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Curso de Laserterapia e Biofotônica
Orofacial habilita mais uma turma

A Regional da APCD de Jaú sediou, no dia 19 de maio, a reunião do CORE, presidida por Dr. Renato Berro e  com a presença membros
da diretoria do CORE, representantes de várias regionais , entre eles, Dr. Regis Peporini - pres. da APCD-RP.

Reunião do Core em Jaú

Outras turmas estão sendo montada para julho (5 a 20 de julho) e outubro  (7 a 12)
O  Curso Habilitação em Terapias

Complementares em Laserterapia e Ca-
pacitação em Biofotônica na HOF, minis-
trado pela professora Rosane Zanirato
Lizarelli mais uma vez surpreendeu os par-
ticipantes. Eles revelaram o entusiasmo
com os novos recursos a serem incorpo-
rados no cotidiano do consultório.

Realizado entre 20 e 25 de maio, pro-
porcionou uma semana de muito apren-
dizado, troca de experiências e muitas ati-
vidades práticas na clínica da EAP da
APCD Ribeirão Preto.

Profa Dra. Rosane Lizarelli com os concluintes do Curso de Terapias Complementares em Laserterapia
e Capacitação em Biofotônica na HOF, na EAP da APCD-Ribeirão Preto.
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Cursos de
Odontologia Digital

Acontece nos dias 14 e 15 de junho,
com 18 horas aulas, o Curso de Odonto-
logia Digital para Ortodontistas. São mi-
nistradores os Profs. Marcelo Calvo e Le-
andro Bassali. Inscrições: (16) 36300711

LEIA OS ARTIGOS
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Dia 13 de Julho

Inscrições: (16) 3630 0711

Equipe de Periodontia da APCD-RP e professores convidados.
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POLÍTICA

O Coaf longe
das mãos do

ministro Moro

 Já estamos em junho. Como o tempo passa rápi-
do, especialmente quando estamos com uma vida ati-
va, com uma agenda apertada e com atividades diver-
sificadas. Eis a razão para valorizamos cada dia, utili-
zando o tempo com sabedoria, para exercer bem a
nossa função, enquanto profissionais, assim organizan-
do a nossa vida pessoal, não abrindo mão dos mo-
mentos de lazer, do convívio familiar e social, para nos-
so bem-estar.

Para nós da Odontologia, é fundamental ter uma
agenda muito bem elaborada, inclusive, reservando
espaço para a reciclagem profissional.  Afinal os avan-
ços são muitos e não dá pra ficar alheio a todas as
inovações. A APCD-Ribeirão faz a sua parte dando opor-
tunidade de atualização aos profissionais irmanados
em nossa Associação.

Os associados tem dado o feedback lotando os
nossos cursos. A nossa EAP, está funcionando a todo
vapor, os cursos de aperfeiçoamento, editados anual-
mente, estão com turmas lotadas. Para o segundo se-
mestre devem ter início as novas turmas dos Cursos de
aperfeiçoamento e de especialização em Ortodontia,
que há mais de duas décadas, já tradicionais na EAP Dr.
Raphael Baldacci. Também será montada nova turma
de aperfeiçoamento em Endodontia, curso semestral
que desde a fundação da EAP, vem sendo realizado.
Para isso, as equipes de Ortodontia e Endodontia têm
se mantido atualizada, para colocar ao alcance da clas-

 DICAS ÚTEIS WOSON  ”Chegamos para abrir novos caminhos.”

Dr. Regis Peporini - presidente da APCD-Ribeirão Preto

BIOSSEGURANÇA Waldomiro
Peixoto

Depois de abordar pré-lavagem, lavagens mecânica
e ultrassônica e embalagem, nosso tema é esterilização
por autoclaves (ver www.wosonlatam.com.br/blog).

Segundo Dra. Lusiane Borges, MBA em Biossegu-
rança, a esterilização é “um processo que promove com-
pleta eliminação ou destruição de todas as formas de
micro-organismos presentes, quer sejam eles vírus,
bactérias, fungos, protozoários ou esporos, para um
aceitável nível de segurança. (...) Atualmente, conside-
ra-se um artigo estéril quando a probabilidade de en-
contrar um micro-organismo viável (vivo) é de 1 para 1
milhão, expressa na equação: 1:1.000.000, ou 106.”

O bom  funcionamento de uma autoclave tem a ver
com suas instalações: fiação adequada (fio 4mm), to-
mada e disjuntor dedicados e bem dimensionados,
bancada no nível e ventilação no entorno da máquina.

Há duas categorias de autoclaves: as GRAVITACIO-
NAIS, que operam com água envolvendo resistência
dentro da câmara, e as PRÉ-VÁCUO, que operam com
injeção de vapor e bomba de vácuo. As primeiras, para
carga sólida embalada. As segundas, também para te-
cidos, algodão, ocos e canulados, porosos, campos e
borrachas.

1.Fazer limpeza mecânica e ultrassonicamente para
evitar manchas e danos nos cortes e pontas dos instru-
mentais. 2.Utilizar barreiras adequadas e seladoras com
solda de qualidade do papel grau cirúrgico para evitar
abertura de pacotes durante o processo de esteriliza-

ção. 3.Não exagerar no
tamanho do pacote e não
misturar, no mesmo ciclo,
materiais que exijam tem-
peratura, pressão e tempo
diferentes. 4.Colocar paco-
tes na bandeja favorecen-
do circulação de vapor.
5.Se a autoclave secar
com porta aberta, abrir o
mínimo possível, nunca bruscamente, apenas o sufici-
ente para sair o vapor.  6.Se secar com porta fechada,
seguir as instruções do fabricante. 7.Atentar para as
instruções do fabricante de materiais quanto ao ciclo
correto de autoclavagem, se 121°C ou 134°C. 8.Para
pacotes que saiam no fim ainda úmidos e sujeitos a
recontaminação, recomenda-se um tempo manual adi-
cional de secagem. 9.Só utilizar água destilada com grau
de pureza superior a 92%, sob pena de manchar e/ou
danificar cortes de instrumentos. 10.Fazer manutenção
preventiva periódica na autoclave. 11.Monitorar a quali-
dade de esterilização com indicadores químicos e bioló-
gicos.

