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Reunião das Macros 4 e 5 do Core
realizada na APCD Ribeirão Preto
A APCD-Ribeirão Preto sediou, no
dia 29 de junho, a reunião das macros 4
e 5 da APCD (CORE). Estiveram presentes o Dr. Wilson Chediek - presidente da
APCD Central, os dirigentes do CORE, representado por seu presidente Dr. Juscelino Kojima, entre outras autoridades
e diretores das regionais, todos recepcionados por Dr. Regis Peporini - presidente e Dr. Artur Martini - diretor tesoureiro da APCD -Ribeirão Preto.
Depois da reunião, todos participaram de confraternização em almoço na
Costelaria 1212.
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Especialização em
Harmonização Facial
O Curso, ministrado pela equipe do
prof. Levy Nunes, tem início em setembro. O Professor Levy Nunes é referência
mundial em Harmonização Orofacial. Últimas vagas. Inscrições: (16) 3630 0711
Reunião na APCD-RP: Dr. Wilson Chediek, presidente da APCD, foi figura marcante e elucidativa junto aos diretores das regionais.

Coordenação
da Fiscalização
do CROSP
A equipe de fiscalização da Macrorregião 2 B, coordenada pelo Dr. Fabrício de
Jesus Chemello, está instalada na Av. do
Café, 1080, onde já funciona a Delegacia Seccional do CROSP da APCD - região de Ribeirão Preto.

Dra. Carolina Thomazini, Dr. Victor Jacometti (fiscais) e Dr. Fabrício de Chemello (coordenador)

15ª Festa Junina
da APCD-RP
DIA: 13 DE JULHO
NOVO LOCAL
Rua Mariana Rosa
Cury, 670, Ribeirania.
( espaço de eventos
da Igreja Santa Teresinha)
A partir das 20 horas
Entrada gratuita
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Habilitação em Laserterapia
Biofotônica Orofacial
A APCD Ribeirão Preto promove, de
15 a 20 de julho e de 7 a 12 outubro, o
Curso Habilitação em Terapias Complementares em Laserterapia.
Com carga horária de 60 horas, o curso, aprovado pelo CFO, apresenta todas
as abordagens exigidas pela Normativa
do Conselho Federal de Odontologia
(CFO),habilitando para a aplicação do laser e do LEDS, norma do CFO.
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Grade de Cursos
Cursos com início no 20 semestre

Aperfeiçoamento
Endodontia - ênfase em Rotatórios
Ortodontia Corretiva

Pós Graduação
Ortodontia. Especialização em
Harmonzação Orofacial
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LEIA MAIS
Doação de Sangue
Pacientes em tratamento
odontológico precisam de
orientações específicas.
Pág. 2

•••
Saúde Pública, números
bem melhores.
Dr. Bertinho Scandiuzzi.
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•••
CIENTÍFICO: Estabilidade nos pós
tratamentos ortodônticos
Monografia de
Simone Rosati Pedro
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POLÍTICA

EDITORIAL

Com a palavra
Bertinho Scandiuzzi

Saúde
pública,
números
bem melhores.
Às vezes, tenho
posições contundentes ao atual
governo Duarte Nogueira, mas quando um mérito deve
ser reconhecido, sou o primeiro a levantar a bandeirinha de tiete, celebrar e mostrar à população o que
está dando certo.
O exemplo é o projeto “Desafios para a Estruturação da Rede Municipal de Atenção Básica”, idealizado
pelo competente Dr. Sandro Scarpelini, secretário da
Saúde, que foi implantado nas unidades de saúde de
Ribeirão Preto no ano passado e tem como principal
objetivo reorganizar os atendimentos, reduzir filas e
otimizar o serviço oferecido à população e mostra que
o aprimoramento na gestão, já resultou no aumento
da produção de consultas na atenção básica.
O levantamento acompanhado por técnicos da pasta
mensalmente, aponta com a nova forma de gestão com
reorganização dos atendimentos e o reaproveitamento das agendas de consultas na atenção básica, gerou
um aumento, em média de 10% na produção em todas
as unidades de saúde da rede pública de Ribeirão Preto. Se comparado, por exemplo, a produção de consultas em clínica médica no primeiro quadrimestre de
2017, que fechou o ano com 62.654 consultas executadas, com 2018, quando foram produzidas 63.837 consultas na especialidade, o aumento é de 1,89%.
Em crescimento, os quatro primeiros meses de
2018, se comparado com 2019, quando foram produzidas 69.511 consultas em clínica médica, o aumento é
de 8,89%. Já a comparação com os primeiros quadrimestres de 2017 a 2019, o aumento da produção de
consultas em clínica médica é de 10,94%. Os dados
mostram ainda que consultas em especialidades como
ginecologia, pediatria e do programa de saúde da família, no primeiro quadrimestre de 2017, 2018 e 2019
é em média de 14,9%.
Os dados, que estão na prestação de contas do 1]
Quadrimestre de 2019, mostram que gerenciamento e
cobrança de metas são os caminhos para resolver um
problema na saúde pública que, infelizmente o Poder
Público não dá mais conta.
O modelo nada mais é que o regido as Organizações Sociais, que quando assumem determinada gestão, contratualmente definem metas, cobram produção e trocam o que não está funcionando.
Hoje, os gerentes das unidades de saúde trabalham com indicadores de qualidade e a tendência de
melhora será crescente e isso não pode mais mudar.
Porque os reflexos da melhora na gestão da saúde
pública de Ribeirão estão ai para todos verem. Parabéns!

Decisões acertivas
É sempre muito enriquecedora as nossas reuniões
da regionais das Macros 4 e 5 da APCD. A pauta contempla temas diversos, o gerenciamento das regionais,
a educação continuada, as mudanças sócio cultural consequências da transformação de nossa sociedade e da
evolução da Odontologia, refletidas no dia a dia da associação e dos consultórios. No decorrer do ano, várias reuniões, tem dado bons frutos, ideias são amadurecidas, resultando em decisões acertivas. E mais, sãoenergizantes as nossas confraternizações que mantém
unida as lideranças das regionais e da central.
Neste mês, no dia 29 de junho, foi a vez de recebermos os presidentes e diretores das regionais da macrorregião 4 e 5 em nossa sede da APCD-Ribeirão
Preto. Como sempre, foi muito boa nossa reunião. É
muito bom trocar de ideias, experiências, discutir e ponderar sobre temas importantíssimos para o desenrolar
harmonioso no cotidiano da nossa associação, para a
valorização de nossa Odontologia e da classe. Após a
reunião, momentos agradáveis em almoço de confraternização na Costelaria 1212.
Finda junho, estamos fechando mais um semestre,
com muito aprendizado em nossa Escola de Aperfeiçoamento Profissional, EAP Dr. Raphael Baldacci. Cumprindo nosso papel social, fizemos muitos atendimentos e a resolução de muitos casos, nas horas clínicas

dos cursos de aperfeiçoamento e pós-graduação,
além de outros de imersão.
Com todos os cursos rodando somamos centenas de
atendimentos, uma contrapartida para a comunidade,
sempre a nos prestigiar.
Em meio a reuniões, a
agenda dos consultórios e as
atividades corriqueiras da
vida particular, as confraternizações são sempre bemvindas. Para manter a tradição de celebrar e confraternizar, como acontece todo ano, vamos promover a Festa
Junina da APCD-RP, em 2019 em sua 15ª edição. É uma
confraternização que reúne integrantes da classe e
parceiros, seus familiares e convidados, de várias gerações, agradando a todos. Comidas e bebidas típicas, muitas brincadeiras para as crianças e, para alegria da maioria, o tradicional “Binguinho e Bingão”, sempre muito animado, com muitos prêmios e brindes.
Convido a todos para participarem da nossa Festa
Junina que este ano será realizada na Rua Mariana Rosa
Cury, 670, na Ribeirania. Vamos juntos passar umas horas bem descontraídas. Serão todos bem-vindos! Encontro você lá.

