
Jornal da Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas www.apcdrp.com.br

 Cravinhos
Dumont
Serrana
Serra Azul
São Simão
Pontal
Luiz Antônio
Guatapará
Sertãozinho
Jardinópolis
Santa Cruz da Esperança

Ribeirão
 Preto

Novembro de 2019 - Nº 297

Página 4

Cursos promovem interação profissional
na EAP da APCD-Ribeirão Preto

Foi realizado, nos dias 14, 15 e 16 de
outubro, Curso Master de Toxina Botulí-
nica e Preenchimento Orofacial  e Curso
VIP de Bichectomia, coordenado e mi-
nistrado pelo Prof. Dr. Levy Nunes e equi-
pe. Esse foi mais um dos vários cursos
ministrados pelo mestre e doutor em
cirurgia na APCD-Ribeirão Preto.

Com está edição o prof. Levy Nunes
ministrou 605 cursos com foco na Har-
monização Orofacial, realizados em vin-
te escolas e em cinco universidades in-
ternacionais renomadas.

“O mundo não para e nós temos de
estar acompanhando todos os avanços, eis
a razão para o sucesso de nossos cursos,
estamos embasados em ciências atuais”,
frisa o prof. Levy Nunes.
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CROPI 2020
Internacional Congress

em Ribeirão Preto
Dentro da filosofia de apoio ao in-

tercâmbio científico, o CROPI 2020 Inter-
nacional Congress Ribeirão Preto, che-
ga à sua 11° Edição. o evento será reali-
zado  nos dias 3, 4 e 5 de junho de 2020,
no Centro de Eventos de Ribeirão Shop-
ping.
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Foi realizado, de 7 a 12 de ou-

tubro, a última edição de 2019 do
Curso Habilitação em Terapias
Complementares em Laserterapia e
Capacitação Biofotônica. Com car-
ga horária determinada pelo Con-
selho Federal de Odontologia, o cur-
so é ministrado pela profa. Dra. Ro-
sane Lizarelli e equipe. Os partici-
pantes, com dupla certificação, es-
tão habilitados para atuar com la-
serterapia e Biofotônica. Novas edi-
ções serão realizadas em 2020.

Curso de Laserterapia habilita mais uma turma
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Visando incentivar a participação dos
associados ao Congresso Internacional
de Odontologia de São Paulo – promo-
vido pela APCD, mais uma vez, a Regio-
nal Ribeirão Preto organiza a Caravana

ao CIOSP 2020,
A Caravana será feita no sábado, no

último dia (01/02). A saída da Regional
será as 6 horas e o retorno as 18 horas.

Informações: (16) 3630 0711.

GENTE QUE FAZ NA APCD-RP
Neusa Nunes de Jesus

Exemplo de vida!
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Lubrificar e limpar para
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Por Waldomiro Peixoto
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Veja mais!

Grade de Cursos
Cursos de Aperfeiçoamento
Cursos de Pós-Graduação

Cursos de Imersão
No Detalhe

Curso de Reabilitação Oral
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Ao final de um dia de atividades na clínica, ao alternar as equipes de Harmonização e Endodontia,  a interação dos professores Levy Nunes,
Nicole Bettiol,  Artur Martini e Brufato Ferraz, além dos profissionais, todos motivados  para a troca do saber, de experiências e energia.

Curso de Endodontia
ênfase em Rotatório
Com ênfase em rotatórios, a cada

edição, os novos recursos são incorpo-
rados no programa do curso de Endo-
dontia.

Ministrado pelos profs. A duração é
de cinco meses, sendo realizado ás quar-
tas – feiras, semanalmente, no horário
das 18 às 22 horas.

 Maiores informações: (16) 3630 0711.
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POLÍTICA

Dr. Regis Peporini - presidente da APCD-Ribeirão Preto

    Saúde Bucal
Faleceu, no dia 26 de

outubro, o Dr. Sebastião
Caetano Scandiuzzi

Lubrificar e limpar para esterilizar - parte I

BIOSSEGURANÇA Waldomiro
Peixoto

Há um entendimento de que canetas de alta rota-
ção, peças retas e contra ângulos esterilizados em au-
toclaves tem sua vida útil reduzida. Pode ser verdade
quando a lubrificação é inadequada e a limpeza inter-
na incompleta. A lubrificação tradicional com frascos
de óleo com gás propelente para produzir o spray,
tem eficiência limitada, mas há como melhorar seus
resultados, obtendo peças estéreis sem comprometer
a vida útil dos instrumentos. Seguem algumas dicas:

1. Lavar manual ou mecanicamente as pontas com
água, escova macia embebida de sabão detergente;

2. Aplicar um jato de ar (com seringa ou bico de ar
instalado na Central de Esterilização) para eliminar a
umidade dentro da peça de mão, danosa a rolamen-
tos e turbina se demorar para ser eliminada;

3. Livre de umidade, com o frasco lubrificante na
vertical, aplicar o spray segurando a broca e impedin-
do-a de girar;

4. Em seguida, aplicar outro spray com a broca
solta e a turbina livre para girar e expelir eventuais
resíduos e matéria orgânica retidos no interior;

5. Lubrificada, deixar a caneta de cabeça para bai-
xo no mínimo 5 minutos para o lubrificante envolver
parcialmente os dois rolamentos e infiltrar no separa-
dor de esferas;

6. A limpeza de contra ângulos e peças retas se-
gue os mesmos critérios e sua lubrificação se faz com
um dispositivo intra que acompanha os frascos lubrifi-
cantes introduzido na parte posterior para direcionar
o jato de óleo até as engrenagens;

7. A limpeza do micromotor segue os mesmos cri-

térios e sua lubrif icação
se faz girando o anel di-
recional no sentido horá-
rio e anti-horário e apli-
cando dois jatos de óleo
no orifício maior posteri-
or ;

8. Conectar o CA ou
a PR ao MM. Recomenda-se que estejam com instru-
mento colocado para facilitar o giro manual das en-
grenagens impregnadas do lubrificante;

9. Lubrificados o MM, a PR e o CA, deixá-los na
posição horizontal cerca de 5 minutos para que o lu-
brificante faça efeito nas engrenagens;

10. Com um tecido adequado, limpar o excesso de
óleo das peças de mão, embalá-las, lacrá-las e coloca-
las para autoclavar;

11.Fazer uso sempre de óleo mineral micro f il-
trado de boa procedência. Também de EPIs – Equi-
pamentos de Proteção Individual para evitar con-
taminação cruzada durante a limpeza e prepara-
ção das pontas para autoclavar.

Aguardem o próximo tema “Limpeza e lubrificação
ideal” através da Lubrificadora LUB 909 Woson. No
link https://www.wosonlatam.com.br/lub-909-excelencia-
na-manutencao-e-controle-de-infeccao-das-pecas-de-
mao conheçam este sistema revolucionário para a con-
servação dos instrumentos rotativos e  indispensável
auxiliar no controle da infecção nos ambientes de Saú-
de.

Consultor técnico Woson

Outubro movimentado na APCD
Ribeirão Preto com a inserção dos
cursos intensivos de Laserterapia e cur-
so de Harmonização Orofacial no cro-
nograma de atividades da Escola de
Aperfeiçoamento Profissional Dr. Ra-
phael Baldacci, que sempre intensifi-
ca as suas atividades no último trimes-
tre para cumprir o programa propos-
to. Foi um mês muito produtivo.

O Dia do Cirurgião-Dentista foi de
muita atividade clínica, com os profis-
sionais em aperfeiçoamento na nossa
EAP nos Cursos de Prótese sobre Im-
plante e Implantes Osseointegrados,
dando sequência no tratamento de di-
versos casos, triados anteriormente,
e já em andamento. Durante todo dia
muitos mimos, brindes das indústrias
parceiras, num clima festivo.

Além disto, no dia 25 de outubro é
comemorado o Dia Nacional da Saú-
de Bucal. Uma oportunidade para re-
fletirmos sobre o nosso papel na so-
ciedade e da importância dos cuida-
dos com a saúde bucal para a preservação da saúde
em geral.

 Quantas vezes ouvimos em nosso meio que "a saúde
começa pela boca", uma verdade incontestável, é a maior
cavidade do corpo a ter contato direto com o meio
externo, podendo se tornar uma das principais portas

de entrada para bactérias e
outros microrganismos prejudi-
ciais à saúde. Neste sentido,
compete a nós, profissionais de
Odontologia, orientar para uma
boa higiene, alertando para a
importância de ir regularmente
ao cirurgião-dentista e da inter-
venção preventiva, quando ne-
cessária. Esse é o meio mais efi-
caz de, ao mesmo tempo, dar
a nossa contribuição social e
valorizar a classe e a Odonto-
logia.

Em meio ao último trimes-
tre vamos intensif icar, ainda
mais, as atividades clínicas para
conclusão dos casos desenvol-
vidos no decorrer do curso e o
cumprimento do programa dos
cursos. Essa a  nossa forma de
estimular e disseminar conhe-
cimento e técnicas, promover
avanços, para a prática de uma
Odontologia de excelência.

Faça a sua parte, consulte a Grade de Cursos para 2020,
escolha, programe e se atualize em 2020.

