada, no restaurante  Coco Bambu. a
entrega dos certificados aos concluintes do
Curso de pós-graduação em Ortodontia.  Os
professores e  formandos externaram a satis-
fação por mais essa realização e conquista.

Agradecendo pela confiança, pela con-
vivência e troca de conhecimentos no decor-
rer dos últimos 3 anos de curso, com muito
aprendizado para todos, os professores reite-
raram o desejo de manterem o contato, de-
sejando sucesso aos novos especialistas.

“É sempre muito bom encontrá-los. Recen-
temente encontrei um grupo de seis ex alunos
de vários anos atrás, foi uma alegria vê-los
firmes no propósito de fazer uma Ortodontia
de excelência.”, salientou Atonio Borin Neto.

 Estimulando a todos a manterem o conta-
to, os professores foram unanimes em ressaltar
que os concluintes poderão contar sempre com
eles, para estudo de casos avançados e troca de
informações científicas e tecnológicas.

“Aprendemos antes, estamos aprenden-
do agora e vamos continuar nesta dinâmica
sempre. Haverá muitas novidades sempre,
não desistam nunca, o aprendizado deverá
ser constante”, salientou o prof. Mario Araujo.

Formada mais uma turma de especialistas
em Ortodontia na APCD-Ribeirão Preto

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

Cursos de Pós-graduação e Aperfeiçoamento
montando turmas

As vagas são limitadas. Reserve já a sua na secretaria da EAP da APCD-RP.
Aprovados pelo Conselho Federal

de Odontologia (CFO), estão em an-
damento os Cursos de Pós-Gradua-
ção em Endodontia e Implantodon-
tia.  O curso Pós-Graduação em Or-
todontia e Harmonização Facial estão
montando turmas. Reserva de vagas
na secretaria da EAP, na av. do Café,
1080.

 Com um aprendizado de alto ní-
vel, os cursos  priorizam as atividades
clínicas, trazem o que há de mais atu-
al em tecnologia e materiais para ser
incorporado, de imediato, no cotidia-
no dos consultórios.

"Com um corpo docente, compos-
to por experientes  especialistas, mes-
tres e doutores, sempre atualizando o
programa a ser desenvolvido, os cur-
sos tem obtido o sucesso, atingindo
as metas propostas pela EAP", salien-
ta Dr. Regis Peporini - presidente da
APCD-Ribeirão Preto.

Segundo ele, a priorização das ati-
vidades clínicas, triados previamente,
contemplam os mais diversos casos,
para que pós-graduandos possam,
monitorados pelos professores, expe-
rienciar várias abordagens clínicas avan-
çadas.

CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO
Estão programados para início no

mes de maio os Cursos de aperfeiçoa-
mento em Ortodontia e o Curso de Re-
abilitação Oral ( últimas vagas).

Com equipes experientes tanto clí-
nica quanto acadêmica, os cursos pro-
porcionam aos profissionais participan-
tes atualização, acesso aos últimos
avanços em técnicas e materiais, além
de vivencia clínica.

 O Curso de Atualização em Orto-
dontia é ministrado pela equipe de  pro-
fessores do prof. MS Antonio Borin
Neto. O aperfeiçoando extrai uma

gama de conhecimentos tornando –
se apto a emissão de diagnósticos e
tratamento ortodôntico.

O Curso de Aperfeiçoamento em
Reabilitação Oral é ministrado pela
equipe do prof. Ronaldo Oliveira e pro-
porciona aos participantes atualização,
através da vivencia na Clínica da EAP,
com os últimos avanços utilizados para
a reabilitação oral dos pacientes.

Maiores informações como pro-
grama, ministradores e cronogra-
ma dos cursos consulte o site:
www.apcdrp.org.br ou pelo fone (16)
3630 0711.

O professor Raul Pinto Neto agradeceu a
todos, em especial aos familiares, pela presen-
ça e encerrou a solenidade. “Esperamos no fu-
turo continuar essa troca de experiências”, con-
cluiu Raul.

Em seguida, houve jantar de confraterni-
zação. Nova turma  de Pós em Orto está sendo
montada. Informações: (16) 3630 0711.