O químico mais recomendado é o Classe 5 (ver
ISO11.140:1995). O biológico deve ser utilizado sema-
nalmente em clínica geral, diariamente em implanto-
dontia e sempre após a manutenção da autoclave, an-
tes dela ser colocada em uso.

se, materiais e técnicas de
última geração. Lançamos o
Curso de Harmonização
Orofacial, cuja primeira tur-
ma está sendo montada
com início previsto para se-
tembro.  Uma oportunida-
de ímpar para os profissi-
onais voltados para os tra-
tamentos estéticos funcio-
nais. Reservem espaço na
agenda e se atualizem.

Ainda teremos neste
mês, os cursos de imersão
em Odontologia Digital
para Ortodontista e Bioma-
teriais em Periodontia e Im-

planto, com experts nos temas em foco. O programa
pode ser visto no site da APCD-Ribeirão Preto e maio-
res informações podem ser obtidas a secretaria da EAP.
Participem!

Cuidem de aproveitar bem o tempo, nada é mais
precioso. A propósito, se programem para a nossa Fes-
ta Junina da nossa APCD, já tradicional no calendário de
eventos da regional, no dia 13 de julho próximo. Vamos
vivenciar juntos momentos descontraídos e alegres.

Desejo a todos que junho seja um mês produtivo e
feliz. Forte abraço!

Otimizando o tempo

Dicas da Woson de esterilização

A democracia é uma coisa
complicada! A Câmara dos
Deputados, numa votação
apertada, conseguiu reverter

uma das principais frentes do atual governo e fez com
que o Coaf retornasse à competência do Ministério da
Economia.  Na votação, a bancada inteira de partidos
investigados na Operação Lava-jato, que infelizmente
tem peso no Congresso Nacional, votaram a favor do
retorno. O Senado assinou embaixo!

 A esperança do brasileiro depositada no governo
com novos ideias, novas ideias, cai ladeira abaixo?  O
brasileiro precisa ser forte, resiliente e entender que
sozinho, Bolsonaro não faz nada! A votação que aca-
bamos de ver, deixa claro que, a intenção do governo,
do Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro
é das melhores. Mas... Congresso Nacional Brasileiro é
o problema!

 Queria sob seus olhos, o poder de investigar os
crimes de corrupção que envolvem principalmente a
Operação Lava-Jato. Teria nas mãos a principal ferra-
menta para concluir, digamos assim, a Operação Lava-
Jato. Teria tudo na mão. Era só dar continuidade ao
trabalho que desenvolveu durante seus tempos de
magistrado em Curitiba, prendeu muitos, até presiden-
tes da Repúblicas, algo jamais acontecido no Brasil. Ima-
gine os indícios, provas investigações e suspeitas das
ramificações, das manobras, dos desvios, dos esque-
mas  que, ao longo da operação, sua equipe não reu-
niu. Certamente envolve empresários, mais políticos, de
dentro e fora do país. A lavagem do Brasil seria completa!

Mas a política é assim, a democracia também.Dá
poder ao Congresso Nacional, que decide coisas tão
importantes como essa. O destino do Coaf.

Agora, fica a pergunta. Por que tantos congressis-
tas tiraram das mãos do combativo Sergio Moro a Coaf?
O corporativismo ainda impera no Congresso Nacio-
nal? É muita gente que está fora que ainda tem nas
mãos o poder da manipulação dos nossos deputados,
senadores? Ditam as regras? Direcionam votações?

A série o” O Mecanismo” que retrata a trajetória da
Operação Lava-Jato”, seu crescimento, a luta para man-
tê-la e seus desdobramentos para o enfrentamento sem
medo da corrupção no Brasil traz à tona uma reflexão
muito grande! Justamente esse corporativismo, a má-
fia que dirige o nosso país desde sempre! Travestidos
de políticos, gerações e gerações deles, mantém es-
quemas inescrupulosos de corrupção do erário públi-
co que resiste há décadas! O PT no Poder, aperfeiçoou
a engrenagem do sistema. Sergio Moro peitou tudo,
todos. Mas, o sistema está podre, com metástase que
atinge todos, quase todos!

A bola está com o Ministro da Economia, Paulo Gue-
des. Em seu discurso, se mostra irredutível quando o
assunto é reforma da Previdência! Deixa o governo se
não for aprovada! Quer ver o Brasil quebrar de cama-
rote! Da varanda da sua mansão. Tem nas mãos o Coaf
e tudo que ele pode fazer pelo país. Tem a responsabi-
lidade de entrar para a história como o Ministro que
reformou o país e deu continuidade a maior operação
contra a corrupção já vivida no Brasil!

                             Bertinho Scandiuzzi
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Profissionais  participantes do Curso atentos as colocações  da Dra. Rosane Lizarelli: Adriana Facchi-
ni Barrico Costa, Adriana Regina Cruz, Alexandre Bertani Gama, Cemy Possato  Almeida, Cláudia
Andréa  Cavalcanti de A  Albuquerque Balabanian, Cristina Gonçalves Lopos Palumbo, Graziella
Alessandra Console, Hewerlen Coelho Freicho Pinheiro,  Juliana Aparecida de Oliveira Urbano,
Kelly de Queiroz Morais, Luciana Camargo Khachikian, Luciane Ferreira da Costa Rocha, Marcela
Vigliazzi Lerco, Márcia Possato Almeida de Castro, Maria da Graça Grecchi Lessa, Sandra Regina
Fernandes Albuquerque, Silvia Regina Miguel, Tatiana Pires Malinsky, Vera Lúcia Bernardes e Zara
Désirée Tonidandel Campos.

Curso habilita mais uma turma em Laserterapia
e Biofotônica Orofacial

Novas edições do Curso de 15 a 20 de julho (Lotada.Turma de20 alunos) e de 7 a 12 outubro (reservando vagas).
O Curso Habilitação em Terapias

Complementares em Laserterapia e Ca-
pacitação em Biofotônica na HOF, minis-
trado pela Profa. Rosane Lizarelli mais
uma vez surpreendeu os participantes,
que revelaram o entusiasmo com os
novos recursos a serem incorporados no
cotidiano do consultório. Realizado en-

Depoimentos revelam satisfação com a conquista das novas técnicas e avanços

Flytur

tre 20 e 25 de maio, proporcionou uma
semana de muito aprendizado, troca de
experiências e muitas atividades práti-
cas na clínica da EAP da APCD Ribeirão
Preto.

Rosane F. Z. Lizarelli - Cirurgiã-Den-
tista, PhD em Biofotônica pelo Instituto
de Física de São Carlos - USP, com mais

de 25 anos de pesquisa
e experiência clínica, tor-
nou-se uma referência
nacional em Lasertera-
pia.

