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EAP a todo vapor terminando os Cursos
Novas turmas sendo montadas para 2020
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RETROSPECTIVA
Aconteceu na

Odontologia e na APCD
Ano com muitas conquistas para a

Odontologia e muito produtivo na APCD-
Ribeirão Preto. A Eap funcionando a todo
vapor, com a maioria dos cursos com
turmas lotadas, além dos cursos de imer-
são e palestras, trazendo para a Associ-
ação os profissionais interessados nos
avanços da ciência.
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O CIOSP é um dos
maiores e mais res-
peitados eventos de
Odontologia do mun-
do, e que se supera a
cada ano em 2020,
será ainda maior com
uma área de  65.000
m2. O 38º CIOSP será
realizado de 29 de ja-
neiro a 1 de fevereiro,
das 10 às 20 horas, no
Expo Center Norte –
em São Paulo. Progra-
me,  participe!

CIOSP 2020: ainda maior
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Maria Luiza Santiago
Determinação e amor à profissão

Página 6

ARTIGO
Bertinho Scandiuzzi

Ribeirão Preto é a terceira no Estado
de São Paulo em Odontologia
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Veja mais!

Curso de ORTODONTIA
Aperfeiçoamento
e especialização

Um dos primeiros cursos a ser lan-
çado pela escola, o Curso de Aperfeiço-
amento em Ortodontia com 30 meses
de duração, 570 horas, dá a base para
o cirurgião-dentista para atuar como
Ortodontista.

O Curso de Especialização em Orto-
dontia, com carga horária de 1500 ho-
ras aulas, duração de 36 meses tem um
programa voltado para uma Ortodontia
avançada.  Informações: (16) 3630 0711.

Grade de Cursos

Cursos de Aperfeiçoamento
Cursos de Pós-Graduação

Cursos de Imersão

No Detalhe
Cursos de Ortodontia

Página 9, 10 e 11

Em ritmo acelerado os cursos da EAP
Dr. Raphael Baldacci intensificam as ati-
vidades na clínica no final de ano.. A mai-
oria dos cursos anuais serão encerra-
dos até dia 15 de dezembro.

Em 2020, a partir de fevereiro e mar-
ço teerão início os cursos com as novas
turmas. Com periodicidade semanal, ou-
tros mensal, os cursos de aperfeiçoa-
mento serão realizados no decorrer do
ano. Já os cursos de especialização tem
duração de 36 meses. Em todos os cur-
sos são priorizadas as atividades clíni-
cas.  Aproveite e faça sua atualização.

Informações:  (16) 3630 0711.

Que o Natal seja

 muito mais do que
 uma noite simplesmente feliz...
 Que sua fé se renove!

 E que o ano de 2020
 seja ainda melhor,
 com muitos sorrisos! Ribeirão Preto

Cirurgiões-Dentistas em reciclagem fazem atendimento a pacientes na Clínica da EAP Dr. Raphael Baldacci.
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POLÍTICA

Dr. Regis Peporini - presidente da APCD-Ribeirão Preto

Missão cumprida

Aconteceu na 10ª EXPOSAÚDE
Nos dias 21 e 22 de Novembro aconteceu a 10ª

Edição da EXPOSAÚDE promovida pela Secretaria
Municipal de Saúde de Ribeirão Preto. O evento
teve como objetivo  evidenciar as experiências bem
sucedidas nas unidades de saúde e das pesquisas
aplicadas para a prática no SUS. Em Meio a inúme-
ros trabalhos de extrema qualidade que foram apre-
sentados, destacamos a participação de uma das
Integrantes da Equipe Técnica da Divisão Odonto-
lógica da SMS, chefiada pelo Dr. Artur Rocha Mar-
tini.

A Dra. Adriana da Costa Botelho Cirurgiã-Den-
tista da SMS que divide a Coordenação do PET-
Saúde Interprofissionalidade com a Profa. Aldaísa
Cassanho Forster Médica docente da USP, explica
que o programa  visa mudanças curriculares nos
cursos de graduação na área da saúde, fomentan-
do a integração ensino-serviço, objetivando formar
profissionais com perfil adequado para atuar na
Atenção Básica de Saúde.

O Painel desenvolvido por autoras das duas ins-
tituições (SMS E USP) mostra o Histórico das Edi-
ções anteriores do PET-Saúde  e dá maior enfoque
na atual edição que trabalha a interprofissionalida-
de.

Segundo a colega, “ver a Odontologia inserida
dentro do serviço de forma ativa e produtiva nos
deixa muito felizes. Temos que ter em mente que ne-
nhuma das profissões deve se sobressair em detrimento
de outras. Toda a Equipe Multiprofissional que tem a
Capacidade de trabalhar na Interprofissionalidade, terá
maior eficácia e ampliação na linha de cuidado dos
indivíduos.

Cada profissão contribui com sua bagagem teóri-
co/prática, e cada profissional carrega consigo sua
competência transversal, trazendo fortalezas para essa
Grande Equipe de Saúde, e quem ganhará certamen-
te será a População atendida pelo nosso serviço de
saúde.

Eis que chega dezembro anunciando o final de ano
e, mais uma vez, naturalmente, ao mesmo tempo que
nos preparamos para as festividades e confraterniza-
ções, somos levados a fazer uma  reflexão e retros-
pectiva de mais um ano que passou. E como passa
rápido. Eis a razão para traçarmos metas, desenvolver
os projetos para depois, na dinâmica do dia a dia cor-
rido da vida moderna, ser incansáveis e determinados
perseguindo as metas.