A terça-feira, dia 23 de abril, foi movimentada para os concluintes do Curso de Pós-Graduação em Ortodontia: os novos especialistas apresentaram as monografias aos mestres Borin
Neto, Arnô Rodrigues, Mario Araujo e Raul Pinto Neto, deram alguns mimos para os professores e, a noite no Coco Bambu, foi feita a entrega de certificados, seguida de  jantar.

Em nome da turma, Renata Junqueira,
agradeceu aos professores pelo aprendiza-
do e pela convivência agradável e enrique-

cedora nos últimos três anos.

Profs  Borin Neto, Arnô Rodrigues (centro)  e Mario Araujo com  a turma de formandos.

Receberam os certificados: Ana Carolina
Brait da Silva Mancin, Ana Vitória Vecchini
Sant’Ana Santos, Bruna Junqueira Correa
Marangoni, Cíntia Helena Midori Sato dos
Santos, Júlia Fernandes Ferreira, Juliana Fe-
rezin Heck, Larissa Bueno de Lacerda, Mari-
ana de Deus Brunetti, Renata Alves Ferreira
Junquei e Victor Tersigni da Costa Mello.
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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 3 turmas:
20 a 25 de maio  outra de 5 a 20 de julho
e ainda em 2019, de 7 a 12 outubro.
Duração: 70 horas/aula
Objetivos Gerais:  capacitar para a rea-
lização  de procedimentos  de Lasertera-
pia 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

Turma
lotada

Turma
lotada

Turma
Lotada

Prof. André
Minto

Prof.a.Flávia
Suaid Malheiros

Prof. Danilo
Oliveira

Turma
Lotada

Turma
Lotada

Turma
Lotada

Turma Lotada
em maio
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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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Cisto dermóide facial. Acesso extraoral
 para enucleação cirúrgica

Prof. Dr. J. Augusto G. P. de Oliveira, Cirurgião Bucomaxilofacial, Pós-doutor em Cirurgia Ortognática pela University of Washington - Seattle – USA, Membro
Titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial - SOBRACIBU

INTRODUÇÃO
Cistos dermóides são lesões

císticas infrequentes, limitadas
por epitélio epidérmico, conten-
do em seu interior estruturas
anexas, tais como folículos pilo-
sos, glândulas sudoríparas e se-
báceas. Considerados verdadei-
ros teratomas, os cistos dermói-
des podem ser de origem con-
gênita ou adquirida, havendo
maior incidência em indivíduos
entre 15 e 35 anos, sem predile-
ção por sexo (1). Geralmente o
cisto dermóide é classif icado
como uma forma benigna de
teratoma. A maioria das lesões
ocorre entre a segunda e tercei-
ra décadas de vida (2-8).

A anamnese e a coleta dos
dados do paciente, o exame fí-
sico-clínico da cabeça e pesco-
ço, juntamente com os exames
de imagem, subsidiam o cirur-
gião no estabelecimento de hi-
póteses diagnósticas e trata-
mento, que é realizado através
da enucleação cirúrgica da lesão.

Este artigo objetiva relatar um
caso clínico de cisto dermóide
facial enucleado cirurgicamente
através de uma abordagem ex-
traoral, sob anestesia locorregi-
onal.

RELATO DO CASO
Paciente do gênero masculi-

no, melanoderma, relatou au-
mento volumétrico na face, lado
direito, de crescimento lento, in-
dolor, sem precisar, no entanto,
o tempo de evolução. Ao exame
físico-clínico, intra e extraoral,
observou-se assimetria facial na
região de ramo mandibular, sen-
do que à palpação a região au-
mentada apresentava consistên-
cia firme e bem delimitada, com
pequena flutuação, mas com a
pele recobrinte de coloração e
textura normais. A mucosa intra-
oral apresentava-se normocora-
da. A região cervical não apre-
sentava alterações e o paciente
não relatou problemas outros,
locais ou sistêmicos, dignos de
nota, quando do levantamento
da história médica pregressa. De
posse dos exames de imagens,
constatou-se possível lesão cís-
tica envolta por uma cápsula,
com localização subcutânea, em
tecidos moles da região de ramo
mandibular. As hipóteses diag-
nósticas aventadas foram de cis-
to dermóide ou  epidermóide.