Dr. Regis Peporini - presidente da APCD-Ribeirão Preto

DOAR SANGUE

Pacientes em tratamento odontológico devem seguir
orientações específicas para doar sangue.
derados ou complexos, há a
O Conselho Regional de
possibilidade de bacteremia
Odontologia de São Paulo
transitória em virtude dos mi(CROSP) incentiva ações que
crorganismos encontradas ao
possam contribuir com a preredor dos dentes e gengivas.
venção de doenças e manuten“Em tese elas não causam proção da saúde. No mês em que
blemas, mas se essas bactérié celebrado o Junho Vermelho,
as orais ficam dentro da bolsa
a autarquia estimula a adesão
de coleta de sangue, poderá
da população à campanha,
haver contaminação”, explica.
mas faz um alerta aos pacien“Doar sangue é muito imtes em tratamento odontológiportante.
Uma doação repreco.
senta
a
esperança
de pessoas
Os procedimentos não imem
condições
delicadas
de
O Conselho Regional de Odontologia
pedem a doação, mas exigem
saúde
como
vítimas
de
acidenum tempo de resguardo do pa- de São Paulo (CROSP) celebrou o Junho
tes de trânsito ou de grandes
ciente. Extrações dentárias e
Vermelho e adverte: determinados
queimaduras, pacientes com
tratamentos de canal sem sancâncer, pessoas submetidas a
procedimentos
exigem
resguardo
gramento é preciso esperar
cirurgias de médio e grande
prévio à doação.
sete dia ou mais, conforme o
porte ou que passaram por heperíodo em que o paciente fimorragias,
hemofílicos
e
anêmicos,” aponta de Martini.
zer uso de medicação.
Em caso de cirurgia odontológica com anestesia
geral o paciente deve aguardar quatro semanas, mas, Sobre o CROSP– O Conselho Regional de Odontologia de
se o procedimento for colocação de piercing bucal, o São Paulo (CROSP) é uma autarquia federal dotada de persoprazo aumenta para 12 meses. Tratamentos mais sim- nalidade jurídica e de direito público com a finalidade de
ples como pequenas cáries e ajustes de aparelhos, tam- fiscalizar e supervisionar a ética profissional em todo o Estado
bém exigem que o doador aguarde um pequeno pra- de São Paulo, cabendo-lhe zelar pelo perfeito desempenho
zo de 24 horas. Mas, ele pode se estender para 72 ético da Odontologia e pelo prestígio e bom conceito da profissão e dos que a exercem legalmente. Hoje, o CROSP conta
horas, caso haja sangramento.
Segundo o cirurgião-dentista e membro da Câmara com aproximadamente 140 mil profissionais inscritos. Além
Técnica de Odontologia Hospitalar, Keller de Martini, a dos cirurgiões-dentistas, Técnicos em Prótese Dentária, Técboca e a gengiva possuem uma extensa vascularização nicos em Saúde Bucal, Auxiliares em Saúde Bucal e Auxiliares
na mucosa e durante procedimentos odontológicos mo- em Prótese Dentária. Mais informações: www.crosp.org.br
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APCD Ribeirão Preto sedia reunião
das Macros 4 e 5 do Core
Presentes presidentes e diretores das regionais da APCD
ponderando e defininda ações conjuntas.

A APCD Ribeirão Preto sediou,
no dia 29 de junho, a reunião das
Macros 4 e 5 do Core, da Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas.
Estiveram presentes na reunião:
Dr.Wilson Chediek - pres. da APCD
Central, Dr. Juscelino Kojima,
pres.do CORE, Hélio Francisco dos
Santos, coordenador da Macro 4 e
Dr. Marcelo Ribeiro - coordenador
da Macro 5, Dr. Regis Peporini presidente da APCD - Ribeirão Preto,
Dr. Artur Rocha Martini - diretor tesoureiro da APCD-RP, entre outras
autoridades, além de presidentes e diretores das regionais da Macro 4 e 5.
TEMAS ABORDADOS : Entre os
temas mais relevantes abordados foram: a
Reforma Estatutária, que sofrerá algumas
adequações, como do aumento do tempo
de contribuição para os sócios se tornarem
remidos no futuro; a importância da mensalidade estar em dia para não perder a cobertura do seguro de responsabilidade civil,
para ser assessorado pela seguradora e pelo
Departamento Jurídico da APCD. Outros temas enfocados foram a criação do mês de
valorização da Odontologia e outro do câncer bucal, para ações preventivas junto a população, e o CIOSP, que deverá em 2020 cobrar dos não sócios para acesso ao evento.
De suma importância para as APCD com
Escolas de Aperfeiçoamento Profissional
(EAPs), como a APCD Araraquara e Ribeirão
Preto, foram propostas as bases para a parceria da Faculdade de Odontologia da APCD
( FAOA) e as regionais, definindo a responsabilidade de cada uma.

Mesa composta para a reunião: Dr Wilson Chediek,
presidente da APCD Central (no detalhe), Dr. Juscelino
Kojima - pres.do CORE, Dr. Regis peporini - presidente da
APCD -RP, Dr. Hélio Francisco dos Santos, coordenador da
Macro 4, Dr. Marcelo Ribeiro - coordenador da Macro 5.

AVALIAÇÃO DO ENCONTRO
Segundo Dr. Regis Peporini - presidente
da APCD-RP, a reunião foi excelente, muito
produtiva.
“Muitas questões relevantes e comuns a
todas as regionais sendo levantadas. Sempre
avançamos, depois de considerações e ponderações, dentro de um consenso, nos posicionamos, sempre visando o bom andamento
da associação, das regionais, voltadas para
a valorização da classe, o engrandecimento
da Odontologia e a promoção da saúde bucal da população ”, pontua Dr. Regis Peporini- presidente da APCD-RP.

Representantes das regionais da APCD das macros 4 e 5.

Ribeirão Preto, Julho de 2019

“Fomos muito bem recebidos na APCDRibeirão Preto, que é uma das Regionais mais
expressivas da associação no estado, consolidada, sempre atuante, com uma EAP promovendo, há mais de 20 anos, vários cursos de
aperfeiçoamento e pós-graduação, está sempre participando das reuniões, com opiniões
definidas, sempre buscando o que é de melhor para as regionais, para a APCD como
um todo. Fomos recepcionados pelo Dr. Regis
Peporini- pres. da APCD-RP e Dr. Artur Martini - diretor tesoureiro. A reunião foi muito
proveitosa, com temas relevantes, com todas
as regionais presentes, dando opinião, enfim, todos participando”, salienta Dr. Marcelo
Ribeiro - pres. da APCD Jaboticabal e coordenador da Macro 5.
“É muito bom participar dessas reuniões,
através delas a APCD Ribeirão Preto tem voz
na Odontologia do estado, dando opinião, fazendo críticas construtivas, tecendo elogios. E
no final, representando a cidade, o que nos
faz sentir muito orgulho por poder participar
e definir rumos na Odontologia de Ribeirão
Preto”, salienta Dr. Artur Martini - tesoureiro da APCD e Chefe da Divisão Odontológica da Secretaria da Saúde de Ribeirão
Preto. Após a reunião, todos participaram
de confraternização em almoço na Costelaria 1212.
Fazem parte da macro 4 ; Araraquara,
Araras, Leme, Mococa, Pinhal, Porto Ferreira,
Rio Claro, São Carlos, São João da Boa Vista,
São José do Rio Pardo. Já da Macro 5: Batatais, Bebedouro, Franca, Ituverava, Jaboticabal, Ribeirão Preto e Taquaritinga/Monte Alto.
A APCD - Porto Ferreira sediará, no dia
21 de setembro, a reunião do CORE.

EVENTOS

CIOSP será
ainda maior
A 23ª Feira Internacional de Odontologia de São Paulo (FIOSP), ocorrerá
simultaneamente ao 38º CIOSP, de 29
de janeiro a 01 de fevereiro de 2020,
no Expo Center Norte.
A novidade deste ano foi a abertura
de mais um pavilhão, além dos tradicionais vermelho, branco e verde - o azul
atenderá às necessidades e expectativas dos expositores e congressistas,
proporcionando conhecimento, interação (serão duas praças de alimentação),
know-how e muita novidade no setor
odontológico.
Durante os cinco dias de comercialização, realizado em março, 195 empresas nacionais adquiriram seus espaços para a exposição comercial dos 4
pavilhões, vermelho, branco, verde e
azul. No total, 25.598 m2 da área destinada às empresas nacionais foi comercializada, reiterando a relevância mercadológica do CIOSP na Odontologia.
Como o Congressão é referência de
mercado internacional, a área destinada às empresas do exterior foi comercializada durante o 37º CIOSP (entre os
dias 30 de janeiro e 2 de fevereiro), e
teve 1.023 m2 dos espaços vendidos
para 26 expositores de 11 países.
A planta comercial do evento com
as áreas vendidas e os espaços ainda
disponíveis, pode ser conferida no site
do CIOSP (www.ciosp.com.br).