Foi exatamente por isso que fizemos aqui na APCD-
Ribeirão Preto e chegamos ao final do ano com o sen-
timento de missão cumprida, os cursos rodando a
todo vapor, de forma harmoniosa e produtiva, resol-
vendo os novos casos triados previamente, sempre
inserindo novas descobertas tecnológicas e científicas.
Os professores compartilhando seus conhecimentos e
experiências com os profissionais participantes dos
cursos e, dentro da dinâmica da escola, recebendo os
representantes das indústrias que apresentam novos
materiais, equipamentos e técnicas. Esse ano muitas
inovações foram incorporadas aos cursos, algumas
delas apresentadas por professores convidados.

Por outro lado, várias foram as conquistas, logo no
início de 2019, o Conselho Federal de Odontologia,
trouxe novas perspectivas para os cirurgiões-dentis-
tas, com algumas resoluções, entre elas o reconheci-

mento da Harmonização
Orofacial como especiali-
dade. Para nós da APCD-
Ribeirão Preto, como para
outras regionais da APCD,
proporcionou a oportuni-
dade de lançar o Curso de
Especialização em Harmo-
nização Orofacial, aqui hoje
uma realidade, com a co-
ordenação geral do prof.
Levy Nunes, uma referên-
cia mundial no assunto.

Os programas dos cur-
sos foram desenvolvidos
como proposto e, ao fin-
dar do ano, só nos resta
comemorar e agradecer a
todos que colaboraram para isso: funcionários, pro-
fessores, monitores, fornecedores, parceiros em geral
e, de forma muito especial, ao associado,  que é a
razão de ser de tudo isso!

Que neste natal renasça no coração de cada um a
fé e, com esperança renovada, que  2020 traga novas
perspectivas para todos nós: saúde, paz, prosperida-
de.  Abraço a todos!

 Dra. Adriana da Costa Botelho

Com a palavra
Bertinho Scandiuzzi

Com a palavra
Bertinho Scandiuzzi

Ribeirão
Preto é a
terceira no
Estado de
São Paulo
em Odon-
tologia

Ribeirão Preto é a terceira no Estado de São Paulo
em Odontologia.  Motivo de orgulho para todos nós
que dedicamos nossa vida profissional à odontologia,
foi anunciado  neste mês passado que Ribeirão Preto
conquistou o terceiro lugar no Prêmio Estadual de Saú-
de Bucal – 2019, no ranking das cidades do Estado de
São Paulo, com mais de 500 mil habitantes, que mais
investiram na implantação e efetivação de políticas pú-
blicas de saúde bucal no último ano.

As vencedoras foram selecionadas segundo critéri-
os como financiamento em saúde, assistência odonto-
lógica básica e especializada, remuneração na atenção
básica e educação permanente.

A cidade está atrás apenas  de  São Bernardo do
Campo e Guarulhos, respectivamente. Recebeu nota e
mostra que o esforço da equipe odontológica da nos-
sa rede pública  está no caminho certo.  Muita coisa já
foi feita. Reestruturação dos processos administrativos,
de atendimento, novo CEO -Centro Especializado em
Odontologia, profissionais capacitados, empenhados
com o ofício, filas  de espera que e stavam travadas,
agora andam, atendimento de primeira categoria.

Estar entre os primeiros do Estado em Saúde Bucal
é muita satisfação e orgulho para todos nós que luta-
mos incansavelmente em defesa da saúde bucal da
população em geral.  É o resultado do esforço, de mui-
to trabalho, com  reorganização, reavaliação de todos
os processos que estão sendo desenvolvidos desde
2017, revendo metas  e consequentemente, transpondo
obstáculos que antes, pareciam intransponíveis! Ou as-
sim queriam! Como homem público, político e antes de
mais nada, cirurgião dentista parabenizo toda equipe

de Cirurgi-
ões Dentis-
tas, Auxilia-
res de Saúde
Bucal e pro-
f i s s i o n a i s
que fazem
parte da ca-
deia de aten-
d i m e n t o
odontológi-
co de Ribei-
rão Preto!
Em 2020, pri-
meiro lugar!
Vamos à
luta!

“Como homem público,

político e antes de mais

nada, cirurgião dentista pa-

rabenizo toda equipe de Ci-

rurgiões Dentistas, Auxilia-

res de Saúde Bucal e profis-

sionais que fazem parte da

cadeia de atendimento

odontológico de Ribeirão

Preto!
     Bertinho Scandiuzzi



3Ribeirão Preto, Dezembro de 2019

Aconteceu na Odontologia
e na APCD-Ribeirão Preto

Principais fatos e fotos registrados no Jornal da APCD-Ribeirão Preto, através das principais

manchetes uma Retrospectiva dos fatos e fotos mais relevantes no decorrer de 2019.

Ano com mui-
tas conquistas para
a Odontologia e
para a classe e
como não poderia
deixar de ser, ano
muito produtivo na
APCD-Ribeirão Pre-
to. A Escola de
Aperfeiçoamento
Profissional funci-
onando a todo va-
por, com a maioria
dos cursos com
turmas lotadas e
os cursos de imer-
são trazendo para
a Associação pro-
fissionais interes-
sados nos avanços da ciência.

