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Novos cursos têm início em agosto
Os cursos de Aaperfeiçoamento e pós-graduação em Ortodontia reservando vagas

LEIA MAIS
GENTE QUE FAZ NA APCD-RP

Maria Dalva Rodrigues Lima
Faz a diferença como na EAP
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ARTIGO
 A saúde em Ribeirão Preto

Dr. Bertinho Scandiuzzi.
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A Escola de Aperfeiçoamento Profis-
sional da APCD Ribeirão Preto inicia no
segundo semestre os  cursos de:  aper-
feiçoamento profissional em Endodon-
tia (Duração de 6 meses) e de Ortodon-
tia Corretiva (30 meses), pós-graduação
profissionalizante  em Ortodontia (36
meses), e o curso de especialização em
Harmonização Facial (18 meses).

A EAP funciona a todo vapor, os cur-
sos já em rodando, com pequeno re-
cesso em julho, retomam as aulas, cui-
dam de intensificar as atividades, para
cumprir o programa até o final de 2019.
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O Curso de Aperfeiçoamento em Endodontia com os mestres Brufato Ferraz e Artur Martini, reeditado semestralmente há 25 anos
(50ª edição), com a indicação dos participantes  de edições anteriores, está sempre com turmas lotadas, já  está reservando vagas

para 2020.  Na foto a Turma do 1o  semestre , Maria e Malu - secretarias da EAP e os profs. Artur e Brufato (Detalhe).

   A Festa Junina da APCD Ribeirão Preto, mais uma vez, agradou  a todos. A novidade de 2019 foi a realização no
Espaço de Eventos da Igreja Santa Teresinha, na Ribeirania. Regis Peporini - presidente da APCD-RP e membros da comissão

organizadora felizes com o resultado, no final da festa, posam para registro fotográfico.

Festa Junina da APCD-RP é um sucesso

Diante do forte demanda do merca-
do, para os tratamentos estéticos funci-
onais voltados para a harmonia da face
e a partir da publicação da resolu-
ção,198/2019 do CFO, com autorização
dos cursos, a APCD Ribeirão Preto pro-
move o Curso de Pós-Graduação em
Harmonização Orofacial (Especializa-
ção).

Os interessados devem entrar em
contato com a secretaria pelo fone (16)
3630 0711. Últimas vagas.

Especialização em Harmonização
Orofacial: início em setembro
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Curso de
Laserterapia e
Biofotônica

supera expectativas
O Curso Habilitação em Terapias

Complementares em Laserterapia e Ca-
pacitação em Biofotônica na HOF, reali-
zado de 18 a 22 de julho, mais uma vez,
com turma lotada, foi muito produtivo e
intenso, os participantes, que revelaram
a satisfação com o aprendizado. “O cur-
so é excelente, superou expectativas” di-
zem eles.
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Grade de Cursos
 Cursos frequentes

com periodicidade anual
inicia lista de interesse e reserva

de vagas para 2020

CIENTÍFICO:
Cirurgia guiada em Implantodontia

Vantagens e limitações
 Dr.Walterson Mathias Prado.
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A você pai, exemplo e
inspiração para seu filho,

FELIZ DIA DOS PAIS!
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POLÍTICA

Dr. Regis Peporini - presidente da APCD-Ribeirão Preto

        Seguindo em frente

-

Investimen-
tos na Saúde
pública de
Ribeirão
Preto

Muitos profissionais de Odontologia aproveitam o
mês de julho para dar uma pausa, sair da rotina entre
as quatro paredes do consultório, aproveitar as férias
dos filhos e viajar com a família.  Descanso merecido.
Muito bom para reabastecer energia e voltar em agosto
com força total.

A nossa Escola de Aperfeiçoamento Profissional
prosseguiu normalmente dentro do cronograma pro-
posto, com os cursos rodando normalmente, além de
ter realizado o Curso intensivo  de Laserterapia, como
sempre lotado, trazendo para o convívio em nossa as-
sociação, por uma semana, profissionais da região e
de vários estados do país. A clínica esteve movimenta-
da com os cirurgiões-dentistas adquirindo novas téc-
nicas e atendendo os casos triados anteriormente, efeti-
vando a nossa contribuição social para a comunidade.

Como nos anos anteriores tivemos a nossa Festa
Junina, este ano Julina, realizada no Espaço de eventos
da Igreja Santa Teresinha, na Ribeirania. Foi muito ani-
mada, muitos prêmios, mimos e, como era esperado,
agradou aos cirurgiões-dentistas e seus convidados.
Agradeço a todos envolvidos na organização - parcei-
ros, diretores e funcionários pelo empenho e entusias-
mo, e a todos os associados, seus familiares e amigos
pela presença. Ano que vem tem mais!

E eis que chega agos-
to, é tempo de retomar-
mos as atividades a todo
vapor. Alguns cursos estão
iniciando com novas tur-
mas em agosto. Em se-
tembro começará a Espe-
cialização em Harmoniza-
ção Orofacial, com o prof.
Levy Nunes, uma referên-
cia mundial no assunto, tur-
ma sendo montada, mui-
ta procura, últimas vagas.
Além dissso, estejam aten-
tos aos Cursos de Imersão
que serão realizados e divulgados no decorrer dos
próximos cinco meses deste ano. Participem!

Continuemos a caminhar  juntos rumo a novas rea-
lizações, neste segundo semestre. Mais uma vez, rea-
firmo que estou à disposição da classe, aberto a su-
gestões e opiniões, sempre com vistas a evolução da
Odontologia e a valorização da classe. Que possamos
dar o melhor de nós para oferecer a todos uma Odon-
tologia de excelência.

Abraço a todos.

“Temos fornecido dicas para as fases do Protocolo
de Esterilização. Podem ser consultadas no blog do
site www.wosonlatam.com.br. Encerra-se, assim, a sé-
rie com considerações sobre armazenamento de ma-
teriais esterilizados. Ressalta-se que “não adianta equi-
pamentos de última geração, se o material a autoclavar
não estiver rigorosa e absolutamente limpo e protegido
durante a esterilização e a manipulação antes e depois de
esterilizado”. Material com sujidade não é material es-
terilizável; e o rompimento de pacotes durante a este-
rilização e/ou manipulação põe a perder a cadeia de
proteção de instrumental, paciente e usuário.

Sabe-se que autoclaves comuns, da categoria das
gravitacionais com vapor saturado resultado de resis-
tência imersa em água dentro da câmara de inox, é
eficiente APENAS com cargas sólidas embaladas e de-
sembaladas. Já cargas de materiais ocos, canulados,
tubos, turbinas de alta rotação, engrenagens de con-
tra ângulos e peças retas, campos, tecidos, porosos e
articulados, que ofereçam maior grau de dificuldade
para penetração do vapor, só se esterilizam em auto-
clave da categoria das pré-vácuo.

Como identificar uma autoclave pré-vácuo? Esta não
utiliza vapor saturado, mas, sim, vapor injetado na câ-
mara de inox pré-aquecida e com pressão negativa
obtida por bomba de vácuo, antes de entrar na fase
de esterilização (daí o termo ‘pré-vácuo’). A injeção fa-
vorece a penetração do vapor nos pontos de difícil
acesso das cargas. Utilizam o vácuo, depois da esteri-
lização, também para secagem absoluta dos pacotes

BIOSSEGURANÇA Waldomiro
Peixoto

Armazenamento de material
 esterilizado

com porta fechada.  O
fundamental no uso
destes equipamentos
é, em primeiro lugar,
preparar limpando
corretamente o mate-
rial a ser empacotado.
E selecionar o ciclo
correto a ser usado na esterilização. Salientamos que
até ciclo para esterilizar príons*, as autoclaves pré-vá-
cuo possuem.” (Dr. Sérgio Narciso Marques de Lima.