"O Curso habilita
para a aplicação do La-
ser e do LEDs, como
determina o CFO.  São
muitas as indicações e
os benefícios aos paci-
entes. Atualiza os prati-
cantes com todos os
avanços, para serem dis-
ponibilizados para suas
clientelas",  diz a Profa.
Dra. Lizarelli.

Dra. Marcia Castro aplicando a Laserterapia sistêmica e local (Laser Duo,
MMOptics) para melhora cognitiva orofacial de paciente parkinsoniano.

Como vem ocorrendo em toda
edição do Curso de Laserapia e
Biofotônica Orofacial, os cirurgiões-
Dentistas, ao término de uma semana
de uma jornada intensiva de
aprendizado teórico e clínico, revelaram
a satisfação com os conhe-cimentos e
técnicas adquiridas. Só mesmo com
muito entusiasmo e interesse para
acompanhar atentamente as muitas
explicações da profa. Lizarelli, sempre
fundamentadas cientificamente, come-
çando as 8 da manhã e se prolongando
até às 22 horas. Foram muitos elogios a
didática e a capacidade da ministradora.

Uma participante do Curso foi a
cirurgiã-dentista Vera Lucia Bernardes
de Olímpia, mestre em Dentística,
especialista em DTM e  Prótese. Durante
31 anos atuou como professora da
Faculdade de Odontologia de Barretos
nas suas especialidades e atualmente se
dedica a atender em seu consultório.

“Esse ano completo 40 anos de formada,
acompanhei muito a evolução da
Odontologia na parte curativa, depois
preventiva, e hoje estou com foco na
Harmonização Orofacial. Aqui no Curso a
Profa. Rosane Lizarelli me mostra uma nova
pegada da Odontologia. Para adentrar
neste universo primo por mestres com
expressiva bagagem e, embora tenham sido
muitas as indicações e sabendo ser a profa.

Lizarelli seja referência internacional na
Laserterapia e Biofotônica, ela me
surpreendeu com a fundamentação
científica, fruto de sua própria pesquisa,
uma vida dedicada a Laserterapia. Se você
se interessa por essa área, precisa fazer o
Curso de Laserterapia e Biofotônica
Orofacial com a professora Lizarelli, tem
todo um embasamento tanto extraoral
como intraoral.  Realmente é imperdível”,
pontua Vera Bernardes.

Curso priorizando os atendimentos clínicos supervisio-
nados, em duplas, com Lasers e LEDs.

Paraguai, que atua
há muitos anos com
Odontopediatria e
Ortodontia, revela
ter se apaixonado
pela Harmonização
Orofacial. Foi essa
nova paixão e o
interesse pelos re-
cursos da Laser-
terapia e a Biofo-
tônica Orofacial e as
informações sobre
o cunho científ ico
dos cursos  da Dra.
Rosane Lizarelli que
motivaram a sua
adesão ao curso.

“Realmente é um
curso com conteúdo

embasado em pesquisa científica,
experiência clínica e uma excelente
didática. Com resultados efetivos, em
alguns casos impactantes, como
atendimento feito aqui no curso de um
paciente com Mal de Parkinson, Sr. Carlos
Almeida, que chegou com olhar vazio,
alheio as perguntas, e depois da aplicação
da luz, saiu reagindo aos estímulos, os
olhos atentos, retomando a fala,
caminhando firme. Não me contive, fiquei
emocionada, chorei”, salientou Dra.
Graziella. Segundo a Profa. Lizarelli, o
paciente foi atendido com a terapia ILIB,

Laserterapia transcraniana e
Vacuolaserterapia com o objetivo de
melhorar a fonação, mastigação e
tonificação muscular orofacial, traços do
paciente parkinsoniano.

A cirurgiã-dentista Dra. Tatiana
Malinsky de Porto Alegre - Rio Grande
do Sul, perita odontológica, especialista
e mestre em Prótese Dental pela
Universidade de Boston, especialista em
Odontologia Legal, Ética e Legislação,
membro do CRO do Rio Grande do Sul
também fez o Curso. Divide seu tempo
entre o consultório e as pericias
odontológica. Depois de ler e apreciar
muito o livro de Reabilitação Biofotônica
Orofacial de Dra. Rosane Lizarelli, lançado
em março do ano passado, a Dra.
Malinsky decidiu fazer o seu curso. O
objetivo é otimizar resultados dos
tratamentos realizados em seu
consultório com a Laserterapias para fins
terapêuticos, nos casos de dor, estresse,
fadiga, mucosite e DTM.

“O Curso é maravilhoso, pelo
conhecimento da ministradora, uma
referência em Laserterapia e Biofotânica
Orofacial, e pela metodologia. Muitas horas
clínicas, o profissional sai realmente
preparado e habilitado, como determina a
lei (Resolução 82/2008 do CFO)”, salienta
ela.

Já a Cirurgiã-Dentista Graziella
Consolle da Cidade Del Leste, no
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A APCD-Ribeirão Preto promove nos
dias 14 e 15 de junho de 2019, o Curso
de Imersão em Ortodontia Digital para
profissionais especialistas e  práticos em
Ortodontia. Teórico e prático, com du-
ração  de 18 horas aulas. São ministra-
dores os Profs. Marcelo Calvo e Lean-
dro Bassali.

O objetivo do curso é capacitar o
profissional a trabalhar com segurança
e eficiência com a Ortodontia Digital.
Além disso, serão abordados temas im-
portantes para a implementação deste
fluxo em seu negócio como marketing
digital, venda, precificação e prontuári-
os odontológicos digitais.

O Prof. Marcelo Calvo é coordena-
dor Especialização em Ortodontia - Smi-
le/Redentor, especialista e Mestre em
Ortodontia – UNICID-SP,  Doutorando
HRAC/USP,  residência em Ortodontia
Avançada – Yonsei University/Coréia do
Sul e Sócio-Diretor da Smile Cursos.

O prof. Leandro Bassili, é empreen-
dedor, cirurgião-dentista e professor,

Odontologia digital para Ortodontista
Será realizado nos dias 14 e 15 de junho, com 18 horas aulas

CURSOS DE IMERSÃO

com 15 anos de experiência em marke-
ting digital para dentistas e tecnologia.
Graduado em Odontologia – UFF.  es-
pecialista e Mestre em Endodontia – USP
– Bauru. Assessor da Presidência do
CRO-RJ para Tecnologia e Marketing
(2015-2019). Sócio-Diretor da Smile Cur-
sos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
•Introdução à Ortodontia Digital
•Escaneamento método direto (prática
clínica) e indireto. Cuidados durante o
procedimento para a aquisição de um
modelo digital fidedigno.

