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Curso de Especialização em Harmonização
Orofacial - início dia 9 setembro
A APCD-Ribeirão Preto, através da
Escola de Aperfeiçoamento Profissional
Dr. Raphael Baldaccci, inicia no dia 9 de
setembro o Curso de Especialização em
Harmonização Orofacial, ministrado por
Dr. Levy Nunes e equipe.
Embora não seja obrigatório, a especialização em Harmonização Orofacial é
fundamental para aqueles que querem se
aprofundar na especialidade e ter um
diferencial frente a mercado. Informações: (16) 3630 0711.
Página 3

Cursos de Ortodontia
montando turmas

Profissionais buscam ampliar conhecimentos e técnicas para atender forte demanda do mercado.

Estão abertas as inscrições para o
380 CIOSP no Expocenter Norte

Grade de Cursos

Conheça a grade de cursos
para 2020
CIENTÍFICO

Terapia fotodinâmica (PDT)
na endodontia
Por Eloá Bícego Pereira
e equipe
Página 9, 10, 11 e 12.
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Curso de Laserterapia e
Biofotônica em Outubro

Estão abertas as inscroções
para o maior congresso anual
do mundo - o 380. CIOSP.
As inscrições para apresentação de trabalhos científicos iniciadas no dia 15 de agosto irão
até o dia 20 de outubro/2019.
Inscrições no site do congresso:
www.ciosp.com.br/ inscrever trabalho. Categorias: Fórum Científico, Fórum Clínico e Painel Clínico.

No formato intensivo, com uma semana de duração, são realizadas várias
edições do Curso Habilitação em Terapias Complementares em Laserterapia e
Capacitação em Biofotônica na HOF.
Uma nova edição será realizada de 7
a 12 de outubro. Inscrições na APCD-Ribeirão Preto. Maiores informações: (16)
3630 0711.
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Dr. Luís Fernando Jardim assume como
delegado da Seccional do CROSP
Assumiu, recentemente, como delegado da Seccional do CROSP de Ribeirão Preto e região - Dr.
Luís Fernando Jardim. Formado no ano de 1988 na
Universidade São Francisco, em Bragança Paulista,
Dr. Jardim se especializou em 1991 em Radiologia
e Imaginologia Odontológica.
Além de primar pela ética e legalidade na profissão, faz parte das ações do Conselho, em Ribeirão Preto e região, a realização de trabalhos com
entidades parceiras e prefeituras, através de campanhas preventivas e educativas junto a comunidade.

Com um programa amplo, contemplando os novos avanços, priorizando as
atividades clínicas, com a solução de
muitos casos clinicos, a EAP Dr. Rafael
Baldacci promove os Cursos de Aperfeiçoamento e de Pós-Graduação profissionalizante em Ortodontia.
De acordo com o prof. coodenador
Borin Neto nos cursos são compartilhados conhecimentos e técnicas, habilitando os profissionais para realizarem
com segurança os tratamentos ortodônticos.
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LEIA MAIS
GENTE QUE FAZ NA APCD-RP

Felipe Dacanal

Dedicação e competência na
APCD-Ribeirão Preto.
Pág. 6
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ARTIGO
O porque do voto contra a
reestruturação do IPM
Vereador Bertinho Scandiuzzi.
Pág. 2

•••

ORIENTE SEU PACIENTE
Sintomas e riscos do sarampo
Pág. 4

POLÍTICA

EDITORIAL

Com a palavra
Bertinho Scandiuzzi

Porque votei
contra a reestruturação do
Instituto dos
Municipiários
de Ribeirão
Preto

Primeiro preciso destacar que como representante do
povo na Casa Legislativa, é minha obrigação como parlamentar ouvir à todos, à todas as manifestações da sociedades, à todas as classes profissionais, inclusive a de servidores.
Muitos ventilaram que quem votou contra, votou com
irresponsabilidade, com populismo, com incoerência e principalmente, de que não eram amigos dos servidores e muito
menos do povo de Ribeirão Preto.
O que não é verdade!!!!
Entre as principais medidas propostas pela reestruturação
do IPM estava a segregação de massas, ou seja, a possibilidade de transferência de vidas do Plano Financeiro para o Plano
Previdenciário, cujo o segundo possui um fundo blindado no
valor de aproximadamente quase 470 milhões de reais.
E qual é a ideia do Governo? usar a “poupança” destes
servidores para pagar outros servidores, cujo a responsabilidade pelo pagamento é do Poder Executivo.
Querem saber o que daria o Governo em troca? Fluxo de
Dívida Ativa. Sabem quanto tempo demora um processo de
execução e recebimento de créditos de dívida ativa? Se é que
chegam a entrar no caixa municipal. São os chamados créditos podres!!!!
E mais, o Projeto de Lei não estava acompanhado do estudo atuarial que demonstrasse a viabilidade técnica e jurídica do que se estava propondo, não havia plano de custeio e
de equacionamento devidamente fundamentado em sua viabilidade jurídica, econômica, financeira e fiscal.
A proposta de revisão ou remodelagem da segregação da
massa é legalmente possível, desde que apresentado prévio
estudo que indique, dentre vários cenários, qual a alternativa
mais eficiente e econômica sob o ponto de vista da boa técnica atuarial.
Mas, infelizmente, não foi demonstrado pelo Governo
Municipal.
Somente com prévio estudo atuarial é que se pode aferir,
de forma técnica e objetiva, o percentual da alíquota do custo de equilíbrio, para depois fazer-se constar de lei o plano
anual de custeio. O QUE TAMBÉM NÃO FOI DEMONTRADO
PELO GOVERNO MUNICIPAL.
É IMPORTANTE frisar que ao se TRANSFERIR VIDAS DE
UM PLANO PARA O OUTRO, sem um prévio estudo atuarial
que demonstre a viabilidade técnica e jurídica da proposta,
poderemos vislumbrar no futuro um déficit atuarial incontrolável, uma vez que se quebra a lógica do seu equacionamento promovida pela segregação, caracterizando retrocesso em relação a medidas anteriormente adotadas para o equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS, ainda que não tenham
sido adequadas ou suficientes naquele momento.
Em sendo a seguridade social um instrumento estatal protetor de necessidades sociais, individuais e coletivas, a cuja a
proteção preventiva, reparadora e recuperadora, tem direito
os indivíduos, qualquer iniciativa que possa colocar em risco
esta proteção, seja a curto, médio ou longo prazo deve ser
revista ou pelos menos repensada.
Portanto, Senhores, foi com responsabilidade, com coerência e sem populismo que votei contra a reestruturação do
IPM. “Um não dito com convicção é melhor e mais importante
que um sim dito meramente para agradar, ou, pior ainda,
para evitar complicações”.
Mahatma Gandhi