Dicas finais: 1. os pacotes devem ser manipulados
completamente secos, principalmente se destinados a
armazenamento para posterior utilização. 2. o conteú-
do dos pacotes deve ser da mesma natureza. 3. datar
e identificar os pacotes para melhor gestão. 4. arma-
zenar em local seco e fresco, protegido contra umida-
de. 5. colocar pedra cânfora ou similar para inibir en-
trada de insetos roedores do papel ressecado. 6. Lem-
brar que “pacotes com umidade residual não está pro-
tegido contra recontaminação”. 7. consultar o blog da
Woson onde há dicas complementares de Biossegu-
rança Woson. *Creutzfeld-Jacob cunhou o termo ‘pri-
on’, anagrama de ‘proteinacious infection’. O Teste Prí-
on é um indicador biológico que acondiciona numa
fita proteínas responsáveis pela doença de Creutzfeld-
Jacob (mal da vaca louca). As autoclaves pré-vácuo da
Woson possuem o Programa Príon que oferece parâ-
metros de esterilização absoluta para toda forma de
microrganismo.

O governador João Dória esteve em Ribeirão Preto
e além do lançamento do aplicativo Hora Marcada, que
possibilitará à população, marcar consultas na rede
pública de saúde pelo celular, anunciou a construção
do AME Mais Regional. Em contrapartida, o prefeito
aproveitou e sancionou a lei que autoriza a transferên-
cia de finalidade de área pública, a ao lado da MATER
para a construção do AME Mulher.

Nos últimos vinte anos, foi o governador que pisou
no Palácio Rio Branco. O último, havia sido Mario Co-
vas. Daí a importância  de um chefe de Estado não
simplesmente o fato de ir até a sede do Poder Munici-
pal, mas o engajamento, os anúncios em investimentos
na cidade, na maioria, na saúde pública.

Como já havia antecipado nesta coluna mensal, a
doação do terreno de 19 mil metros quadrados da
Prefeitura para o Estado, nada mais é para ampliar a
estrutura física da Mater, transformar o hospital em AME
Mulher e ser um centro de referência ´mulher em Ri-
beirão Preto. O local também é estratégico. Entre os
bairros Quintino Facci II, Avelino Alves Palma, irá atender
principalmente uma área da cidade carente de tantas
coisas.

Já a construção do AME Mais Regional, que está
em processo de abertura da licitação, será um salto
para a saúde pública de Ribeirão Preto e região.

A área construída será de 3,5 mil metros quadra-
dos, terá instalações hospitalares de primeiro mundo
e equipamentos médicos de última geração.

O prédio terá 24 consultórios, 22 salas de exames,
três centros cirúrgicos, 23 salas de apoio e será equi-
pado com aparelhos médicos para a realização de mais
de 30 tipos de exames, dos mais simples aos mais com-
plexos, com alta tecnologia e rapidez.

Além disso, o AME Mais reunirá estrutura para rea-
lizar 1,6 mil consultas médicas por semana, oito mil
por mês e 96,6 mil por ano, além de três mil consultas
não médicas (dentistas, atendimento em enfermagem,
entre outros) por mês, 200 cirurgias ambulatoriais men-
sais e realizar 22 mil exames por mês.

A estrutura, aliada a estruturada máquina de saúde
que temos em Ribeirão Preto, com mais de 60 unida-
des de saúde, Hospital das Clínicas, hospitais privados,
fundações e instituição, a cidade definitivamente cone-
guirá desafogar todos os atendimentos em saúde da
cidade e dar um passo importante no desenvolvimen-
to e atendimento em saúdedo porte de Ribeirão.

E o “Hora Marcada”, tecnologia e comodidade na
palma da mão! Essa facilidade, desafogará as fila nas
unidades de saúde, proporcionará ao paciente, como-
didade para marcar suas consultas e de certa forma,
reduzirá à níveis mais baixos as faltas nas consultas
médicas. A pessoa não poderá ir , basta dar um clique
e desmarcar, dando seu lugar a outra pessoa que pre-
cisa o tanto quanto você! O próximo passo é consciên-
cia e adquirir uma nova cultura e seguirmos em frente!
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O que determina o sucesso dos tra-
tamentos endodônticos está no conhe-
cimento sobre o que fazer, no preparo
do profissional para escolher a melhor
técnica para fazê-lo, o que  implica no
conjunto de conhecimentos e habilida-
des para isso. Com a escolha do siste-
ma mais adequado a cada caso, a pre-
visibilidade do sucesso é efetiva. Para dar
oportunidade de manter os profissionais
associados atualizados quanto as novas
técnicas, a evolução dos produtos e dos
sistemas, para curar lesões de origem
endodôntica e prevenir outras, a APCD
Ribeirão Preto promove, há 25 anos, o
Curso de Aperfeiçoamento em Endodon-
tia com ênfase em rotatórios.

O objetivo do Curso é atualizar o pro-
fissional clínico, visando o seu aprimo-
ramento para solucionar, de forma rápi-
da e eficiente, a terapêutica endodônti-
ca de rotina, habilitando-o a realizar tra-
tamento de canais radiculares em den-
tes molares com segurança, através de
técnicas manuais e rotatórias com obtu-
rações convencionais e termoplastifica-
das.

Ministrado pelos professores Dr. José
Antônio Brufato Ferraz e MS Artur Ro-
cha Martini (coordenador), o Curso de
Endodontia, teórico e clínico, com dura-
ção de 5 meses, é realizado semanal-
mente, sempre às quartas-feiras das 18
às 22 horas.

Segundo o coordenador Prof. Artur
Martini, esse foi o primeiro a ser lança-
do logo após a EAP Dr. Raphael Baldac-
ci se implantada pela APCD-RP.

“O nosso curso, há 25 anos, vem sen-
do reeditado semestralmente, tem muita
procura, sempre com turmas lotadas. Isso
se deve a aprovação do Curso pelos parti-
cipantes das edições a anteriores, que sem-
pre indicam para os colegas. Fundamen-
talmente clínico, com ênfase em rotatóri-
os, contempla as novas abordagens técni-
cas do mercado, ampliando a visão do pro-
fissional”, frisa Martini.

NOVA TURMA: A 50a turma do Cur-
so de Endodontia termina o curso no dia
15 de agosto, mesmo dia m que a nova

“O curso é excelente, mostra vários
sistemas, além de colocar na programação

os sistemas sugeridos pelos participantes
do curso, com isso, conhecemos muitas
modalidades de sistemas. Isso é muito

interessante, tem facilitado os tratamentos
de canais, com menos dor para os pacien-

tes. Indico para os colegas o curso de Aper-
feiçoamento em Endodontia”

     Cirurgiã-Dentista Tainara Ferreira Bonifácio

“O Curso de Endodontia superou e muito
minhas expectativas. Aqui na EAP pude
conhecer vários tipos de instrumentos e
desenvolvi bastante a habilidade manual.
Atendi diversos pacientes e ampliei minha
visão para escolher a melhor técnica para
cada caso, para cada paciente. É um curso
que vale a pena fazer, indico para os
colegas”
       Cirurgião-Dentista Tiago Coelho Carvalho.

turma (50ª) inicia com aula teórica.
De acordo com Dr. Brufato Ferraz,

todo ano o curso traz novidades, com
novas técnicas, sistemas, produtos me-
lhorados, todas as inovações.

“Tudo o que vai surgindo na Endodon-
tia incorporamos no Curso. Há sempre no-
vidades, como ocorreu recentemente com
o microscópio, os sistemas reciprocantes
e a Odontologia Digital, sendo implanta-
da no programa, entre tantas outras ino-
vações na especialidade, sendo que aque-
las que agregam qualidade e aumentam
os resultados positivos são incorporadas
ao conteúdo do Curso de Aperfeiçoamen-
to em Endodontia”.