•Programas independentes ou terceiri-
zados para manipulação,visualização

O objetivo do curso é
capacitar o profissional

para a Ortodontia Digital.
Além de preparar para a

implementação deste
fluxo em seu negócio

como marketing digital,
venda, precificação

e prontuários
odontológicos digitais.

dos modelos digitais como ferramenta
de diagnóstico, planejamento e moni-
toramento de terapia empregada.

•Planejamento com construção de set-
up virtual em programas independen-
tes para o tratamento com alinhado-
res. Teoria e prática passo a passo.

Rua Isaias José Ferreira no 907, Jardim Palmares  Ribeirão Preto - SP  / Fone (16) 3967-3771
 contato@amjequipamentos.com.br I 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.

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

A Assistência técnica autorizada

Numa promoção da APCD Ribeirão
Preto será realizado,no dia 29 de junho,
o Curso de imersão Biomateriais em Pe-
riodontia e Implantodontia. O Curso, prá-
tico e teórico será ministrado pelos pro-
fessores do Curso de Periodontia da
Regional e professores convidados  Drs
(as) Flávia Furlaneto e Flávia Suaid Ma-
lheiros, Mário Taba, Michel Messora ( to-
dos da FORP/USP.

Com duração de 8 horas (das 8 às 12
horas e das 14 às 18 hora) faz parte do
programa do Curso técnicas e indicações
sob os tópicos: Membranas absorvíveis
e enxertos ósseos xenógenos para re-
construções ósseas horizontais e verticais;
Substitutos mucosos para recobrimento
radicular; EmdogainR para regeneração
periodontal; e biomateriais para preser-
vação de alvéolos de extração. Treina-
mento em manequins especiais e em
mandíbulas suínas. Participe!

Maiores informações
e reserve Vagas

na secretaria da EAP
ou pelo (16) 3630 0711

BIOMATERIAIS em
Periodontia e Implantodontia

24º Congresso Brasileiro
Multidisciplinar em Diabetes

25, 26, 27 e 28 de julho de 2019

A Associação Nacional de Atenção ao
Diabetes (Anad) convida você para par-
ticipar do 24º Congresso Brasileiro Mul-
tidisciplinar em Diabetes, que acontece-
rá nos dias 25, 26, 27 e 28 de julho de
2019, na Universidade Paulista (UNIP) –
Unidade Vergueiro – Rua Vergueiro,
1.211 – Paraíso, São Paulo.

O congresso ocorre tradicionalmente
no mês de julho e encontra-se em sua
24ª edição. Tem contado com um públi-
co de cerca de três mil profissionais da
área da saúde, entre eles Cirurgiões-Den-
tistas, profissionais responsáveis por saú-
de pública e entre outros. O objetivo é
propiciar informações que permitam
melhor atuação preventiva no controle da
enfermidade, evitando assim complica-
ções decorrentes e ônus financeiros tan-
to a nível pessoal como da saúde públi-
ca.

Concomitantemente é realizado a 24ª
Exposição de Produtos e Alimentos Diet
.Serão 36 simpósios e 200 palestras e
debates, com ampla abordagem com
foco na prtica diária. Maiores informa-
ções: www.anad.org.br/eventos/congresso/

•Impressão dos modelos para constru-
ção de alinhadores.

•Termoplastif icação dos alinhadores.
Teoria e prática passo a passo.

•Acabamento dos alinhadores. Teoria e
prática passo a passo.

•Entenda a biomecânica com alinhado-
res: attachments e outros recursos.

•Como trabalhar com as empresas de
alinhadores (principais empresas que
atuam no mercado nacional) e quais as
diferenças entre elas.

•Colagem indireta virtual: benefícios e
como realizar de maneira independen-
te e terceirizada.

•A impressão 3D e suas aplicabilidades
em Ortodontia.

•Como incorporar a Ortodontia Digital
em seu negócio: captação de clientes
com marketing digital, venda e precifi-
cação e implementação de um fluxo es-
tritamente digital.

As vagas são limitadas. Reserve já a
sua pelo fone (16) 3630 0711.
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Cumprimentos
aos Aniversariantes

01/06
Lucas Flausino Rocha
02/06
Daniela de Biagi Freitas
Marilena Chinali Komesu
03/06
Marina de Campos Esquivel
04/06
Gustavo Palma Nogueira
Jorge Luiz Jacob Liporaci Jr.
05/06
Antonio José Borin Neto
Theobaldo Ponde Neto
06/06
Ana Vitória Vechini Sant'ana Santos
Marcio Inada
Sandra Valeria Rancan
07/06
André Mafra Brienza
08/06
Bruna Junqueira Correa
Humberto A. Resende Vianna
09/06
Jaime Augusto Cerveira
10/06
Juliana Faquim Assad Lima
11/06
Karen Christine Ramos Godoy
12/06
Elaine Angélica de Souza Coronatto
Arthur Vinicius de Mello Salomão
13/06
Solange Baranowski de Pádua Lourenço
Cristiane Pilagi Neves de Oliveira
Lilian Michelman
14/06
Ettore Monferdini
15/06
Deise Silva
João Cesar S. Camargo
Juliano Gonzaga Facioli
Ricardo Alexandre Junqueira Calzzani
16/06
Ana Vitoria Vecchini Sant'Ana Santos
Antonio Francisco Fernandes Sá Batista
Isabella Minervino Barichello
18/06
Marielle Maria de Carvalho
Iara Turati de Souza
Rossana Pereira de Almeida Antunes
19/06
Helena Yuri Nishinari
Rosana Mastrofrancisco
Tatiana Lopes da Silva Gonçalves
Thiago Donizete da Silva
20/06
Enoch Garcia Leal Neto
21/06
André Luis Bizio
Cláudia Rogeria Abrão de Toledo
22/06
Silvana Issa Chodraui
24/06
Vitória Monferdini Rupolo
25/06
Danilo Zaparolli
Lucia Helena Encinas Barticci Liboni
26/06
Sergio Neuppmann
Ederaldo Luiz Veronese
Vivian Vicentin Massoni
28/06
Alexandre Bonini
Andre Marcelo P. Minto
Ricardo Cardoso Ferreira da Rosa
Ligia Gabrielle Sanches
29/06
Denise Stefani Eliseu Cabral
30/06
Vagner Eduardo Visentainer

 Realizada em Jaú reunião do CORE
Conselho de Regionais da APCD

O Core realiza no decorrer do ano Reuniões Itinerantes pelo interior do estado de São Paulo
A Regional de Jaú sediou, no dia 19

de maio, a reunião do CORE - Conselho
das Regionais da Associação Paulista de
Cirurgiões-Dentistas. A reunião foi pre-
sidida por Dr. Renato Berro - presidente
do CORE. Entre os presentes membros
da diretoria do CORE, representantes de
várias regionais e o presidente da APCD
- Ribeirão Preto Dr. Regis Peporini.