Essa é uma realidade incontestável em nossa pro-
fissão: a necessidade de atualização constante. Vamos
em frente, rumo ao crescimento profissional e a valori-
zação da Odontologia! Abraço a todos.

Externamos os  sentimentos de profun-

do pesar aos membros da família Scandiu-

zzi, desejando que os laços que os une se-

jam ainda mais fortalecidos e que a fé os

sustente, hoje e sempre.

       Família APCD-Ribeirão Preto

A Odontologia ribeirão-pretana perdeu, no
26 de outubro, um de seus ilustres membros, Dr.
Sebastião Caetano Scandiuzzi.  Filho de filho de
Caetano Agostinho Scandiuzzi e Maria Giubelini
Scandiuzzi, ele nasceu em Ribeirão Preto, em 20
de janeiro de 1948.  Deixa cinco irmãos: Terezi-
nha Neuza Scandiuzzi Carignani; Antônio Scan-
diuzzi Neto; Luiz Carlos Scandiuzzi e  Maria He-
lena Sacandiuzzi e José Roberto Scandizzi, Berti-
nho, representante da classe no Legislativo Mu-
nicipal e colunista deste Jornal APCD-RP.

Sebastião Scandiuzzi foi casado com Maria
Isabel Fogagnolo Scandiuzzi, com que teve três
filhos, Rodrigo, Marcelo e Patrícia, que lhe de-
ram 5 netos: João, Lívia, Antonela, Samuel, Maria
Clara.

A Odontologia faz parte da vocação de vári-
os membros da família Scandiuzzi. Esse o caso
de Sebastião que se formou em 1976 na Facul-
dade de Odontologia de Ribeirão Preto – USP.
Iniciou suas atividades no consultório da Rua
Amazonas n. º 621, junto com seu irmão, Berti-
nho Scandiuzzi, construindo uma bela carreira.
O filho seguiu seus passos e juntos, mais recen-
temente, passaram a atender na Rua Amazonas
n. º669, nos Campos Elíseos, onde conquistou
sua clientela e sempre atuou. Permaneceu aten-
dendo e exercendo a profissão de cirurgião-
dentista até os 70 anos de idade, em 2018.

Infelizmente o Dr. Sebastião teve que se afas-
tar da profissão devido ao diagnóstico de mie-
loma múltiplo, as dores na coluna o impossibili-
taram de dar continuidade a sua atividade pro-
fissional, sempre desempenhada com tanto zelo
e amor. Dedicado a família e a Odontologia, Dr.
Sebastião Scandiuzzi nos deixa seu exemplo
como profissional e como ser humano.
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Curso Master de Toxina Botulínica e Preenchi-
mento Orofacial  e Curso VIP de Bichectomia
 Os  cursos VIP  foi ministrado pelo prof. Levy Nunes e equipe na APCD-Ribeirão Preto. Com essa edição,  o especialista e referência

mundial em Harmonização Orofacial, completou 605 cursos realizados em escolas e universidades renomadas.

Seguindo a tendência do mercado, a EAP Raphael
Baldacci, desde a aprovação do Conselho Federal de
Odontologia (CFO), tem promovido cursos de imersão
e intensivos voltados para a Harmonização Orofacial.
Recentemente,  foi realizado o curso  Curso VIP de
Bichectomia  (14/10) e  Curso Master de Toxina Botulí-
nica e Preenchimento Orofacial  (14, 15 e 16)  teórico e
clínico, coordenado e ministrado pelo Prof. Dr. Levy
Nunes e equipe. Esse foi mais um dos vários cursos
ministrados pelo mestre doutor em cirurgia na APCD-
Ribeirão Preto, que com está edição completou 605
cursos realizados com foco na Harmonização Orofaci-
al e Bichectomia, feitos em vinte escolas parceiras con-
ceituadas e em cinco universidades internacionais re-
nomadas.

“O mundo não para e nós temos de estar acompa-
nhando todos os avanços, eis a razão para o sucesso de
nossos cursos, estamos embasados em ciências atuais”,
frisa Levy Nunes.

HARMONIZAÇÃO OROFACIAL
Segundo Levy Nunes , referência mundial em Har-

monização orofacial, o Curso Master de Toxina Botu-
línica e Preenchimento Orofacial é o primeiro passo
para os profissionais
que se interessam
pela especialidade, e
outros poderão ser
dados, entretanto,
num mercado cada
vez mais competitivo,
o futuro da Harmoni-
zação Orofacial de-
verá ser do especia-
lista. Os profissionais
de Odontologia (Lei
federal 5 031) como
os af ins de outras
áreas da saúde tem
os mesmos direitos,
desde que devida-
mente preparados,
de atuar na Harmo-
nização Orofacial.

“O que não há é
lugar para a incompe-
tência, e como em outras áreas da saúde, temos excelen-
tes profissionais e vice-versa. O que temos é uma compe-
tição para ser o melhor, uma competição interna com o
nosso ser, então, se não me sinto seguro para fazer o
procedimento, não vou fazer”, comenta o professor.

Os profissionais puderam conhecer e praticar téc-
nica cirúrgica totalmente segura, vivenciada em mais
de 3600 cirurgias, muito bem embasada e comparti-
lhada em cursos ministrados no Brasil, Portugal, Es-
panha e USA (Harvard).

“Aqui tivemos um princípio básico, como primeiro
contato com a Harmonização Orofacial, entretanto,
para se firmar o mercado, a especialização é funda-
mental”, explica ele.

A Bichectomia é um procedimento cirúrgico feito já
há 40 anos, que até tentaram usurpar dela alegando
não ser de competência do Cirurgião-Dentista, mas
que faz parte, sem dúvida nenhuma, da Odontologia,
afirma Dr. Levy Nunes.

“É uma técnica intra-oral para evitar mordeduras de bo-
checha, porém quando realizada o paciente acaba tendo
além do ganho funcional também estético, ambas cami-
nham juntos” salienta ele, acrescentando que a Bichecto-
mia é indicada para pessoas
com bochechas um pouco
maiores para fora ou para
dentro, com constantes mor-
didas na bochecha lesionan-
do a mucosa oral, trazendo
algumas consequências para
o paciente.

Destaca ainda o professor
Levy, que paciente para de
morder a bochecha, tem o
aumento do corredor bucal,
e em caso de prótese total,
mesmo não sendo esse o
foco principal, acaba tendo
um excepcional efeito estéti-
co.

“Passado o boom da utili-
zação desta técnica e a pro-
cura por efeitos estéticos, a Bi-
chectomia vem se firmando no
mercado, cada vez mais, como
uma cirurgia funcional e es-
tética. Para isso, apresentamos

“O mundo não para e nós temos de estar acompanhando todos os avanços, eis a
razão para o sucesso de nossos cursos, estamos embasados em ciências atuais”.

Cursos de imersão em Harmonização Orofacial e Bichectomia
Novas edições deverão ser realizadas no decorrer de 2020.

O curso de Imersão em Harmonização Orofacial
e Bichectomia, com equipe do professor Levy Nunes
fará parte do calendário científico da APCD Ribeirão
Preto em 2020, os participantes puderam aprender e
executar a técnica para a cirurgia de Bichectomia, fa-
zer a BioModelagem do Malar e Lipo Enzimática de
Papada. Faz parte do conteúdo:  anatomia aplicada;
técnicas anestésicas; terapêuticos aplicados princípi-

os das cirurgias faciais; os cuidados pós-operatórios
e as intercorrências pós cirúrgicas. As datas serão di-
vulgadas previamente.

O ministrador Prof. Dr. Levy Nunes é especialista
em Cirurgia Bucomaxilo Facial FOP UNICAMP, mestre
em Fisiologia Oral FOP UNICAMP, doutor em Cirurgia
FMB UNESP, pós Doutor em Cirurgia FMB UNESP, coor-
denador Cursos de Harmonização Facial Avançada da

NUY. Coordenador Cursos de Harmonização Facial
ICMDS Portugal, coordenador de Cursos em mais de
20 Entidades de Classe no Brasil, Câmara Técnica CRO
SP, assessor Técnico Presidência CFO, coordenador
Câmara Técnica de Especialização Multidisciplinar /
MEC, consultor técnico Unimed, além de membro ti-
tular Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia
Bucomaxilo Facial e membro titular Sobracibu.

Bichectomia
Levy Nunes

Hands On do Curso Master demonstrando
pontos LN Codes (técnica Levy Nunes).

uma técnica própria que desenvolvemos, com tudo dife-
renciado, desde a sutura ao medicamento utilizado. Os
profissionais saem do Curso da APCD-RP capacitados para
diagnosticar, corretamente, e executar com segurança a
cirurgia”, explica.

DEPOIMENTO MARINA MORAIS
Recentemente, depois residir por quase duas déca-

das em São José da Barra, em
Furnas e ter concluído o curso de
Odontologia em Alfenas, cirurgiã-
dentista ribeirão-pretana, Mari-
na Morais, retornou a Ribeirão
Preto, onde pretende construir
sua carreira. Depois de várias in-
dicações de colegas da profis-
são, decidiu conhecer os cursos
da APCD-Ribeirão Preto, soube
do Curso de Imersão do Prof.
Levy Nunes, o qual decidiu fazer.