Com a normativa do Conselho Fede-
ral de Odontologia anunciada em janei-
ro no CIOSP e com a regulamentação
dos Cursos de Especialização em Har-
monização Orofacial, a EAP promoveu,
no decorrer do ano vários cursos de
imersão sobre Harmonização, com en-
foques diversos, como aplicação de bo-
tox, preenchimento e bichectomia, pro-
porcionando aos interessados nesta área
da Odontologia os primeiros contatos
com a disciplina.

Sempre acompanhando os avanços
e visando atender os apelos dos associ-
ados, a APCD-Ribeirão Preto, saiu na
frente, lançou o Curso de Especialização
em Harmonização Orofacial, iniciado em
setembro de 2019, com especializandos
entusiasmados com os recursos da Har-

monização Orofacial  disponíveis para
atender os apelos dos clientes/pacien-
tes.

No decorrer do ano foram realiza-
dos muitos cursos de imersão, entre eles
o Curso de Habilitação em Laserterapia
(CFO) e Capacitação em Biofotônica na
HOF. As quatro edições feitas no ano fo-
ram coroadas de sucesso, pelo nível do
Curso e dos novos habilitados, interes-
sados em oferecer a clientela uma Odon-
tologia de excelência.

A classe esteve representada em en-
contros científicos, sociais e políticos,
através do Dr. Regis Peporini – presiden-
te da APCD-RP.

A Regional da APCD cumpriu seu pa-
pel de manter unida a classe, represen-
tando e proporcionando aos associados
oportunidade de reciclagem profissional.

Início do curso de Especialização em HOF.

Inaugurado Centro de Especialidades Odontológicas

Comissão Organizadora  da Festa Junina da APCD-RP

Atividades na clínica da EAP Dr. Raphael Baldacci

As principais manchetes do Jornal
da APCD-Ribeirão Preto em 2019

JANEIRO: Aconteceu o 370  CIOSP - O Congresso contemplou o tema: Educa-
ção,  Pesquisa e Excelência Clínica.
CROSP participou  da apresentação Global do programa Bem estar. O progra-
ma ao vico foi realizado no Parque  Dr. Luis Carlos Raya,,em Ribeirão Preto.

FEVEREIRO : CFO anuncia resoluções para atualização da relação Cirurgião-
Dentista e paciente. Reconhece a Harmonização Orofacial como  especialidade.
Proíbe a inscrição e o registro de alunos egressos de cursos de ensino a distân-
cia.
APCD-Ribeirão Preto participa das reuniões no CIOSP, mais uma vez um su-
cesso. Dr. Regis Peporini representou a classe nas reuniões classistas e políticas.

MARÇO : Centro de especialidades odontológicas – CEO é inaugurado
Atendimento no CEO da Rua Minas, nos Campos Elíseos será tem três turnos.
A Mulher na Odontologia. Estima-se que 70 % dos novos profissionais de
Odontologia, entrando no mercado, é de mulheres.

ABRIL : Muita movimentação na APCD  Ribeirão Preto. Novas turmas  inician-
do os cursos em março promove interação de professores e alunos.

MAIO : Realizada Conferência Municipal de Saúde de Sertãozinho.Tema cen-
tral “Democracia e Saúde: Saúde como Direito e Consolidação e Financiamento
do SUS
Curso de Laserterapia e Biofotônica Orofacial habilita mais uma turma. Uma
semana de muito aprendizado   e muitas atividades práticaDupla certificação.

JUNHO: Regional da APCD de  Jaú sedia  reunião do CORE. Presidida
por Dr. Renato Berro e  membros da diretoria do CORE contou com representan-
tes de várias regionais , entre eles, Dr. Regis Peporini - pres. da APCD-RP.
Coordenação da Fiscalização do CROSP. A equipe de fiscalização da Ma-
crorregião 2 B, coordenada pelo Dr. Fabrício de Jesus Chemello, onde já funciona
a Delegacia Seccional do CROSP , na sede da APCD - região de Ribeirão Preto.

JULHO: Reunião das Macros 4 e 5 do Core em Ribeirão Preto. A
APCD-RP sediou, no dia 29 de junho, a reunião das macros 4 e 5 da APCD (CORE).
Estiveram presentes as lideranças da central e do CORE.

AGOSTO: Novos cursos têm início em agosto. Início de cursos semestrais e de
imersão.
Festa Junina é um sucesso! Mais uma vez, agradou a todos, no Espaço de
Eventos da Igreja Santa Teresinha, na Ribeirania.

SETEMBRO : Tem inicio a Especialização em Harmonização Orofacial. Turma,
interessada na nova especialidade,  lotada
Dr. Luis Fernando Jardim assume como delegado CROSP. Responde pela sec-
cional de Ribeirão Preto do Conselho.

OUTURBRO  : Cirurgião-Dentista comemora conquistas e continua encaran-
do desafios. O reconhecimento da Harmonização Facial como especialidade foi
uma das conquistas
Nova parceria APCD-RP X NGA. Com a iniciativa a APCD-RP  facilita a contrata-
ção dos serviços de coleta de lixo nos consultórios pelos associados.

NOVEMBRO : Mais interação profissional na EAP da APCD-Ribeirão Preto
Curso de Toxina Botulínica e Preenchimento Orofacial  e de Bichectomia e exten-
sificados proporcionaram encontros e trocas de experiências entre professores,
especializandos e aperfeiçoandos.
CARAVANA APO CIOSP. APCD Ribeirão Preto promove mais uma Caravana ao
CIOSP

DEZEMBRO : Ribeirão Preto recebe prêmio pela conquista terceiro lugar no
Estado em Odontologia. O Prêmio Estadual de Saúde Bucal – 2019 é promovido
pelo CRO.