Perseguindo objetivos
Setembro chega e nos encontra em ritmo acelerado,
tudo para cumprir a agenda de trabalho. Como o tempo passa rápido, com a agilidade imposta pela vida moderna e as muitas funções assumidas, temos que ter um
cronograma bem elaborado, para poder desempenhar
bem nosso papel, tanto pessoal quanto profissionalmente. Nós, os cirurgiões-dentistas, temos de administrar o consultório, atuar como profissionais de Odontologia, reservar tempo para a atualização profissional, e,
é claro, buscar, na paralela, ter uma rotina saudável na
vida particular. Para quem fica por horas entre as quatro paredes do consultório, aproveitar as férias e horas
de lazer no convívio com a família e amigos é fundamental. Essa alternância é essencial para o nosso bemestar e nos motiva a manter o foco rumo aos nossos
objetivos, já vislumbrando a parada no final de ano, que
não demora estará aí.
Então, vamos arregaçar as mangas, neste último trimestre de 2019, para que possamos ter um bom resultado no final do ano. Se assim não for, não será por
falta de empenho.
Aqui na APCD Ribeirão Preto muito movimento com
os cursos a todo vapor, com professores e profissionais em atualização, colocando em prática o aprendizado, atendendo dezenas de casos triados previamente,
o que é muito gratificante, pois nos permite dar a nossa
contribuição social para a população.
A demanda do mercado impulsiona toda a cadeia
de esforços para atender aos apelos da população, o

que culmina em avanços
da ciência, o surgimento
de novas técnicas e materiais. Função, estética e
beleza caminham juntas
e tem sido o sonho de
consumo de homens e
mulheres, especialmente
no tocante a face e ao
sorriso. Neste contexto
seria inevitável que a Harmonização Orofacial se
popularizasse gerando
uma grande demanda
para os Cirurgiões-dentistas. Para fazer frente a isso, lançamos e iniciaremos
no próximo dia 9 o curso de Harmonização Orofacial, com turma lotada. Além disto, para os interessados em módulos específicos serão feitos cursos de
imersão, periodicamente.
Nosso objetivo maior é esse, proporcionar oportunidade de reciclagem profissional, apresentando os
avanços, para manter nossos associados dentro desta dinâmica imposta pelas mudanças rápidas da
Odontologia e, ao mesmo tempo, criando meios de
oferecer tratamentos com tecnologia de última geração para as comunidades em que atuamos.
Sigamos firmes e fortes perseguindo os nossos
objetivos! Abraço a todos!

Dr. Regis Peporini - presidente da APCD-Ribeirão Preto

CIOSP 2020: será ainda maior
O Congresso Internacional de Odontologia, em sua
38a edição, será ainda maior, ocupará mais um pavilhão
de exposição comercial, a fim de trazer mais conforto
para expositores e congressistas. O congresso será realizado de 29 de janeiro a 01 de fevereiro de 2020, no
Expo Center Norte: Rua José Bernardo Pinto, 333 - Vila
Guilherme - São Paulo - SP.
As inscrições para apresentação de trabalhos científicos iniciadas no dia 15 de agosto irão até o dia 20 de
outubro/2019 e devem ser feitas no site do congresso,
no item inscrever trabalho. Valor da inscrição por
trabalho: R$ 30,00 (o não pagamento implicará em não
avaliação do trabalho inscrito)
Os trabalhos de livre inscrição no congresso permitem aos profissionais de todas as especialidades odontológicas ou áreas de relação direta, docentes ou não, a
oportunidade de apresentarem sua contribuição pessoal sobre temas relacionados à Odontologia. Os trabalhos de Livre Inscrição do 38º CIOSP estão divididos
nas seguintes categorias: Fórum Científico, Fórum Clínico e Painel Clínico. Maiores informações pelo O800 12
85 55.

23ª Feira Internacional de
Odontologia de São Paulo (FIOSP)

A 23ª Feira Internacional de Odontologia de São Paulo
(FIOSP), que ocorrerá simultaneamente ao 38º CIOSP será
ainda mais grandiosa com a ampliação de espaço. Em
2020 mais um pavilhão, além dos tradicionais vermelho,
branco e verde - o azul atenderá às necessidades e ex-

pectativas dos expositores e congressistas, proporcionando conhecimento, interação (serão duas praças de alimentação), know-how e muita novidade no
setor odontológico.
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).
Outras informações sobre a FIOSP, trabalhos científicos ou inscrições O800 12 85 55.
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Curso de Especialização
Harmonização Orofacial

Início programado para o dia 09/09, últimas vagas.

Embora não seja obrigatório, a especialização em Harmonização Orofacial é fundamental para aqueles que querem se aprofundar, tendo um diferencial no mercado. Eis a
razão da APCD-Ribeirão Preto, através da Escola de Aperfeiçoamento Profissional Dr. Raphael Baldaccci, promover o Curso de Especialização em Harmonização Orofacial, ministrado
pelo prof. Dr. Levy Nunes, que está programado para iniciar
dia 9 de setembro.
Com a autorização pelo CFO através da publicação da
resolução,198/2019, abrindo espaço para os Cursos de especialização, o interesse pela Harmonização orofacial aumentou o número de profissionais buscando ampliar seus conhecimentos também, todos motivados pela forte demanda
do mercado por tratamentos estéticos funcionais.
“Fazer o Curso de Especialização é uma decisão de cada
um. Porém, com a especialização o profissional além de se

aprofundar, ganha mais conhecimento especifico e mais respeito do mercado”, afirma Levy Nunes.
Segundo o professor Levy, “O cirurgião-dentista acabou
entrando na seara onde a Odontologia se encontrou com a
Harmonização facial e vice versa, uma complementa a outra”.
Por outro lado, afirma: “A face é sempre vista como área da
Odontologia e os avanços têm sido cada vez maior, as técnicas
mais refinadas e o Cirurgião-Dentista com sua formação de
cabeça e pescoço evoluiu, significativamente”.
O Curso de Especialização em Harmonização Orofacial
com a equipe do professor Levy Nunes está muito bem fundamentada, de acordo com as determinações do Conselho Federal de Odontologia (CFO), contempla toda a parte da Harmonização facial, com uma carga horária completa de 576
horas aulas, no período de 18 meses.
Divididos por 18 módulos comtemplara 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.
Segundo a coordenação do Curso, a equipe comprometida com o ensino cuidará para que o profissional saia realmente capacitado em todas as técnicas existentes no mercado.
Unirá todos os conhecimentos e, com o tempo mais longo,
permitirá que
os participantes possam
acompanhar o
paciente, do
início ao final,
podendo planejar e executar
diversas técnicas e vivenciar
todo o processo de harmonização orofacial.
Aplicação de Toxina Botulínica.

Ministradores do Curso de Harmonização
Ministrarão o curso a equipe do prof. Dr. Levy Nunes referência em Harmonização Orofacial, além de professores convidados. Faz parte da equipe as professoras da APCD-Ribeirão Preto : Nicole Bettiol e Isamara
Cavalvanti.
O Prof. Dr. Levy Nunes é especialista em Cirurgia
Bucomaxilo Facial e mestre 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 quali-

Ribeirão Preto, Setembro de 2019

ficações, 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 especialista 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 Diretora da EAP- Departamento
de Odontologia Legal (DOL) da APCD-RP.

Curso Habilitação
em Laserterapia e
Capacitação em
Biofotônica na HOF
Com seis dias de duração, no formato intensivo,
no decorrer do ano foram
feitas algumas edições do
Curso Habilitação em Terapias Complementares em
Laserterapia e Capacitaçã,
sempre com turma lotada.
Uma nova edição será
realizada de 7 a 12 de outubro. O curso é ministrado
pela profa Dra. Rosane Lizarelli e equipe.