“Essa é uma área com muita
perspectiva no mercado. A estética
é uma área que me interessa muito
e as abordagens do curso são mui-
to interessantes e voltadas para a
harmonização facial. Realmente, O
curso superou minhas expectativas”
pontuou Dra. Marina, acrescen-
tando:  “Professores capacitados e,
assim como os funcionários e cole-
gas, acolhedores”, acrescentando
ser o primeiro de muitos outros
cursos na APCD-RP.CDs fazema Cirurgia de Bichectomia
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Habilitação em Laserterapia (CFO)
 e Capacitação Biofotônica na HOF

Recursos e protocolos têm surpreendido os participantes do Curso, que ao receber
os certificados se revelam entusiasmados com o conhecimento e técnicas adquiridas.

APCD Ribeirão Preto promove
mais uma Caravana ao CIOSP

Os concluintes recebem certificado das mãos de
Regis Peporini - pres. da APCD-RP e da profa Rosane Lizareli

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.

Com seis dias de duração, no forma-
to intensivo, no decorrer do ano foram
feitas algumas edições do Curso Habili-
tação em Terapias Complementares em
Laserterapia e Capacitação Biofotônica.
O Curso conta com o conteúdo progra-
mático e carga horária determinados
pelo Conselho Federal de Odontologia.
Recentemente, entre 7 a 12 de outubro,
foi realizado a última edição de 2019. O
curso é ministrado pela
profa. Dra. Rosane Li-
zarelli e equipe. Os
participantes, com du-
pla certificação, estão
habilitados para atuar
com laserterapia e Bi-
ofotônica.

“Agradeço a todos
pela satisfação de poder
compartilhar meus co-
nhecimentos, passando
o embasamento neces-
sário para atuar com o
Laserterapia e que, cer-
tamente, fará a diferen-
ça para a realização de
procedimentos intra-
orais e também orofa-
ciais”, pontuou Dra, Ro-
sane Lizarelli no mo-
mento da entrega dos certificados, feita
por Dr. Regis Peporini – presidente da
APCD-Ribeirão Preto.

“Esse é o papel da APCD-RP dar opor-
tunidade aos profissionais de Odontologia
para agregarem valores e ampliarem o
leque de atuação. Para nós, é muito grati-
ficante poder contar com vocês aqui, as-

sim como,  é uma grande honra poder con-
tar com a professora Dra. Rosane Lizare-
lli, com grade prestígio junto as comuni-
dades científicas, uma referência em laser-
terapia e biofotônica ministrando cursos
de qualidade em nossa EAP Dr. Raphael
Baldacci” ressaltou Dr. Regis Peporini.

DEPOIMENTOS
ALUNOS SATISFEITOS COM OS

CONHECIMENTOS
ADQUIRIDOS

O Cirurgião-Dentista
Nilo Lacerda Júnior, no
momento da entrega
dos certificados,revelou
estar se sentindo um
privilegiado por ter par-
ticipado do Curso de
Laserterapia  e Biofotô-
nica, cujo conteúdo é
muito abrangente e
agregador.

“Para mim foi um
marco divisório, a Perio-
dontia antes e depois do
Curso com a professora
Lizarelli’, disse.
 Visando incorporar os
recursos de da Laserte-
rapia e Biofotônica oro-

facial nos seus procedimentos para agre-
gar valor aos tratamentos, a cirurgiã-den-
tista Valéria Vargas de Carvalho Reis –
graduada em Odontologia pela Univer-
sidade de Juiz de Fora – MG, especialis-
ta em Ortodontia, depois de adquirir
aparelho da M.M.Optics, buscou cursos
no mercado para se habilitar para isso.

 Com carga horária de 70 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.

A professora Rosane Zanirato Lizarelli - Cirurgiã-Dentista, 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.

     Os participantes estarão habilitados, dentro das normas do Conselho Fe-
deral de Odontologia. Informações na Secretaria da Escola de Aperfeiçoamento
Profissional. Fone: (16) 3630 0711.

Inscrições e todas as informações
sobre o evento no site:

www.ciosp.com.br
Ou ainda pelo

0800 12 85 55

Em 2020 mais uma vez, visando in-
centivar a participação dos associados
ao Congresso Internacional de Odonto-
logia de São Paulo – promovido pela
APCD, a Regional Ribeirão Preto organi-
za a Caravana ao CIOSP.  Esse é o mai-
or evento de Odontologia da América
Latina e um dos maiores eventos do
mundo. Será realizado entre os dias 29
de janeiro e 1 de fevereiro, no Expo Cen-
ter Norte.

A Caravana será feita no sábado, dia
1 de fevereiro, devendo sair da Regio-

nal as 6 horas rumo ao Expo Center
Norte. O retorno deverá ser as 18 ho-
ras. Outras Informações sobre o Cara-
vana : (16) 3630 0711.

CONGRESSO E FIOSP
O Congresso Internacional de Odonto-

logia, em sua 38a edição, será ainda maior,
ocupará mais um pavilhão de exposição
comercial, a fim de trazer mais conforto
para expositores e congressistas.

 Em 2020 mais um pavilhão, além dos
tradicionais vermelho, branco e verde -

o azul atenderá às necessidades e ex-
pectativas dos expositores e congres-
sistas, proporcionando conhecimento,
interação (serão duas praças de alimen-
tação), know-how e muita novidade no
setor odontológico. A planta comercial
do evento pode ser conferida no site do
CIOSP : www.ciosp.com.br.

INDÚSTRIAS DE RIBEIRÃO PRETO
Mais uma vez as indústrias de Ribei-

rão Preto marcarão presença na 23ª FI-
OSP – Feira Internacional de Produtos

NOVAS EDIÇÕES DO CURSO EM 2020
“Para mim fica a Periodontia
antes e depois do Curso com a

professora Lizarelli” Nilo Lacerda

“Para isso decidi fazer o Curso mi-
nistrado pela professora Rosane Lizare-
lli, nome reconhecido como cientista e
pesquisadora, referência no assunto. O
Curso é excelente, muito em embasado

cientificamente, sem empirismo. Sou
apaixonada pelos resultados da Laserte-
rapia, por minha própria experiência, é
uma oportunidade ímpar de oferecer esses
procedimentos aos clientes”, frisa Valéria.

Odontológicos de São Paulo, apresen-
tando os lançamentos, com tecnologia
avançada e preços competitivos.

 “Queremos estimular você, Cirurgião-
Dentista, associado APCD, a participar do
CIOSP 2020, a visitar os parceiros, assistir
palestras, a conhecer as inovações. Parti-
cipe!!”, ressalta Dr. Regis Peporini – pres.
da APCD-RP.

 O propósito da diretoria é atender
a todos que queiram participar da cara-
vana e, para isso, as reservas devem ser
feitas antecipadamente. Confira a grade
de cursos, os participantes da FIOSP e
todas as demais informações no site:
www.ciosp.com.br.
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2020 é ano de CROPI - (Congresso de Re-
abilitação Oral, Periodontia, Harmonização
Orofacial e Implantodontia de Ribeirão Pre-
to). Conceituado pela sua qualidade de exce-
lência educativa, tecnológica e empresarial,
promovendo a maior feira tecnológica odon-
tológica do interior paulista, o CROPI tem a
frente de seu comitê, o Prof. Dr. Ronaldo Sil-
va, liderando há 22 anos este congresso soci-
al científico com o objetivo  de destacar va-
lores na conquista do espaço odontológico
no cenário nacional, e promover um evento
que agregue desenvolvimento e visibilidade
profissional aos participantes, enfatizando
valores e imediata aplicação clínica.

Em 2020, estarão ao lado do Prof. Dr. Ro-
naldo Silva, o Presidente do 11º CROPI, Prof.
Dr.Marco Antonio Bottino, Profa. Dra. Lindal-
va Guttierrez - Vice - Presidenta, o Presidente
de Honra, Dr. Claudio Miyake, o Patrono do
11º CROPI, Prof. Dr. Vicente de Souza Pinto e
o Coordenador Científico, Dr. Rafael Calixto.

Nesse sentido e dentro da filosofia de
apoio ao intercâmbio científico, o CROPI 2020
Internacional Congress Ribeirão Preto, che-
ga à sua 11° Edição, nos dias 3, 4 e 5 de junho
de 2020, no Centro de Eventos do Ribeirão
Shopping - Ribeirão Preto - SP - Brasil.

 "São 22 anos de CROPI, e a expectativa
para a 11ª Edição, é receber cerca de 1.500
cirurgiões - dentistas, de diferentes especiali-

CROPI 2020 Internacional Congress Ribeirão Preto
terá a maior feira tecnológica do Interior Paulista

Marcado para o início de junho o evento e sua atual diretoria irão reunir profissionais e empresas nacionais
e internacionais promovendo um grande encontro científico e tecnológico

dades e regiões do País, 40 palestrantes e mais
de 57  empresas expositoras, responsáveis em
promover o intercâmbio dos grandes avanços ci-
entíficos atuais", priorizando as principais solu-
ções odontológicas clínicas e tecnológicas para
se obter o melhor dos resultados", comenta o
Prof. Dr. Ronaldo Silva.