O tratamento cirúrgico pro-
posto foi a enucleação cirúrgi-
ca, sob anestesia locorregional
(Figura 1). A abordagem foi ex-
traoral, com a incisão começan-
do a 1 cm abaixo do lóbulo da
orelha e seguindo inferiormente
em direção ao ângulo da man-
díbula (Figura 2). A dissecação
foi realizada por planos tentan-
do-se preservar a integridade
da cápsula (Figuras 3-7). Ao fi-
nal da enucleação, houve um
pequeno rompimento no pedí-

gens e manobras semiotécnicas
adequadas limitam as possíveis
hipóteses diagnósticas. A enucle-
ação cirúrgica é o tratamento de
escolha para tal tipo de lesão,
sendo bastante improvável um
quadro recidivante. No entanto,
o diagnóstico definitivo somen-
te será conhecido após a análi-
se histopatológica. Enfatizamos
a importância de se fazer cortes

seriados em quantidade sufici-
ente para não incorrermos em
erro de diagnóstico diferencial
histopatológico entre os cistos
dermóide e epidermóide.
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6. Howell CJT. The sublingual dermoid
cyst: Report of five cases and review
of the literature. Oral Surg Oral Med

culo da mesma com extravasa-
mento de conteúdo pastoso, de
coloração acinzentada e odor fé-
tido (Figura 8). Uma vez removi-
da a lesão, notou-se um leito ci-
rúrgico sem remanescentes pa-
tológicos (Figura 9). A síntese foi
executada com fio mononylon 6-
0 utilizando a técnica de Blair-
Donatti devido ser uma área de
tensão muscular (Figura 10). O
Serviço de Patologia Oral  nos
forneceu o diagnóstico de cisto
dermóide. O pós-operatório
transcorreu sem complicações e
o paciente não retornou para
proservação após a remoção da
sutura.

DISCUSSÃO
O cisto dermóide é assinto-

mático, possui crescimento len-
to, bem circunscrito e unilocular.
À palpação, possui consistência
borrachoide. As lesões são ge-
ralmente menores que 2 cm de
diâmetro, no entanto, podemos
encontrar lesões bem maiores.

A correta realização da ma-
nobra semiotécnica da palpação,
pela qual os cistos dermóides
apresentam-se com consistência
flutuante ou semelhante à mas-
sa de pão, aliada a métodos de
imagem como a ultrassonogra-
fia, são suficientes para a eluci-
dação diagnóstica, evitando-se,
desta forma, o procedimento da
punção aspirativa, não recomen-
dado pela literatura médica
como meio de diagnóstico do
cisto dermóide e considerada,
portanto, uma manobra iatrogê-
nica. O cisto dermóide é um cis-
to de desenvolvimento constitu-
ído por uma parede fibrosa re-
vestida interiormente por epité-
lio estratificado e contendo ane-
xos dermais, como folículos pi-
losos, glândulas sudoríparas e
glândulas sebáceas (9). Os epi-
dermóides, por sua vez, são re-
vestidos pelo epitélio da epider-
me, contudo, não possuem ane-
xos cutâneos em sua parede,
sendo, portanto, duas entidades
distintas (10). Sewerin, Praetorius
(11) chamam a atenção para a
importância de cortes seriados
para a diferenciação entre cis-
tos epidermóides e dermóides
já que, quando o patologista lan-
ça mão de poucos cortes, pode
conter para o estudo áreas não
representativas de toda a lesão,
como por exemplo áreas que
não contenham os anexos cutâ-
neos que porventura estejam
presentes, causando erro no di-
agnóstico (12).

A recidiva após a completa
excisão é rara, mas pode ocor-
rer se não houver a remoção do
pedúnculo cístico que pode es-
tar aderido ao músculo ou ao
osso (4,13).
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INDICA ESPECIALISTA
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

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

A maior vitrine
da Odontologia regional

Para anunciar : 16  3629 0628
      16  99135 0540

Indica. Seja indicado.
Eis alguns especialistas

 nesta vitrine

         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

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
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Será  realizado na APCD Ribeirão Pre-
to, três edições do  Curso Habilitação em
Terapias Complementares em Lasertera-
pia e Capacitação em Biofotonica na HOF,
que ocorrerão de 20 a 25 de maio,  ou-
tro  de 5 a 20 de julho  e ainda em 2019,
de 7 a 12 outubro. O curso é ministrado
pela professora Rosane Zanirato Lizare-
lli – Cirurgiã-Dentista, PhD em Biofotôni-
ta pelo Instituto de Física de São Carlos,
com mais de 25 anos de pesquisa e ex-
periência clínica, tornou-se uma referên-
cia em Laserterapia. O curso é destinado