A professora Rosane
Zanirato Lizarelli - CirurgiãDentista, PhD em Biofotônita pelo Instituto de Física
de São Carlos, com mais de
25 anos de pesquisa e com
ampla experiência clínica, é
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 profa
Lizarelli, o uso do Laser potencializa os resultados dos
tratamentos. “São muitas as
indicações e os benefícios
aos pacientes”, ressalta ela.
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 Conselho Federal
de Odontologia. Informações na Secretaria da Escola de Aperfeiçoamento Profissional , no telefone (16)
3630 0711.
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Luís Fernando Jardim é nomeado delegado
do CROSP para Ribeirão Preto e região
Assumiu, recentemente, como delegado da Delegacia da Seccional , do
Conselho Regional de Odontologia de Ribeirão Preto e região, Dr. Luís Fernando Jardim
Dr. Luís Fernando Jardim assumiu, recentemente, como delegado da Delegacia da Seccional do Conselho Regional
de Odontologia – CROSP de Ribeirão
Preto e região. Nomeado pelo atual presidente do CROSP Marco Jenay Capez,
além de ser a figura que representa o
CROSP na região, compete ao Delegado coordenar todos os trabalhos realizados pela Seccional, seja os burocráticos para os profissionais (CD, ASB,TSB.
APD, TPD) se integrarem e receberem a
carteirinha do Conselho, como para orientar e fiscalizar quanto á ética dos profissionais, seja para a fiscalização das
atividades ilegais da profissão; Além de
atuar para estimular as campanhas de
valorização da Odontologia, da classe e
campanhas para a promoção de saúde
bucal da população.
Formado em no ano em 1988, na Universidade São Francisco, em Bragança
Paulista, concluiu em 1991 especialização em Radiologia e Imaginologia Odontológica. Atua na Radiologia Jardim jun-

tamente com seu pai
José Carlos Jardim.
Ministrou vários cursos de Radiologia,
principalmente de Tomografia.
“Agradeço pela confiança e pela indicação
do cargo de Delegado
da Seccional Ribeirão
Preto do CROSP. Será
uma honra atuar em
prol da classe e da
Odontologia, zelando
pela ética e pela legalidade no exercício da
profissão”, salienta Dr.
Fernando
Jardim,
acrescentando ser a
Seccional Ribeirão Preto uma das mais representativas e atuantes do Estado.
GESTÃO ANTERIOR
DR. FLÁVIO DALTO

Na gestão anterior, Dr. Flávio Dalto
ocupou o cargo de
Delegado da Seccional do CROSP de Ribeirão Preto e região. Segundo ele,
durante o tempo que
esteve frente a Seccional Ribeirão Preto,
não houve casos graves de infração; tendo sido feita muitas
ações para orientar e
intervir em alguns ca-

“Para mim foi uma
grande honra poder
representar a classe
frente à Delegacia de
Ribeirão Preto e região
do CRO. Foi muito bom
doar um pouco de meu
tempo em favor da
classe, além de muito
gratificante e enriquecedor.”
Dr. Flávio Dalto

“Agradeço pela confiança e pela indicação do cargo
de Delegado da Seccional Ribeirão Preto do CROSP.
Será uma honra atuar em prol da classe e da Odontologia, zelando pela ética e pela legalidade no exercício da profissão”
Dr. Luís Fernando Jardim
sos de colegas profissionais, com algumas
dificuldades, todos
resolvidos satisfatoriamente.
“Para mim foi uma
grande honra poder representar a classe frente à Delegacia de Ribeirão Preto e região do
CRO. Foi muito bom
doar um pouco de meu
tempo em favor da classe, além de muito gratificante e enriquecedor. Sempre contei com o apoio do CRO de
São Paulo, para fazer atender a expressiva
demanda regional e solucionar bem as ocorrências regionais. Desejo sucesso ao meu
sucessor Dr. Luís Fernando Jardim”, pontuou
Dr. Flávio Dalto.
AÇÃO SOCIAL
Faz parte das ações do Conselho em
Ribeirão Preto e região trabalhos em
parceria com as entidades parceiras e
as prefeituras, a participação em campanhas pontuais de prevenção, como a
do diagnóstico preventivo de câncer
bucal, campanha educativas e preventivas nas escolas, entre outras ações junto a comunidade. São feitas ações voltadas para o Cirurgião-Dentista, como

o Programa Dentista Empreendedor,
promovendo palestras gratuitas com temas relevantes, como ética, gestão do consultórios e os desafios do mercado atual.
DELEGACIA DO CROSP
RIBEIRÃO PRETO
A Delegacia Seccional do CROSP de
Ribeirão Preto e região está instalada na
Av. do Café, 1080, junto a Regional da
APCD. Outra unidade funciona na Associação Odontológica de Ribeirão Preto.
Além da Delegacia da Seccional de Ribeirão Preto do CROSP, no início de abril
deste ano, foi instalado, na mesma instalação, no 20 andar, a coordenação da
Fiscalização regional do CROSP.
O Conselho orienta, reconhece e
aprova o exercício dos cirurgiões-dentistas, auxiliares de saúde bucal, técnicos de saúde bucal, auxiliares de prótese bucal, técnico de prótese bucal, além
das empresas odontológicas ( clínicas,
laboratórios de próteses, convênios, etc
). Para exercer a profissão ou para montar uma empresa odontológica é necessário ter o registro no CROSP.
Faz parte da Delegacia Seccional do
CROSP 2 APCD- RP as seguintes cidades: Brodoswski, Cravinhos, Dumont, Jardinópolis, Pontal, Ribeirão Preto, Serra
Azul, Serrana e Sertãozinho.
Contatos pelo fone (16) 3630 0711.

ORIENTE SEU PACIENTE
Profissionais de saúde devem chamar atenção para os
riscos do sarampo e orientar paciente
O último balanço divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES),
em 31.07, aponta o aumento no número de
casos de sarampo no Estado. Até o dia 16 de
agosto, a Capital e outras cidades da região
metropolitana realizam campanha de imunização com intuito de conter os índices.
Diante desse cenário, o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP)
reforça a importância de os profissionais da
saúde bucal tomarem a vacina, bem como
orientar os seus pacientes para que se informem sobre a necessidade da imunização –
sempre considerando a idade e o histórico
de cada paciente.
Profissionais de saúde, atenção redobrada
De acordo com informações divulgadas
pelo Ministério da Saúde, os profissionais da
área que não tomaram uma das doses, independentemente da idade, devem ser imunizados. Isso se justifica pelo fato de ser o grupo mais propenso ao contato com pacientes
infectados.
Esses profissionais podem recorrer as
Unidades Básicas de Saúde (UBS) para garantir a imunização (confira abaixo a lista das
que oferecem a vacina). Como estão entre
os grupos de maior risco de contaminação
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podem apresentar a carteira de inscrição do
CROSP para comprovar a atuação profissional.
Caso a UBS recuse a aplicação, o profissional pode contatar a autarquia para que o
estabelecimento seja notificado por ilegalidade praticada. O contato pode ser feito por
meio do canal Fale Conosco (link).
O cirurgião-dentista pode ajudar
Diante da suspeita de sarampo, o cirurgião-dentista deve encaminhar o paciente
para atendimento médico com o descritivo
dos sinais identificados no exame clínico e,
se possível, acompanhados de fotografias da
cavidade bucal com os sintomas.
Febre, tosse, mal-estar, dor de cabeça e
sensibilidade à luz são alguns sintomas iniciais da doença que o(a) cirurgião-dentista
pode identificar na anamnese.
O profissional também deve estar atento
às manifestações bucais do sarampo como
manchas de Koplik (pequenos pontos brancos), que aparecem principalmente na mucosa jugal (próxima a região dos molares).
Com o passar dos dias elas proliferam,
formando placas que ocasiona inflamação e
tumefacção generalizada (aumento de tecido), com ulcerações em diversos locais na