"Quero compartilhar esse momento da 11ª
edição do CROPI, com toda categoria e de-
mais profissionais do ramo, que além de ofe-
recer conferências de excelência, com um time
de ministradores de alto padrão, de renome
nacional e internacional, o congresso também
contará conforme seu modelo estrutural, com
uma feira tecnológica, a maior do interior pau-
lista, com empresas de renome na área odon-
tológica proporcionando  aos profissionais
atualização com amplo suporte científico. Co-
memorando 22 anos de CROPI, posso afirmar
categoricamente, que o sucesso de todas as
edições estão atribuído as ações coletivas en-
tre empresas e profissionais e associações de
classe, que  juntos cada vez mais,  elevam a
ciência odontológica a níveis da mais alta es-
cala ", afirma o presidente do comitê, Prof.
Dr. Ronaldo Silva.

Vale ressaltar, que quem passar pelo CROPI
2020, terá acesso a toda evolução clínica e
tecnológica, nas  áreas de Oclusão, Estética,
Harmonização Orofacial,  Reabilitação, Peri-
odontia e Implantologia Oral, e a um amplo

Confira edições anteriores: www.cropi.com.br
Informações: (16) 3797 8080 ou (16)99182 9300 - #EUVOUNOCROPICROPI 2020 - Faça parte dessa história!

conteúdo científico direcionado especifica-
mente para toda classe, contemplando des-
de dentistas iniciantes, até especialistas de
áreas distintas, numa visão contemporânea

completa da Odontologia, direcionando os
profissionais ao caminho da ciência, através
de  trabalhos científicos e evidências clíni-
cas.

Registros da edição anterior, 20 anos do evento, 10a edição do CROPI.
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Neuza Nunes de Jesus
GENTE QUE FAZ NA APCD-RP

Sempre com um sor-
riso largo, Neuza Nunes
de Jesus há 13 anos cui-
da de manter limpa e
acolhedora a APCD Ri-
beirão Preto. Com horá-
rio flexível, mas sempre
antes das 7 da manhã, ini-
cia sua jornada diária, cui-
dando de deixar o local
adequado para mais um
dia  de atividades na As-
sociação. Dividindo o tra-
balho com uma colega,
seu dia começa prepa-
rando  a recepção, a clí-
nica e sala de pacientes
para receber professores, alunos  e pa-
cientes.

“Como quem prepara a casa para re-
ceber todos, eu e minha parceira, abrimos
a Associação, deixamos tudo certinho para
o uso dos profissionais no tratamento das
pessoas”, diz Neuza Nunes, acrescentan-
do ter sido muito bem treinada ao ser
admitida em 2003, a convite do Dr. Pe-
dro José Bistane, então presidente da
APCD-Ribeirão Preto.

“Quando entrei aqui fui muito bem ori-
entada para fazer meu trabalho com o
capricho e cuidado,  na clínica sempre usan-
do luvas, toucas e máscaras, diz ela.

Os olhos de Neuza brilham ao falar
tanto  de sua  vida pessoal quanto pro-
fissional.

“Só tenho de agradecer a Deus por tudo.
As portas foram se abrindo e eu fui apren-
dendo e fazendo meu trabalho. Agradeço
a todos que me deram e continuam me
dando oportunidade de trabalho aqui na

APCD”, comenta acres-
centando, “amo traba-
lhar! Gosto muito do que
faço aqui, onde conheci
muita gente e fiz muitas
amizades”, diz ela.

Trajetória: Filha de
lavradores, Neuza Nunes
de Jesus é mineira, nas-
cida e criada na peque-
na e pacata cidade de
Matalvânia (15 mil habi-
tantes), localizada no nor-
te de Minas Gerais, onde
sempre participa das fes-
tas de fim de ano.
Filha de Teodomiro Nu-

nes de Souza e Leandra Ferreira dos San-
tos (ambos in memoriam), é a oitava dos
doze filhos do casal. Aos 7 anos de ida-
de, perdeu sua mãe, que  faleceu ao dar
à luz a sua irmã caçula. Criada em sítio
próximo a cidade,  os irmãos homens
mais velhos estudaram em internato pró-
ximos. Ela  passou, juntamente com os
irmãos mais novos,  a acompanhar o pai
para a “ roça”. Enquanto brincavam o pai
arava e  cuidava das plantações: arroz, fei-
jão, mandioca e milho. Havia pomar, a  horta,
galinhas, porcos e até vacas leiteiras.

“Minha infância foi maravilhosa, com
muitas brincadeiras, pic-nics, andando a
cavalo, de carro de boi, nadando no rio.
Muita coisa para comer, frutas fresquinhas,
apanhadas no  pé. Mas estudar, só pude
aqui, inclusive, para dar exemplo aos fi-
lhos”, diz ela.

Aos 13 anos com a aprovação do pai
passou a trabalhar como babá na resi-
dência de Noraldina Brito, diretora de

escola, onde cuidava de 3 crianças. Elas
cresceram e Neuza foi aprendendo tudo:
limpar, lavar, passar e  cozinhar. “ Foi
muito bom, tive orientação e aprendi mui-
ta coisa. Lá permaneci até os 19 anos,
quando saí para me casar”, conta Neuza.

Desde que casou com seu, então, ma-
rido Josué Rodrigues e teve três filhos,
foi indicada pela ex-patroa e passou a
trabalhar como servente da escola estu-
dual enquanto os filhos ficavam aos cui-
dados da avó paterna.

Em janeiro de 1994, preocupada com
a continuidade dos estudos e oportuni-
dade de trabalho dos filhos, mudou-se
para Serrana, em uma semana tinha  sido
contratada como bábá em Ribeirão Pre-
to e conseguido vaga para os filhos na
escola. Tempos depois, trabalhou fazen-
do serviços gerais em residências, uma
delas com a família Bistane e, em 2006,
foi contratada para serviços gerais na
APCD-RP, onde permanece até hoje.

Ficou casada por 29 anos, depois aca-
bou se separando. Hoje a família cres-
ceu, dois de seus três filhos, já casados
lhe deram cinco netos.‘Me sinto muito bem
ao ver meus filhos trabalhando, com suas
famílias, como eu queria. Todo domingo
almoçam em minha casa, e é uma festa.
Valeu a pena!,”frisa Neuza.

Embora já aposentada, continua atu-
ando na APCD-Ribeirão Preto.

“Aqui o cuidado com a limpeza é bem
maior, mas, gosto do que faço, do movi-
mento e das pessoas. Me dou bem com
todos, sempre fui assim. A APCD-RP, hoje,
é mais minha casa do que minha própria
casa. Aqui passo a maior parte de meu tem-
po e me sinto muito bem”, conclui ela.

APERFEICOANDO SEMPRE

 Sou natural de Cajuru, onde cresci
vendo meu pai, o cirurgião dentista, Ri-
cardo Hizbek Monti atuar e foi acompa-
nhando seu trabalho que, ainda na in-
fância, me apaixonei pela Odontologia,
desde então já sabia o que queria ser.

Fiz a Faculdade de Odontologia da
UNAERP, onde me graduei em 2016, pas-
sando  a atuar em Cajuru, no consultó-
rio junto de meu pai. Isso por lado faci-
litou meu acesso ao mercado, mas por
outro a clientela acostumada com a qua-
lidade de atendimento e desempenho
dele, com mais de 30 anos de experiên-
cia, tem o mesmo nível de exigência, o
que para mim se tornou um saudável de-
safio.

A especialidade que sempre me fas-
cinou sempre foi cirurgia e para atender
essa clientela decidi me preparar devi-
damente para oferecer uma Odontolo-
gia de excelência. Associado APCD-Ri-
beirão Preto desde o início de minha vida
acadêmica, para poder participar do CI-
OSP, das Quartas Científicas e cursos de
imersão, aqui fiz os cursos para ampli-
ar meus conhecimentos e experiência
prática.

Como já conhecia a capacidade e a
didática do professor Brufato Ferraz de-
cidi fazer o curso de Endodontia com
ênfase em rotatórios. Curso agregador,
os professores Brufato e Artur Martini
capacitados, profundos conhecedores,
muita prática. Aprendi muito!

Rafael Marques Monti
O Cirurgião-dentista quer se aprofundar, cada vez mais, em Implantodontia e Prótese sobre

Implante. Está terminando o Curs de Especialização em Implantes.
Fiz também o curso de Cirur-

gia Avançada com o professor
Jorge Liporaci, realmente enri-
quecedor, excelente didática, pri-
orização da prática, saí prepara-
do para realizar com segurança
as cirurgias avançadas.

Paralelamente, desde o início
de 2018, estou fazendo o Curso
de Especialização em Implante ,
com término no ínicio de 2020.
Os profs Drs Jorge Liporaci e
Rafael Faeda são professores
sérios, capacitados. Execelente
embasamento em áreas que se
complementam e permitem re-
abilitar o paciente, o que me traz
muita satisfação, seja com a En-
dodontia, as cirurgias maiores e
menores ou com implante. O
curso de especialização em Implante pro-
porciona uma abordagem abrangente,
experiência ampla e nos capacita para
atuar oferecendo uma Odontologia de
excelência. A clientela está cada vez mais
exigente, com certeza, o mercado no fu-
turo será do especialista.