Para ele,  essa é uma das razões para
o  sucesso do curso, realizado há quase
três  décadas, com turmas lotadas e com
filas de espera.

O Curso com ênfase clínica, com tó-
picos teóricos abordados de acordo com
as necessidades de cada turma, aborda:
Anatomia dental; Comprimento de traba-
lho ideal; Localizadores foraminais; Pre-
paro químico mecânico manual e
automatizado(rotatórios e osci-latórios);
Curativos inter sessões; Obturação do sis-
tema de canais radiculares (convencio-
nal e termoplastificada); Blindagem dos
canais; Cirurgia Paraendodôntica; e Pro-
servação.

DEPOIMENTOS - A cirurgiã-dentista
Tainara Ferreira Bonifácio, de Ibitinga, for-
mada há um ano e atuando desde en-
tão atuaando em Ribeirão Preto, devi-
do aos casos surgidos em seu consul-
tório, decidiu ampliar os conhecimen-
tos e técnicas para atender sua cliente-
la.

“O curso é excelente, mostra vários sis-
temas, além de colocar na programação
os sistemas sugeridos pelos participantes
do curso, com isso, conhecemos muitas
modalidades de sistemas. Isso é muito in-
teressante, com menos dor para os paci-
entes, tem facilitado os tratamentos de
canais. Indico para os colegas o curso de
Aperfeiçoamento em Endodontia, é exce-

lente”, frisa Tainara Bonifácio.
 O cirurgião-dentista Tiago Coelho Car-

valho, de Matão, depois de pesquisar o
programa do Curso e devido a contato
anterior com o professor Brufato Fer-
raz na Faculdade, decidiu fazer o Curso
de Aperfeiçoamento em Endodontia da
APCD-Ribeirão Preto.

“O Curso de Endodontia superou e
muito minhas expectativas. Aqui na EAP
pude conhecer vários tipos de instrumen-
tos e desenvolvi bastante a habilidade ma-
nual. Atendi diversos pacientes e ampliei
minha visão para escolher a melhor técni-
ca para cada caso, para cada paciente. É
um curso que vale a pena fazer, indico para
os colegas”, salienta Tiago Carvalho.

Aperfeiçoamento
Endodontia com ênfase em Ro-

tatórios: ministrado pelos profs. Dr.
Antonio Brufato Ferraz, MS Artur
Martini e equipe. Duração: 6 meses.

Ortodontia Corretiva: ministrado-
res  Equipe de Ortodontia - coor-
denador prof. MS Antônio Borin
Neto. Duração 30 meses.

Pós-Graduação
O Curso de Pós-Graduação em Or-

todontia ministrado pelo prof. Antô-
nio Borin Neto e equipe.  Possui como
diferenciais a metodologia aplicada
e o comprometimento dos professo-
res em ensinar, procurando abordar
o lado, menos complexo, para se re-
solver um caso.

O Curso de Especialização Har-
monização Facial : Ministradores:
Prof. Dr Levy Nunes  e equipe - es-
pecialista, mestre doutor, referên-
cia mundial na área estética e de
Harmonização facial.
O curso com carga horária de 576 ho-
ras, terá 18 módulos om 18 meses de
duração.

Especialização

Cursos com início neste 2o semestre

Fique de olho

Curso de Aperfeiçoamento em Endodontia
Na edição da 50ª Turma, como sempre turma lotada e com fila de espera para 2020

      Profs Artur Martini e Brufato Ferraz.

         Prof. Artur Martini  com profissionais participantes do Curso na Clínica da EAP.
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Curso Habilitação em Laserterapia e
Capacitação em Biofotônica na HOF

Nova edição do Curso de 7 a 12 outubro (Ultimas vagas)
Ministrado pela professora Rosane

Zanirato Lizarelli, referência em Laserte-
rapia e Biofotônica, o Curso Habilitação
em Terapias Complementares em Laser-
terapia e Capacitação em Biofotônica na
HOF, realizado de 15 a 20 de julho, mais
uma vez, com turma lotada, foi muito
produtivo e intenso, os participantes, que
revelaram a satisfação com o aprendi-
zado.  Como sempre ocorre no final do
curso, os concluintes são unanimes nos
elogios a professora Lizarelli, tanto pela
bagagem científ ica, como por sua ex-
periência clínica, até mesmo pelo ser hu-
mano que é, seu dinamismo e carisma.

No encerramento, a entrega dos cer-
tificados aos concluintes:Alessanda Mo-
reira Lima Peixoto, Ana Luísa Tavares
Melo, Brenda Maria Dick, Christiane Es-
pinola Bandeira de Mello, Ellen Rose Bun-
dzman, Gelson Sant'ana da Cunha, Girle-
ne Tenório Fernandes Teles, Karina San-
tana Cruz, Márcia Ferreira Vasconcelos,
Mariana Mandim Ribeiro Marques, Ri-
cardo Guilherme da Silva Krause, Rosa-
na Mateus Neves, Shiela Mara Morais
Santos e Vinicius Capobianco.

A profa Lizarelli, agradeceu a todos
pela participação e confiança, e se colo-
cou à disposição para sanar as dúvidas
no futuro. “ Vamos manter o contato, sem-
pre trocando ideias e experiências”, frisou ela.

A professora Rosane Zanirato Liza-
relli – Cirurgiã-Dentista, PhD em Biofo-
tônita pelo Instituto de Física de São Car-
los, com mais de 25 anos de pesquisa e
experiência clínica, hoje uma referência
mundial em Laserterapia.

NOVA EDIÇÃO - Nova edição do
Curso de 7 a 12 outubro (reservando
vagas).Será uma semana de muito
aprendizado, troca de experiências e
muitas atividades práticas na clínica da
EAP da APCD Ribeirão Preto.

“Além da atualização e aquisição de co-

nhecimentos, contemplando todos os avan-
ços, o Curso habilita para a aplicação do
laser e do Leds, como determina o CFO.
São muitas as indicações e os benefícios
aos pacientes. O curso intensivo, com cu-
nho científico, sana dúvidas e prepara para
a prática no dia a dia do consultório”, diz
a Dra. Rosane Lizarelli.

OBJETIVOS ATINGIDOS - “Vim fazer
o Curso de Terapias complementares – La-
serterapia e Biofotônica com o intuito de
me aprimorar. Estou saindo daqui muito
feliz por ter participado. Foi um curso com
carga horária bem puxada, com muita in-
formação, muito conhecimento adquirido
para aplicar no dia a dia do consultório.
Como Odontopediatra, nas crianças com
lesões de mucosas, estomatites, candidía-
se, herpes, vai facilitar a preparação teci-
dual, além de fazer o efeito da fotodinâ-
mica e descontaminação da superfície da

gengiva, preparando para os
procedimentos mais agressivos,
facilitando a aceitação da cri-
ança. Na OFM facilita os movi-
mentos ósseos para a repara-
ção óssea e estimula o cresci-
mento para fazer os efeitos de-
vidos dos aparelhos ortopédicos.
Indico para os colegas interes-
sados, o curso é excelente!’

Alessandra Maria Lima
Peixoto – atua em Guaxupé,
Especialista em Odontopedi-
atria e Ortopedia Funcional
dos Maxilares.

Turma de profissionais habilitados no Curso de Terapias complementares Laserterapia e
Biofotônica, conforme determina o CFO realizado pela EAP da APCD Ribeirão Preto,

ministrado pela professora Dra Rosane Zanirato  Lizarelli, juntamente com monitores.
Um consenso entre todos: “Foi muito produtivo,  curso excelente”.