Na pauta assuntos de interesse da
classe e da associação, avaliação do
desempenho das APCDs, o CIOSP, cujos

preparativos para o segundo semestre,
entre outros temas abordados. Após dis-
cussão, as deliberações.

"Foi uma reunião muito produtiva,
como vem ocorrendo nas Reuniões do
CORE - Conselho de Regionais da APCD.
Basicamente foram feitas avalições de in-
teresse da classe, do desempenho da APCD
e das Regionais no primeiro semestre, além
de traçadas as diretrizes para o segundo
semestre. Ainda na pauta, o CIOSP de 2020,
já ultimando os preparativos, faltando ape-

nas algumas confirmações na Grade Ci-
entífica. Na Feira Comercial, devido ao
grande sucesso na edição anterior, a gran-
de novidade será a ampliação do espaço,
com um novo Pavilhão", ressalta Peporini.

O Core realiza no decorrer do ano
Reuniões Itinerantes pelo interior do es-
tado de São Paulo, nas cidades onde
existem as Regionais da APCD, e no iní-
cio do ano, no CIOSP`, a reunião anual,
com as pautas encaminhadas pelas reu-
niões anteriores, culminando numa dis-
cussão ampla com a participação de to-
dos dos Conselhos e APCD.

 Já ultimando os preparati-
vos, faltam apenas algumas

confirmações na Grade Cien-
tífica. Na Feira Comercial a

grande novidade será a
ampliação do espaço, com

um novo Pavilhão.

Será no dia 13 de julho, na sede social da Associação, na Rua Adolfo Zéo, 504.
Está chegando a festa mais esperada

pela classe irmanada na  APCD-RP. A 15ª
Festa Junina da APCD Ribeirão Preto, mui-
to apreciada pela comunidade odonto-
lógica, já tradicional no calendário das ati-
vidades sociais, será realizada no dia 13
de julho. O Departamento Social da Re-
gional, cujas diretoras são Dras. Patrícia
Jardim e Dra. Tatiana Pietra, coordena a
festa todo realizada por diretores e pro-
fessores da regional.

Com pratos  e bebidas típicas, bar-
racas de entretenimento para as crian-
ças, bingão e  muitas brincadeiras, a fes-
ta, tem início as 19 horas. Essa é uma data
esperada, pois a nossa tem agradado
muito a todos pela descontração e pelos
atrativos culinários de junho e julho.

“A  festa Junina é sempre muito agra-
dável, num ambiente descontraído, pode-
mos rever os amigos. São horas bem ani-
madas, nesta confraternização, sempre,
inesquecível. Convidamos a todos – asso-
ciados, parceiros, familiares e amigos.
Participem!”convida Regis Peporini -
pres.da APCD-Ribeirão Preto.

A 15ª edição da Festa Junina será
realizada na Sede Cultural e de Lazer
Dr. Barquet Miguel, na Rua Adolfo Zéo,
504, atrás da UNAERP, na Nova Ribei-
rânia. Início as 19 hs.

Esperamos você lá!!-

Festa junina da APCD-Ribeirão Preto

Convidamos a todos : associados,parceiros, familiares e amigos.
   É uma festa muito animada.São momentos muito agradáveis!

Participem!  Regis Peporini - Pres. da APCD-RP.

Embora não seja obrigatório, para aqueles que querem se aprofundar, tendo um diferencial

Prof. Dr. Levy Nunes - Referência mundial em Harminização Facial

“
“

 no mercado, a pós-graduação na Harmonização Facial (especialização) é fundamental. É uma
decisão de cada um. Porém com a especialização, o profissional além de se aprofundar e de ga-

nhar mais conhecimento específico, conquista mais respeito do mercado.
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Notícias da

Curso de Harmonização
Facial- especialização

Início: setembro 2019

Cursos com início no segundo semestre
Pós-Graduação profissionalizante em Ortodontia  e Curso de aperfeiçoamento em Ortodontia

Com o objetivo de compartilhar uma
gama de conhecimentos e, habilitar os pro-
fissionais para realizarem segurança os trata-
mentos ortodônticos, a APCD-Ribeirão Pre-
to, através da EAP, promove os Cursos de Aper-
feiçoamento e de Pós-Graduação profissio-
nalizante, ambos em Ortodontia.

PÓS-GRADUAÇÃO
PROFISSIONALIZANTE

O curso de pós-graduação,  teórico e prá-
tico, com duração de 36 meses, com carga
horária 1500 horas,  é ministrado pela equipe
composta pelos professores  Ms. Antônio José
Borin Neto; Prof.  Ms. Raul Antônio Pinto Neto;
Prof.  Ms. Mario Lânia de Araújo e Prof. Ms.
Arnô Rodrigues Ferreira Junior, além de pro-
fessores convidados.

Priorizando as horas aulas clínicas, para
diagnosticar, planejar e tratar maloclusões em
todas as idades são triados casos clínicos di-
versos, tratados pelos profissionais que es-
tão fazendo o curso, sob a supervisão dos
professores e monitores. Para isso são com
utilizadas as técnicas de arco contínuo (strai-
ght-wire) multivariada e aparelhos auto-liga-
dos, com recursos das técnicas segmenta-
das, com dispositivos auxiliares, como mi-
niimplantes e/ou miniplacas.

 A APCD Ribeirão
Preto, diante do forte
demanda do mercado,
para os tratamentos
estéticos funcionais
voltados para a har-
monia da face e a par-
tir da publicação da re-
solução,198/2019 do
CFO, com autorização
dos cursos, lançou o
Curso de especializa-

medicina de Lisboa - Portugal e em mais de
20 entidades de classe no Brasil, entre outras
qualificações, cargos e funções.