Na primeira quinzena de outubro, fiz
o Curso de Bichectomia, cirurgia para
restaurar a parte funcional, entretanto,
com ganho estético. O prof. Levy Nunes
nos trouxe sua experiência adquirida há
mais de duas décadas, e apresenta a téc-
nica aperfeiçoada ao longo do período.
Um procedimento simples para quem faz

as cirurgias
avançadas.

Em nossa clí-
nica, os procedi-
mentos de Orto-
dontia, Estética e
clínica a geral,
são feitos por
meu pai e eu
atuo fazendo
Endodontia, Im-
plantodontia a e
Prótese. Essas
são especialida-
des que se com-
plementam, gos-
to muito das três
pela diferença
que faz na vida
do paciente. A

Endodontia, que tira a dor, hoje é feita,
sem causar traumas, sem dor, rapida-
mente e eficazmente, em no máximo
duas sessões.  E as cirurgias gerais avan-
çadas, implante e a prótese possibilitam
reabilitar o paciente, deixando tudo bo-
nito e funcional. É muito bom ver o re-
sultado final restaurador.

Vou continuar nestas áreas da Odon-
tologia, para o futuro o propósito é se
aprofundar, cada vez mais, nestas espe-
cialidades, especialmente na área de
Implante e prótese sobre implante, para
oferecer aos pacientes, sempre, uma
Odontologia de última geração.

Sempre com um sorriso largo e disposição para o trabalho, a mineira Neuza Nunes veio para Ribeirão
Preto em busca de melhoria de vida para seus filhos. Hoje com a família estruturada, atua na  APCD-RP.

 O1/11
 Rodrigo Antonio Mercadante Silva
03/11
José Carlos P. Amparado
Roberta Mara Fernandes da Silva Nunes
04/11
Carlos César Carnassa
Fernanda Vicioni Marques
Guilherme Tramonte Pedro
Katia Regina Miyoshi
05/11
Edmar Ricardo Pozzobon Christovam
Paulo Kroll
06/11
Sérgio Luiz Volpon
07/11
Michelli Menezes Sobreiro
08/11
Albertina Maria de Moura Melo
Kamila Bastos Silva
Solange Aparecida Bordini Perón
10/11
Chrislaine Costa Nogueira de Souza
11/11
Edvard Fernando Zaparolli
Marcia Pavan Pedroso
Patricia de Padua Ferreira Chaguri
Ricardo Cantarelli Amprino
Rita de Cássia Maiello
Robson Morais Marques
13/11
Camila Porto Capel
Regina Maura Fernandes
Sabrina de Azevedo Piccinato
14/11
Frankie Pitta
16/11
Emanuel Soares de Souza
Lais Karut Medeiros
Eloisa Rodrigues Maffeis Javaroni
Patrícia Mayo Fernandes Santana
17/11
Fernando César Franco
Marilia  Andrade Figueiredo de Oliveira
Thalma Soares Nunes
18/11
Anderson Campioni Jaquinta
José Augusto Gomes Pereira de Oliveira
Rogério Bombig
Stéphanie Francoi Poole
19/11
Carlos Eduardo Zaparolli
Elaine Cristina Voltolini Pontes
Fernanda Carlos Katafuti
Fernanda Fernandes Carvalho
Rosane Granusso
20/11
Rafael Marques Monti
Sérgio Augusto Ravelli
21/11
Thales Rosolen
Celso Barcelini Junior
22/11
Joice Camargo da Silva
 Mariana de Souza Carneiro
Patricia Dezem Amorim
Patricia Almeida Curyfolo
23/11
Gilson Piantino Silveira
Ronaldo Tamanini
25/11
Daniela Ferreira Kakumu
Caio Zangirolami
  27/11
Carmem Maria Ávila Dutra
Marina Helena  Russo
28/11
Adriana Keli Bertolo Couto
Sheila da Silva do Carmo
29/11
Renata Guerreiro Nascimbem
Marcia Regina Saran Vezzani
30/11
Flávia Reis de Oliveira Lutti
Joseane Maria Dias B. Mantov
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A maior vitrine da Odontologia regional.

INDICA ESPECIALISTA
Seja indicado. (16) (16) 99135.9540

Alugo Sala
Edifício José Fortes Guimaraes

Total  infraestrutura para

MÉDICOS OU DENTISTAS
Instalações elétricas e hidráulicas prontas,

piso de granito, ar condicionado,
dois banheiros, garagem,

armários, móveis, decoração e iluminação.

Tratar:(16)98250-2225

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

Aluguel do 1º mês com descontode 50%

CONJUNTO COMERCIAL
PARA LOCAÇÃO  (307 e 704)

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

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

Fone 16 3635 6320

Fone       16  99797 9017
Email: endoclinica@gmail.com

        CRO 134 793

Especialista e mestre em Endodontia.
Laser em Odontologia. Microscopia

 operatória. Radiologia Digital.

Emanuel Soares de Souza

Rua Conde Afonso Celso, 1809
Jardim América

A maior vitrine
da Odontologia regional

Para anunciar:

16  3629 0628
16  99135 9540

Indica. Seja indicado.
Eis alguns especialistas

 nesta vitrine

Vendo Raio X
Vendo raiox marca Funk, de pé com
rodas e disparo no botão. Em ótimo
estado  funcionando perfeitamente.

R$800,00

 Interessados entrar em contato
(16) 3620-3500

ou     (16) 99175-8818

Aluga-se sala
para Dentista

Alugo excelente sala térrea para den-
tista com armários, ar- condicionado, e
sala de esterilização e baixo condomí-

nio na Av.Sen.César Vergueiro 540,
Jardim São Luiz

Tratar com Dr. Max Bastos
    (16) 99722 8477
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Notícias da
 Confira os cursos da EAP para 2020

Escolha já o seu. Reserve sua vaga

 Cumprindo o seu papel, a
APCD Ribeirão Preto através
da EAP  Dr. Rapahel Baldacci,
continua investindo na educa-
ção continuada.  Para 2020 re-
edita cursos já tradicionais em
sua grade. Como nas edições
anteriores serão incorpora-
dos no programa os últimos
avanços de cada especialida-
de. Com equipes de mestres
e doutores com anos de  ex-
periência acadêmica e clínica.

As vagas são limitadas e
as reservas de vagas e inscri-
ções podem ser feitas na se-
cretaria da APCD-RP, na Av. do
Café, 1080. Outras informa-
ções: (16) 3630 0711.

GRADE DE CURSOS
PARA 2020

São eles os cursos de Ci-
rurgia oral, com prof. Dr. An-
tônio Saad Salomão e equi-
pe; Cirurgia Buco-Maxilo-Fa-
cial com prof. Dr. Jorge Lipo-
raci 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 Suaid e equipe;  Ortodontia com o
prof. Borin Neto e equipe; Curso de Prótese sobre Implan-
te com os profs. Ronaldo Figueiredo de Oliveira e Regis
Peporini e equipe; e Curso de Reabilitação Oral com o
prof. Ronaldo Oliveira, prof. Regis Peporini e Gustavo Pal-
ma Oliveira.

CURSOS DE
ESPECIALIZAÇÃO

Os Cursos de pós-gradu-
ação, aprovados pelo CFO, de
Endodontia, Implantodontia e
Ortodontia em andamento.
Para o curso de especializa-
ção está montando turma. As
outras especilizações ainda a
definar as datas de inscrição
das novas turmas.

 Um dos diferencias dos
Cursos de EAP Dr. Raphael
Baldacci é a priorização  das
atividades clínicas. Dentro
das abordagens o que há de
mais atual em tecnologia e
materiais, voltados  para a in-
corporação, de imediato, no
cotidiano dos consultórios.

"Os cursos têm atingido as
metas propostas pela Escola de
Aperfeiçoamento Profissional ,
atendendo as expectativas dos
cirrugiões-dentistas de desen-
volver uma Odontologia de ex-
celência. Os ministradores,

mestre e doutores, possuem ampla vivencia clínica e acadê-
mica, com vocação para o ensino, compartilham conheci-
mento, técnicas e experiências", ressalta Dr. Regis Peporini -
presidente da APCD-Ribeirão Preto.

INFORMAÇÕES
Os interessados podem obter maiores informações so-

bre 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.

Tendo como ministradores os professores Prof.
Dr. José Antonio Brufato Ferraz e o MS. Artur Ro-
cha Martini, ambos com grande prestígio junto a
classe pela expressiva experiência clínica e aca-
dêmica, o Curso de Ortodontia  vem sendo reedi-
tado há mais de duas décadas, sempre com tur-
mas lotadas. As indicações dos ex-alunos tem sido
fator decisivo para isso. Com ênfase em rotatóri-
os a cada edição os novos recursos são incorpo-
rados no programa do curso. A duração é de cin-
co meses, sendo realizado ás quartas – feiras, se-
manalmente, no horário das 18 às 22 horas.

Os professores Brufato Ferraz e Artur Martini
ressaltam ser objetivo atualizar o profissional clí-
nico, visando o seu aprimoramento para  solucio-
nar, de forma rápida e eficiente, a terapêutica en-
dodôntica de rotina,  habilitando para a realiza-
ção de tratamento de canais.