Habilitação em Laserterapia
Biofotônica Orofacial

Curso no formato intensivo. Três trumas: 20 a 25 de maio ( lotada)  15 a 20 de julho ( últimas vagas)
 e, a última em 2019,  de 7 a 12 outubro ( reservando vagas).

aos interessados nos avanços da área.
De acordo com a prof. Dra.Rosane

Lizarelli o uso do Laser potencializa os
resultados dos tratamentos. “São mui-
tas as indicações e os benefícios aos pa-
cientes”.

CURSO - no formato intensivo, com
carga horária de 60 horas em Habilita-
ção em Laserterapia e mais 10 horas de
capacitação em Biofotônica HOF, o cur-
so, aprovado pelo CFO, apresentas to-
das as abordagens exigidas pela Nor-
mativa do Conselho Federal de Odonto-

logia (CFO), teórica e prática, habilitan-
do os participantes para a aplicação do
laser e do LEDS, uma exigência do Con-
selho para isso.

“Além de estar atualizado com todos
os avanços, os participantes estarão habi-
litados, dentro das normas do CFO, para
disponibilizar os recursos do uso laser para
suas clientelas”, salienta a profa. Dra. Ro-
sane Lizarelli.

Informações sobre o programa do
Curso no www.apcdrp.org.br/eap ou pelo
fone (16) 3630 0711.

Além de estar atualizado com todos os avanços, os participantes
estarão habilitados, dentro das normas do CFO, para disponibilizar
os recursos do uso laser para suas clientelas”,              Profa. Dra. Rosane Lizarelli.

 Titanium Fix e seu sistema de cirurgia guiada
A TITANIUMFIX realizou no 37º CIOSP o pré-lançamento do seu sistema de cirurgia guiada: GUIDEFIX

 A TITANIUMFIX realizou no 37º CI-
OSP o pré-lançamento do seu sistema
de cirurgia guiada: GUIDEFIX. A partir
do fluxo digital, o sistema GUIDEFIX ofe-
rece a otimização da instalação dos
implantes com maior fidelidade ao pla-
nejamento reabilitador protético com
segurança e previsibilidade.

Com o uso do GUIDEFIX é possível
realizar a instalação de implantes com
uma técnica cirúrgica minimamente in-
vasiva, vantajosa tanto para o cirurgião-
dentista quanto para o paciente. A au-
sência de incisões, retalhos e suturas
torna o procedimento cirúrgico muito
mais rápido para o profissional e mais
confortável para o paciente. Porém,
pode ser utilizado em casos em que há
necessidade de regeneração óssea gui-
ada ou manipulação tecidual.

O sistema GUIDEFIX baseia-se em um
sistema aberto, no qual o profissional
tem liberdade e autonomia para deter-
minar quais serão seus prestadores de
serviço na realização do planejamento
protético-cirúrgico e na confecção das
guias cirúrgicas, tendo a possibilidade
de poder realizar todas as etapas com
seus próprios equipamentos.

O kit cirúrgico GUIDEFIX é intuitivo com
a organização por cores e indicação da
sequência de fresagem, possui fresas cur-
tas e longas, guias de fresas com STOP
DRILL e dispensa o uso de anilhas remo-
víveis durante o procedimento cirúrgico.

“O sistema GUIDEFIX che-
ga com o excelente custo-

benefício para tornar a
cirurgia guiada a realiza-
ção dos cirurgiões-dentis-
tas que buscam o melhor

para seus pacientes”
Consultores científicos da Titanium Fix

Titanium Fix :  Rua Profa. Ana Isabel Barbosa, 267 - São José dos Campos - SP.
Representante em Ribeirão Preto e região: Nélio - 16 99321 5168.        SAC: 080077 37030.  www.titaniumfix.com.br
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Em maio, nossa homenagem às mães.