Nicole Barbosa Bettiol, graduada em
odontologia pela FORP/USP, especialista em
harmonização orofacial pela faculdade Sete
Lagoas. Curso de fios dr. Sokju Kim que é
referência internacional em fios, curso de pre-
enchedores faciais odontofaciale. Atua em
consultório com procedimentos estéticos, de
harmonização facial e endodônticos.

Isamara Geandra Cavalcanti Caputo,
graduada pela UNAERP, é especialista e mestre
em Odontologia Legal e Deontologia pela FOP/
UNICAMP. É doutora em Ciências na Clínica Mé-
dica pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Pre-
to - FMRP-USP; Professora de diversos cursos
na APCD-RP.  É Diretora da EAP- Departamento
de Odontologia Legal (DOL) da APCD-RP.

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.

APERFEIÇOAMENTO
Com 30 meses de duração, o Curso de

Atualização em Ortodontia é um dos mais
antigos da APCD RP. Os participantes con-
quistam uma gama de conhecimentos, fi-
cando aptos para realizar o tratamento orto-
dôntico, aprendem desde a avaliação, diag-
nóstico e a indicação melhor tratamento den-

tro da ortodontia.
 A clínica de Ortodontia na APCD RP, aten-

de cerca de 350 pacientes mês, entre os cur-
sos de Atualização e pós -graduação viabili-
zando o estudo de vários casos e disponibili-
zando os tratamentos.

EQUIPE  - O Prof. Antônio José Borin Neto
é especialista e mestre em Ortodontia e em

Ortopedia Funcional dos Maxilares – CFO.
Professor Coordenador do curso de Ortodon-
tia EAP-APCD Ribeirão Preto e Franca.

O Prof. Raul Antônio Pinto Neto é pós gra-
duado em Ortodontia pelo COE “S.J.R.P”; Es-
pecialista  em Preparo de Pacientes para Ci-
rurgia Ortognática CIEDEF/FORP-USP;  Mes-
tre em Ortodontia pela Fundação Hermínio
Ometto- UNIARARAS. Professor do curso de
Especialização e Aperfeiçoamento em Orto-
dontia da EAP-APCD Ribeirão Preto e Fran-
ca.

O Prof. Mario Lânia de Araújo - especialista
em Ortodontia ACDC- Campinas;  é mestre em
Ortodontia - UNESP-Araraquara. Professor do
curso de Especialização em Ortodontia da EAP-
APCD Ribeirão Preto. Professor do curso de es-
pecialização em Preparo de Pacientes para Ci-
rurgia Ortognática CIEDEF/ FORP-USP.              

E o Prof. Arnô Rodrigues Ferreira Junior é
mestre em Ortodontia pela Fundação Her-
mínio Ometto – UNIARARAS. Especialista em
Preparo de Pacientes para Cirurgia Ortog-
nática CIEDEF/FORP-USP. Professor do Cur-
so de Especialização e aperfeiçoamento em
Ortodontia da EAP/APCD de Franca. Prof.
Convidado do Programa de Especialização
e mestrado em Ortodontia a São L. Mandic-
Campinas.

Prof. Ms. Raul Antônio Pinto Neto, Prof. Ms. Arnô Rodrigues Ferreira Junior, Ms.
Antônio José Borin Neto; Prof.  Ms. Mario Lânia de Araújo.

Curso de Aperfeiçoamento
em Endodontia
Início:  Agosto de 2019

Vagas limitadas, reserve já a sua na secretaria da EAP da APCD-Ribeirão Preto.
Escola de Aperfeiçoamento Profissional :  Av. do Café, 1080,  Vila Amélia - Ribeirão Preto - SP  Fone: (16) 3630 0711. Participe!

O curso de
A p e r f e i ç o a -
mento em En-
dodontia com
ênfase em Rota-
tórios  acontece
semestralmen-
te. Está monta-
do nova turma
para início em
agosto de 2019.

São minis-
tradores os pro-
fessores MS. Ar-
tur Rocha Mar-
tini e o Prof. Dr.
José Antônio
Brufato Ferraz, além dos professores convi-
dados. A duração é de cinco meses, ás quar-
tas – feiras, semanalmente, no horário das 18
às 22 horas.

O Curso atualiza o profissional clínico, vi-
sando o seu aprimoramento para solucionar,
de forma rápida e eficiente, a terapêutica en-
dodôntica de rotina, habilitando-o a realizar
tratamento de canais radiculares em dentes
molares com segurança, através de técnicas
manuais e rotatórias com obturações con-
vencionais e termoplastificadas.

Conteúdo Programático:
Com ênfase na clínica, tendo tópicos te-

óricos abordados de acordo com as necessi-
dades de cada turma, enfocando: Anatomia
dental; Comprimento de trabalho ideal; Lo-

calizadores fora-
minais; Preparo
químico mecâ-
nico manual e
automatizado
(rotatórios e os-
cilatórios); Cura-
tivos inter ses-
sões; Obturação
do sistema de
canais radicula-
res (convencio-
nal e termoplas-
tificada); Blinda-
gem dos canais;
Cirurgia Paraen-
dodôntica;  e
Proservação.

O curso está sempre com turmas lotadas,
graças a indicação dos ex-alunos e aos mi-
nistradores, professores qualificados e clíni-
cos, com com titulações acadêmicas e vasta
experiência prática.

O prof. Dr. José Antonio Brufato Ferraz é
graduado pela FORP-USP, é mestrado e dou-
torado em Endodontia pela FORP-USP. Atu-
almente é professor titular da Universidade
de Ribeirão Preto.

O prof. MS Artur Rocha Martini, graduado
pela Universidade de Santa Catarina,  possui
mestrado em Odontologia - Endodontia,  pela
Universidade de Ribeirão Preto. Ambos atu-
am há anos em consultório particilar e no
serviço público, possuindo expressiva expe-
riência clínica.

Levy Nunes

Artur Martini

Nicole Bettiol Isamara Cavalcanti

Brufato Ferraz

ção em Harmonização Orofacial (Especializa-
ção).

O curso com carga horária de 576 horas,
terá 18 meses de duração, divididos por 18
módulos contempla as disciplinas de preen-
chedores faciais e toxina botulínica, fios oro-
faciais, lipoplastias faciais, agregados leuco-
plaquetários autólogo, intradermoterapia, bi-
omateriais, medicamentos e técnicas indu-
toras de colágeno, laserterapia e terapias fo-
todinâmicas faciais. Como ministradores os
professores (as) Levy Nunes, Isamara Cavalvan-
ti, Nicole Bettiol, e professores convidados.