Ano muito produtivo para a Odontoliogia
no país e também para a  APCD-Ribeirão Preto

, .
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Ribeirão Preto conquistou o terceiro
lugar no Prêmio Estadual de Saúde Bu-
cal – 2019, promovido pelo CRO, no
ranking das cidades do Estado de São
Paulo, com mais de 500 mil habitantes,
que mais investiram na implantação e
efetivação de políticas públicas de saú-
de bucal no último ano.

A premiação teve por objetivo con-
templar as prefeituras que se destaca-
ram pela implementação e efetivação de
políticas públicas em saúde bucal em
2018. Os vencedores foram seleciona-
dos de acordo com critérios como Fi-
nanciamento em Saúde, Controle Social,
Política Municipal de Saúde Bucal, Assis-
tência Odontológica Básica, Assistência
Odontológica Especializada, Promoção
em Saúde Bucal, Vigilância em Saúde,
Quadro de Pessoal, Remuneração na
Atenção Básica e Educação Permanente

Ribeirão Preto recebeu nota 61,5, fi-
cando atrás apenas de São Bernardo do
Campo e Guarulhos.

“Estar entre os primeiros do Estado em
Saúde Bucal é muita satisfação e orgulho,
para toda a equipe de odontologia de Ri-
beirão Preto.  Com muito trabalho, orga-
nizando processos e revendo algumas me-
tas, conseguimos vencer os obstáculos. A
equipe de cirurgiões-dentistas e auxiliares
de saúde bucal está de parabéns”, come-
mora o chefe da Divisão Odontológica
da Secretaria Municipal da Saúde, Artur
Rocha Martini. 

Premiação - Promovida pelo Crosp
- Conselho Regional de Odontologia do

Ribeirão Preto recebe prêmio pela conquista
terceiro lugar no Estado em Odontologia

A premiação do CROSP foi realizada em solenidade na Casa Paulista em São Paulo

A Câmara Municipal
registra moção de
congratulações e
reconhecimentos

pela conquista
O vereador Bertinho Scandiuzzi  –

representante da classe odontológica
no Legislativo Municipal, através de
ementa, aprovada no dia 12 de novem-
bro próximo passado, moção de con-
gratulações ao Departamento Odonto-
lógico da Secretaria da Saúde de Ri-
beirão Preto, através do Dr. Artur Mar-
tini e equipe, pela conquista do tercei-
ro lugar no prêmio Estadual de Saúde
Bucal – 2019.

“É com muita satisfação que registra-
mos nesta egrégia casa de leis, moção de
congratulações e reconhecimento ao che-
fe da Divisão Odontológica da Secretar5ia
da Saúde, Dr. Artur Rocha Martini e a
toda equipe de cirurgiões-dentistas e au-
xiliares de saúde bucal da rede munici-
pal, pela conquista o terceiro lugar no
Prêmio Estadual de Saúde Bucal – 2019.
Por tudo isso, e por muito mais que sei
ainda farão por aqueles que necessitam
de seus cuidados meu respeito e admira-
ção, receba esta moção como gesto de
agradecimento e de reconhecimento a
todos pela conquista”, frisou Scandiuzzi.

O vereador citou ainda o pensamen-
to de autor desconhecido, para ressal-
tar o trabalho realizado “A Odontologia
é a área da saúde que preserva e restau-
ra o movimento mais lindo do ser huma-
no: o sorriso”.

“Estar entre os
primeiros do

Estado em Saúde
Bucal é muita

satisfação e or-
gulho, para toda

a equipe de
odontologia de
Ribeirão Preto”.
Artur Martini

Estado de São Paulo, a solenidade em
homenagem aos municípios participan-
tes foi realizada na noite
do dia 25 de novembro
de 2019, a partir 19h, na
Casa da Odontologia
Paulista, em São Paulo.

Os primeiros coloca-
dos de cada categoria
receberam uma cadeira
odontológica com dois
mochos e equipo para
acionamento e controle
de seringas tríplice, mi-
cromotores e turbinas,
suctora para coleta de
dejetos por meio da cus-
pideira/sugadores, refle-

tor odontológico para iluminação da ca-
vidade oral.
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Woson Group apresenta inovação tecnológica
no 230 Den Tech China, edição 2019

A Woson Medical teve destacada participação no
23º CHINA INTERNATIONAL SHANGHAI EXHIBITION &
SYMPOSIUM, conhecido como “Shanghai Exhibition”,
importante evento no calendário da Odontologia Mun-
dial, realizado entre 30 de outubro e 02 de novembro,
quando ocorreram, também, centenas de cursos de
educação continuada, workshops e palestras por es-
pecialistas.

Neste evento, a Woson Group e seus principais par-
ceiros asiáticos, europeus, das américas do sul e nor-
te, expuseram sua inovadora linha de consultórios, au-
toclaves, equipamentos auxiliares de biossegurança, a
exemplo da revolucionária Dental Washer Desinfector,
dos aparelhos de imagem portáteis, móveis e de pa-
rede. Enfim, apresentaram à Classe Odontológica o
que há de mais avançado em tecnologia para a saúde
oral.