A priorização das atividades clínicas tem feito
aumentar ainda mais o interesse dos profissio-
nais pelo curso. Ao final do semestre, tempo de duração
do curso, revelam a satisfação e a segurança adquirida
com o aprendizado.

“Estamos sempre trazendo novidades do mercado, novos
sistemas, novas abordagens, sempre atendendo ao interesse
dos próprios participantes do curso”, destaca o professor

Cursos de Pós-Graduação e Aperfeiçoamento estão montando novas turmas

Curso de Endodontia
ênfase em Rotatórios

CURSOS DE
PÓS-GRADUAÇÃO

O Curso de  especialização em Ortodon-
tia ministrado pelo prof. Antônio Borin
Neto e equipe, possui como diferenciais a
metodologia aplicada e no comprometi-
mento dos professores em ensinar, pro-
curando abordar o lado, menos comple-
xo, para se resolver um caso. No progra-
ma a intensificação de aulas laboratoriais,
a abordagem da técnica do arco contínuo
(STRAIGHT WIRE), incorporando o melhor
de outras técnicas para tornar a mecânica
ortodôntica mais dinâmica, facilitando o tra-
tamento.

O curso de Especialização em Implanto-
dontia é ministrado pelos professores  Dr.
Jorge Liporaci e Dr. Rafael Faeda e equi-
pe. Segundo eles, o programa foca o
ensino da Implantodontia de forma pau-
tada nas técnicas e conceitos mais abor-
dados na atualidade, visando o desen-
volvimento do aluno, com estímulo ao
senso crítico, o que permitirá construir
uma carreira de maneira sólida emba-
sada em evidências científicas.

CURSOS DE
APERFEIÇOAMENTO

Curso de Cirurgia -com Dr. José A. Salo-
mão e equipe.

Curso de Cirurgia Buco-Maxilo-Facial. com
o  Dr. Jorge Liporaci e equipe.

Curso de Capacitação em Implantes Os-
seointegráveis. com o prof. Zélio Faeda e
equipe

Curso de Dentística Reabilitadora Estética
com o prof. Dr. André Minto e equipe.

Curso de Endodontia. com os profs. Bru-
fato Ferraz e Artur Martini.

Curso Habilitação em Periodontia.com a
profa. Flávia Adelino Suaid e equipe

Curso de Ortodontia com o  prof. Borin
Neto e equipe.

Curso de Curso de Prótese sobre Implante
com o prof. Ronaldo Figueiredo  de Oli-
veira e equipe.

Curso de Reabilitação Oral com Profs.

Programa completo no site:
www.apcdrp.com.br

Informações na EAP

(16) 3630 0711

Dr. Brufato Ferraz.
“Com a devida orientação e monitoramento colocam em

prática todo o aprendizado e, com isso, ganham segurança
para atuar de imediato no seus consultórios” frisa Artur Mar-
tini.

As inscrições estão abertas para a nova turma de 2020.
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Aperfeiçoamento e

Reserve sua vaga nos Cursos de Aperfeiçoament
Avenida do Café, 1080 - Ribeirão Preto - Fon

CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO

CURSOS CIRÚRGICOS E CLÍNI

DENTÍSTICA REABILITADORA ESTÉTICA
Teórico, Laboratorial e Clínico

Ministradores:  Prof. Dr. André Minto  e Profa. Graciela Mazzei.
       Realização:  Semanalmente, às terças-feiras, das 18h30 às 21h30 .

Duração: 9 Meses/ 108 horas aula.

CURSO DE ENDODONTIA CLÍNICA
 COM ÊNFASE EM ROTATÓRIOS

ÊNFASE EM ROTATÓRIOS
Teorico - clínico

Ministradores: Prof. Dr. José Antonio Brufato Ferraz
e Prof. Me. Artur Rocha Martini.

Duração:  5 Meses. Realização:  semanalmente, às quartas-feiras.
Horário: 18 às 22h.

ORTODONTIA CORRETIVA FIXA
Teórico, clínico  e Laboratorial

          Ministradores: Prof.  Ms. Antonio José Borin Neto,
Prof.  Me. Raul Antonio Pinto Neto.

Duração: 30 meses. Realização:
 mensalmente, às terças e quartas-feiras. Horário : 8 às 17h.

PRÓTESE SOBRE IMPLANTE
Teórico, Clínico e Laboratorial

Ministradores :
Ministradores: Prof. Ms. Ronaldo F. de Oliveira; Prof. Esp. Regis Peporini;
Prof. Esp. Flávio Dalto; Prof. Dr.  Rafael Silveira Faeda e Prof. Me. Zélio Faeda

Duração: 10 meses. Realização: quinzenalmente, às sextas-feiras.
Horário: 14 às 18h.

REABILITAÇÃO ORAL
Teórico, Clínico e Laboratorial

Ministradores: Prof. Ronaldo Oliveira, prof. Regis Peporini
e prof. Gustavo Nogueira.

Duração:  10meses.  Realização:  quinzenalmente aos sábados,
das  8h às 12 h e das 14 às 18h.

CIRURGIA BUCO-MAXILO FACIAL
Teórico-Cirúrgico

Ministradores: Prof. Dr. Jorge Liporaci Jr.,
profª Me Alice Dias Petri.   Duração: 10 meses. Semanalmente, ás

segundas-feiras. Horário: das 18:00 às 22:00 h.

CIRURGIA ORAL E ANESTESIOLOGIA
Teórico, Laboratorial e Clínico

Ministrador: Prof. Dr. José Antonio Saadi Salomão e equipe.
Duração: 10 meses  Realização:  Semanalmente, às quintas - feiras.

Horário: 18 às 22horas.

IMPLANTES OSSEOINTEGRÁVEIS
Teórico e cirúrgico

Ministradores: Prof. Zélio Faeda ; Prof. Dr. Rafael Silveira Faeda;
Prof. Paulo Nogueira Fracon; Prof. Esp. Regis M. Peporini

 e Prof. Esp. Flávio Dalto
     Duração: 10 meses: Quinzenalmente, às sextas-feiras.

Horário: 8 às 14 hs.

CURSOS CLÍNICOS

CURSOS CIRÚRGICOS

.

CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO
PROFISSIONALIZANTE

Credenciados pelo
CONSELHO FEDERAL  DE ODONTOLOGIA

 ESPECIALIZAÇÃO EM ENDODONTIA
MINISTRADORES: Prof. Dr. José A. Brufato Ferraz;

Prof. Me. Artur Rocha Martini, Prof. Dr. Alexandre Bonini,
Prof. Me. Danilo Alessandro Oliveira e Prof. Dr. Alexandre Latuf Najar.

FREQUÊNCIA: Mensal - Quartas, Quintas e Sextas. DURAÇÃO: 24 meses.

ESPECIALIZAÇÃO EM HARMONIZAÇÃO
OROFACIAL

Ministradores:  Prof. Dr Levy Nunes e equipe;
Profa Nicole Bettiol, Profa Dra. Isamara Cavalvanti.

FREQUÊNCIA: mensal - Duração: 18 meses.

ESPECIALIZAÇÃO  EM  IMPLANTODONTIA
Ministradores: Prof. MS e Dr. Rafael Faeda;

Prof. MS e  Dr. Jorge Liporaci Jr e  convidados.
FREQUÊNCIA: Mensal. Duração : 24 meses

Motores e Kits serão fornecidos pelo Curso.

ESPECIALIZAÇÃO EM ORTODONTIA
Ministradores: Prof.  Ms.- Antonio José Borin Neto;

Prof.  Me. Raul Antonio Pinto Neto; Prof.  Me. Mario Lânia de Araújo
e Prof. Me. Arnô Rodrigues Ferreira Junior.
FREQUÊNCIA: Mensal. DURAÇÃO: 36 meses

CURSOS DE IMERSÃO

PERIODONTIA COM ÊNFASE EM
REGENERAÇÃO E ESTÉTICA GENGIVAL

 Teórico e cirúrgico.
Ministradores:  Dra. Flávia Adelino Suaid e equipe.

Duração: 10 meses.  Mensal, as sextas-feiras. Horário: 8 as 18hs.

TÉCNICA LIGHTING CONCEPT LN
 PROF. DR. LEVY NUNES

Teórico e clínico,
Ministrador : Prof. Levy Nunes e equipe. Duração de 12 horas/aula,

das 8 às 20 horas. Programa:  Bichectomia ,  BioModelagem do Malar e
 Lipo Enzimática de Papada.

MASTER EM TOXINA BOTULÍNICA FUNCIONAL
E PREENCHIMENTOS OROMANDIBULARES

Ministrador : Prof. Levy Nunes e equipe. Duração de 36 horas.
Realização: 3 dias, das 8 às 20 horas.

HABILITAÇÃO EM LASERTERAPIA ( CFO)
E CAPACITAÇÃO EM BIOFOTÔNICA NA HOF

Teórico, Clínico.
 Formato: Intensivo. Duração: 70 horas/aula. Programa: procedimentos

  de Laserterapia na Odontologia, com bordagens exigidas pela
Normativa do Conselho Federal de Odontologia (CFO).
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o e Pós-Graduação

mento ou Pós-Graduação  da APCD-Ribeirão Preto
- Fone: (16) 3630-0711 ou eap@apcdrp.org.br

LÍNICOS. CURSOS DE IMERSÃO.