“ Foi participando do CIOSP com o in-
tuito de se atualizar, quanto aos avanços
voltados para a Reabilitação Oral de gran-
des extensões e a Harmonização Facial, que
no espaço da MMOptics que me encantei
com a Laserterapia e com os conhecimen-
tos da Profa. Rosane Lizarelli, adquiri seu
livro,  depois de ler grande parte dele, de-
cidi fazer seu curso. O curso superou mi-
nhas expectativas, com muitas informa-
ções, me fez ter a certeza que preciso ir
mais a fundo.

Realmente é uma oportunidade de
aprendizado, pude ver várias aplicabilida-
des do Laser, especialmente para as gera-
ções atuais, muito focadas na beleza, na
estética. Tivemos a parte terapêutica, com
infinitas possibilidades, inclusive já estou
levando equipamentos para introduzir nos
tratamentos de estética e complementar as
reabilitações. A APCD Ribeirão Preto é
muito acolhedora, os funcionários atenci-
osos e a equipe muito capaz, tecnicamen-
te falando o curso foi muito proveitoso”

Girlane Teodoro Fernandes Teles –
atua em Aracaju, como Periodontista,
Protesista.

“Desde 2018 tem aumentado meu in-
teresse pela estética facial, desde então te-
nho feito vários cursos de imersão, circun-
dando a área a Harmonização Facial. Em
eventos anteriores, soube da atuação de
Dra. Rosane Lizarelli, referência nacional
em Laserterapia. Atuo com Cirurgia, Im-
plantodontia, mais recentemente com Har-
monização Orofacial, o que me motivou a
fazer o curso, que foi muito além das mi-

Alessandra Peixoto recebe certificado

Girlane Teles recebe certificado

Ricardo  Klause recebe certificado

nhas expectativas.  Muita informação, me-
lhora o aspecto jovial da pessoa, com a
Laserterapia a cicatrização é mais rápida
e os resultados otimizados. A professora
Lizarelli compartilhando toda a sua expe-
riência clínica e científica, nos manteve fo-
cados. Curso excelente, recomendo!

Ricardo Guilherme da Silva Klause
– Atua em Porto Alegre, especialista e
mestre em Cirurgia e Traumatologia
Bucomaxilofacial.

Curso Habilitação em Terapias
Complementares em Laserterapia e
Capacitação em Biofotônicana HOF

Nova edição de 7 a 12 outubro.
 Reserva de vagas pelo

fone (16) 3630 0711.
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EDUCAÇÃO CONTINUADA Cumprimentos
aos Aniversariantes
01/08
Bruno Monguilhott Crozeta
Fabiane Leone do Couto Rosa Bergamo
Marcelo Leipner de Oliveira
Luiza Cansian Tubero
 02/08
Maria Isabel Serra Miranda Polo
03/08
Nelson Sebastião Fávero
04/08
Wellington Sanches
05/08
Hélio Lúcio Rosielo Júnior
Patricia Zanon Justiano Zanetta
Etiene Faria Aguiar
06/08
Cláudio Whebe Salum
08/09
Wilson Yukio Ushirohisa
12/08
Alexandre Latuf Najar
Fabiana Colombari Pamplona
Leandro Fabiano Alves da Costa
13/08
Maria Rita S. Magnani Danezi
14/08
Isabela Marques Gognetti
15/08
Alice Angelo Vaz
Carlos Augusto Dutra Megale
16/08
Adriano Alexandre Manfrin
Priscila Cavalini Anholeto
17/08
Gabriele Ichara Sanches
Adriano Alexandre Manfrin
18/08
Rosane de Fátima Zanirato Lizarelli
19/08
Juliana Faria de Freitas
21/08
Marcos Virgílio de Lazari
22/08
Adriane Roim Gomes Vanni
João Gomes Pereira Filho
José Antônio Saadi Salomão
23/08
Alexandre Gentil
Éder Shindi Wak
Cláuida Muniz Prado Reigadas
José Paulo Ribas
Mariane Tanaka Pinto
24/08
Ana Flávia P. Maida
Larissa Midori Nakata Correa
Sônia Maria Lemos Brancato Camarinha
25/08
Badi Moussi
Rodrigo Bertagna
Rafael Silveira Faeda
Giovani Henrique Nunes Rondon
26/08
Vânia Marly Zanardi
27/08
Luiz Miguel de Medeiros Roque
29/08
Cinthia Roberta Bonzonatto Felipe
Leonice Junko Nisiyama
Natacha Malu Miranda da Costa
Taina Bianchin Paulino
Tarcisio Quaranta
30/08
Débora de Oliveira Pimenta
31/08
Fábio de Almeida Pinto
Ricardo Violante de Souza

‘'A Odontologia entrou em minha vida
através da Prótese dentaria, quando ain-
da muito jovem fui ao Senac para uma
palestra, vi o programa do Curso, me
interessei, f iz o Curso, depois passei a
atuar em parceria em Laboratório de
Prótese, onde permaneci por mais de 10
anos. Foi tempo suficiente para aprimo-
rar minhas habilidades e me envolver
ainda mais com a Odontologia.

Percebendo isso, com o incentivo e
apoio de meus familiares e de minha
esposa, decidi fazer Odontologia, fiz o
curso na UNAERP, terminado em 2018.
Superou minhas expectativas, ótima es-
trutura e professores excelentes, muitas
atividades práticas.  Foi um desafio, mas
valeu a pena, faria tudo de novo.

Agora os desafio são outros, inserir
novas tecnologias no consultório, fami-
liarizar com os recursos digitais e da In-
ternet, e conquistar minha clientela. Des-
de o início deste ano  estou atendendo

Ricardo Masteli
encontrou na Prótese

a sua vocação
Atualmente está fazendo o Curso de Dentística na APCD-RP.
O próximo passo será investir na especialização de Prótese.

em consultórios particular no Jardim
Sumaré e no Campos Elíseos, aos pou-
cos entrando no mercado como cirur-
gião-dentista e clínica geral.

Como considero a Estética uma área
básica da Odontologia, com uma alta
demanda, decidi fazer o Curso de Aper-
feiçoamento em Estética na APCD-Ribei-
rão Preto, onde realmente me sinto em
casa, com o prof. André Minto e equipe.
Estou na metade do curso, mas já apren-
di muito, conheci novos materiais e téc-
nicas diferentes e inovadoras, voltadas
para a prática no consultório. Os pro-
fessores são excelentes, o programa
bem completo, enfim, curso muito pro-

veitoso.
Para o futuro, pretendo investir na

Prótese, especialidade com a qual tenho
muita afinidade e experiência anterior, e
fazer uma especialização. Reabilitar sor-
risos e ao mesmo tempo a autoestima
das pessoas é muito gratificante! É o que
pretendo continuar fazendo como cirur-
gião-dentista protesista.”

Maria Dalva Rodrigues Lima
Há 14 anos atuando na APCD Ribeirão Preto

Desde 2005 atuando como secretaria
da EAP Dr. Raphael Baldaci, Maria Dalva
Rodrigues de Lima, a "Maria", como é cha-
mada carinhosamente por todos, encon-
trou na dinâmica da sua atuação a realiza-
ção profissional.

Por muitos anos Maria atuou como au-
xiliar em consultório odontológico, junto
a profissionais de implantodontia, auxili-
ando nas cirurgias. Na secretaria da EAP,
dá suporte para a realização dos cursos,
auxiliando na dinâmica da clínica, atuando
como elo de ligação entre professores,
profissionais/alunos  e pacientes.

Segundo ela, no desempenho de suas
funções junto aos professores se empe-
nha para o bom andamento dos cursos,
busca fazer os profissionais/aluno se sen-
tirem em casa, e para os pacientes um
atendimento humanizado.

"Me relaciono muito bem com a classe,
tanto com professores quanto com os pro-
fissionais participantes dos cursos. Assim
como fui acolhida aqui na APCD, busco aco-
lhê-los, passando todas as informações dos
cursos, para motivá-los a se manterem atu-
alizados", firma Maria, acrescentando que
graças a isso tem vários amigos no uni-
verso da Odontologia.