Global Partners Meeting
Após o “Shangai Exhibition”, toda a Rede Woson

Internacional participou do “Global Partners Meeting”
nas dependências do Hilton Hotel, em Ningbo, onde
foi apresentada a trajetória da Woson Medical, de sua
fundação aos dias atuais, os novos produtos e a plan-
ta do novo Parque Fabril, parte do Projeto Meishan.
Todos conheceram in loco a construção das novas de-
pendências em estado bem adiantado.  Dentro do pla-
no Woson Scenery 2019, este momento representa um
grande salto em direção a 2020, quando grandes pers-
pectivas se abrem para um futuro que já se sente pre-
sente.

O que é o Projeto Meishan?
Ningbo é uma cidade portuária, centro de uma re-

gião com mais de 5 milhões de habitantes, banhada
pela Bacia de Hangzhou, no Mar da China. Entre várias,
está a ilha de Meishan onde fica sediado o Projeto
Ningbo Meishan Health Industry, idealizado e criado
em 2013 e conhecido por “Projeto Meishan”. Coube à
Woson Medical, neste projeto, a responsabilidade pelo
segmento médico-odontológico.

A Woson Medical, em sintonia com a política e os
princípios nacionais chineses, amplia suas perspecti-
vas internacionais por meio de nova rede de inteligên-
cia e digitaliza o novo complexo médico-industrial. Em
2016, prioriza uma política ecológica de desenvolvi-
mento verde, importante estratégia para o crescimen-
to econômico sustentável da China. Em 2018 lança a
pedra fundamental de suas novas instalações e centro
de desenvolvimento tecnológico em área de 500.000m²
com perspectivas de entrar em operação já em 2020.

Uma nova era se anuncia com o novo Complexo
Industrial Woson para o segmento médico-odontoló-
gico em nível internacional.

Woson Brasil
Pela Woson Brasil participaram do evento Marco

Souza, diretor de operações do Woson Group, Carla
Lombardi, Gerente de Marketing, Waldomiro Peixoto,
Gerente de Relacionamento, Agnaldo Vieira, represen-
tante comercial da região de Bauru, Marília e Presiden-
te Prudente, Rogério Mielli, representante comercial da
região de Araras, Americana, Limeira e Piracicaba e
Wenceslau Faccioli, representante comercial da região
de Barretos, Catanduva e São José do Rio Preto (foto
ao lado).

Stand da Woson Group no Shanghai

Exhibition mostra lançamentos da

nova linha Woson. Após o evento, a

Rede Woson Internacional participou

do “Global Partners Meeting” nas de-

pendências do Hilton Hotel, em Ning-

bo, onde foi apresentada a trajetória

da Woson Medical, de sua fundação

aos dias atuais, com exposição dos

novos produtos e da planta do novo

Parque Fabril que faz parte do Proje-

to Meishan.

Convenção Global Partners Meeting realizada no Hilton Hotel, em Ningbo

Momentos marcantes do Global Partners Meeting

Apresentação das Instalações do Novo Parque Fabril, em Meishan Island, Ningbo.

Colaboradores da Woson Brasil, no Global Partners Meeting, Ningbo (Esquerda),
Sr. Xu Yongsheng, fundador, Sra. Ye Hua, Conselheira e Sr. Frankie Lie, CEO da Woson Group (Direita)

“A nova planta fabril representa a
consolidação de um projeto que a coloca
entre os maiores fabricantes mundiais de

equipamentos médicos e odontológicos, líder
em praticamente todos os continentes, e um

dos mais avançados centros de
desenvolvimento tecnológico voltado

para o segmento médico-odontológico”.

Marco Souza
 diretor de operações do Woson Group
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01/12
Aparecida de Jesus Pereira
02/12
Ana Carolina Menezes Baldin
Celso Bernardo de Souza Filho
Mariana Dias Corpa Tardelli
03/12
Matheus Eiji Waricoda Shibakura
04/12
Tala Nicolau Khouri
Elisabete Harumi Yoshikay
05/12
Alexander Almeida D'Antonio
Sebastião Aguiar Azevedo Jr.
Henrique Niero
Rodrigo Dias Villela
Cintia Artiaga Gomes Vieira Espin
06/12
André Luis Apolinario de Souza
07/12
Gustavo Garcia de Lelis
08/12
Mario Taba Junior
Jakciel de Almeida Arrais
Luiz Carlos Ferreira Pires
09/12
Marcel Quaranta Lopes
10/12
Joubert Magalhães de Pádua
11/12
Fábio Picoli
12/12
Guaraci Hori de Oliveira
Marco André de Sousa Teixeira
13/12
Giselle de Angelo Souza Leite
Luiz Carlos Rufins
Luciana Issida Fujinami Nishida
Marina Soave Vicentini
14/12
Reginaldo Ribeiro da Cruz
15/12
Isadora domingues Balduino
16/12
Ariane Moreira Fernandez
Deise Cristina A. Lins
17/12
Ana Carolina Masiero
Danielly Maul da Cunha Moura
Marina Marconi Dias
Marcelo Oliveira Mazzetto
18/12
Paulo Augusto Kroll
Cristiane Aparecida N. Bataglion
Tatiana Tarozzo Palma Serrano
19/12
Amanda Andrade de Oliveira
Cristina A. Imperador Rodrigues Alves
Laerte Coutinho de Mattos
20/12
Artur Rocha Martini
Cristina Dias Meziara Garcia
21/12
Vitória Toshiko Nisiyama Touma
22/12
Rui Flávio Marinho Rocha
Marcelo Henrique Tavares
Renato Jonas dos Santos Schiavoni
23/12
Ritchelle Lucio Henrique
24/12
Elisabeth Cristina Pilan Jorge
Paulo Esteves Pinto Faria
25/12
Thais Miriane Brunca
26/12
Roberto Ferreira Roselino
27/12
Ana Paula Cortes de Oliveira
André Bonolo
28/12
Barbara Fuzaro Zambone
Elias Bruno de Araujo
29/12
Elisa de Oliveira Silva Gomes
Giovanna Morselli  Moretto
Ruth Maria Tipaldi
30/12
Izadora Guardia Insaurralde
31/12
Elcimar Bicego Villas Boas

Maria Luiza Santiago - Malú
Encontrou sua vocação atuando como ASB, há mais de 15 anos na profissão, desde 2017 trabalha na APCD-RP.