boca (gengiva, palato e garganta).
Os sintomas bucais desaparecem entre
24 e 48 horas após o início da erupção cutânea (manchas avermelhadas pelo corpo).
Campanha
Jovens e adultos, entre 15 e 29 anos de
idade, são o público-alvo de uma campanha que está sendo realizada pela SES. Essa
faixa-etária é mais vulnerável em virtude da
baixa procura pela segunda dose da vacina.
A campanha também ampliou a imunização para as crianças entre 6 meses e 1 ano
de idade.
Além de prevenir o sarampo, a vacina
tríplice viral protege da rubéola e da caxumba. A aplicação é contraindicada para gestantes e para pessoas com algum problema
de imunidade como pacientes oncológicos.
Pessoas de qualquer idade, que não tenham se protegido do sarampo, devem procurar pelo atendimento munidos de carteira de vacinação. Confira o calendário nacional de vacinação em www.saude.gov.br/
saude-de-a-z/vacinacao/calendario-vacinacao Consulte a lista de Unidades Básicas
de Saúde (UBS) que participam da campanha: http://buscasaude.prefeitura.sp.gov.br.
Sobre o CROSP?– O Conselho Regional

de Odontologia de São Paulo (CROSP) é uma
autarquia federal dotada de personalidade jurídica e de direito público com a finalidade
de fiscalizar e supervisionar a ética profissional em todo o Estado de São Paulo, cabendo-lhe zelar pelo perfeito desempenho ético
da Odontologia e pelo prestígio e bom conceito da profissão e dos que a exercem legalmente. Hoje, o CROSP conta com aproximadamente 140 mil prof issionais inscritos.
www.crosp.org.br
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EDUCAÇÃO

Cumprimentos
aos Aniversariantes

CONTINUADA

Gabriela Costa Cintra

Atua em Franca, atualmente está fazendo o Curso de Cirurgia na APCD-RP. Para um
futuro próximo pretende fazer especialização nesta especialidade pela qual é apaixonada
O interesse pela Odontologia surgiu quando ainda era uma menina, ao passar pela Odontopediatra, com o tempo fui amadurecendo essa ideia e no momento de escolher a profissão não tive dúvidas: Odontologia. Como sou natural
de Franca, onde cresci,
fiz o curso de Odontologia na Universidade de Franca UNIFRAN, tendo
me graduado em
2016.
No início de
2017 montei meu
consultório no centro de Franca SP,
passando a atender pessoas da comunidade com as
quais já tinha relacionamento, atuando
como clínica geral. Aos poucos estou
conquistando minha clientela. Interagindo com meus pacientes no dia a dia do
consultório, descobri o quanto é gratificante reabilitar a função e estética do
sorriso de cada um. Apaixonei pela cirurgia pela habilidade e afinidade que
tenho com a prática e pretendo me aperfeiçoar e aprofundar cada vez mais nes-

ta área, para no futuro exercê-la
com exclusividade.
Os pacientes ao saber da
necessidade de uma cirurgia,
no início ficam receosos,
mas depois percebem no
decorrer do tratamento ser
muito seguro e, no final, ficam felizes com os resultados e agradecem pela perspectiva de um novo sorriso, com a autoestima elevada, é como se tivessem uma nova vida.
Dando meus primeiros
passos
rumo a minha especialização em
Cirurgia Oral, depois de saber sobre a qualidade
do curso, decidi
fazer o Curso de Cirurgia Oral com o
professor José Antônio Saad Salomão.
Decisão acertada, pois o curso é maravilhoso, o professor excelente, dinâmico, nos passa segurança. O programa é
completo, nos prepara para atuar com
respeito aos pacientes, abre o nosso
olhar para uma Odontologia não frequente, devido a agilidade do mundo
moderno; uma Odontologia voltada

para o ser humano, com um histórico
de vida, muitas vezes trazendo para o
consultório traumas anteriores, medo ou
dor. Para esse atendimento humanizado nos prepara para todos os passos
do tratamento, desde o primeiro atendimento e a avaliação, passando pelo
planejamento até a execução da cirurgia, e depois o pós-cirúrgico.
O programa é completo aborda desde anestesia, complicações, uso de medicamentos, com enfoque prioritariamente clínico, o tratamento de casos
previamente triados, com abordagem
diversas, e com graus de dificuldades
diferentes, em cirurgias de terceiros
molares, raiz residual, biópsia quando
necessário, frenéctomia, entre outras
abordagens, todos com técnicas modernas e atuais. É muito boa essa convivência aqui na APCD-Ribeirão Preto,
onde existe um cuidado especial com
os profissionais participantes dos cursos, a gente se sente realmente acolhida e em" casa".
Para o futuro pretendo fazer um curso de especialização em Cirurgia, continuar me atualizando sempre, incorporando avanços, atuando aqui mesmo em
minha cidade - Franca, mantendo meu
consultório e buscando espaço atuar em
Cirurgia Hospitalar.

GENTE QUE FAZ NA APCD-RP

Felipe Dacanal

Há 13 anos atuando na APCD Ribeirão Preto com muita dedicação
Admirado pelos integrantes da classe e colegas de trabalho, Felipe Dacanal
atua na APCD-RP há 13 anos.
Desde 2006, atua na APCD-Ribeirão
Preto, onde passou por vários departamentos e hoje, depois de algumas promoções, assessora a gerência, na administração e financeiro.
Ribeirãopretano, Felipe Dacanal foi
criado no bairro Sumarezinho, onde teve
uma infância feliz. Integrante de uma família com quatro filhos, tem como irmãos
Bruno, Vanessa e Lucas Dacanal. Seu pai
Valdir Dacanal sempre trabalhou como
montador de móveis e sua mãe Rosemar Galdino Pinto Dacanal como balconista no comércio da cidade.
Felipe estudou em escolas do seu
bairro, tendo concluído o grau na Escola Estadual Alberto Santos Dumont. Para
entrar no mercado de trabalho, escolheu
e fez o Curso Técnico em Administração,
no Senac de Ribeirão Preto.
Sua primeira atividade foi fazendo estágio no Magazine Luiza, como vendedor, onde pode descobrir sua afinidade
com as atividades voltadas para o atendimento ao público.
Entretanto, foi na APCD-Ribeirão Preto, em 2006, que encontrou o espaço
para exercer suas potencialidades e vocação. Começou como office boy, algum
tempo depois, foi promovido, passando a atuar como secretário da Escola
de APerfeiçoamento Profissional Dr. Raphael Baldacci, na época tendo como diretor Dr. Jorge Liporaci, com quem tra-
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balhou diretamente.
Na Secretaria da
EAP, o assessorou e
respondeu, durante
alguns anos, por
toda a parte funcional administrativa da
EAP, colocando em
prática as decisões
da diretoria, desde a
efetivação do calendário de aulas dos
cursos da escola, o
atendimento aos
alunos e até a organização dos documentos.
“A escola é o coração da APCD-Ribeirão Preto, há muita
troca de informações
entre professores, profissionais participantes do curso, turmas
de cursos de especialidades diferentes, visitantes e pacientes. É muito bom estar trocando energias e ideias com todos, aprendendo em meio a toda essa dinâmica” afirma Felipe.
Em 2011, na gestão de Dr. Artur Rocha Martini e a gerência da APCD-Ribeirão Preto Ângela Sanchez, obteve uma
outra promoção, passando a atuar no
cargo de Auxiliar Financeiro (Contas a
pagar e receber) da Associação, atividade que exerce até hoje. Nesta função,
juntamente com a gerência, acompa-