"Muitos deles acompanhei não só o cres-
cimento profissional como a vida pessoal,
desde o namoro até casamento, nascimento
e crescimento dos filhos, constituindo uma
família com estrutura sólida e feliz", diz
Maria, acrescentando que é muito grata
pela amizade e receptividade da classe,
são tantos amigos, que seria difícil enu-
merar, muitos que passaram e outros que
permanecem na APCD-RP.

"É por isso que quero externar minha gra-
tidão a todos das diretorias pelas quais pas-
sei e também a atual:  diretores, professo-
res, associados e colegas de trabalho.

GENTE QUE FAZ NA APCD-RP

Agradeço ao Dr. Regis Peporini e Dr. Artur
Martini pela reciprocidade e a Dona Ângela
Sanchez pelo incentivo e apoio profissional”,
pontua.

BUSCA POR CURSOS - Segundo Ma-
ria Dalva, os cirurgiões-dentistas procu-
ram os cursos depois de ver o jornal, o
site, ou por indicação de um colega. A mai-
oria é conhece e é atraída pelas equipes.
Depois de fazer o primeiro e participar da
vida associativa, retornam de tempos em
tempros, inclusive para fazer outros cur-
sos.

"Há alguns anos a maior procura era por
cursos de Ortodontia, atualmente procuram
mais pelos cursos de Cirurgia e Endodontia,
com turmas sempre lotadas. A estética e a
harmonização facial estão em alta no mo-
mento. Todo mundo querendo aprender para
atender os muitos clientes interessados em
rejuvenescer", acrescentando que embora
a EAP não tenha cursos de Odontopedia-
tria e Cirurgia Paraendodôntica tem ocor-
rido procura espontânea.

"Faço a minha parte, ao perceber com

Pretendo investir na Prótese,
especialidade com a qual tenho

muita afinidade e experiência
anterior, e fazer uma

especialização.

“Agora os desafio são outros,
inserir novas tecnologias no

consultório, familiarizar com os
recursos digitais e da Internet, e

conquistar minha clientela.

quais especialidades os jovens profissionais
têm afinidades e interesse, busco motivá-los
a participar dos cursos. Assim como busco
manter contato com os profissionais vetera-
nos no mercado para estimulá-los a atuali-
zação profissional. Essa é a parte que mais
gosto de fazer, é gratificante vê-los crescen-
do, ganhando o mercado", diz Maria.

 TRAJETORIA - Maria Dalva Rodrigues
de Lima - natural de Buritizal. Filha do agri-
cultor José Rodrigues e Deolinda Jardim
Rodrigues, juntamente com as quatro ir-
mãs e um irmão viveu até os 10 anos em
sitio dos avós, no convívio com a nature-
za, naquele municipio. Aos 10 anos, junto
com a família veio para Ribeirão Preto,
onde seu pai passou a trabalhar na An-
tarctica. Maria então se dedicou aos estu-
dos na Escola Estadual Sinhá Junqueira,
depois no Santos Dumont. Sua primeira
oportunidade de trabalho foi como recep-
cionista no consultório da Dra. Gilda Ma-
ria Mussolini, depois com outros profissi-
onais, e por fim com o implantodontista
Dr. José Paulo Zanetti por 12 anos, de onde
saiu para atuar na APCDRP.

Foi na prática, acompanhando a rotina
do consultório, recebendo os pacientes e
auxiliando os profissionais que aprendeu
a desempenhar seu papel, conheceu os
conceitos básicos de biossegurança, e de-
senvolveu suas habilidades naturais.

Em 2005 foi convidada para atuar na
Escola de Aperfeiçoamento Profissional Dr.
Raphael Baldacci da APCD-RP, na gestão
de Dra. Maria Cristina Borsatto, onde pas-
sou a atuar como secretaria da EAP. Ali, na
Escola de aperfeiçoamento profissional,
onde permanece até hoje, se relacionan-
do com professores, profissionais, cole-
gas de trabalho e pacientes, que encon-
trou sua verdadeira vocação e realização
profissional.
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Notícias da

Tem início em setembro o Curso de Especialização
em HARMONIZAÇÃO OROFACIAL

Útimas vagas. O curso será ministrado pela equipe do professor Levy Nunes,
referência mundial em Harmonização Orofacial.

Cursos de aperfeiçoamento e
pós-graduação em ORTODONTIA

Montando turmas. Interessados reservem vagas pelo fone (16) 3630 0711. Início previsto para setembro.
A APCD-Ribeirão Preto, através da

EAP, promove os Cursos de Aperfeiçoa-
mento e de Pós-Graduação profissiona-
lizante, ambos em Ortodontia.

 “O objetivo é de compartilhar uma
gama de conhecimentos e habilitar os pro-
fissionais para realizarem segurança os tra-
tamentos ortodônticos”, salienta o prof.
Borin Neto.

CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM
ORTODONTIA CORRETIVA

Com 30 meses de duração, O Curso
de Atualização em Ortodontia é um dos
mais antigos da APCD RP. Com uma car-
ga horária considerável, o programa
proporciona aos  participantes uma
gama de conhecimentos, ficando aptos
para realizar o tratamento ortodôntico,
indo da avaliação ao diagnóstico e a in-
dicação melhor tratamento.

PÓS-GRADUAÇÃO PROFISSIONALI-
ZANTE EM ORTODONTIA

Com cunho clínico e a resolução de
muitos casos, o Curso é ministrado por
equipe com vasta experiência clínica e
acadêmica, composta pelos professores
Ms. Antônio José Borin Neto (cordena-
dor) ; Prof.  Ms. Raul Antônio Pinto Neto;
Prof.  Ms. Mario Lânia de Araújo e Prof.
Ms. Arnô Rodrigues Ferreira Junior. No
decorrer do Curso, professores são con-

vidados para apresen-
tar enfoques específicos
de técnicas inovadoras.

O curso de pós-gra-
duaçãoo,  teórico e prá-
tico, com duração de 36
meses, com carga horá-
ria 1500 horas, priorizan-
do as horas aulas clíni-
cas, para diagnosticar,
planejar e tratar malo-
clusões em todas as ida-
des são triados casos
clinicos diversos, feitos
pelos profissionais par-
ticpantes do curso, sob
a supervisão dos pro-
fessores e monitores.
Para  solucionar  os casos, triados previ-
amente, são com utilizadas as técnicas
de arco contínuo (straight-wire) multiva-
riada e aparelhos auto-ligados, com re-
cursos das técnicas segmentadas, com
dispositivos auxiliares, como miniimplan-
tes e/ou miniplacas.

EQUIPE  - O Prof. Antonio José Borin
Neto é especialista e mestre em Ortodon-
tia e em Ortopedia Funcional dos Maxi-
lares – CFO. Professor Coordenador do
curso de Ortodontia EAP-APCD Ribeirão
Preto e Franca.

O Prof. Raul Antonio Pinto Neto  é pós
graduado em Ortodontia pelo COE

Prof. Ms. Antônio Borin Neto
Coordenador dos Cursos de Ortodontia

“S.J.R.P”; Especialista  em Preparo de Pa-
cientes para Cirurgia Ortognática CIEDEF
/ FORP-USP;  Mestre em Ortodontia pela
Fundação Hermínio Ometto – UNIARA-

Diante do forte demanda do merca-
do, para os tratamentos estéticos funci-
onais voltados para a harmonia da face
e a partir da publicação da resolução,198/
2019 do CFO, com autorização dos cur-
sos, a APCD Ribeirão Preto promove o
Curso de Pós-Graduação em Harmoni-
zação Orofacial (Especialização).