A ASB Maria Luiza Santigo – Malu apren-
deu na prática a profissão auxiliar de consul-
tório bucal e nela encontrou a sua vocação:
atuar na Odontologia. Algum tempo depois
de prática, buscando melhorar seu desem-
penho, fez o curso de ASB, opção viável den-
tro de sua realidade econômica.

Depois de atuou por mais de 15 anos, ini-
cialmente como atendente de consultório
dentário e depois com auxiliar de saúde bu-
cal, em consultório particular e na saúde pú-
blica, Malu passou a desempenhar suas fun-
ções na Escola de Aperfeiçoamento Profissi-
onal EAP da APCD –  Ribeirão Preto.

Na EAP Dr. Raphael Baldacci, compete a
ela e a Maria colega que alterna horário na
mesma função,  alimentar a clínica com ma-
térias, previamente e no decorrer dos atendi-
mentos, organizar as fichas, preparar a agen-
da, atender pacientes, professores e profissi-
onais aperfeiçoandos, subsidiando-os nas
necessidades especificas da cada um, dentro
da dinâmica do dia a dia da Escola.

“Atuar como auxiliar de saúde bucal e aten-
dente é um desafio. Os pacientes, muitas ve-
zes, chegam bem ansiosos, com dor, e a dor
mexe com as pessoas, chegam querendo uma
solução para os seus casos e, nem sempre, te-
mos como fazer isso de imediato. Então, temos
de entendê-los, acalma-los e, dentro do possí-
vel, buscar ajudar”, comenta Malu, acrescen-
tando que tem um bom relacionamento com
todos, colegas de trabalho, professores, pro-
fissionais associados e pacientes.

“Gosto muito do que faço aqui. Entrei com
processo de aposentadoria, mas enquanto
puder contribuir quero continuar aqui. Adoro
todo esse movimento de ir e vir de todos e de
me relacionar com eles. Nem vejo o dia pas-
sar e, o que é melhor, me dá como retorno
condições econômicas para viver bem, dentro
de minhas expectativas”, diz ela, acrescen-
tando que o filho Pedro Santiago é sua maior
motivação para continuar buscando melho-

rias tanto na vida pessoal
quanto profissional.

“Quero deixar meu agra-
decimento ao Dr. Sergio
Lima pela oportunidade e
incentivo na profissão, ao Dr.
Brufato Ferraz pela indica-
ção e a todos da diretoria da
APCD-Ribeirão Preto, em
especial ao Dr. Regis, Dr. Ar-
tur e a Angela, pela oportu-
nidade e pelo acolhimento
aqui. Me sinto muito feliz por
fazer parte desta família”,
agradece.

Trajetória- Nascida e
criada na região central de
Ribeirão Preto, com uma única irmã Lucima-
ra, é a filha mais velha de Maria dos Anjos
Santiago, que trabalhou muito para mantê-
la e hoje, viúva do segundo casamento, tem
sete netos, incluindo o Pedro.

“Minha família é muito unida. Os sobri-
nhos maravilhosos”, comenta Malu.

Tendo estudado inicialmente na Escola
do Sesi, depois no Colégio Fábio Barreto, a
trajetória profissional de Malu, que come-
çou aos 12 anos, por muitos anos foi na área
do centro de Ribeirão Preto. Iniciou o curso
superior de contabilidade interrompido para
se dedicar ao trabalho. Passou por restauran-
te, banco, escola, papelaria, sempre em fun-
ções administrativas, até que chegou a Lojas
Feltrin de tecidos, onde foi caixa/crediarista
por mais de 5 anos.

 “Foi uma experiência muito boa. Recen-
temente, fizemos o encontro de mais de 50
colegas, a maioria deles vendedores, que atu-
avam na Feltrin, que infelizmente fechou. Foi
muito especial”, pontua ela.

Em 2002, foi convidada para atuar como
atendente na Clínica do Prof. Dr. Sergio Lima,
onde permaneceu por mais de 10 anos.

“Foi no consultório que me encontrei. O

prof. Sergio Lima e com a
equipe toda (filhos e par-
ceiros profissionais), mas
principalmente com o prof.
Dr. Sergio Lima, por quem
tenho muito respeito e ca-
rinho, aprendi muito. Ele
é referência em implantes,
sabe muito!“, diz Malu San-
tiago, acrescentando que
graças ao incentivo de to-
dos da Clínica Sergio Lima,
o apoio econômico do pai
de seu filho e da família
Antunes, que cuidou do
Pedro  enquanto trabalha-
va, que pode fazer o curso

de ASB, reconhecido pelo CFO, na AORP.
Buscando novas perspectivas profissio-

nal, através da Fundação Santa Lídia, ingres-
sou no serviço público, passando a prestar
serviços no Pronto Socorro Central, atuando
no Centro de Especialidades Odontológicas
(CEO), com pacientes agendados e também
na emergência, no pronto atendimento.