“Fui acolhido pela
classe e pelos
colegas de trabalho,
aqui me sinto em
casa e me realizado
profissionalmente.”
nhando o dia a dia da associação e da Escola de
Aperfeiçoamento Profissional , organiza todo o fluxo de caixa das ações envolvendo a parte econômica da APCD-RP para enviar para o Departamento
Contábil. Centrado e organizado, desempenha muito bem a função.
“Tenho apenas a agradecer aos membros da diretoria, anteriores e atual,
pela oportunidade de fazer parte da construção da história da APCD-Ribeirão Preto. Fui acolhido pela classe e pelos colegas
de trabalho, aqui me sinto em casa e realizado profissionalmente. Quero aqui registrar a minha gratidão a Ângela Sanchez
(gerente), pela confiança e estímulo profissional”, frisa Felipe, acrescentando que
o relacionamento com os diretores e professores é bem harmonioso.
“Temos a liberdade de contato direto,
isso torna os processos diários mais eficientes”, conclui.
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23/09
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Sergio Luiz Rocha
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Notícias da
Grade de Cursos da EAP para 2020
Conheça a Grade de Cursos da EAP Dr. Raphael Baldacci para 2020 . Equipes, dias, horários e objetivo nas
páginas 10 e 11 deste Jornal. Programa no site; www.apcdrp.org.br/eap. As inscrições serão abertas em breve.
A EAP da APCD Ribeirão Preto está
lançando a Grade de Cursos de Aperfeiçoamento Profissional e de Pós-Graduação a serem desenvolvidos em 2020. A
abertura de inscrições deverá ocorrer
em breve.
São eles os cursos de Cirurgia oral,
com prof. Dr. Antônio Saad Salomão e
equipe; Cirurgia Buco-Maxilo-Facial
com prof. Dr. Jorge Liporaci e equipe;
Capacitação em Implantes Osseointegráveis com o prof. Zélio Faeda e equipe; Dentística Reabilitadora Estética
com o prof. Dr. André Minto e equipe;
Endodontia com ênfase em Rotatórios, com os profs. Brufato Ferraz, Artur
Martini e equipe; Habilitação em Periodontia com a profa. Flávia Adelino Su-

Clínica no
Curso de
Endodontia

Clínica no
Curso de
Prótese sobre
Implante

Grade de
Cursos da EAP
para 2020
APERFEIÇOAMENTO
aid e equipe; Ortodontia com o prof.
Borin Neto e equipe; Curso de Prótese
sobre Implante com os profs. Ronaldo
Figueiredo de Oliveira e Regis Peporini e equipe; e Curso de Reabilitação
Oral com o prof.
Ronaldo Oliveira e
equipe.
Os Cursos de
pós-graduação,
aprovados pelo CFO,
de Endodontia, Implantodontia e Ortodontia estão em andamento. A definir as
datas de inscrição
das novas turmas.
Voltados para a
prática nos consultórios, faz parte do
projeto pedagógi-

co e de capacitação dos cursos a priorização das atividades clínicas. Dentro das abordagens o que há de mais
atual em tecnologia e materiais, para
serem incorporados, de imediato, no
cotidiano dos consultórios.
"Sempre atualizando os programas a
serem desenvolvidos, os cursos têm atingido as metas propostas pela Escola de
Aperfeiçoamento Profissional. Os ministradores, mestre e doutores, que possuem
ampla experiência clínica e acadêmica,
compartilham conhecimentos e técnicas",
ressalta Dr. Regis Peporini - presidente
da APCD-Ribeirão Preto.
Os interessados podem obter maiores informações sobre os Cursos, como
programa, carga horária, período, investimento no site da APCD-RP:
www.apcdrp.org.br ou ainda na secretaria da EAP na Av. do café, 1080, ou pelo
fone (16) 3630 0711.

Aperfeiçoamento e pós-graduação em ORTODONTIA
Montando turmas. Reserva de vagas mediante inscrição
e entrega de documentação necessária. Início a definir.
Os novos avanços, um programa
amplo, priorizando as atividades clínicas,
com a solução de casos diversos, são
vivenciados nos Cursos de Aperfeiçoamento e de Pós-Graduação profissionalizant de Ortodontia.
“Nos cursos são compartilhados conhecimentos e técnicas, habilitando os profissionais para realizarem segurança os tratamentos ortodônticos”, salienta o prof. Borin Neto.
CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM
ORTODONTIA CORRETIVA
O Curso de Atualização em Ortodontia, com duração de 30 meses, é um dos
mais antigos da APCD RP. Com uma carga 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 indicação melhor tratamento.
PÓS-GRADUAÇÃO PROFISSIONALIZANTE 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 (cordenador) ; 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 convidados para apresentar enfoques específicos de técnicas inovadoras.
O curso de pós-graduação, teórico e
prático, com duração de 36 meses, com
carga horária 1500 horas, priorizando as
horas aulas clínicas, para diagnosticar,
planejar e tratar maloclusões em todas
as idades são triados casos clínicos diversos, feitos pelos profissionais participantes do curso, sob a supervisão dos
professores e monitores. Para solucionar os casos, triados previamente, são
com utilizadas as técnicas de arco contínuo (straight-wire) multivariada e aparelhos auto-ligados, com recursos das técnicas segmentadas, com dispositivos auxiliares, como miniimplantes e/ou miniplacas.
EQUIPE - O Prof. Antonio José Borin
Neto é especialista e mestre em Ortodontia e em Ortopedia Funcional dos Maxilares – CFO. Professor Coordenador do curso de Ortodontia EAP-APCD Ribeirão Pre-

to e Franca.
O Prof. Raul Antonio Pinto Neto é pós
graduado em Ortodontia pelo COE
“S.J.R.P”; Especialista em Preparo de Pacientes para Cirurgia Ortognática CIEDEF
/ FORP-USP; Mestre em Ortodontia pela
Fundação Hermínio Ometto – UNIARARAS. Professor do curso de Especialização e Aperfeiçoamento em Ortodontia
da EAP-APCD Ribeirão Preto e Franca.
O Prof. Mario Lânia de Araújo - especialista em Ortodontia ACDC- Campinas;
é mestre em Ortodontia –UNESP-Araraquara. Professor do curso de Especialização em Ortodontia da EAP-APCD Ribeirão Preto. Professor do curso de especialização em Preparo de Pacientes
para Cirurgia Ortognática CIEDEF / FORPUSP.
E o Prof. Arnô Rodrigues Ferreira Junior é mestre em Ortodontia pela Fundação Hermínio Ometto – UNIARARAS. Especialista em Preparo de Pacientes para
Cirurgia Ortognática CIEDEF/FORP-USP.
Professor do Curso de Especialização e
aperfeiçoamento em Ortodontia da EAP/
APCD de Franca. Prof. Convidado do Programa de Especialização e mestrado em
Ortodontia a São L. Mandic-Campinas.