Com ínicio em setembro, o curso com
carga horária de 576 horas, terá 18 me-
ses de duração. Divididos por 18 mó-
dulos contemplará as disciplinas de pre-
enchedores faciais e toxina botulínica,
fios orofaciais, lipoplastias faciais, agre-

em Cirurgia FMB UNESP. Coordenador
Cursos de Harmonização Facial Avança-
da da NUY Universidade de Nova York.
Uma referência em Harmonização Facial,
é palestrante em HAVARD; Prof. Convida-
do Instituto Marc/ Miami. Coordenador
Curso de Harmonização Facial  da Facul-
dade 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, especialis-
ta em harmonização orofacial pela fa-
culdade 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 harmoniza-
ção facial e endodônticos.

Isamara Geandra Cavalcanti Capu-
to, graduada pela UNAERP, é especialista
e mestre em Odontologia Legal e Deonto-
logia pela FOP/UNICAMP. É doutora em Ci-
ências na Clínica Médica pela Faculdade de
Medicina de Ribeirão Preto - FMRP-USP;
Professora de diversos Cursos  na APCD-

“O objetivo é de compartilhar uma
gama de conhecimentos e habilitar

os profissionais para realizarem segurança
os tratamentos ortodônticos”

RP.  É Diretora da EAP- Departamento de
Odontologia Legal (DOL) da APCD-RP.

Embora, não seja uma exigência, a
especialização é fundamental para aque-
les que queiram se aprofundar e fazer a
diferença em um mercado, cada vez mais
exigente.

Aqueles que manifestaram interesse
devem efetivar fazer a matricula. Não
deixem para a última hora

RAS.  Professor do curso de Especializa-
ção e  Aperfeiçoamento em Ortodontia
da EAP-APCD Ribeirão Preto e Franca.

O Prof. Mario Lânia de Araújo - especi-
alista em Ortodontia ACDC- Campinas;  é
mestre em Ortodontia –UNESP-Araraqua-
ra. Professor do curso de Especialização
em Ortodontia da EAP-APCD Ribeirão Pre-
to. Professor do curso de especialização
em Preparo de Pacientes para Cirurgia Or-
tognática CIEDEF / FORP-USP.              

E o Prof. Arnô Rodrigues Ferreira Ju-
nior é mestre em Ortodontia pela Fun-
dação Hermínio Ometto – UNIARARAS.
Especialista em Preparo de Pacientes
para Cirurgia Ortognática CIEDEF/FORP-
USP. Professor do Curso de Especiali-
zação e aperfeiçoamento em Ortodon-
tia da EAP/APCD de Franca. Prof. Convi-
dado do Programa de Especialização e
mestrado em Ortodontia a São L. Man-
dic-Campinas.

Isamara CavalcantiNicole Battiol Levy Nunes

Os interessados devem entrar em
contato com a secretaria pelo fone (16)
3630 0711. ultimas vagas.

MINISTRADORES - Como ministrado-
res os professores a equipe do prof. Dr.
Levy Nunes referência em Harmonização
Orofacial. Faz parte da equipe as profas
da APCD-RP:  Nicole Bettiol e Isamara
Cavalvanti.

O Prof. Dr. Levy Nunes é especialista
em Cirurgia Bucomaxilo Facial e mestre
em Fisiologia pela FOP UNICAMP; Dou-
tor em Cirurgia FMB UNESP. Pós Doutor

gados leuco-
plaquetários
autólogo, in-
tradermotera-
pia, biomate-
riais, medica-
mentos e téc-
nicas induto-
ras de coláge-
no, lasertera-
pia e terapias
fotodinâmicas
faciais.
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HABILITAÇÃO EM
LASERTERAPIA

Biofotônica Orofacial-
Teórico, Clínico.

FORMATO INTENSIVO
Ministradores: Prof. Dra. Rosane de Fá-
tima Zaniratto  Lizarelli. coordenadora)
e  prof.essores  convidados.
Formato:  Intensivo.

Duração: 70 horas/aula
Objetivos:  capacitar para a realização
de procedimentos  de Laserterapia na
Odontologia.

CURSO DE ENDODONTIA
CLÍNICA

ÊNFASE EM ROTATÓRIOS
Teorico - clínico

Ministradores: Prof. Dr. José Antonio Brufa-
to Ferra e Prof. Ms. Artur Rocha Martini.
Duração:  5 Meses. Ralização :quartas  -
semanalmente -  horário: 18 às 22 horas.

Objetivo: Atualizar o profissional clínico,
visando o seu aprimoramento para solu-
cionar, de forma rápida e eficiente, a tera-
pêutica endodôntica de rotina,  habilitan-
do-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 cirur-
gia ambulatorial e hospitalar - teoria; de-
senvolver e publicar resenhas e relatos de
casos clínicos; aprimorar os procedimen-
tos 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 simplificar
a tática da Implantologia, capacitando para
procedimentos cirúrgicos dos vários siste-
mas de implantes existentes. Prepara o pro-
fissional para: indicar, contra-indicar, plane-
jar 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 mate-
riais para aprimoramento dos tratamen-
tos restauradores ESTÉTICOS, buscando
reconstruir a forma e função, as atuais
tendências e os novos conceitos da
Odontologia 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, mensalmente. Horário : 8
às 17 hs.

Objetivos Gerais: Oferecer treinamen
tos intensivos: diagnóstico e mecâni-
ca 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. Danilo
Oliveira

Turma
Lotada

Turma
Lotada

Turma
Lotada

 Turmas lotadas em 2019

Novas  turmas de
07 a 12/10

Montando nova turma

Prof.a.Flávia
Suaid Malheiros

Prof. Dr. Mauri-
cio Provinciatti
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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 malo-
clusões em crianças, jovens e
adultos com a técnica de arco
contínuo (Straight-wire) multi-
variada usando miniimplantes e
miniplacas e outros.

MONTANDO
NOVA TURMA 2019

Prof.  Ms. Antonio José Borin
Neto; Prof.  Ms. Raul Antonio Pin-
to Neto; Prof.  Ms. Mario Lânia
de Araújo e Prof. Ms. Arnô Ro-
drigues Ferreira
Junior.FREQUÊNCIA: MENSAL  DU-
RAÇÃO: 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 Cirurgião-
Dentista 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, Quin-
tas e Sextas.

Profa Dra. Isama-
ra  Cavalcanti

Prof. Dr. Levy
Nunes

Profa.  Nicole
Bettiol

Montando nova turma
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Escola de Aperfeiçoamento Profissional Dr. Raphael Baldacci
Promove cursos de aperfeiçoamento , pós-Graduação e especialização em várias especialidades da

Odontologia. Promove também cursos intensivos, imersão, workshops e palestras.
Maiores informações, programa de cursos extensivos : www.apcdrp.com.br. (16) 3630 0711.

Cirurgia guiada em Implantodontia
Vantagens e limitações

cirurgia guiada está na facilidade de se
obter o correto posicionamento tridi-
mensional dos implantes, de forma que
o resultado protético seja mais favorá-
vel. No entanto, assim como em todas
as técnicas e procedimentos, existem al-
gumas limitações que devem ser consi-
deradas pelo cirurgião tais como, a ne-
cessidade de treinamento no sistema de
escolha e a adaptação necessária para
trabalhar em campo fechado. Outra li-
mitação a ser observada é devido à
grande precisão de adaptação entre os
instrumentos e o guia prototipado que
não permite realizar alteraçõesno posi-
cionamento previamente planejado dos
implantes no decorrer da cirurgia. Aber-
tura limitada de boca, necessidade de
regularização de rebordo após extrações
múltiplas e de enxerto ósseo prévio à
instalação dos implantes são considera-
dos contraindicações para cirurgia guiada.