2o Congresso
Ortogotardo
Buscando trazer o que de mais eficiente e
eficaz no tratamento ortodôntico, as técnicas mais modernas e focado na valorização
da Ortodontia e do Ortodontista, será realizado, nos dias 15 e 16 de agosto de 2019, o 2º
Congresso Ortogotardo.
Serão dez Professores renomados abordando temas como: planejamento, mecânica, estética do sorriso, ortodontia digital, alinhadores, ancoragem esquelética.
Aliado a tudo isso haverá uma Exposição
Comercial, com mais de 20 empresas, com
as inúmeras novidades em produtos e serviços e quatro deliciosos coffee breaks.
Todos os profissionais são bem-vindos.
Consultem nossa programação e participem! inscrições de sócios APCD descon-

to especial. Informações pelo WhatsApp: (16) 99643 3173 (Juliana).
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EVENTO SOCIAL

Festa Junina da APCD-RP
Uma tradição que veio pra ficar. Participe no dia 13 de Julho, na Rua Mariana Cândida Rosa Curi, 670,
no espaço de eventos da Igreja Santa Teresinha Doutora, na Ribeirania.
Tradicionalmente, as Festas Juninas
começam no dia 12 junho, no dia de Santo Antônio e encerram no dia 29 de junho, dia de São Pedro. Já nos dias 23 e
24 é celebrado o dia de São João. Esses
são os três santos populares lembrados
no mês de junho.
Entretanto, a tradição aqui no Brasil,
se mistura com os hábitos do inverno e
as festividades acabam se estendendo
até o final do mês de julho.
Caiu no gosto popular e, embora a
maioria já não faça as quadrilhas animadas pelas sanfonas e músicas típicas
tão apreciadas pelas gerações anteriores, continua fazendo parte de nossa cultura. A comunidade odontológica reunida na APCD-Ribeirão Preto tem revelado gostar muito desta confraternização,
fazendo das festas juninas da regional
constante sucesso.
Festa junina da APCD-RP: Todo ano
a APCD-Ribeirão Preto faz a sua festa
junina, muito apreciada pelos CDs e seus
familiares, já tradicional no calendário
das atividades sociais da regional. Neste ano será realizada, no dia 13 de julho,
na Rua Mariana Cândida Rosa Curi, 670,
na Ribeirania (espaço de eventos da
Igreja Santa Terezinha). Com início às 20
horas, todos os preparativos já foram
feitos para receber você.
Comissão Organizadora : O Departamento Social da Regional, tendo como
diretoras Dras. Patrícia Jardim e Dra. Tatiana Pietra, coordena a organização da
festa. Os diretores, professores e funcionários da regional servem e animam,

Festa junina da
APCD-RP
DIA: 13 de julho
LOCAL: Rua Mariana
Cândida Rosa Curi,
670, na Ribeirania.

Prêmios, brindes e muitos mimos.
proporcionando horas agradáveis aos mento Social.
participantes da comunidade odontoló“Convidamos a todos para a nossa
gica e convidados em geral. Além dos Festa,vamos passar juntos momentos
pratos e bebidas típicas, são feitos vári- muito agradáveis, revendo amigos, coloos binguinhos e um bingão, em meio a cando o papo em dia, nos confraternimuitas brincadeiras.
zando. Todos serão muito bem-vindos:
“Pela descontração e pelos atrativos cu- cirurgiões-dentistas, parceiros, familiares
linários juninos a festa é sempre muito es- e amigos. Esperamos você lá!”, convida
perada pela comunidade reunida da APCD- Regis Peporini - pres. da APCD-RibeiRP”, afirmam as diretoras do Departa- rão Preto.

(Espaço de eventos da
Igreja Santa Teresinha
Doutora)
Esperamos você lá,
A partir das 20 hs.

“Vamos passar juntos momentos muito agradáveis, revendo amigos, colocando o papo em dia, nos confraternizando. Todos serão
muito bem-vindos: cirurgiões-dentistas, parceiros, familiares e
amigos. Esperamos você lá!
Regis Peporini

Curso de especialização em Harmonização
Orofacial: início em setembro
O curso será ministrado pela equipe do professor Levy Nunes,
referência mundial em Harmonização Orofacial. útimas vagas.
Terá início em setembro o Curso de
Harmonização Facial. Depois da publicação da resolução,198/2019 do CFO, a
APCD Ribeirão Preto lançou o Curso de
especialização em Harmonização Orofacial (especialização) para atender a forte demanda de mercado.
Divididos por 18 módulos o curso
com carga horária de 576 horas, terá 18
meses de duração. Os interessados devem fazer inscrição na APCD-RP, as vagas são limitadas.
O programa contempla as disciplinas
de preenchedores faciais e toxina botulínica, fios orofaciais, lipoplastias faciais,
agregados leuco-plaquetários autólogo,
intradermoterapia, biomateriais, medicamentos e técnicas indutoras de colágeno, laserterapia e terapias fotodinâmicas faciais. Como ministradores os professores (as) Levy Nunes, Isamara Cavalvanti, Nicole Bettiol e professores convidados.
O Prof. Dr. Levy Nunes é especialista em Cirurgia Bucomaxilo Facial e mes-
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tre em Fisiologia pela FOP UNICAMP;
Doutor em Cirurgia FMB UNESP. Pós
Doutor em Cirurgia FMB UNESP. Coordenador Cursos de Harmonização Facial Avançada da NUY Universidade de
Nova York. Uma referência em Harmonização Facial, é palestrante em HAVARD;
Prof. Convidado Instituto Marc/ Miami.
Coordenador Curso de Harmonização
Facial da Faculdade de 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 preenchedores faciais
odontofaciale. Atua em consultório com
procedimentos estéticos, de harmonização facial e endodônticos.
Isamara Geandra Cavalcanti Caputo, graduada pela UNAERP, é espe-

Divididos por 18 módulos o curso com carga
horária de 576 horas,
terá 18 meses de duração. Os interessados devem fazer inscrição na
APCD-RP, as vagas são
limitadas.
Prof. Levy Nunes
cialista e mestre em Odontologia Legal e Deontologia pela FOP/UNICAMP.
É doutora em Ciências na Clínica Médica pela Faculdade de Medicina de
Ribeirão Preto - FMRP-USP; Professora
de diversos Cursos na APCD-RP. É Di-

retora da EAP- Departamento de
Odontologia Legal (DOL) da APCD-Ribeirão Preto.
Embora, não seja uma exigência, a
especialização é fundamental para aqueles que queiram se aprofundar e fazer a
diferença em um mercado, cada vez mais
exigente.
Ribeirão Preto, Julho de 2019

Ribeirão Preto, Julho de 2019
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Coordenação da Fiscalização
do CROSP da macrorregião 2B
chega à APCD-RibeirãoPreto
Equipe de fiscalização da Macrorregião 2 B, coordenada pelo Dr. Fabrício de Jesus Chemello, está instalada na Av.
do Café, 1080, onde já funciona a Delegacia Seccional da APCD - região de Ribeirão Preto.
A Coordenação da Fiscalização do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo
(CROSP) da Macrorregião 2 B foi instalada na
Av. do Café. 1080, em Ribeirão Preto, junto
da Regional da APCD. Para a realização dos
trabalhos internos, desde abril, está funcionando em uma sala no andar superior do prédio.
A fiscalização da Macrorregião 2 B, sob
a Coordenação do Dr. Fabrício de Jesus
Chemello, compreende 105 municípios no
entorno de Ribeirão Preto, Franca, Jaboticabal, Barretos e Araçatuba. O atendimento ao público da Delegacia da Seccional do
CROSP permanece funcionando no primeiro andar.
Para dinamizar os trabalhos de fiscalização, o CROSP dividiu o interior do estado em
quatro grandes regiões, com suas respectivas coordenações, com o intuito de tornar
mais efetivas as ações da área.
“Estamos atentos para contribuir com o
escopo principal do Conselho, ou seja, zelar e
trabalhar pelo perfeito desempenho ético da
Odontologia e pelo prestígio e bom conceito
da profissão”, afirma o Dr. Fabrício Chemello.
Faz parte das ações da Fiscalização receber e realizar a averiguação prévia das de-

Dr. Victor Jacometti e Dra. Carolina Leite
Thomazini ( fiscais) e Dr. Fabrício de Jesus
Chemello (coordenador da Fiscalização)

núncias em desacordo com o Código de Ética Odontológica e demais normativas relati-

vas às profissões odontológicas apresentadas à Autarquia.
Panfletagem, publicidade em desacordo
com as normas éticas em placas, redes sociais e site próprio, e condutas de aliciamento,
são, normalmente, as infrações mais comunicadas. Constatadas pela Fiscalização, são
expedidas as respectivas notificações, coletados os materiais comprobatórios e juntado
os demais documentos necessários e direcionamento dos casos para análise da Comissão de Ética do CROSP, que, através do devido processo administrativo disciplinar, poderá culminar ao infrator, as penas previstas
no Art. 51 do Código de Ética.
Segundo o Dr. Fabricio Chemello, foram
instaurados em 2018, aproximadamente,
1.400 processos no interior do estado de São
Paulo – a maioria para averiguações de publicidade irregular. “Para saber o que constitui ou não infração ética nas publicidades é
fundamental que o inscrito consulte o Código
de Ética Odontológica (Resolução nº 118/2012,
do Conselho Federal de Odontologia - CFO)
e demais Resoluções do CFO, evitando
eventuais processos éticos”, orienta Chemello .

A Coordenação de Fiscalização da Macro 2B e sua equipe está à disposição.
Agradece a acolhida de todos da APCD – Ribeirão Preto.