“É muito bom o contato com a população
em geral, necessitada de atendimento, mui-
tas vezes, buscando acabar com a dor. É mui-
to gratificante poder ajudar”, diz Malu.

Em 2017, por indicação do prof. Dr. Brufa-
to Ferraz foi contrata pela atual diretoria da
APCD-Ribeirão Preto e passou a atuar na EAP
Dr. Raphael Baldacci.

“Gosto de lidar com as pessoas, de contri-
buir na organização tanto quanto no atendi-
mento na escola, como na clínica. Além de
meu filho Pedro, o trabalho me realiza e me
motiva a levantar todo dia e ir à luta, bus-
cando fazer ainda melhor que antes” conclui
Malu Santiago, acrescentando que, para o
futuro, quando não puder mais colaborar na
APCD-Ribeirão Preto, a ideia é montar um
comércio na área da alimentação. “Gosto
muito de estar lidando com as pessoas”.

38º CIOSP: 29 a 1o de fevereiro de 2020
O Congresso Internacional de Odontologia, em sua 38ª edição,  com mais um pavilhão ,

deverá proporcionar, ainda mais, conforto para expositores e congressistas.

O CIOSP é um dos maiores e mais respei-
tados eventos de Odontologia do mundo e
se supera a cada ano em qualidade e recorde
de público. Em 2020, será ainda maior com
uma área de  65.000 m2. O 38º CIOSP será
realizado de 29 de janeiro a 1 de fevereiro,
das 10 às 20 horas, no Expo Center Norte –
em São Paulo.

Dividida em módulos científicos, com te-
mas de grande relevância na prática clínica,
as especialidades odontológicas são agrupa-
das para que o congressista possa eleger a
atividade que mais atenda à sua necessida-
de, de acordo com o seu enfoque profissio-
nal

O congressista encontrará na programa-
ção científica do Congresso Internacional de
Odontologia de São Paulo – CIOSP, e através
das centenas de expositores da Feira Interna-
cional de Odontologia de São Paulo – FIOSP,
uma oportunidade imperdível de aprimora-
mento e atualização profissional, que se re-
fletirá diretamente no sucesso profissional
dos cirurgiões-dentistas de todas as especiali-
dades e no engrandecimento da Odontologia

Além disso, o evento ainda oferece aos
congressistas diversos momentos sociais e
culturais com uma programação diversifica-
da e shows na praça de alimentação, em
ambiente favorável para encontros e reen-
contros.

Em 2020 o congresso terá mais um pavi-
lhão, além dos tradicionais vermelho, bran-
co e verde – o azul. Este pavilhão amplia a
capacidade de atender às necessidades e ex-
pectativas dos expositores e congressistas,
proporcionará mais conhecimento, interação
(serão duas praças de alimentação), e muita
novidade no setor odontológico.

Devido ao grande número de inscrições
que são realizadas perto da data do evento, o
que ocasiona as filas e prejudica a circulação
na entrada, recomenda-se a adesão dos não
sócios o quanto antes. Associados da APCD/
ABCD têm atendimento Vip – uma área ex-
clusiva no CIOSP para credenciamento, ins-
crição nos cursos da grade científica, retira-
da da bolsa de congressista. Entrada ao con-
gresso com mais comodidade e praticidade.

Programe-se e garanta sua participação

de maneira tranquila.
FIOSP- No último dia do Ciosp de 2019,

foi lançado o 38º CIOSP, e apresentado ofici-
almente as empresas expositoras do CIOSP
de 2019. Na FIOSP 2020, de 29 de janeiro e 1º
de fevereiro de 2020, c com o pavilhão azul,
deverá ser maior o número de expositores.

Em 2019, a Feira Internacional de Odon-
tologia de São Paulo (FIOSP) contou com a
participação de mais de 250 expositores, sen-
do comercializado 100% do espaço. E é por
conta desse sucesso crescente que foi acres-
centado mais um pavilhão para a participa-
ção de mais expositores em 2020.

Diversas indústrias de Ribeirão Preto e re-
gião, mais uma vez, marcarão presença no
espaço da Feira Comercial, demonstrando
produtos de qualidade com  tecnologia avan-
çada.

CARAVANA  APCD-RP AO CIOSP
Visando incentivar a participação dos as-

sociados no CIOSP – promovido pela APCD,
a Regional Ribeirão Preto organiza a Carava-
na ao CIOSP.  Como vem acontecendo sem-
pre, em 2020, a Caravana ao CIOSP, no Expo
Center Norte, será realizada no último dia do
evento, que há algumas edições termina no
sábado, este ano, portanto, no dia 1 de feve-
reiro. A Caravana sairá da sede da APCD-Ri-
beirão Preto, à av. do Café, 1080, às 6 horas da
manhã, com retorno previsto para as 18 ho-
ras, com parada final no mesmo local. Infor-
mações: (16) 3630 0711.

GENTE QUE FAZ NA APCD-RP
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Notícias da

Grade de cursos da EAP para 2020
Escolha já o seu. Reserve sua vaga

�Curso de Cirurgia. com o  Dr. José
Antônio Salomão e equipe

�Curso de Cirurgia Buco-Maxilo-Faci-
al. com o  Dr. Jorge Liporaci e equi-
pe.