Uma vez que o caso é planejado le-
vando em consideração a posição, for-
ma e contorno da futura prótese, o pla-
nejamento reverso torna-se um passo
que não pode ser negligenciado. So-
mente assim é possível obter o posicio-
namento tridimensional ideal dos im-
plantes de forma a proporcionar melho-
res resultados das reabilitações.

A cirurgia guiada proporciona o uso
da tecnologia como um diferencial ao
profissional que a executa pois permi-
te o planejamento adequado e bem-
estar dos pacientes com menor trau-
ma e tempo de cirurgia. Dessa manei-
ra, é possível ampliar as indicações da
reabilitação com implantes a pacien-
tes que apresentem alguma limitação
de ordem médica e que necessitem de
intervenções curtas, pouco invasivas e
uso limitado de anestésicos e anti-
inflamatórios. Estes fatores fazem
com que a satisfação dos pacientes
seja sempre elevada, aumentando a
adesão destes ao tratamento.

Dr.Walterson Mathias Prado. Especialista CTBMF, Especialista em Periodontia. Mestre em implantodontia UNG. Doutorando em
Implantodontia UNG. Consultor Científico revista JOMI, Autor de Capítulos de livros e artigos científicos.

Diante do grande avanço tecnológi-
co na Implantodontia, tanto das técnicas
de aquisição de imagens, como tomo-
grafias e scanners orais quanto também
dos softwares de planejamento e impres-
soras 3D, a cirurgia guiada vem ganhan-
do espaço e revolucionando as reabili-
tações com implantes osseointegráveis.

A cirurgia guiada é indicada tanto em
casos de edentulismo total quanto em
casos de edentulismo parcial (unitário ou
múltiplo), em mandíbula ou maxila. Em
casos de edentulismo total de maxila, por
exemplo, são realizadas duas tomogra-
fias: uma do paciente utilizando a pró-
tese total superior e uma outra tomo-
grafia somente da prótese. Desta for-
ma, é possível fazer a sobreposição das
duas imagens no software de planeja-
mento para obtermos informações
como: espessura do tecido gengival,
anatomia do rebordo alveolar, detalhes
anatômicos de importância e planejar-
mos a futura posição dos dentes.

A cirurgia é realizada, inicialmente, de
forma virtual e o resultado final deste
processo é transportado para a impres-
sora 3D para que o guia cirúrgico possa
ser confeccionado. A instalação dos im-
plantes é realizada, na grande maioria
das vezes, em campo fechado com o uso
de um kit cirúrgico específico para cirur-
gia guiada juntamente com o guia pro-
totipado, que garantem que os implan-
tes sejam instalados na posição defini-
da no planejamento virtual.

Esta é uma técnica minimamente in-
vasiva, onde é possível operar o pacien-
te sem necessidade de incisões e des-
colamentos de fibromucosa, em uma ci-
rurgia com pouco sangramento e sem
necessidade de suturas. Com isso, a
morbidade do tratamento é baixa, o que
torna o pós-operatório muito mais tran-
quilo.

Além disso, a principal vantagem da

O profissional, entretanto, deve escolher um sistema e se
aperfeiçoar dentro deste, pois há diferenças técnicas e de
medidas entre as marcas disponíveis. Isso permitirá uma cur-
va crescente de aprendizado, exigida pela técnica, que ape-
sar de ser mais simples de que a de outros procedimentos
avançados em implantodontia, não pode ser considerada
menos importante.
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Faça a viagem de seus sonhos com
a Flytour Ribeirão- unidade centro

A APCD Ribeirão Preto tem convênio com a  unidade centro da Flytour Ribeirão Preto,
que oferece atendimento personalizado e condições exclusivas para associados.

Aqueles querem fazer uma viagem,
seja de negócios ou de lazer, a agência
de viagem faz toda a diferença.  Pesqui-
sas tem revelado que o maior sonho de
consumo dos brasileiros é viajar. Isso se
aplica a comunidade odontológica, que
habituada a viajar para os Congressos no
país e no exterior, para atualizar conheci-
mentos e conhecer novas tecnologias, co-
nhecem histórias e culturas diversas.  Para
os cirurgiões-dentistas, profissionais que
atuam entre quatro paredes do consul-
tório, por horas a fio, aproveitar o tem-
po nos dias reservados para os congres-
sos, feriados ou férias é fundamental.

Pensando nisso, a APCD -RP firmou
convênio com a Flytour Ribeirão Preto
– centro.  Idealizada por Wilson de Cam-
pos Júnior e Ricardo Violani, ambos
com uma bagagem de quase três dé-
cadas de experiência na área do turis-
mo, a franqueada Flytour Ribeirão Pre-
to - centro está há 14 anos no mercado
e hoje conta com uma carteira sólida
de clientes da cidade e região.

A Flytour Ribeirão - Centro oferece
pacotes turísticos nacionais e internaci-
onais, passagens aéreas, hospedagens,
além de serviços afins, como seguros
viagem, locação de veículos, tour turísti-
cos, assessoria para passaportes e vis-
tos, além dos roteiros promocionais e
cruzeiros . Como franqueada Flytour pos-
sui uma divisão dedicada a planejamen-
to, organização e realização de eventos
corporativos.

“Com a nossa estrutura e experiência
oferecemos todo o suporte para elaborar
as suas viagens com o máximo de quali-
dade e maior economia, com variedade em
serviços, graças a  força de negociação da
Flytour” frisa  Wilson Campos - diretor co-
mercial. Segundo ele, esses diferenciais
fazem da Flytour a primeira escolha em

viagens corporativas para pequenas,
médias e grandes empresas em todos
os segmentos.

“Para a APCD- Ribeirão Preto ofere-
cemos condições exclusivas e atendimen-
to personalizado. Tanto nas viagens
para eventos voltados para a classe, ofe-
recendo opções diferenciadas, como
para as viagens de lazer, com dicas de
destinos, elaboração de roteiros e as-
sessoria  completa”, salienta Wilson
Campos – diretor comercial da unida-
de centro.

A orientação de Wilson Campos para
aqueles que apreciam viajar sempre e
,para isso, buscam preços atrativos, é
para definir datas e fazer reservas o

quanto antes.
“Os valores das passagens aéreas vari-

am de acordo com a demanda. Então,
quanto mais perto da viagem maior será
a tarifa. Quanto aos hotéis, aqueles com
custo benefício maior, na última hora, tem
grande chance de estarem lotados”, co-
menta ele, colocando a unidade à dis-
posição da classe: “Contem sempre co-
nosco para obter as melhores opções de
viagens.”

A unidade centro entro da Flytour Ri-
beirão Preto fica na rua Barão do ama-
zonas, 1535, conta no seu rol de clientes
com profissionaias e empresas das áre-
as da saúde, educação, tecnologia e
agronegócios.

 Ricardo Violani  e Wilson de Campos Júnior na Flytour - unidade Centro.

FLYTOUR RIBEIRÃO PRETO
UNIDADE CENTRO

Rua Barão do Amazonas, 1535 – Centro.
Ribeirão Preto - SP Fone (16) 3024 3900

A Flytour Ribeirão
oferece roteiros
promocionais e

Costa Cruzeiro, a exemplo
do MINI III, com saída

de Santos, no dia 13/12

Estande da Woson, que participou pela primeira vez do CIORJ -
Congresso“Internacional de Odontologia do Rio de Janeiro, de 17 a 20 de julho, realizado
pela ABO Nacional. Em estande aconchegante, com design moderno e equipe acolhendo
os odontólogos, foi feita a apresentação oficial da Marca Woson para a classe
odontológica fluminense.