Escola de Aperfeiçoamento Prof issional Dr. Raphael Baldacci.
Av do Café, 1080 - Vila Amélia - Ribeirão Preto - SP.

Fone: (16) 3630 0711. www.apcdrp.com.br
Ribeirão Preto, Setembro de 2019

Escolha! Agende!
Se programe!

Curso de Cirurgia - Ministradores: Dr. José A. Salomão e equipe.
Curso de Cirurgia Buco-MaxiloFacial. Ministradores: Dr. Jorge Liporaci e equipe.
Curso de Capacitação em Implantes Osseointegráveis. Ministradores: prof. Zélio Faeda
e equipe
Curso de Dentística Reabilitadora Estética. Ministradores: prof.
Dr. André Minto e equipe.
Curso de Endodontia. Ministradores profs. Brufato Ferraz e
Artur Martini e equipe.
Curso Habilitação em Periodontia. Ministradores: profa. Flávia
Adelino Suaid e equipe
Curso de Ortodontia. Ministradores: prof. Borin Neto e equipe.
Curso de Curso de Prótese sobre Implante. Ministradores:
prof. Ronaldo Figueiredo de
Oliveira e equipe.
Curso de Reabilitação Oral. Ministradores: Profs. Ronaldo Oliveira e Regis Peporinie equipe.
PÓS-GRADUAÇÃO
Curso de Pós-Graduação em
Endodontia é ministrado pelos
professores Dr. Brufato Ferraz,
prof. MS Artur Martini e equipe. ( nova turma 2021)
Curso de Pós-Graduação em Ortodontia ministrado pelo prof.
Antônio Borin Neto e equipe. (
montando turma)
Curso de Pós-Graduação em
Implantodontia ministrado
pelo prof. Jorge Lipoarci e equipe. ( nova turma : 2020)
.

Informaçôes:

(16) 3630 0711
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APERFEIÇOAMENTO E
Cursos cirúrgicos e clínico

CURSO DE ENDODONTIA
CLÍNICA ÊNFASE EM ROTATÓRIOS
Teorico - clínico

APERFEIÇOAMENTO EM
PRÓTESE SOBRE IMPLANTE

ATUALIZAÇÃO EM
ESTÉTICA

Teórico, Clínico e Laboratorial

Teórico e clínico

NOVA TURMA 2020

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

Ministrador: Prof. Dr. Paulo Sérgio Quagliatto e equipe. Coordenador: Dr. Auro
Tomio Nisiyama

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.

Periodicidade: 8 meses. Ás Sextas - feira quinzenalmente Início: fevereiro.
Objetivo: Capacitar o cirurgião-dentista
para planejar e executar as próteses sobre
implantes.

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

CIRURGIA ORAL
ANESTESIOLOGIA E SEDAÇÃO CONSCIENTE

Teórico, Laboratorial e Clínico
Ministrador: Prof. Dr. José Antonio Saadi
Salomão e equipe.

NOVA TURMA 2020

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.

CAPACITAÇÃO EM IMPLANTES OSSEOINTEGRÁVEIS
Clínico e Laboratorial
Ministradores: Prof. Zélio Faeda ; Prof. Dr.
Rafael Silveira Faeda; Prof. Paulo Nogueira Fracon; Prof. Esp. Regis M. Peporini Prof.
Esp. Flávio Dalto e profs. convidados.

NOVA TURMA 2020

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 sistemas de implantes existentes. Prepara o profissional para: indicar, contra-indicar, planejar e realizar procedimentos cirúrgicos e a
indicação das próteses sobre implantes.

Prof.a.Flávia
Suaid Malheiros

Prof. Dr. Mauricio Provinciatti

NOVA TURMA 2020

ATUALIZAÇÃO EM
PERIODONTIA
Teórico-clínico Ênfase em regeneração e estética gengival
Ministradores: Dra. Flávia Adelino Suaid e equipe.Realização: 8 meses,
Mensal, as sextas-feiras, 8 as 17hs.

NOVA TURMA 2020

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 OrofacialTeórico, Clínico.

FORMATO INTENSIVO
Ministradores: Prof. Dra. Rosane de Fátima Zaniratto Lizarelli. coordenadora)
e prof.essores convidados.
Formato: Intensivo.
Nova turma de 07 a 12/10
Duração: 70 horas/aula
Objetivos: capacitar para a realização
de procedimentos de Laserterapia na
Odontologia.

NOVA TURMA 2020
Duração: 8 Meses. às 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.

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

DENTÍSTICA REABILITADORA ESTÉTICA
Teórico, Laboratorial e Clínico

Ministradoras: Prof. Dr. André Minto e
Profa. Graciela Mazzei.
NOVA
TURMA
2020
NOVA
TURMA
EM 2020
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.

REABILITAÇÃO ORAL
Teórico, Clínico e Laboratorial
Ministradores: Prof. Ronaldo Oliveira e
Prof. Regis Peporini e professores convidados. Coordenador: Gustavo Palma Oliveira.
NOVA TURMA 2020

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.

Teórico-clínico
Ministradores:Prof. Dr. Jorge Liporaci Jr.
(Coordenador), profª MS Alice Dias Petri e
professores convidados.
Duração: 10 meses. 2as - semanalmente.
Horário: 18:00 às 22:00 horas.

NOVA TURMA 2020

Objetivo: Capacitar para realização de
Cirurgia Buco-Maxilo-Facial, nível ambulatorial básico e avançado. Informações:
www.jorgeliporaci-bucomaxilo.com.br

Prof. Danilo
Oliveira

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!

Prof. André
Minto

Reserve sua vaga nos Cursos de Aperfeiçoament
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Ribeirão Preto, Setembro
de 2019
Avenida do Café, 1080 - Ribeirão
Preto
- Fo

E PÓS-GRADUAÇÃO
os. Cursos de imersão.

Ribeirão Preto

CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO
Profissionalizante.
Credenciado 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
Credenciado pelo CFO

PÓS-GRADUAÇÃO EM
IMPLANTODONTIA

PÓS-GRADUAÇÃO
EM ORTODONTIA

PÓS-GRADUAÇÃO
EM ENDODONTIA

OBJETIVOS: Habilitar para a realização

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.

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.

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 Buco-Maxilo-Facial
. Doutor em Ciências Médicas. E convidados.
FREQUÊNCIA: MENSAL - 24 meses Motores e Kits serão fornecidos pelo
Curso.