Atente para as orientações e contribua
ORIENTAÇÕES PARA CONTRIBUIR
A comunicação de eventuais infrações
éticas, assim como suspeita de exercício
ilegal da Odontologia ao CROSP pode ser
realizada através do site (www.crosp.org.br/
faleconosco), por meio do aplicativo do
Conselho, disponível para ser baixado nos
smartphones e demais canais de comunicação. Poderão ocorrer de forma anônima
ou através de representação (formalizada)
junto ao CROSP.
Importante destacar que todas as comunicações apresentadas à Autarquia são
averiguadas pelo setor de Fiscalização.
Contudo, se não formalizadas, são consideradas anônimas e, assim, o denunciante
anônimo, por imposição legal, não terá
condições de receber informações do andamento da comunicação.
Para denúncias formais é necessário que
seja feita por escrito, com todo relato dos fatos e apresentação de documentos comprobatórios, assim como, os dados de contato e

identificação do denunciante, assinada e protocolada em uma das delegacias Seccionais ou
na sede do CROSP, conforme prescreve o Código de Processo Ético (Res. CFO – 59/2004).
1. ANÚNCIO, PUBLICIDADE E PROPAGANDA IRREGULAR
Entre em contato com o FaleConosco:
www.crosp.org.br/faleconosco. Ou encaminhe: Crosp : Avenida Paulista, 688 , térreo ,
CEP 01310-909 – São Paulo/SP. Aplicativo
Android e IOS: CROSP
Informações necessárias, se possível:
nome do denunciado e endereço do estabelecimento; Material publicitário e forma
de distribuição ou divulgação; Rádio e Televisão: informar o canal (rádio ou TV), a data
e o horário da veiculação.
2. SUSPEITA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA
ODONTOLOGIA E ACOBERTAMENTO DE
EXERCÍCIO ILEGAL
Entre em contato com o Fale Conosco:

www.crosp.org.br/faleconosco ou encaminhe para Avenida Paulista, 688 térreo CEP 01310-909 – São Paulo/SP. Informações necessárias, se possível: nome de quem
está praticando ilegalmente a profissão;
Local da prática; Datas e horários em que a
pessoa pode ser encontrada no local; Indicação de vítimas; Demais informações detalhadas e que possibilitem a adequada
apuração dos fatos.
É preciso estar atento para:
I. O exercício ilegal praticado por profissional sem inscrição no CROSP é apurado pela Autoridade Policial e deve ser
comunicado ao Conselho, para que seja
possível acompanhar e colaborar com a
apuração do crime;
II. Denúncias que não apresentam informações mínimas de eventual conduta
infratora e, se não houver prova sobre o
exercício ilegal, antes ou durante a visita
da fiscalização, são passíveis de arquivamento.

Universal Odonto escolhida pelo Sebrae

A Universal Odonto foi uma das 120 empresas da região aprovadas para participar
do Programa ALI. O Programa tem o objetivo de promover a prática continuada de
ações de inovação nas empresas de pequeno porte pelo período de 8 meses. Esta orientação é realizada por Agentes Locais de
Inovação que são bolsistas do CNPq, selecionados e capacitados pelo SEBRAE.
Os Agentes Locais de Inovação (ALI) visitam as empresas, apresentam soluções e
oferecem respostas às demandas do negócio. As mudanças geram impacto direto na
gestão empresarial, na melhoria de produtos, processos e na identificação de novos
nichos de mercado para os seus produtos e
serviços.
Em abril a Universal Odonto completou
12 anos de mercado e selou a comemoração com a primeira reunião deste projeto
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em parceria com o SEBRAE com a presença
da ALI Adriana Fiorani. No final da entrevista o diretor da Universal Odonto, Genivaldo
Resende fez uma citação: “Mais arriscado
que mudar, é continuar fazendo a mesma
coisa.” Peter Drucker.
A Universal Odonto tem abrangência
nacional na venda com loja física além de
assistência técnica autorizada de diversas
marcas consagradas na área odontológica
como: Gnatus, Saevo, Cristófoli, Dabi, Driller, D700, Sanders, Deltramed, Stermax, Airzap e Ortus, sendo hoje a assistência com o
maior número de autorizadas da região de
Ribeirão Preto.
Universal Odonto - Rua Mem de Sá,
426, Campos Elísios – Ribeirão Preto-SP
Fone.: (16) 3626-1849 ou whatsapp (16)
98244-3500 – www.universalodonto.com.br

Cumprimentos
aos Aniversariantes
01/07
Heloísa Paula Defendi
02/07
Denise Gaioto de Vicente
Fernanda de Almeida Montigelli Veronese
Victoria Marguerita Paula Gollucci Correa
04/07
Daniela Rodrigues de Carvalho Bergamo
05/07
Ana Carla Costa Ramos
Orestes Pereira Olivato
06/07
Fabrício de Almeida Martins
Robson Luis Ribeiro
07/07
José Paulo Zanetti
Humberto Grecca Neto
Nilze Cristiane Leone Garbin
Sara Elisa Medina Mattar
Thiago de Siqueira Mellara
08/07
Jeronimo Manco de Oliveira Neto
Luiz Henrique Zingaretti
09/07
Juliana R Zanutto Mingossi
Laura Maria de Camargo
Maria Gabriela Flores Bracho
Murilo Perticarrari Quarenta
Zigomar HIDEO Fecchio Nasser Horiuchi
Vivian Paula Inacia
10/07
Tatiane Rocco Dias
Thainara Ferreira Bonifácio
11/07
Maria Clara Muglia Machado
12/07
Nair Jorge Ciuffi
Elzo Garcia Filho
Elzo Garcia Filho
Felipe Gonzaga Facioli
Nair Jorge Ciuffi
13/07
Alberto Pereira de Almeida
Anderson Paulini Correa
Wanda Ceolotto Galati
Haline Faria de Oliveira
14/07
Camila Fávero de Oliveira Bonugli
Vera Marcia Campos de Mendonça
15/07
Nivaldo Fugio
Max Carrer Lorençato
Patrícia Maria Tofano Jardim
Rafaela Lemos Peixoto
16/07
Fernanda Tasinafo Antunes da Silva
Germano Bernardes Faria
17/07
Fernanda Tasinaro Antunes da silva
Sueli Calil Dib
19/07
Flávio Dalto
Pablo Samueli
Alvaro Augusto Junqueira Junior
20/07
Ana Beatriz Campeone Colombari
Jorge Ciuffi Júnior
Gabriel Campos Wendich
Marta Sonia da Rocha
Pedro Florio
21/07
Karila Tavares Nora Gagliardi
22/07
Nathalia de Sousa Faria
23/07
José Arnaldo Sousa Pires
24/07
Leticia Santana Fernandes
25/07
Auricelia Moura
João Marcos de Aguiar Guadagnucci
Rose Esther Ferreira Santos
Rodrigo Albertin
26/07
Fabrício Magalhães
Malba Tahan Paes de Almeida
Mariza Christina Bergamasco de A. Barros
Guilherme Henrique Gaia Wiezel
28/07
Iara Augusta Orsi
Rita Maria Ferreira Caixe
Rafael Luiz Lunardello
29/07
Ângela Pimenta Camargo
Pedro Peleggi Vinha
Juliana Marques Brassarola
Luis Fernando Lacerda
Rafael Henrique Nunes Rondon
Tânia Eustaquia de Oliveira Melo
30/07
Leticia Catami Marin Faria
Luciana Corona dos Santos
31/07
Marco Aurélio Barbosa de Souza Pardinho
Raquel Machado Terra

Ribeirão Preto, Julho de 2019
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Notícias da
Participe dos Cursos da APCD-RP
No segundo semestre : Pós-Graduação profissionalizante em Ortodontia e Cursos de aperfeiçoamento em
Endodontia e Ortodontia, Curso de Especialização em Harmonização Facial, além de cursos de imersão, intensivos.
A Escola de Aperfeiçoamento Profissional da APCD Ribeirão Preto inícia no segundo semestre os cursos de: aperfeiçoamento
profissional em Endodontia (Duração de 6
meses) e de Ortodontia Corretiva ( 30 meses), pós-graduação profissionalizante em
Ortodontia ( 36 meses) , e o curso de especialização em Harmonização Facial.
Curso de Aperfeiçoamento em Endodontia com ênfase em Rotatórios: É realizado semestralmente. São ministradores os
professores MS. Artur Rocha Martini e o Prof.
Dr. José Antônio Brufato Ferraz, além dos professores convidados. A duração é de cinco
meses, ás quartas – feiras, semanalmente, no
horário das 18 às 22 horas.
O Curso atualiza o profissional clínico, visando o seu aprimoramento para solucionar,
de forma rápida e eficiente, a terapêutica endodôntica de rotina, habilitando-o a realizar
tratamento de canais radiculares em dentes
molares com segurança, através de técnicas
manuais e rotatórias com obturações convencionais e termoplastificadas.
Conteúdo Programático - Com ênfase
na clínica, tendo tópicos teóricos abordados
de acordo com as necessidades de cada turma, enfocando: Anatomia dental; Comprimento de trabalho ideal; Localizadores fora-

Cursos de
aperfeiçoamento
Endodontia com ênfase em
Rotatórios com prof. Brufato Ferraz, MS Artur Martini e equipe. Duração: 6 meses.
As Quarta-feira, sob a supervisão dos prof.s Artur Martini e Brufato Ferraz, toda turma do
Curso de Aperfeiçoamento em Endodontia preparada para atender os casos triados.
minais; Preparo químico mecânico manual e
automatizado (rotatórios e oscilatórios); Curativos inter sessões; Obturação do sistema

de canais radiculares (convencional e termoplastificada); Blindagem dos canais; Cirurgia
Paraendodôntica; e Proservação.