“Minha Mãe é aquele anjo que
está sempre escondendo as
asas.”    Jorge Liporaci

“Minha mãe, Ersone Bicego Pereira, uma
pessoa admirável, humilde, humana,
paciente, boa ouvinte, atenciosa com as
pessoas, uma profissional exemplar.
Muito de mim é o reflexo dela em mi-
nha vida.”          Eloá Bicego Pereira

“Feliz dia das mães mamãe Cátia, que me guar-
dou como um tesouro na barriga por 9 meses e
que sabe como ninguém dar todo amor do
mundo pra mim.”                    Pietra Martini

“Minha mãe Aparecida Fuziy,
Minha inspiração.”  Edward Sasaki Para Sempre!

Por que Deus permite
que as mães vão-se
embora?

Mãe não tem
limite,
é tempo sem hora,
luz que não apaga
quando sopra o vento
e chuva desaba,
veludo escondido
na pele enrugada,
água pura, ar puro,
puro pensamento.

Morrer acontece
com o que é breve e
passa
sem deixar vestígio.

Mãe, na sua graça,
é eternidade.

Por que Deus se lem-
bra,
 mistério profundo ,
de tirá-la um dia?
Fosse eu Rei do Mundo,
baixava uma lei:
Mãe não morre nunca,
mãe ficará sempre
junto de seu filho
e ele, velho embora,
será pequenino
feito grão de milho.

 Carlos
Drummond de

Andrade
 Livro Lição de

Coisas

“Desejo um
feliz Dia das

Mães para
todas as

mães, em
especial para

minha mãe,
Dona Abigail,

a melhor
mãe do

mundo. "
Artur

Martini

Vocês merecem homenagem todos os dias do ano.

“Minha mãe, Marilda
Aparecida Gagliardi Bor-
ges. Nada é mais forte ou
verdadeiro que o seu
amor.”

Marcio Gagliard

“Minha mãe, Edna Luciano Bi-
cego, mulher guerreira, vito-
riosa, cheia de vida exemplo
de mãe, exemplo de mulher!
Amo demais! ”
Elcimar Bicego Vilas Boas

Mãe, impossível dimensionar a sua im-
portância em simples palavras!!! Sou
privilegiada por ter uma mãe tão
“MÃE” no mais amplo espectro!!! Gra-
tidão é a palavra neste dia das mães e
sempre!
                   Cristina Borsatto

Mãezinha linda que amo. Dioneia.
PARABÉNS! Muita saúde e muita
proteção ! Obrigada pelos ensina-
mentos da vida e pelo carinho de
todo dia! Te amo muito e tenho
muito orgulho de ser sua filha.

Tatiana Gonçalves

“MÃE, sinônimo de amor, amizade, renúncia e
companheirismo. Te amo mãe!  Deus lhe aben-
çõe Manira Miguel Tofano. Deus abençõe todas
as mães!”             Patrícia Tofano Jardim

“Minha mãe D. Yoshie Nisiyama, é
o maior exemplo de força,
superação e amor incondicional”

Auro Nisiyama

“A minha Mãe Fusaco Nishinari,
a gratidão pela vida!”

Helena Yuri Nisinari -

“ Mãe. A mais pura expressão de
amor, se pudesse escolher uma
mãe seria você Gilcélia Martins
Mazzei , infinitas vezes”

Graciela Mazzei

“Essa é Virginia, minha Mãe”.
Regis Peporini.
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Confraternização dos novos especialistas em Ortodontia

Entrega de certificados , seguida de confraternização no Coco Bambu. Os professores Borin Neto, Mario Araujo e  Raul Pinto Neto , com formandos e convidados, felizes com mais essa realização.

Alguns dos novos especialistas e
familiares na confraternização no
Restaurante Coco Bambu,
no Shopping Iguatemy,
em Ribeirão Preto.
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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

VITRINE Odonto
Fale com o Técnico ou Consultor de Vendas
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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

VITRINE Odonto
Fale com o Técnico ou Consultor de Vendas

Haydee Ribeirão Preto
Rua Cavalheiro Torquato

Rizzi, 1260 - Jardim Iraja fone
(16) 3621 3244

Reinaldo Oliveira
(16) 99961 2470
reinaldo@haydee.com.br

 A qualidade HAYDEE faz a diferença em todos os pro-
jetos personalizados, funcionais, ergonomia e beleza.

Praticidade e economia.

Haydee

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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