MONTANDO
Montando
nova turma
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

NOVA TURMA 2021
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,

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
9 DE SETEMBRO DE 2019
Ministradores: Prof. Dr Levy Nunes especialista, mestre doutor, referência na área estética e de Harmonização facial e equipe; Profa Nicole Bettiol especialista em 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
Preto, Setembro de 2019
ne:Ribeirão
(16)
3630-0711 ou eap@apcdrp.org.br
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Terapia fotodinâmica (PDT) na endodontia
Eloá C. Bícego-Pereira; Emelly de Aveiro; Vito Madio Chiarelli Neto; Ezequiel Gabrielli; Brenda P.F.A. Gomes
A presença de micro-organismos e
seus subprodutos são responsáveis pela
indução e perpetuação da infecção endodôntica, abrangendo os tecidos pulpar e periapicais (Kakehashi et al., 1965).
O principal objetivo do tratamento endodôntico é eliminar ou prevenir
uma nova infecção nos tecidos pulpar e
periapical (ESE, 2006). No entanto, a complexidade anatômica dos sistemas de canais radiculares associada a resistência
dos micro-organismos aos antimicrobianos e a permanência de resíduos orgânicos nos túbulos dentinários incentivam pesquisas para novos protocolos
de descontaminação endodôntica.
Durante o tratamento endodôntico, o preparo químico-mecânico é responsável pela redução dos níveis microbianos, associando instrumentação efetiva e ação química das substâncias químicas auxiliares (Gomes et al, 2013, Dioguardi et al., 2018).
Uma substância química auxiliar
ideal deve possuir um amplo espectro
antimicrobiano e antibiofilme, lubrificar
o canal radicular, dissolver o tecido necrótico e contaminado, ser biocompatível, neutralizar as endotoxinas, possuir
substantividade, ação em contato com
o sangue e fluidos, e capaz de remover
smear layer (Dioguardi et al., 2018). No
entanto, os irrigantes atuais isoladamente não possuem todas estas características.
Um método suplementar que auxilia na redução microbiana é a terapia
fotodinâmica (Photodynamic therapy PDT). O PDT é constantemente estudado
na endodontia com objetivo de estabelecer novos protocolos mais efetivos e
seguros após a conclusão do preparo
químico-mecânico convencional, agindo
assim como um coadjuvante ao tratamento endodôntico.
O PDT consiste na ação de uma
luz laser, em um comprimento de onda
adequado, capaz de excitar um corante
não tóxico (Fotossensibilizador), transferindo esta energia, e produzindo oxigênio reativo, o qual danifica a organela das células bacterianas, vírus e fungos, levando a sua morte. O PDT não
gera resistência antibiótica por atuar no
oxigênio reativo e em radicais livres, os

quais interagem em diversas estruturas
das células e caminhos metabólicos, além
de não apresentar efeitos colaterais (Plotino et al., 2019).
A eficácia do PDT depende do
comprimento de onda do laser, do tempo de pré-irradiação (tempo de absorção do fotossensibilizador pelas células
microbianas) e sua concentração, densidade da energia e do tempo de irradiação total (Chiniforush et al., 2015). Os
diversos protocolos de irradiação e concentração do corante dificultam a comparação dos estudos e geram resultados diferentes, por isso usamos neste
caso clínico, um protocolo eficaz antimicrobiano.
A utilização do PDT na endodontia é sugerida após o preparo químicomecânico convencional (Souza et al.,

2018), podendo ser utilizada em tratamentos endodônticos primários, retratamentos endodônticos e cirurgia parendodôntica. Casos clínicos utilizando o PDT
mostram um maior índice de cura e redução microbiana (de Miranda & Colombo, 2018; Vieira et al., 2018).
Caso Clínico
Paciente do gênero feminino, 42 anos,
foi encaminhada para a Clínica de Especialização em Endodontia da FOP-UNICAMP para o tratamento do dente 24. A
paciente apresentava quadro clínico de
pulpite irreversível, com a prorrogação
da dor após a remoção do estímulo. Iniciou-se o tratamento com a abertura
coronária, instrumentação rotatória com
Reciproc blue R25 associada com o uso
de clorexidina gel 2% e soro fisiológico.
Após a finalização da instrumentação, foi

utilizada a técnica de PDT para promover uma maior redução microbiana. Após,
os canais foram irrigados com soro fisiológico, secos e obturados. O dente foi
imediatamente restaurado com uma
camada de Coltosol (Vigodent, Coltene,
Rio de Janeiro, RJ, Brasil), seguida da
resina composta fotopolimerizável (Z250,
3M, EUA)
Protocolo de PDT: foi depositado
o fotossensibilizador azul de metileno
0,01% em toda extensão dos canais radiculares, o período de pré-irradiação
foi de 5 minutos, logo, a fibra óptica foi
inserida 2mm aquém do comprimento
de trabalho acoplada ao aparelho de laser Therapy XT (DMC, São Carlos, SP,
Braisl) e então acionado num comprimento de onda de 660-690 nm durante 90
segundos, correspondendo a uma dose
total de 9J com 100mW de potência.

Figura 1. Tratamento endodôntico do dente 24. A- RX inicial do dente 24; B- Abertura coronária com broca
1012HL; C- Finalização da abertura coronária e remoção de cárie e restauração;
D- Instrumentação do canal com Reciproc
Blue R25 (VDW, Alemanha) com clorexidina 2% gel; E- Secagem dos canais radiculares com capillary tip; F- Deposição do

corante (fotossensibilizador - azul de
metileno; Chimiolux 5, DMC, São Carlos,
SP, Brasil) nos canais radiculares; G- Inserção da fibra óptica intracanal acoplada ao Therapy XT (DMC, São Carlos, SP,
Brasil), 2mm aquém do comprimento do
canal. A intensidade da luz foi por emissão contínua por 90 segundos, correspondendo a 9J de dose total, com 100mW

de potência; H- Irrigação dos canais com
soro fisiológico para remoção do corante; I-;J- Obturação dos canais radiculares;
K- Selamento da cavidade com resina
composta fotopolimerizável (Z250, 3M,
EUA), sendo a embocadura dos canais
preenchida com uma camada de 2 mm
de Coltosol (Vigodent, Coltene, Rio de Janeiro, RJ, Brasil); L- RX final do dente 24.
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2018; 12: 459-66.
de Miranda RG, Colombo APV. Clinical and microbiological effectiveness of

photodynamic therapy on primary endodontic infections: a 6-month randomized
clinical trial. Clin Oral Investig. 2018; 22:
1751-61.
European Society of Endodontology.
Quality guidelines for endodontic treatment: consensus report of the European
society of Endodontology. Int Endod J.
2006; 39: 921-30.
Gomes BPFA, Vianna ME, Zaia AA, Almeida JFA, Filho FJS, Ferraz CCR. Chlorhexidine in
endodontics. Braz Dent J. 2013; 24: 89-102.

Kakehashi S, Stanley HR, Fitzgerald RJ.
The effects of surgical exposures of dental
pulps in germ-free and conventional laboratory rats. Oral Surg Oral Med Oral
Pathol. 1965; 20: 340-9.
Plotino G, Grande NM, Mercade M.
Photodynamic therapy in endodontics. Int
Endod J; 52: 760-74.
Souza MA, Tumelero Dias C, Zandoná J, Paim Hoffmann I, Sanches Menchik
VH, Palhano HS, Bertol CD, Rossato-Grando LG, Cecchin D, de Figueiredo JAP. An-

timicrobial activity of hypochlorite solutions and reciprocating instrumentation
associated with photodynamic therapy on
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Vieira GCS, Antunes HS, Pérez AR,
Gonçalves LS, Antunes FE, Siqueira Jr JF,
Rôças IN. Molecular analysis of the antibacterial effects of photodynamic therapy in endodontic surgery: a case series.
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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 sobre os cursos extensivos : www.apcdrp.com.br. (16) 3630 0711.