ORTODONTIA
Pós-graduação em Ortodontia: teórico
e prático, com duração de 36 meses, com
carga horária 1500 horas. Como ministradores os profs: Ms. Antônio José Borin Neto (
coordenador) ; Prof. Ms. Raul Antônio Pinto
Neto; Prof. Ms. Mario Lânia de Araújo e Prof.
Ms. Arnô Rodrigues Ferreira Junior, além de
professores convidados.
Priorizando as horas aulas clínicas, para
diagnosticar, planejar e tratar maloclusões em
todas as idades são triados casos clínicos diversos, tratados pelos profissionais que estão fazendo o curso, sob a supervisão dos
professores e monitores.
Curso de Atualização em Ortodontia ,
ministrado pela mesma equipe, é um dos
mais antigos da APCD RP. Os participantes
conquistam uma gama de conhecimentos,
ficando aptos para realizar o tratamento ortodôntico, aprendem desde a avaliação, diagnóstico.
Os participantes conquistam uma gama
de conhecimentos, ficando aptos para realizar o tratamento ortodôntico, aprendem desde a avaliação, diagnóstico e a indicação melhor tratamento dentro da ortodontia.
Informações: fone (16) 3630 0711.

Ribeirão Preto, Julho de 2019

Cursos de
Pós Graduação
O Curso de Pós-Graduação em
Harmonização Facial (especialização) : Ministradores: Prof. Dr
Levy Nunes especialista, mestre
doutor, referência na área estética e de Harmonização facial; Profa Dra. Isamara Cavalvanti - especialista, mestre e doutora, Referência em Odontologia Legal,
Profa Nicole Bettiol especialista
em Harmonização facial, e professores convidados.

Habilitação em Laserterapia e Biofotônica Orofacial
Com a comprovada eficácia da laserterapia na Odontologia e com a ampliação do seu
uso com na
harmonização facial,
para os interessados,
o Curso Laserterapia
e Biofotônca Oroacial
éfundamental. A
APCD Ribeirão Preto, pensan-

Ortodontia Corretiva; com o
prof. MS Borin Neto e equipe. Duração 30 meses.

do nisso, tem promovido o Curso Habilitação em Terapias Complementares em
Laserterapia. As próximas edições ocorrerão de 5 a 20 de julho e de 7 a 12
outubro.
Ministrado pela professora Rosane
Zanirato Lizarelli – Cirurgiã-Dentista, PhD
em Biofotônita pelo Instituto de Física de
São Carlos, com mais de 25 anos de pesquisa e experiência clínica, a pesquisadora se tornou uma referência mundial
em Laserterapia. O curso, uma determinação do CFO para o uso do recurso, é
formatado dentro das normas do Conselho.
De acordo com a prof. Dra.Rosane
Lizarelli o uso do Laser potencializa os

resultados dos tratamentos. “São muitas as indicações e os benefícios aos pacientes”.
CURSO - Com carga horária de 60
horas, no formato intensivo, o curso,
aprovado pelo CFO, apresenta todas as
abordagens exigidas pela Normativa do
Conselho Federal de Odontologia (CFO),
teórica e prática, habilitando os participantes para a aplicação do laser e do
LEDS, uma exigência do Conselho para
isso.
“Os participantes estarão habilitados,
dentro das normas do CFO, para disponibilizar os recursos do uso laser para suas
clientelas”, salienta a profa. Dra. Rosane
Lizarelli. Informações: (16) 3630 0711.

O Curso de Pós-Graduação em
Ortodontia ministrado pelo prof.
Antônio Borin Neto e equipe. Possui como diferenciais a metodologia aplicada e o comprometimento dos professores em ensinar, procurando abordar o lado, menos
complexo, para se resolver um
caso.

Os interessados
podem obter
maiores
informações e
reservar vagas na

(16)

3630-0711
9

APERFEIÇOAMENTO E
Cursos cirúrgicos e clínico

CURSO DE ENDODONTIA
CLÍNICA
ÊNFASE EM ROTATÓRIOS
Teorico - clínico
Ministradores: Prof. Dr. José Antonio Brufato Ferra e Prof. Ms. Artur Rocha Martini.
Duração: 5 Meses. Ralização :quartas semanalmente - horário: 18 às 22 horas.

Montando nova turma
Objetivo: Atualizar o profissional clínico,
visando o seu aprimoramento para solucionar, de forma rápida e eficiente, a terapêutica endodôntica de rotina, habilitando-o a realizar tratamento de canais.

CIRURGIA ORAL
ANESTESIOLOGIA E SEDAÇÃO CONSCIENTE

Teórico, Laboratorial e Clínico
Ministrador: Prof. Dr. José Antonio Saadi
Salomão e equipe.
Duração: 8 meses Realização: quintas semanalmente - horário: 18 às 22horas.
Objetivos Gerais: atualizar quanto à cirurgia ambulatorial e hospitalar - teoria; desenvolver e publicar resenhas e relatos de
casos clínicos; aprimorar os procedimentos cirúrgicos ambulatoriais.

Turma
lotada

CAPACITAÇÃO EM IMPLANTES OSSEOINTEGRÁVEIS
Clínico e Laboratorial

APERFEIÇOAMENTO EM
PRÓTESE SOBRE IMPLANTE

ATUALIZAÇÃO EM
ESTÉTICA

Teórico, Clínico e Laboratorial

Teórico e clínico

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 - quinzenalmente Início: imediato.
Objetivo: Capacitar o cirurgião-dentista
para planejar e executar as próteses sobre
implantes.

Ministrador: Prof. Dr. Paulo Sérgio Quagliatto 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 materiais para aprimoramento dos tratamentos restauradores ESTÉTICOS, buscando
reconstruir a forma e função, as atuais
tendências e os novos conceitos da
Odontologia Estética e Adesiva.

Turma
Lotada

ATUALIZAÇÃO EM
PERIODONTIA
Teórico-clínico Ênfase em regeneração e estética gengival
Ministradores: Dra. Flávia Adelino Suaid e equipe.Realização:
Turma Mensalmente, as sextas-feiras. Horário: Das 8 as
Lotada
17horas. Duração: 8 meses
Objetivo: Capacitar os alunos a realizarem procedimentos cirúrgicos regenerativos e estéticos a partir de um protocolo clínico de diagnóstico e preparo
básico periodontal racional e eficiente.

HABILITAÇÃO EM
LASERTERAPIA

Biofotônica Orofacial-

Ministradores: Prof. Zélio Faeda ; Prof. Dr.
Rafael Silveira Faeda; Prof. Paulo NogueiTeórico, Clínico.
Montando
nova turma
ra Fracon; Prof. Esp. Regis M. Peporini
Prof.
FORMATO INTENSIVO
Esp. Flávio Dalto e profs. convidados.
Ministradores: Prof. Dra. Rosane de FáDuração: 10 mese: Sextas-feiras tima Zaniratto Lizarelli. coordenadora)
Quinzenalmente . Horário: Das 8 às 14 hs.
e prof.essores convidados.
Objetivos Gerais: desmistificar e simplificar
Formato:
NovasIntensivo.
turmas de 15 a
a tática da Implantologia, capacitando para
20/07
e 07 a 12/10
procedimentos cirúrgicos dos vários sistemas de implantes existentes. Prepara o proDuração: 70 horas/aula
fissional para: indicar, contra-indicar, planeObjetivos: capacitar para a realização
jar e realizar procedimentos cirúrgicos e a
de procedimentos de Laserterapia na
indicação das próteses sobre implantes.

Turma
Lotada

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, mensalmente. Horário : 8
às 17 hs.