Jorge Liporaci

Regis PeporiniRonaldo Oliveira Brufato FerrazArtur Martini

Rafael  Faeda Zelio Faeda Mauricio Provinciatti André MintoBorin Neto Mario AraujoRaul Antonio Pinto Arnô RodriguesDanilo Oliveira

Professores da EAP: especialistas, mestres e doutores,
com experiência clínica

Pelo sucesso de edições anteriores,
já tradicional na Grade da Escola de
aperfeiçoamento Profissional Dr. Raphael
Baldacci, o Curso de Reabilitação Oral
vem sendo reeditado há mais de 20 anos.
Com abordagens teórica, Laboratorial e
clínica, anualmente o programa incorpo-
ra os últimos avanços atualizando, efeti-
vamente, os cirurgiões-dentistas partici-
pantes tanto em termos de materiais
como em técnicas, as  mais recentes. São
ministradores os profs: Ronaldo Olivei-
ra - mestre e especialista em Implanto-
dontia e Regis Peporini - especialista em
Implantodontia, ambos com ampla ex-
periência clínica. Como professores con-
vidados André Minto - especialista, mes-
tre e doutor em Dentística Restaurado-
ra, Regina Maura Fernandes – mestre e
doutora em Reabiltiação Oral e Maria
Cristina Zucolotto- mestre e doutora em
Reabilitação Oral.

De acordo com Gustavo Palma No-
gueira, coordenador, o Curso de Reabi-
litação Oral tem o objetivo de habilitar
profissionais a diagnosticar, indicar, pla-
nejar e tratar reabilitações orais utilizan-
do as mais variadas próteses que a rea-
bilitação moderna apresenta.

“Associado a uma formação básica es-
sencial, são apresenta técnicas e instru-
mentais visando excelência em oclusão nas
próteses totais, parciais removíveis, fixas e
próteses sobre implante”, salienta o coor-
denador. Tem como público alvo os  ci-
rurgiões-dentistas e graduandos, que já
tenham cursado a disciplina de Prótese

Curso Reabilitação Oral
Apresenta as mais variadas técnicas reabilitadoras e suas indicações, além da interação

entre elas,  para otimizar os resultados dos diversos casos comuns nos consultórios

Dentária.
“No decorrer do curso é feita a apre-

sentação teórica e prática das mais varia-
das técnicas reabilitadoras e suas indica-
ções, além da interação entre elas nos mais
diversos casos de reabilitações, que comu-
mente chegam nos consultórios”, frisa o
prof. Regis Peporini.

“O concluinte do curso sai capacitado
para diagnosticar e tratar com as mais
variadas técnicas, reconhecendo as neces-
sidades de indicação e sabendo indicar o
tipo de reabilitação que o paciente neces-
sita”, pontua o professor Ronaldo Oli-
veira.

A duração é de 10 meses, sendo re-
alizado aos sábados - quinzenalmente
das 08 horas -12 horas e 14 horas - 18
horas.  Carga horária 160 horas/aula. As

“O concluinte do curso sai
capacitado para diagnosticar
e tratar com as mais
variadas técnicas,
reconhecendo as necessidades
de indicação e sabendo
indicar o tipo de reabilitação
que o paciente necessita”

Conteúdo programático:
Fundamentos de Oclusão na Reabilitação Oral. 
Planejamento em PPF e Prótese ultraconservadora.
Preparos, provisórios e moldagem em PPF.
Sistemas Cerâmicos.
Fundamentos Básicos em Próteses sobre Implante.
Planejamento Estético em Reabilitação Oral.
Relações Maxilomandibulares/Prova Funcional/ Estética/Instalação
Pinos intra canais Indicação e Técnica.
Planejamento em Prótese Parcial Removível.
Prótese Total
Dentaduras Imediatas e Pista Deslizante
Restaurações estéticas: Empress, Procera,
Enceram, Cimentos resinosos e convencionais.

reservas de vagas para a nova turma
com início em abril de 2020 podem ser
feitas na secretaria da APCD-Ribeirão
Preto.

Nicole Bettiol José Antº Salomão Rosane LizarelliLevy Nunes Flávia Suaid

Contato para dúvidas:
gustavopalma7@hotmail.com

Isamara Cavalcanti
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Reabilitação dos maxilares atróficos:
Resoluções cirúrgicas e protéticas

Atualmente o sucesso
em Implantodontia estéti-
ca vai muito além da so-
brevivência de implantes
osseointegrados. O enten-
dimento dos aspectos
anatômicos limitantes
(exame tomográfico, pla-
nejamento virtual e protó-
tipo) e o planejamento
protético reverso (aspec-
to extra e intra-oral) são
fatores reais e decisivos
para a melhor opção te-
rapêutica.

Inúmeras possibilida-
des cirúrgicas são citadas
na literatura com altas ta-
xas de sobrevivência. Ba-
sicamente podemos tratar
estas sequelas através
dos enxertos ósseos, im-
plantes inclinados, implan-
tes zigomáticos e/ou com
a associação das técnicas.
Em contrapartida os fato-
res protéticos são escas-
sos na literatura e a análi-
se minuciosa pré-opera-
tória dos aspectos intra e
extra-oral deve prevalecer
para direcionar o correto
posicionamento tridimen-
sional favorecendo os me-
lhores resultados estéticos
e funcionais a longo pra-
zo.

Descrição
do caso clínico

Paciente do sexo femi-
nino, 56 anos de idade,
apresentava atrofia seve-
ra do maxilar, portadora
de prótese total superior
desadaptada. Através do
exame clínico e tomográ-
fico inicial, foram propos-
tas alternativas terapêuti-
cas. A paciente optou por
procedimentos reconstru-
tivos estagiados, iniciados
com enxerto ósseo parti-
culado pela técnica de le-
vantamento de seio maxi-
lar bilateral e após 8 me-
ses com análise tomográ-
fica foram realizados 6 im-
plantes. Após o período de
osseointegração, inicia-
mos o processo de con-
fecção e f inalização da
prótese fixa do tipo pro-
tocolo em acrílico.

CASO CLÍNICO

Cursos de Aperfeiçoamento, Especialização e Imersão na APCD-RP
 Consulte a Grade de Cursos nas págins 10 e 11 deste informativo.

Todas as informações sobre os cursos - calendário, ministradores, objetivo
e programa no no site: www..apcdrp.org.br.

  APCD-Ribeirão Preto - Av. do Café,1080. Fone (16) 3630 0711.

Dr. Daniel Cury e Dra. Fernanda Werneck

Foto e radiografia inicial Prova do rodete em cera e linhas de referência Rodete em cera e montagem em articulador

Montagem dos dentes em cera e prova inicial Confecção e prova do guia multifuncional
Instalação dos implantes após levantamento

de seio bilateral

União dos transferentes de moldagem
Moldagem com silicona de adição

Variotime - Kulzer
Moldagem final com silicona leve e pesada

Variotime - Kulzer

Modelo para montagens dos dentes
e confecção da barra Seleção dos dentes - Premium da Kulzer

Moldagem dos dentes em cera
sobre a barra metálica

Prova dos dentes em cera e da barra Prova da barra
Avaliação estética do suporte labial

e comprimento dos dentes

Acrilização da prótese do tipo protocolo
TPD Julio Amorim - Florianópolis Resultado final  sorriso lateral Resultado final sorriso frontal
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Especiais

 APCD Ribeirão Preto: registrando os fatos e os encontros !

Após os cursos com muita  troca de experiência, energia e conhecimento,
momentos festivos na entrega de certificados

Prof. Vinicius Ramalho recebendo certificado.

Recebendo certificado Larissa Klassman

Profs Brufato Ferraz, Levy Nunes e Artur Martini:
vocação para o ensino.

Sonia Gaku.

CURSO HARMONIZAÇÃO OROFACIAL
Ao apagar das luzes, final de um dia de muitas atividades

na Clínica da EAP, o prof. Levy Nunes do Curso de Harmoni-
zação Orofacial cumprimenta o prof. Artur Martini,  na sequ-
ência assumindo a clínica com a turma de Endodontia. Muita
sinergia e respeito mútuo!

Profs Levy Nunes e Nicole Battiol com turma de curso de inersão em Harmonização Orofacial!
no anfiteatro da APCD-RIbeirão Preto.

Concluído mais um
Curso de Laserterapia
da Professora Rosane

Luizarelli.
Ao final,  Regis

Peporini - presidente
da APCD-Ribeirão

Preto,  fez  a entrega
dos  certificados.

Prof. Artur Martini com a a equipe de Harmonização Orofacial:
Isamara Cavalcanti, Levy Nunes e Nicole Bettiol.

Certificados  do curso de no 605, ministrado
pelo prof. Dr. Levy Nunes.

Levy Nunes com Nicole Bettiol fazendo demonstrações.

Selfie da Profa Isamara Cavalcanti no final do Curso ViP de

Bichectomia, clima festivo na  entrega de certificados.

Cátia Janjácomo  em almoço com seu esposo
Artur Martini, no dia 30 de outubro, comemorando

mais um aniversário.  Parabéns! Felicidades!