12

Ribeirão Preto, Setembro 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

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.
Aluguel do 1º mês com descontode 50%

16

99745.5858

/ 11

99600.5858

Ribeirão
Preto, Setembro de 2019
draugustophd@gmail.com

Augusto Oliveira

3635 6320

0
R$ 650,0

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
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20 Congresso Ortogotardo
supera expectativas
Os últimos avanços para a realização do
tratamento ortodôntico, as técnicas mais modernas, com foco na valorização da Ortodontia e do Ortodontista, foi realizado, nos dias
15 e 16 de agosto de 2019, no Centro de
Eventos de Ribeirão Preto, o 2º Congresso
Ortogotardo. Os dez renomados professores compartilharam conhecimentos e técnicas com os mais de 350 inscritos.
Promovido pelo Centro de Estudos Gotardo, o congresso foi idealizado por Eduardo
Gotardo – especialista em Ortodontia e Ortopedia Funcional dos Maxilares, há 28 anos
atuando em Ortodontia e 26 anos de vida acadêmica.
Os ministradores abordaram temas
como: planejamento, mecânica, estética do
sorriso, ortodontia digital, ancoragem esquelética e alinhadores, envolvendo todos os
avanços para a prática de uma Ortodontia de
excelência. No espaço de exposição, mais de
20 empresas, indústrias e prestadores de serviços voltados para a especialidade, apresentaram produtos e materiais de última geração.
De acordo com Dr. Eduardo Gotardo – diretor proprietário do Centro de Estudos Gotardo, a primeira
edição do evento foi feita para marcar e comemorar
os 18 anos de fundação do centro de estudos.
“Diante do sucesso do evento, a aceitação da classe e
os apelos dos profissionais ressaltando a necessidade de
um evento de Ortodontia no interior de São Paulo, decidi
promover anualmente o Congresso Ortogotardo”.
Segundo Gotardo, cinco dos ministradores explanaram sobre
os alinhadores – últimos
avanço em
Ortodontia e
estética do
sorriso e os
outros 5 discorreram sobre mecânica
e planejamento.
Adiantou
ainda que,
houve inteEmpresas parceiras sorteiam brindes,
resse dos
entre elas a Radiologia Jardim.
profissionais
Coffee break

AGENDE!

3º Blue Week
Interdental
De 4 a 8, e 11 e 12
de novembro de 2019 no
Anfiteatro da Interdental

Cursos lotados em todos os dias do congresso.
por todas as abordagens, entretanto, os
alinhadores tem despertado maior atenção, por ser prático,
proporcionando comodidade aos usuários, permitindo higienização diária, além de
ser estético pela transparência, com grande
aceitação por parte
dos pacientes.
“O alinhador é um
produto novo, com inDr.Eduardo Gotardo
dicações específicas, que
veio pra ficar. O Ortodontista com um bom planejamento
poderá utilizá-lo na maioria das malo-oclusões, não sendo indicadas apenas para aquelas de alta complexidade”,
explica o ortodontista e organizador do evento.
Satisfeito com o resultado do congresso, externa a
sua gratidão a todos que fizeram parte do evento.
“Agradeço a todos os participantes pelo incentivo e receptividade. Agradeço as empresas parceiras e aos professores. Agradeço a APCD-Ribeirão Preto pela parceria,
inclusive, ao professor Borin Neto, com quem comecei
minha carreira acadêmica e aprendi muito sobre ética,
responsabilidade e respeito ao
próximo. Qualidades do prof. Borin Neto,” salientou o prof. Gotardo.
Para 2020, o Centro de Estudos Ortogotardo deverá promover a 3a edição do Congresso Ortogotardo. “Para o ano
que vem, o propósito é promover
um congresso internacional com
professores experts em Ortodontia do exterior”, conclui Eduardo
Gotardo.

Será realizado na primeira semana de novembro
de 4 a 8 e na segunda semana nos dias 11 e 12, o 3º
Blue Week Interdental. Serão sete dias voltados para
atualização com as últimas inovações da Odontologia. Palestrantes renomados, com experiência clínica e científica, abordaram temas atuais e apresentaram novas tecnologias capazes de agilizar e potencializar resultados.
No espaço para exposição de produtos, as indústrias parceiras estarão demonstrando os lançamentos e praticando descontos especiais durante o
evento.
Para a entrada no evento os profissionais de
Odontologia deverão doar um kilo de alimento não
perecível, destinado a entidades filantrópicas de
Ribeirão Preto.
Ao final de cada dia, uma das entidades, cadastradas previamente pela Interdental, será agraciada
com a coleta feita. Programação completa será divulgada em breve. Informações: (16) 3630 0711.

3º Blue Week Interdental,

Local: anfiteatro da sede da Interdental, em
Ribeirão Preto. Rua Adolfo Mantovani, 232 Jardim California, Ribeirão Preto – SP
Entrada: 1 kilo de alimento não perecível.

REGISTROS DA EDIÇAO ANTERIOR

20 Blue Week Interdental: Curso no anfiteatro,
e exposição comercial.

Consultor de vendas P/ Ribeirão Preto e região Zé Roberto

(16) 3013-5646 / (16) 99165 1802 - Atendimento das 08:30 às 12:00 e 14:00 ás 19:00.
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VITRINE
Fale com o

Odonto

Técnico ou Consultor de Vendas

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

Haydee Ribeirão Preto
Rua Cavalheiro Torquato
Rizzi, 1260 - Jardim Iraja
fone (16) 3621 3244

Reinaldo Oliveira

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

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)

3626 2582

Rua Santos nº 201
CEP 14075-060 - Ribeirão Preto - SP
vendas@stylustapecaria.com.br
www.stylustapecaria.com.br
Ribeirão Preto, Setembro de 2019

Luciane
16 99176 3858
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APCD Ribeirão Preto: registrando os encontros !
Ainda sobre a Festa Junina da APCD-Ribeirão Preto
reuniu familias, casais e parceiros

Regis Peporini, Artur Martini e Gustavo.

Artur, Jordão e Fernanda.

Patricia Scamard da DFL com o esposo
Cristiano e os filhos.

Valdeci e Laura Ferreira.

Shirley Gomes e Eder Waki.

Tatiana Gonçalves e sua mãe Dionéia.

Isamara Cavalcanti com Angela Sanchez.

Marcio e Flávia Pessica.

Camila Fávero Bonugli com seus pais: Maria Heleba
e Antonio Carlos Fávero

Edward Sasaki com Camila Borba
de Araújo e Aparecida Fuziu, sua mãe.

Maria Luiza - Malu e sua mãe
Maria dos Anjos Santiago.

Marcelo e Mônica Pessica.

Nicole Battiol e Denis Vechiato

Éder Waki e Maria Regina.

Tatiana Gonçalves e Kenio.

Especial
Essa é de Julho
de 2019: alguns
presidentes e
diretores das
regionais da
APCD das
Macros 4 e 5
na APCDRibeirão Preto,
antes da reunião, para
definir ações
conjuntas.
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