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

CIRURGIA
BUCO-MAXILO FACIAL
Teórico-clínico
Ministradores:Prof. Dr. Jorge Liporaci Jr. (Coordenador), profª MS Alice Dias Petri e
professores convidados.
Duração: 10 meses. Realização: Segundasfeiras - semanalmente. Horário: 18:00 às
22:00 horas.
Objetivo: Capacitar para realização de
Cirurgia Buco-Maxilo-Facial, nível ambulatorial básico e avançado. Informações:
www.jorgeliporaci-bucomaxilo.com.br

Turma
Lotada

DENTÍSTICA REABILITADORA ESTÉTICA
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 conhecimento clínico e teórico de todos os procedimentos de dentística e próteses estéticas, associados a técnicas de clareamento e remodelação cosmética.

Turma
Lotada

REABILITAÇÃO ORAL
Teórico, Clínico e Laboratorial
Ministradores: Prof. Ronaldo Oliveira e
Prof. Regis Peporini e professores convidados. Coordenador: Gustavo Palma Oliveira.
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 planejar e executar com excelência os diversos
tipos de reabilitação oral, através de forte embasamento teórico, laboratorial e clínico.

Turma
lotada

CURSOS DE IMERSÃO
Teórico, Clínico e Laboratorial
Objetivo: Com objetvo de atualizar conhecimentos e despertar o interesse da classe
para os avanços das várias especialidades serão promovidos no decorrer do ano
diversos cursos de Imersão, previamente
divulgados aqui. Acompanhe e participe!

Odontologia.

Prof.a.Flávia
Suaid Malheiros

Prof. Dr. Mauricio Provinciatti

Prof. Danilo
Oliveira

Prof. André
Minto

Reserve sua vaga nos Cursos de Aperfeiçoament
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Ribeirão Preto,
Julho 3630-0
de 2019
Avenida do Café, 1080 - Ribeirão Preto - Fone:
(16)

E PÓS-GRADUAÇÃO
os. Cursos de imersão.

Ribeirão Preto

CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO
Profissionalizante.
APROVADOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA
Abertas as inscrições para 2019
Processo de seleção: análise curricular e entrevista.

EAP lança
CURSO DE PÓSGRADUAÇÃO DE
HARMONIZAÇÃO
FACIAL
ESPECIALIZAÇÃO
aprovado pelo CFO

PÓS-GRADUAÇÃO EM
IMPLANTODONTIA
OBJETIVOS: Habilitar para a realiza-

ção de Implantes, Próteses sobre Implantes, Cirurgias Reconstrutivas/
Avançadas e Plástica Peri-Implantar,
fundamentados em bases Científicas
e Biológicas.

NOVA TURMA 2020
Ministradores: Prof. Dr. Rafael Faeda - Mestre e Doutor em Periodontia; Prof. Dr. Jorge Liporaci Jr (Coordenador)- Mestre em Cirurgia BucoMaxilo-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 diagnosticar planejar e tratar maloclusões em crianças, jovens e
adultos com a técnica de arco
contínuo (Straight-wire) multivariada usando miniimplantes e
miniplacas e outros.

Montando
nova turma
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 DURAÇÃO: 36 meses

PÓS-GRADUAÇÃO
EM ENDODONTIA
OBJETIVOS:
Formar Especialistas em Endodontia
apresentando a Endodontia moderna,
de técnicas à instrumental. associado
uma formação básica essencial e ampla
carga horária clínica. A metodologia
aplicada proporcionará ao CirurgiãoDentista o aprendizado necessário
para atuar com segurança e resolver
os caso
s 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, Quintas e Sextas.

Profa Dra. Isamara Cavalcanti

OBJETIVO: O curso tem como objetivo preparar o cirurgião-dentista,
técnica e científicamente, para a
prática de procedimentos intra e extra-orais, com excelência, dentro da
abrangência da harmonização orofacial.

MONTANDO TURMA P/ INÍCIO
EM SETEMBRO DE 2019
Ministradores: Profa Nicole Bettiol especialista em Harmonização
facial ( Coordenadora), Prof. Dr Levy
Nunes especialista, mestre doutor,
referência na área estética e de Harmonização facial; Profa Dra. Isamara Cavalvanti - especialista, mestre
e doutora, Referência em Odontologia Legal e professores convidados
FREQUÊNCIA: mensal - 18 meses.
Inscrições e informações:
(16) 3630 0711.

Prof. Dr. Levy
Nunes

Profa. Nicole
Bettiol

to ou Pós-Graduação da APCD-Ribeirão Preto

Ribeirão Preto, Julho de 2019
0711
ou eap@apcdrp.org.br - Taxa de Inscrição: R$ 80,00
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ESTABILIDADE NO PÓS-TRATAMENTO ORTODÔNTICO
Monografia de Simone Rosati Pedro, conclusão do Curso de Pós-Graduação Profissionalizante em Ortodontia da Associação
Paulista de Cirurgiões Dentistas Ribeirão Preto. Prof. Antônio José Borin Neto - Orientador.
RESUMO
A estabilidade no pós-tratamento ortodôntico representa um dos principais desafios para o ortodontista sendo que, o equilíbrio da oclusão pode contribuir e muito, para
esta estabilidade. Tendo em vista: as principais causas de recidiva da terapia ortodôntica, os meios para avaliar a oclusão dentária
funcional e os critérios que devem ser analisados pelo profissional na finalização dos tratamentos que poderemos alcançar a estabilidade no pós-tratamento ortodôntico. As
conclusões desta revisão da literatura foram
que: o conhecimento das causas de recidivas, a manutenção correta do arco dentário
inferior, o uso adequado das contenções, a
manutenção de uma oclusão funcional e preservação do equilíbrio entre estruturas ósseas, musculares e tecidos moles são essenciais para a estabilidade no pós-tratamento ortodôntico. São sugeridos então, alguns critérios que devem ser levados em consideração
na finalização dos casos ortodônticos.
Palavra-chave: Recidiva, Oclusão dentária, Contenções ortodônticas.
1. INTRODUÇÃO
“A essência da harmonia anatômica e
funcional é o equilíbrio” (P.DAWSON apud
MONNERAT e MUCHA, 1998,p. 117).
De acordo com Monnerat e Mucha
(1998;2000) os princípios da oclusão dentária
normal, que se baseiam a ortodontia, tem
como objetivos: ótima saúde oral, boa função e estabilidade dos resultados dos tratamentos ortodônticos e estética facial agradável, onde a recidiva do apinhamento ântero-inferior que compromete a estabilidade,
não depende apenas do domínio da técnica
ortodôntica, mas de sua natureza multifatorial e que a correta oclusão dentária é determinante na estabilidade do pós-tratamento
ortodôntico.
Para Zachrisson (1998) o tratamento ortodôntico visa a correção do posicionamento dentário, sendo que a estabilidade a longo
prazo é muito importante para o sucesso do
caso clínico e também muito variável e muitíssimo imprevisível. A análise e o estudo das
etiologias das recidivas pós-tratamento ortodôntico são importantes, pois possibilitam
ao ortodontista um correto planejamento
com maior previsibilidade de manutenção do
resultado.
Para Busato et al. (2006) , Martins et al.
(2007) e Nishimori et al. (2014) dentre as metas que precisam ser alcançadas pela Ortodontia, a mais difícil, talvez de ser alcançada,
é a estabilidade. A menos que, os dentes
permaneçam em oclusão normal, a recidiva
é esperada.
Segundo Gregoret et al. (2007) os referenciais teóricos analisados e que fizeram
parte da literatura, estabeleceram que ao aumentar a largura e o comprimento do arco
dentário, ao longo do tratamento, existe uma
tendência de retorno às dimensões iniciais,
no período pós-contenção. Os dentes e as
estruturas de suporte apresentam tendência
natural de moverem-se em direção à máoclusão inicial.
Ainda segundo Gregoret et al. (2007) e
Borin Neto et al. (2009) o estabelecimento da
forma e dimensão do arco dentário inferior é
um fator de estabilidade e a forma imprópria
dos arcos pode contribuir com efeitos indesejáveis, durante e após o tratamento.
Segundo Castro et al. (2007) é raro encontrarmos oclusões ideais anos após o tratamento ortodôntico, sugerindo que as alterações fazem parte do processo normal de
maturação da oclusão.
De acordo com Triviño et al. (2007) as me-

tista, como forma de obtenção da excelência
na Ortodontia e como resultado, uma estabilidade duradoura.