Regis e Lizarelli entregam certicado
para o concluinte Nilo Lacerda Júnior.
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Jéssica
Carvalho
e Raquel

Raspe.

 Dia do Cirurgião-Dentista movimenta APCD-RP
O 25 de outubro de 2019 na APCD Ribeirão Preto foi bastante movimentado, produtivo e festivo.

Apaixonados pela Odontologia e acostumados a colocar a mão na massa, nada melhor do que,  no
Dia do Dentista, realizar procedimentos para restaurar sorrisos.  Pois foi assim na Clínica da EAP Dr.
Raphael Baldacci, com os professores e profissionais aperfeiçoandos, atendendo os pacientes, aten-
dendo os casos já triados previamente. Como esse é um dia especial,  os cirurgiões-dentistas foram
recebidos com deliciosas guloseimas - gentileza do Sam`s Clube.  Durante o decorrer do dia, todos
os que passaram pelo espaço social da regional, fizeram a degustação das iguarias.

Á tarde, Regis Peporini - pres. da APCD-RP com a Jornalista Patricia Badessa procederam  os
sorteios dos jalecos oferecidos pela Branco Inverso entre os profissionais que participaram pelo
Facebook. Em seguida Dr. Regis Peporini e Angela Sanchez sortearam vários brindes oferecidos pelas
empresas parceiras: Sam`s Club , Sin Implantes, Dental Virgínia, Neodent, Atelier Karmita Palhais, Espaço
em Branco, Branco Inverso, Dentflex, Dentscler, Aliage/ Gnatus.

Aqui o Dia do Cirurgião-Dentista foi realmente produtivo, com muitos mimos e troca de energi-
as. A todos os parceiros, os agradecimentos pela reciprocidade. Que todo dia seja Dia do Cirurgião-
Dentista promover saúde bucal. Sucesso!

Clínica funcionando a todo vapor. Prof. Rafael Faeda
supervisiona atendimento

Professores  Ronaldo Oliveira, Regis Peporini e Flávio Dalto a postos, acompanhando o atendimento feito pelos cDs participantes dos cursos.
Regis Peporini e Patrícia Badessa

sorteiam jalecos da Branco Inverso

Angela Sanchez, Regis Peporini e Tauane  (Neodent)
entregam brinde para CD sorteado Eduardo Marquesin.

Erica Leite e Angela  Sanchez entregam brindes
para Rafael Lunardello.

E as toucas fizeram sucesso!
Daniela Kakumo  foi a sorteada.

Pedro sabatellau, Angela e Regis entregam brinde
da Dentflex para Dr. Flavio Dalto .

Lene (Sin Implantes), Angela e Regis entregam brinde
 da SIN para CD Elaine Cristina.

 Outra sorteada foi Camila Favero Bonugli, agraciada
com uma caneta da Dentscler.

Teve até quem foi sorteada e parou, só por instantes na
clínica,  para receber o brinde: Cintia Roberta Oliveira.

Aqui todo dia é Dia do Cirurgião-Dentista.No final, um grupo de professores, participantes do Curso e consultores de vendas de indústrias parceiras posam para foto.
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Karina Figueiredo é a consultora
de vendas da DMG na região

Com mais de 20 anos atuando no
setor Odontológico, 13 deles área co-
mercial, Karina Figueiredo dos Santos,
desde agosto está atuando como con-
sultora de vendas  da  DMG Brasil, há
mais de 4 décadas em mais de 80 paí-
ses, facilitando a rotina diária dos cirur-
giões-dentistas com produtos de mar-
cas inovadoras de qualidade feitos na
Alemanha.

Com uma ampla área de atuação,
Karina Figueiredo atenderá uma gama
de cidades no interior do estado de São
Paulo, as cidades da região de Limeira,
Ribeirão Preto, Araraquara, Bauru e Tri-
angulo Mineiro. Na linha de frente dos
produtos da DMG materiais de molda-
gem, resinas compostas, resinas bisacri-
lica, infiltrantes resinosos e registros
oclusais de mordida, entre outros.

Iniciou a apresentação da DMGna
região de Ribeirão Preto, expressiva pela
número de profissionais e pela qualida-
de de atendimento, assim como pela
quantidade de Dentais. Percorrendo a
região tem apresentado a DMG, que
embora esteja no Brasil há 15 anos, ain-

da não é conhecida
por grande parte
dos integrantes da
classe.

“ A DMG é uma
empresa que prima
pela qualidade, dá
suporte aos seus re-
presentantes, assim
como são receptivos
as sugestões, fruto
das constatações no
mercado, isso é mui-
to bom. Por outro
lado,  tem sido exce-
lentes a receptividade,
tanto nas Dentais par-
ceiras, as distribuido-
ras dos produtos,
como nos centros de
estudos e escolas pela
comunidade acadê-
mica e profissionais
em aperfeiçoamento”,
pontua ela.

Conhecida pelo
sua atuação profis-

sional na APCD-Ribeirão Preto, Karina Fi-
gueiredo esteve na APCD-RP para apre-
sentar alguns dos produtos nos cursos
de Dentística e Proótese sobre Implan-
te.

“ Essa é uma forma dos integrantes da
classe terem acesso a esses materiais de
alta performance, possibilita fazer uso dos
mesmos, gerando experimentação”, salien-
ta ela, acrescentando estar sendo muito
bem recebida pela classe.

“Essa parceria com a  APCD-Ribeirão
Preto é extremamente relevante, pois a re-
gional se concentra um número expressi-
vo de profissionais que farão a degusta-
ção dos produtos. Eles estão com foco na
atualização científica e tecnológica, são
bem receptivos e abertos as inovações”,
conclui ela

Contatos com Karina Figueiredo:
    (16) 99206 4341

DMG do Brasil:
Rua Estados Unidos, 198

Jardim Paulista
São Paulo - SP.

Radiologia Jardim participa de eventos da classe
A Radiologia Jar-

dim visando sempre
a  proximidade dos
seus pacientes e par-
ceiros, e a qualidade
dos serviços e aten-
dimento, tem se feito
presente nos eventos
voltados para a clas-
se. Recentemente par-
ticipou do Congresso
Ortogotardo, evento
para ortodontistas da
cidade e região.

De 19 a 21 de Ou-
tubro participou da
Jornada Odontológi-
ca de Ribeirão Preto
- 41ª JORP , realizada
no  Campus da USP,
onde recebeu os acadêmicos e profissi-
onais, entre eles Regis Peporini - pres.
da APCD-RP e  Artur Rocha Martini- di-
retor tesoureiro -

No da 24 e 25 de outubro voltou a
interagir com a classe  no evento pro-
movido pela Ortogotardo, no Anfitea-
tro da Interdental: “Dois dias com Alber-
to Consolaro”, uma referência na Odon-
tologia, que enfocou os avanços e ques-

tionamentos na prática para todas as es-
pecialidades odontológicas.

Ao longo de sua história de quase
seis décadas, a Radiologia Jardim fez
grandes investimentos na estrutura físi-
ca da empresa e na renovação de tec-
nologia, incorporando, o que há de mais
avançado no mercado.

Recentemente, em cima de novo pro-
jeto arquitetônico, adequado para a

modernização da empresa, o espaço foi
totalmente remodelado e ampliado, hoje
com 300 m2, para maior funcionalidade
no processo de atendimentos e para o
conforto dos clientes.

Aparelhada para possibilitar o diag-
nóstico mais preciso possível, está sem-
pre atualizando tecnologia, hoje conta
com 6 novos aparelhos, são eles:  o CS
8100 3 D CareStream específico para in-
dicações de Endondontia, um tomógra-

Regis Peporini e Artur Martini  no estande da Radiologia Jardim Fernando e Patricia Jardim com Alberto Consolaro e Eduardo Gotardo.

fo o iCAT Next Generation, um Aparelho
Panorâmico OP300, líder e referência
mundial em imagem, Rx Periapical Focu,
alta frequência – imagens mais nítidas,
Scanner Intrabucal CS3600, conforto e
tecnologia, e Impressora 3D.

Radiologia Odontológica Jardim
Unidade I: Rua Visconde de Inhaúma,

571, Centro / Ribeirão Preto-SP.
Unidade II – Av. Dom Pedro, 521,

Ipiranga / Ribeirão Preto-SP.
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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

Fale com o Técnico ou Consultor de Vendas.    FELIZ DIA DO DENTISTA!

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

(16) 3236 7640

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 18:00.
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VITRINE Odonto
Fale com o Técnico ou Consultor de Vendas.     FELIZ DIA DO DENTISTA!

Haydee Ribeirão Preto
Rua Cavalheiro Torquato
Rizzi, 1260 - Jardim Iraja

fone (16) 3621 3244

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

 A qualidade HAYDEE faz a diferença em todos
os projetos personalizados, funcionais, ergono-

mia e beleza.  Praticidade e economia.

SORRIR SÓ FAZ BEM!
Parabéns aos profissionais que tornam os sorrisos

 mais belos! Feliz Dia do Dentista !
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Estaremos abertos até o dia 21 de Dezembro
Cobrimos qualquer oferta!

 CONFIRA NOSSAS OFERTAS DE  FINAL DE ANO!!!
APROVEITEM NOSSOS PREÇOS!!!