O Prof. Dr. Levy Nunes é especialista em
Cirurgia Bucomaxilo Facial e mestre em Fisio-
logia pela FOP UNICAMP; Doutor em Cirurgia
FMB UNESP. Pós Doutor em Cirurgia FMB
UNESP. Coordenador Cursos de Harmoniza-
ção Facial Avançada da NUY Universidade de
Nova York. Uma referência em Harmonização
Facial, é palestrante em HAVARD; Prof. Convi-
dado Instituto Marc/ Miami. Coordenador Cur-
so de Harmonização Facial da Faculdade de
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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  -
semanalmente -  horário: 18 às 22 horas.
   NOVA TURMA EM AGOSTO 2019
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 -
Quinzenalmente . 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

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
ESPECIALIZAÇÃO
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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Qual o melhor momento para restaurar a endodontia?
ELoa C. Bicego Pereira; Emilly de Aveiro; Vito Madio Chiarelli Neto; Brenda P.F.A Gomes; Debora C. Coraça Huber

Por que restaurar imediatamente
após a endodontia?

A restauração definitiva após a obtu-
ração endodôntica é essencial para a pre-
venção da infiltração microbiana, visto que
o material obturador pode sofrer infiltra-
ção, independente da técnica de obtura-
ção1.

Qual o tempo indicado para restau-
ração provisória?

O selamento coronário pós tratamen-
to endodôntico deve ser realizado imedia-
tamente, com materiais provisórios ou de-
finitivos. No entanto materiais provisórios,
como ionômero de vidro, podem ser man-
tidos por no máximo em 30 dias1,2. O col-
tosol, um material amplamente utilizado,
está relacionado com alto risco de fratura
dentária e infiltração3.

Qual a relação entre a restauração
coronária e o sucesso do tratamento de
um dente tratado endodonticamente?

O índice de sucesso quando os trata-
mentos endodônticos e restauradores es-
tão adequados é de 94%4, enquanto uma
redução no índice para 65/41% pode ocor-
rer, quando a restauração está inadequa-
da ou ausente, respectivamente5.

O que gera o insucesso do tratamen-
to endodôntico?

Uma das causas de insucesso no trata-
mento endodôntico é a presença de mi-
cro-organismos e seus subprodutos, na
área periapical. Sendo que infiltrações e au-
sência de restauração6 representam o prin-
cipal motivo de infecção e o favorecimen-
to da multiplicação microbiana e sua per-
manência a área periapical1.

O que pode sinalizar um insucesso?
Desenvolvimento de uma lesão peria-

pical após o tratamento inicial, sinais e sin-
tomas pós tratamento, como dor, fistula,
edema intra ou extraoral3.

Qual micro-organismo é frequente-
mente encontrado no canal radicular em
casos de retratamento endodôntico?

Em casos de retratamento, a espécie
mais encontrada é o Enterococcus faeca-
lis. Esta espécie não faz parte da flora oral,
sendo sua origem  exógena2. Uma possível
fonte é pela alimentação8, uma vez que este
micro-organismo está presente em queijos
ou produtos em conserva como salsichas
e azeitonas9.

Qual é a patogenia da infecção pelo
E. faecalis no canal radicular?

As infecções endodônticas são causa-
das por aglomerações microbianas, deno-
minadas biofilme, que se fixam nas pare-
des do canal radicular. A remoção destes
biofilmes é dificultada, sendo que o biofil-
me, quando maduro, mesmo se removido
mecanicamente deixa para trás seu arca-
bouço com proteínas, que facilita uma nova
colonização futura9 (Figura 1).
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Como realizar a prevenção de uma
infecção por E. faecalis?

Esta espécie é mais encontrada em ca-
sos de retratamento endodôntico, indepen-

dente da presença ou não de lesão peria-
pical. Além da importância da restaura-
ção, há o destaque  de se evitar a disbiose
da flora presente. Isto é conseguido atra-

vés do equilíbrio no sistema imune assim
como a manutenção da saúde geral do pa-
ciente10,11.

O que gera o desequilíbrio da flora
bucal?

Uso de antibióticos e/ou antifúngicos,
uso de enxaguantes bucais em excesso ou
com álcool. Excesso da ingestão de açúca-
res e gorduras saturadas10.

Como combatemos infecções pelo E.
faecalis?

Através do preparo químico-mecânico,
com limas e substâncias químicas auxilia-
res, como hipoclorito de sódio, clorexidina
e EDTA, conseguimos uma redução signifi-
cativa, no entanto a sua remoção comple-
ta não ocorre12,13. A agitação ultrassônica
pode ser realizada, porem pode gerar o
desprendimento do biofilme e sua recolo-
nização em outras áreas14. Portanto o ide-
al é a sua prevenção.

Vale lembrar
1) O melhor momento

para restaurarmos um
dente tratado endodon-
ticamente é imediata-
mente após a endodon-
tia.

2) Evitar materiais restau-
radores provisórios, pelo
risco de infiltração e fra-
tura.

3) A prevenção de uma in-
fecção endodôntica está
relacionada além dos fa-
tores locais, à condição
sistêmica e imunológica
do paciente, assim como
à manutenção de uma
flora saudável.

Figura 1. Formação de biofilme. A- Esquema da formação e dispersão do
biofilme bacteriano, cedido gentilmente pela Profa. Dra. Débora C. Coraça-Huber.

Figura 2. Imagens de dentes tratados endodonticamente. A- Fratura vertical
por ausência de reabilitação adequada, consequente exodontia; B e C- Aspecto clíni-
co de dentes restaurados com materiais provisórios inadequados; D e E- Ausência de
restauração clínica e radiográfica respectivamente; F- Imagem em Microscopia Ele-
trônica de Varredura do E. faecalis isolado de dente tratado endodonticamente (x8.000).
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INDICA ESPECIALISTA
Seja indicado. (16) 3629 0628. (16)99135 0540A maior vitrine da Odontologia regional.

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

Tratar com Dra. Cátia
(16) 99760 9590

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

A maior vitrine
da Odontologia regional

Para anunciar : 16  3629 0628
      16  99135 0540

Indica. Seja indicado.
Eis alguns especialistas

 nesta vitrine

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

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

         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
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DENTFLEX

A Dentflex, indústria localizada em Ri-
beirão Preto, há 28 anos no mercado,
possui uma ampla linha de produtos e
prima pela qualidade no atendimento,
com assistência técnica especializada no
pós-venda, está sempre participando
dos principais eventos voltados para a
classe odontológica do país. A partici-
pação em tais eventos visa apresentar
ao público alvo, professores, clínicos e
estudantes, o que há de melhor e mais
completo em inovação e tecnologia em
odontologia.