cânicas ortodônticas utilizadas não devem
afetar o equilíbrio das estruturas do sistema
estomatognático e sua preservação garante
estabilidade no pós-tratamento, pois não há
alteração na função fisiológica da musculatura do sistema, das estruturas ósseas e tecidos moles adjacentes.
Gregoret et al. (2007) observaram que, a
oclusão funcional tem fator importante na
estabilidade pós-tratamento ou recidiva da
anomalia. Logicamente, o fechamento perfeito dos espaços, rotação correta, paralelismo radicular, etc, são características de uma
boa oclusão e estabilidade dentária, porém,
outra coisa é a estabilidade oclusal, do ponto
de vista dinâmico, isto é, uma oclusão que
não altere a estabilidade mandibular.
Conforme Proffit e Fields (2008) os motivos que levam ao desenvolvimento de máoclusões são: distúrbios no desenvolvimento embrionário, esquelético ou dentário, disfunção muscular, perda dental precoce, trauma dentário, influências genéticas, interposição lingual inadequada, hábitos bucais deletérios, respiração bucal. Borin Neto et al.
(2009) acrescentaram ainda, a manutenção
errônea dos arcos , Bellini et al. (2009) e Nishimori et al. (2014) afirmaram que o incorreto
ajuste oclusal também é fator determinante
na má-oclusão dentária.
De acordo com Brandão e Brandão (2008)
é considerado fundamental para alcançar a
excelência nos tratamentos ortodônticos, o
conceito de multidisciplinaridade, contabilizando para a ortodontia, facilitadores do tratamento como ancoragem absoluta do implante, melhor forma e volume dentário através da odontologia cosmética e redução dos
riscos periodontais, por exemplo; deixando o
casulo da especialidade (ligada ao raciocínio
mecânico), para aumentar a gama de conhecimento e atuação. O conhecimento da oclusão dentária deixou de ser exclusividade da
prótese e passou a ser rotina do ortodontista,
aumentando a qualidade dos resultados pelo
domínio dos conceitos de oclusão normal e
sequelas do trauma oclusal. O equilíbrio oclusal é fator de estabilização dentária onde, casos bem finalizados oferecem maior satisfação ao paciente e profissional, reduzindo recidivas.
Segundo Bellini et al. (2009) o equilíbrio
oclusal (ajuste oclusal) é a remodelação sistemática da anatomia oclusal dos dentes afim
de minimizar todas as desarmonias oclusais
nas posições oclusais mandibulares reflexas.
Ainda segundo Bellini et al. (2009) e Nishimori et al. (2014) o objetivo do tratamento
ortodôntico é a sua estabilidade, podemos
usar o ajuste oclusal para refinar a relação
oclusal após o tratamento, o que deve levar
à uma harmonia oclusal, relacionando-a ao
sistema neuromuscular, articulação temporomandibular e os tecidos de suporte dentário. O equilíbrio oclusal é considerado como:
contatos bilaterais simultâneos e estáveis
numa posição de oclusão cêntrica e anterior

adequada, com desoclusão pelos caninos em
lateralidade direita e esquerda e incisivos em
protrusiva, parece ser fundamental para o sistema mastigatório.(Bellini et al, 2009,p.57)
Para Camardella et al. (2010) e Martins et
al. (2007) a meta constante do ortodontista
deveria ser a eficiência do tratamento ortodôntico, aliando qualidade do resultado e
tempo de trabalho que atenda às expectativas
do paciente e do profissional como forma de
se conseguir a excelência na Ortodontia, buscando um resultado duradouro.
Segundo Rossi (2015) o sistema estomatognático precisa manter a harmonia, saúde
e estabilidade, pois é responsável pelas funções vitais da respiração, mastigação, deglutição, fala e sucção. Qualquer desequilíbrio nessas estruturas pode causar recidiva ou DTM.
2. OBJETIVO GERAL
O objetivo geral deste estudo foi realizar
uma revisão da literatura específica, avaliando e compilando as principais causas de recidivas e o que fazer para manter a estabilidade no pós-tratamento ortodôntico, demonstrando que casos finalizados com excelência apresentaram melhor estabilidade
que os casos, que ao exame mais minucioso,
pareceram ter sido subcorrigidos ou expandidos.
2.1 Objetivos específicos
1. Definir os fatores que mais contribuem para a recidiva pós-tratamento ortodôntico;
1. Demonstrar o papel importante da forma do arco dentário inferior na manutenção
da estabilidade no pós-tratamento ortodôntico;
2. Avaliar o papel do paciente e a importância do uso da contenção para garantir a
estabilidade de resultados;
3. Demonstrar o papel importante da
manutenção da oclusão funcional do ponto
de vista dinâmico, sem alterar a estabilidade
mandibular para proporcionar manutenção
da estabilidade no pós-tratamento ortodôntico.
4. METODOLOGIA
Para a realização deste trabalho, foram
pesquisados os artigos científicos disponíveis na literatura que abordaram o tema em
questão. Destes artigos, foram extraídas informações consideradas de importância para
um sólido embasamento da estabilidade no
pós-tratamento ortodôntico e quais os tratamentos possíveis. Utilizaram-se os bancos de
dados: Google acadêmico, LiLACS-BIREME,
Scielo.
5. REVISÃO LITARAREIA
6 - DISCUSSÃO
( solicitar íntegra do artigo)
6- CONCLUSÃO
A estabilidade no póstratamento ortodôntico, deve ser a eficiência do tratamento, aliada à qualidade do resultado e tempo de trabalho adequados ao paciente e ao ortodon-

De acordo com os artigos analisados,
podemos concluir que:
1. Os fatores que mais contribuem para
a recidiva, ou falta de estabilidade no póstratamento ortodôntico são: incorreto fechamento de espaços, insuficiente correção das
rotações, falta de paralelismo radicular, contenções incorretas e/ou usadas por tempo
inadequado, mudanças produzidas pelo crescimento, persistência de hábitos ou má função muscular, discrepâncias esqueléticas limitantes, atresia nos arcos superior e/ou inferior, sobremordida profunda, mordida aberta, apinhamento da região anterior (superior
e/ou inferior) e inadequada oclusão final;
2. A manutenção da forma correta do
arco dentário inferior no pós-tratamento ortodôntico é importante fator de estabilidade.
O arco dentário inferior deve acompanhar a
forma do osso basal (utilizando como parâmetro a Borda WALA), manter a distância intercaninos do arco dentário inferior, coordenar o arco dentário superior para ocluir adequadamente ao inferior e respeitar os limites
musculares;
3. A colaboração do paciente durante
o tratamento e no uso da contenção é fator
de extrema importância para a obtenção de
bons resultados. O uso da contenção pelo
tempo preconizado pelo ortodontista é uma
boa alternativa como forma de manter os
bons resultados alcançados pela terapia e
minimizar a recidiva. A contenção deve fazer parte do diagnóstico e planejamento do
tratamento ortodôntico. Embora existam variações, a mais utilizada é a Placa de Hawley
no arco dentário superior e a barra lingual 33 no arco dentário inferior (fixada aos caninos);
7; A presença de contatos prematuros
no pós-tratamento ortodôntico podem ser
causa de recidiva, pois, impedem o correto
fechamento da mandíbula em RC, provocando deslize de RC para MIH, comprometendo
assim, a estabilidade. Ao fim do tratamento
ortodôntico propriamente dito, devemos reproduzir um resultado onde a RC coincida
com a MIH, sendo que, em RC todos os dentes opostos contactam simultaneamente seus
antagonistas, sem deslize mandibular e nas
excursões excêntricas, os dentes anteriores,
principalmente os caninos, desarticulem os
posteriores. Ao final do tratamento ortodôntico as condições desejáveis para uma oclusão funcional que traga estabilidade no póstratamento são:
1. Côndilos na posição ideal ou fisiológica;
2. RC coincidente com MIH;
3. Movimentos mandibulares sem interferência oclusal em qualquer direção;
4. Oclusão protegida, onde em RC, os
dentes posteriores tenham contatos homogêneos e os dentes anteriores contatos suaves e na protrusão haja desoclusão dos dentes posteriores;
5. Movimentos de lateralidade, onde o
lado de balanceio esteja desocluído com guia
de contato no lado de trabalho, sendo que o
favorável é a guia canino, podendo também
ser função de grupo;
6. Contatos dentários com carga axial
das forças oclusais;
7. DV estável.
Devemos manter o equilíbrio entre
as estruturas ósseas, musculares e tecidos moles para alcançar estabilidade à
longo prazo no tratamento ortodôntico, assim como, tentar preservar as 6
chaves de oclusão de Andrews.

Monografia completa, com revisão literária, discussão, ilustrações e bibliografia, solicitar pelo email: rapin7@hotmail.com

Novo Curso de Pós-Graduação Profissionalizante em Ortodontia da APCD-RP tem início em agosto/2019

12

Ribeirão Preto, Julho de 2019

INDICA ESPECIALISTA
A maior vitrine da Odontologia regional.