Woson apresenta a marca e produtos no CIORJ

No registro fotográfico o Time Woson, ladeando seu Mascote, o Dr. Panda : Adriano
Souza, Waldomiro Peixoto, Carla Lombardi, Jordão Jr, Edvaldo Silva, Vanessa de
Moura, Rafael Kopke, Glória Rejane, Nivaldo Tupan, Gilmar Pacheco, Felipe Siston,
Frankie Liu (CEO), Milton José e Marco Souza (Diretor).
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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

CONJUNTO COMERCIAL
PARA LOCAÇÃO  (307 e 704)

Dois Conjunto 307 e 704, locação individual,
Edifício Center Plaza, Praça da Catedral
com recepção, 3 salas sendo 1 com wc,

cozinha, wc privativo, 1 vaga de garagem.
Portaria 24hs, estacionamento avulso.

Aceita proposta
Tratar com Garcia ImóveisR$ 650,00

(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

Aluguel do 1º mês com descontode 50%
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Festa Junina da APCD-RP,
mais uma vez um sucesso!

Muito animada a Festa Junina da
APCD Ribeirão Preto, neste ano, realiza-
da no espaço de eventos da Igreja San-
ta Teresinha Doutora, na Ribeirânia, o
que agradou muito os cirurgiões-den-
tistas e seus convidados: familiares, ami-
gos e parceiros.

O presidente da APCD Ribeirão Preto,
Dr. Regis Peporini, agradeceu a presença
de todos. “É muito bom contar com a ani-
mação e alegria de vocês na nossa festa
junina, todo ano se superando, graças a
nossa comissão organizadora”, disse ele,
agradecendo a diretora do Departamen-
to Social Dra. Patrícia Jardim, os mem-
bros da Comissão Organizadora e aos
funcionários pelo empenho para fazer a
tradicional festa junina da APCD-RP.

Patrícia Jardim destacou ser sempre
muito gratificante estimular os encontros
da classe reunida na APCD-RP.

“Quero agradecer aqui a todos envol-
vidos na organização desta festa junina,
aos funcionários e em especial a Ângela
Sanchez – gerente da APCD. Nosso propó-
sito é propiciar momentos de descontração
e manter unida a classe”, ressaltou ela.

Na oportunidade, Artur Rocha Mar-
tini – diretor tesoureiro, agradecendo a
todos pela participação nos eventos da
regional, apresentou o novo Delegado
da Seccional Ribeirão Preto do Conse-
lho Regional de Odontologia nomeado
recentemente pelo CROSP, Dr. Luís Fer-
nando Jardim, um dos membros da Co-
missão Organizadora da festa.

Com a descontração de sempre, a
festa estendeu-se até 1 hora da manhã,
com muitos binguinhos com prêmios
diversos, sorteio de brindes e o bingão,
sempre com premiação em dinheiro.
Muita vibração na expectativa de ganhar
os aparelhos eletrônicos, , cesta de pro-
dutos, jogos de utensílios domésticos e
várias bicicletas e o bingão com premi-
ação em reais, o mais cobiçado, deixou
o ganhador feliz da vida com seu prê-
mio.

O ano que vem tem mais e, desde já,
estão todos convidados!

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS
DA FESTA JUNINA

As empresas parceiras e equipes de
professores da EAP da APCD-RP, gentil-
mente, ofereceram produtos diversos
para premiação e brindes na Festa Juni-
na, os agradecimentos da Comissão or-
ganizadora. agradecem também os fun-
cionários pelo trabalho voluntário.

   Empresas parceiras
Branca Flor, Branco  & Inverso, Costela-
ria 1212, Churrascaria Nativas, Dabi
Atlante-Silvio, Dr.  Moa Banella, GSK - Sen-
sodyne , Jordão Grill, Padaria Nossa Se-
nhora Aparecida, Paulo Russo - anima-
dor do bingo, Lava Jato Café , Lojão do
Real, Museu da Gula, Plena Serviços de
Segurança- Cunha, Nova DFL, Radiolo-
gia e Tomografia Jardim. Siccob Credi-
mogiana e Silvio/ Malu.

Equipes  parceiras de professores
dos Cursos da EAP/APCD-RP:

. Aperfeiçoamento  e Pós-Graduação
em Endodontia (Dr. Brufato Ferraz,
Artur  Martini e equipe).
, Aperfeiçoamento  e Pós-Graduação em
Ortodontia (Dr. Borin Neto e equipe).
. Aperfeiçoamento  Cirurgia Bucomaxilo
Facial e Pós-Graduação em Implante. (Dr.
Jorge Liporaci e equipe).
. Aperfeiçoamento  em Implante (Dr. Ze-
lio Faeda e Dr. Rafael Faeda).
. Aperfeiçoamento  em Prótese sobre Im-
plante (Dr. Regis Peporini e equipe).
. Aperfeiçoamento  em Cirurgia Oral (Dr.
José Antonio Salomão e equipe).
. Aperfeiçoamento  em Dentística e Es-
tética (Dr. André Minto e equipe).

A Festa agradou a todos!  Muito entusiasmo e animação dos organizadores!  Só podia ser sucesso!

 Regis Peporini - pres. e diretores da APCD-RP, Artur Martini ( tesouraria) Patricia Jardim ( Social)
e Fernando Jardim ( Dep. Radiologia) agradeceram a presença de todos.

Garoto Juan Pablo com o pai Eduardo e com
Marilza, recebendo bicicleta ganha no bingo.

Cesar entrega prêmio do Bingão
-R$ 500,00 para o felizardo. Shirley entrega prêmios  e brindes da GSK.

Artur e Regis agradecem Dona Conceição
Aparecida pela acolhida na Comunid-ade  de

Santa Teresinha.
Edward Sasaki ganhou quatro prêmios e um
brinde da DFL, entregue por Patricia Scamard.
Muita sorte!

Angela entrega prêmio para Silvana.
Ana Beatriz, aqui com a mãe Cristina Garcia,

vendeu os bingos na Festa.
Regis Peporini entrega sorteia entrega brinde

da Branco & Inverso para ganhadora.

Paulo Russo e Eder Waki
animam o bingo

Patricia, Cesar Garcia, Ana Batriz e Fernando
Jardim cuidaram do caixa e bingos.
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 APCD Ribeirão Preto: registrando os encontros !

  Muitos clicks na Festa Junina da APCD-Ribeirão Preto

Regis e Artur recepcionando os convidados, com Angela Sanchez conduzem a festa. Regis com Marcelo Pessica, Isamara Cavalcanti Artur com Silvio ( Dabi) e Carlos (Alliage)

Artur com casal Patrícia Scamard e Cristiano
(comemorando aniversário de casamento,

e  o filho caçula - Enzo.

Luís Fernando Jardim e sua mãe
Nice Vianna Jardim.Shirley Gomes ( GSK) com Emily Caroline.

Angela Sanchez com Roberto Garcia e
Melissima, brilhando na festa!

Regis Peporini com André Minto
e Elaine Minto.

Antonia Molina, Valéria e Luiza Molina.

Diretores, funcionários e parceiros literalmente “ fizeram a festa”, como essa turma o tempo todo animada: Regis, Valdeci, Laura,  Neusa, Erica, Jordão e equipe da Jordão Gril, Felipe.

Artur
Manrtini
recepcio-
na o
pessoal
da
Endodon-
tia:
Natalia,
Kenio,
Michale.
Priscila,
Edward,
Gustavo,
Nicole e
Denis.

Regis
Peporini
com amigos
e parceiros:
Priscila
Fobe,
Marcio e
Flávia
Pessica,
Marcelo e
Monica
Pessica,
André e
Elaine
MInto, Ana
Laura e
amigo, e
Isamara
Cavalcanti.

Gustavo e Camila Bonugli, com o filho
Gael Favero Bonugli.

Regis e Shirley Gomes
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VITRINE Odonto

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

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

Fale com o Técnico ou Consultor de Vendas

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
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VITRINE Odonto
Fale com o Técnico ou Consultor de Vendas

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