Segundo Haroldo Mondini, analista de
exportação, todos os anos ocorrem inú-
meros eventos nacionais e internacionais
de grande importância no ramo odon-
tológico.  “A Dentflex sempre busca estar
presente na maioria deles, como: CIORJ
(Congresso Internacional de Odontologia
do Rio de Janeiro), CIOSP (Congresso In-
ternacional de Odontologia de São Paulo),
IDS (Salão Internacional de Odontologia em

Colônia – Alemanha), entre tantos outros,
frisa Mondini,

De acordo com Tiago Gobi, diretor
comercial da empresa, a Dentflex pre-
tende apresentar ao público  no CIORJ
2019 seu novo motor de endodontia, o
motor DForce 1000 Endo com movimen-
to reciprocante. Trata-se de uma inova-
ção, pois o motor proporciona a utiliza-
ção de limas rotatórias e reciprocantes
tendo um controle preciso de velocida-
de, torque e angulações de trabalho.
Com este equipamento é possível reali-
zar todas as alterações necessárias para
qualquer tratamento utilizando-se de li-
mas reciprocantes; a maior diferença com
relação aos equipamentos já existentes
no mercado é a possibilidade de fazer
vários programas diferentes alterando-
se ângulos de trabalho e velocidade.
Além de todas as vantagens já apresen-
tadas o motor DForce 1000 Endo com
movimento reciprocante é de fabricação

100% nacio-
nal.

Além da li-
nha de Endo-
dontia, a Den-
tflex disponi-
biliza ao seu
público moto-
res e peças de
mão para ci-
rurgia e im-
plantes, peças
de alta e bai-
xa rotação,
kits acadêmi-
cos, profilaxia
e, também,

uma linha completa para prótese, com-
posta de articuladores e contra ângulos
multiplicadores.

“Para atender às solicitações de gran-
de parte dos clientes da Dentflex, para o
ano de 2020 a empresa almeja lançar seu
modelo de fotopolimerizador”, adianta Ti-

Equipe Dentflex  no CIOSP:  Tiago Gobbi, Paulo Bis, Reinaldo Souza,
 Roberta Gobbi, Juliana Araujo, Haroldo  Mondini .

A Milênio X – Radiologia Odonto-
lógica promoveu, no dia 18 de maio,
o Curso Introdução em Odontologia
Digital – novas possibilidades em flu-
xo de trabalho. Para ministrar o cur-
so a Milênio X em parceria com a
Dental Factory, trouxe a Ribeirão Pre-
to a Dra. Andrea Son para compar-
tilhar seus conhecimentos e experi-
ências.

Foi um sábado de muito apren-
dizado, para um expressivo número
de profissionais de Odontologia
acompanhando atentamente as co-
locações da professora.  Andrea Son
é Cirurgiã Dentista, especialista em
Prótese. Fundadora da Collab. Espe-
cialização em prótese pela USP e
Mestre em Implantodontia pela UNG;
Consultora clínica de diferentes em-
presas do ramo odontológico com
foco em fluxos e soluções digitais;
Gerente de Educação Clínica da 3DC-
med, responsável pelo desenvolvi-
mento de projetos e trabalhos vol-
tados a planejamentos em softwa-
res e sistema CAD/CAM.

‘Foi um dia muito rico em conteúdo

Milênio X - Radiologia Odontológica
Promove Curso de Introdução a Odontologia Digital

Consultor de vendas:
Zé Roberto

 (16) 3013-5646
   (16) 99165 1802.

Atendimento
 Das  08:30 às 12:00

 e 14:00 ás 19:00 horas.

Há 28 anos no mercado, possui uma ampla linha de produtos e prima pela qualidade no atendimento,
com assistência técnica especializada no pós-venda

ago Gobi.
A Dentflex, através de seus diretores,

agradece aos seus clientes e parceiros
e convida a todos para saber mais so-
bre a empresa e seus produtos através
do site www.dentflex.com.br ou do tele-
fone (16) 2133-0000.

graças à capacidade e conhecimento incríveis desta expert em Odontologia Digital. Agradeço a todos, aos colegas da classe presentes, à
Dental Factory, ao Danilo Henrique e a Profa. Andrea Son” pontuou Jorge  Ciuffi Júnior - radiologista, diretor da Milenio X.

Profissionais de Odontologia participam do Curso.

coffee break: momentos de confraternização  e troca de ideias.
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Na Escola de Aperfeiçoamento Profissional muitos flaxs !

Professores Regis Peporini,
Ronaldo Oliveira e Zélio Faeda.

Prof. Regis Peporini e Daniela Kakumu.

Recebendo o certificado : Dra Luciane Rocha.

Muitas diagnósticos e atendimentos na Clínica da EAP Dr. Raphael Baldacci, os profissionais participantes dos
Cursos, monitorados pelos professores, atendem  a população.

Prof. Borin Neto com  Matheus Braz da Arcsys

Equipe da Profa. Lizarelli: Dr. Vinícius Ramalho e Dra. Renata
Lizarelli - Profs Assistentes; Dra. Elenise Ruiz Claudio - Monitora; e

a Coordenadora/Ministradora Profa. Rosane Lizarelli.

    Dra Adriana  Barrico  Costa e a  profa Lizarelli.

 Camila Santos (atendimento  do CRO) e Erica leite
(atendimento da  APCD-RP) na secretaria da associação.

Profs. Gustavo Palma  e Rafael Faeda com participantes do
Curso de Implante Ossseointegrados

Curso de LASERTERAPIA

Drs. Alexandre Gama e Adriana Barrico realizando um
Clareamento Dental Fotoativado com LEDs Violeta

(BMW, MMOptics).

  Profa. Camila Favero e prof.  Zélio Faeda.

SOCIAL: ESPECIAL
 O casal Artur Rocha  e

Cátia Janjácnomo
Martini, na companhia

da filha Pietra, comemo-
raram  mais um ano de

casados, no dia 17 de
maio. Forte parceria com

muita cumplicidade. E
como bem disse ele nas

redes sociais:  Comprome-
timento em altas doses.

Amor aos montões. Dra. Tatiana Malinsky e Dra Lizarelli
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“Feliz dia das mães mamãe Cátia, que me guardou como um
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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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VITRINE Odonto
Fale com o Técnico ou Consultor de Vendas
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