Seja indicado. (16) 3629 0628. (16)99135 0540

A maior vitrine
da Odontologia regional
Indica. Seja indicado.
Eis alguns especialistas
nesta vitrine

Para anunciar : 16
16

3629 0628

99135 0540

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
Cirurgiã-Dentista
do HCFMRP-USP
Doutora em Odontologia
Restauradora na FORP/USP

CRO 88 485

Disfunção Temporomandibular e Dor
Orofacial. Odontologia Hospitalar.
Clínica Geral
Fone 16 3635

2495

Rua Campos Salles, 1922
Vila Seixas - Ribeirão Preto /SP

Rua Dr. João Palma Guião, 715
Alto da Boa Vista
Fone 16

Prof. Dr. Augusto
Oliveira, PhD
CROSP: 17.903

Estética Orofacial
Cirurgia Bucomaxilofacial
Implantes Dentais
16 99745.5858 / 11
Ribeirão
Preto, Julho de 2019
draugustophd@gmail.com

99600.5858
Augusto Oliveira

3635 6320

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.

0
R$ 750,0

Aceita proposta
Tratar com Garcia Imóveis

(16) 3977-9200

Aluga-se sala para Dentista

Consultório completo, ótima localização, recepcionista, estacionamento.
Tratar com Dra. Cátia
(16) 99760 9590

13

Dentscler

Há 23 anos no mercado, em junho, a empresa comemorou
mais um ano com metas atingidas
A Dentscler está comemorando 23 anos de atuação no
mercado, sob o comando do
empresário João Camilo. Iniciou suas atividades em 1996
e construiu uma história de sucesso.
Iniciou com um modelo
de Alta Rotação e algumas
peças de reposição, e hoje
conta com uma ampla linha
de produtos, prima pela qualidade, a inovação e assistência técnica permanente. A
evolução da odontologia e
outros setores da saúde, impulsionaram o aprimoramento técnico dos equipamentos
e do desenvolvimento de novos produtos contribuindo para o crescimento da marca de forma contínua e
sustentável.
Atualmente, os principais produtos
fabricados pela Dentscler são: canetas
de alta rotação, micro motores, contra
ângulo, micro serras, motores de implantes, canetas cirúrgicas e consultórios
odontológicos. Além de produzir as linhas médicas, veterinária e de podologia, com equipamentos de excelente qualidade e tradição. Como lançamento mais
recente, destaca a linha de motores de
implante Ômega Std, Gt e Gtx, com design inovador, alta performance e precisão durante os procedimentos.
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“O grande diferencial da
Dentscler é a proximidade
com os nossos clientes. Em
tempos que tudo se resolve
pela internet, a Dentscler
preza por estar sempre
próxima quando os clientes
precisarem, isso desde uma
ligação telefônica até uma
visita nas clínicas
e consultórios”
Fotos da linha de produção da indústria Dentscler
“A conquista do mercado nacional e internacional, com nossos produtos fornecidos para todo o Brasil e América Latina
são reflexos da qualidade, inovação e de
nossas políticas de atendimento e pós-vendas” frisa João Camilo
Segundo o diretor, neste mês de junho tem muito a comemorar, não só 23
anos da indústria, mas também a confiança dos clientes e parceiros na seriedade da Dentscler. “Uma empresa consolidada há tantos anos no Brasil revela
que estamos no caminho certo”, conclui
João Camilo.
“O grande diferencial da Dentscler é

a proximidade com os nossos clientes. Em
tempos que tudo se resolve pela internet, a
Dentscler preza por estar sempre próxima
quando os clientes precisarem, isso desde
uma ligação telefônica até uma visita nas
clínicas e consultórios” ressalta Nara Camilo – diretora de Marketing da Dentscler.
Acrecenta ainda: “O nosso maior objetivo é fabricar produtos de qualidade e com
preço justo, e assim satisfazer as necessidades do profissional dentista. Pela oportunidade de atingir essa meta, agradecemos a
todos os nossos clientes por acreditarem na
Dentscler, nosso muito obrigado!”
Sobre os projetos para o futuro a

curto prazo, a Dentscler pretende aumentar o time de representantes comerciais bem com os pontos de assistência
técnica, visando otimizar, ainda mais, o
suporte aos clientes. A longo prazo pretende lançar novos equipamentos, atualmente em desenvolvimento, que farão
frente ao constante avanço tecnológico
do mercado.
“Nossos clientes se surpreenderão, ainda mais, com a qualidade e tecnologia dos
nossos produtos! “, adianta o João Camilo.
Dentscler - Rua Basilio da Gama,
404, Iiranga- Ribeirão Preto/SP.
www.dentscler.com.br

Ribeirão Preto, Julho de 2019

Ribeirão Preto, Julho de 2019
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APCD Ribeirão Preto: registrando os encontros !
Reunião das Macros 4 e 5 da APCD
Antes da renião, conselheiros recepcionados com café da manhã, confraternizam.

Clínica da EAP Muito movimento!

Dr. Regis Peporini - pres. da APCD-RP recepciona os colegas das regionais e Central.

Prof. Regis Peporini e Daniela Kakumu.

Dr. Regis recepciona Dr. Luís Henrique dos Santos
(APCD Araraquara)

Dr. Regis Dá boas vindas a Dr. Marcelo Ribeiro coordenador da Macro 5.

Dr. Eduardo Ricco ( APCD-Batatais) e
Dr. Regis Peporini - o anfitrião.

Profs Regis Peporini e Ronaldo Oliveira a postos para mais
um dia do Curso de Reabilitação Oral.

Dr. Heber Fontana ( APCD São José do Rio Pardo) Dr.Felipe Bedran
(Rio Claro) e Dr. Juscelino Kojima (pres.do CORE).

Monitores do Curso de Endodontia a postos toda quarta:
Edward Sazaki, Nicole Bettiol e Maria Laura Dalmaso.
Dr. Eduardo Ricco ( APCD Batatais) e Dr. Marcio Martins
Latorraca (APCD Franca)

Profs. de Ortodontia: Arnô Rodrigues,
Borin Neto, Mario Araujo.

16

Dr. Robson Firmino (Consultor jurídico da APCD-RP)
e Dr. Regis Peporini.

Dr. Robson Firmino ( advogado) e Dr Artur Martini - (diretor
tesoureiro da APCD-RP e Chefe da Divisão odontológica da
Secretaria da Saúde de Ribeirão Preto)

Dr. José Ernesto Poli (Delegado do CROSP)
e Dr. Adriano Canesin Paschoal (APCD Mococa)

Luciana Mattosinho ( APCD Taquaritinga) e Dr. Marcelo
Ribeiro da Silva ( APCD Jaboticabal)

Ribeirão Preto, Julho de 2019

Ribeirão Preto, Julho de 2019
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VITRINE
Fale com o

Soluções práticas e
econômicas em Proteção
Radiológicas

•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.

Odonto

Técnico ou Consultor de Vendas

Físico
responsável:
Sergio Luiz Rocha
ABFM- RD001

Fone/ Fax

P/ Ribeirão Preto e região

(16) 3627 2636

Márcio Pessica

(16) 3441 7265
contato@ms
medical.com.br

(16) 98219 7075
(16) 98123 9854

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
Dentflex
Av. Thomaz Alberto Whately, 670
Parque Ind. Tanquinho - Ribeirão Preto SP

Assistência Técnica Multimarcas
nos segmentos

Técnico em
Prótese
Dentária

www.dentflex.com.br

CRO TPD 8058

Especialidade
•Implantes •Metalocerâmica
•Metal Free
•Estética em Geral
labpessica@hotmail.com

(16) 3610 8969
Rua Claro Rosa, 65
Campos Elíseos .
Ribeirão Preto - SP.

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

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

Rafael Rosato
(16) 3441 1026
(16) 30191934
(16) 99171 6315
Revenda/Assistência
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Rua Paraná, 359 Ipiranga
Ribeirão Preto-SP
auxiliumodonto@hotmail.com
www.auxiliumodonto.com.br
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VITRINE
Fale com o

Odonto

Técnico ou Consultor de Vendas

Confeccionamos
Estofados
Todas as marcas
à base troca.
Atacado e varejo

Estofamentos
em Couro.

Estofados odontológicos
em Poliuretano expandido,
revestido em PVCron
Laminado sem costuras.
Tel/fax: (16)

Consultorde vendas: Zé Roberto
(16) 3013-5646 (16) 99165 1802. Atendimento das 08:30 às 12:00 e 14:00 ás

3626 2582

Rua Santos nº 201
CEP 14075-060 - Ribeirão Preto - SP
vendas@stylustapecaria.com.br
www.stylustapecaria.com.br

Luciane
16 99176 3858

Vendas Assistência Técnica
em Aparelhos Odontológicos
MULTIMARCAS
Assistência
técnica autorizada
A

A qualidade HAYDEE faz a diferença em todos os
projetos personalizados, funcionais, ergonomia e
beleza. Praticidade e economia.

. 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

www.amjequipamentos.com.br.

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

www.amjequipamentos.com.br.
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Haydee Ribeirão Preto
Rua Cavalheiro Torquato
Rizzi, 1260 - Jardim Iraja fone
(16) 3621 3244

Reinaldo Oliveira

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

19

20

Ribeirão Preto, Julho de 2019