�Curso de Capacitação em Implantes
Osseointegráveis. com o prof. Zélio
Faeda e equipe

�Curso de Dentística Reabilitadora Es-
tética com o prof. Dr. André Minto e
equipe.

�Curso de Endodontia. com os profs.
Brufato Ferraz e Artur Martini.

�Curso Habilitação em Periodontia.com
a  profa. Flávia Adelino Suaid e equi-
pe

�Curso de Ortodontia com o  prof. Bo-
rin Neto e equipe.

�Curso de Curso de Prótese sobre

CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO
E ESPECIALIZAÇÃO

Implante com o prof. Ronaldo Figuei-
redo  de Oliveira e equipe.

�Curso de Reabilitação Oral com Pro-
fs. Dr. Ronaldo Oliveira e equipe.

�O Curso de  especialização em Or-
todontia ministrado pelo prof. Antô-
nio Borin Neto e equipe. No progra-
ma a intensificação de aulas labora-
toriais, a abordagem da técnica do
arco contínuo (STRAIGHT WIRE), in-
corporando o melhor de outras téc-
nicas para tornar a mecânica orto-
dôntica mais dinâmica, facilitando o
tratamento.

�O curso de Especialização em Im-
plantodontia é ministrado pelos pro-
fessores Dr. Jorge Liporaci, Dr. Rafa-
el Faeda e equipe. Segundo eles, o
programa foca o ensino da Implan-
todontia de forma pautada nas téc-
nicas e conceitos mais abordados
na atualidade, visando o desenvol-
vimento do aluno, com estímulo ao
senso crítico.

Há quase três décadas, a APCD-Ribeirão Preto investe na educação continuada.
A maioria dos Cursos com periodicidade de dez meses, com programa e crono-
grama a ser desenvolvido no decorrer do ano.  Com periodicidade semanal, outros
mensal, a maioria deles de fevereiro a dezembro, ininterruptamente. Em todos os
cursos são priorizadas as atividades clínicas.

De acordo com Dr. Regis Peporini – presidente da APCD-Ribeirão Preto, a Escola
de Aperfeiçoamento Profissional é o coração da Associação, é a melhor e mais
efetiva forma da Regional cumprir o seu papel, enquanto entidade de classe.

 “Através da EAP proporcionamos ao associado a oportunidade de reciclar conheci-
mentos científicos e tecnológicos e, por consequência, contribuimos para a população
ter ao seu alcance uma Odontolgia de excelência”, pontua Peporini.

Em 2020 a partir de fevereiro até abril tem início os cursos. Consulte a grade nas
pagina 10 deste jornal e faça sua adesão.  Os interessados devem fazer inscrições
na EAP, informações:  (16) 3630 0711.

Horas aulas com  atividades clínicas  priorIzadas: aperfeiçoandos solucionam

casos, devidamente supervisionados por professores e monitores.

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

Informações na EAP (16) 3630 0711
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Aperfeiçoamento 

Reserve sua vaga nos Cursos de Aperfeiçoame
Avenida do Café, 1080 - Ribeirão Preto - F

CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO

CURSOS CIRÚRGICOS E CLÍN

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 F FREQUÊNC

IA: 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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e Pós-Graduação

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

NICOS. CURSOS DE IMERSÃO.

Aperfeiçoamento e pós-graduação
em Ortodontia

Reservando vagas para novas turmas com início em março de 2020.

Alice Dias Petri

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

Regis Peporini Ronaldo Oliveira Brufato FerrazArtur Martini Nicole BettiolLevy Nunes Isamara Cavalcanti

Com mais de 40 anos de experiência clí-
nica e mais de 25 anos de experiência acadê-
mica o Prof. Antônio José  Borin Neto, mestre
em Ortodontia, desde 1996, é o coordenador
dos Cursos de Ortodontia da EAP Dr. Raphael
Baldacci da APCD-Ribeirão Preto.

Um dos primeiros cursos a ser lançado
pela escola, o Curso de Aperfeiçoamento em
Ortodontia Fixa, embasado em conhecimen-
tos científicos e tecnologias atuais, antecede
ao reconhecimento do CFO das especialida-
des e, com 30 meses de duração, 570 horas,
dá a base para o cirurgião-dentista para atuar
como Ortodontista. O curso, ministrado pelo
prof. Borin Neto e Prof. Raul Antônio Pinto
Neto, tem o objetivo de oferecer treinamen-
tos intensivos: diagnóstico e mecânica em
Ortodontia no Typodont (Straigth Wire) com
tratamento clínico e treinamento laboratori-
al. O Curso de Aperfeiçoamento é realizado
mensalmente, às segundas e terças-feiras, das
08:00-17:30h

Curso de Especialização em Ortodontia
Montando a quarta turma, o Curso de

Especialização em Ortodontia, com carga ho-
rária de 1500 horas aulas, duração de 36 me-
ses tem um programa mais abrangente. O
Curso ministrado pela equipe de Ortodontia
da APCD-RP, tem como objetivo habilitar o
especialista para diagnosticar planejar e tra-
tar maloclusões em crianças, jovens e adul-
tos com as técnicas de arco contínuo (strai-
ght-wire) e aparelhos auto-ligados, com re-
cursos das técnicas segmentadas (Drs. Nan-

da; Ricketts), com dispositivos auxiliares,
como miniimplantes e/ou miniplacas, apare-
lhos ortopédicos funcionais e aligners com
recursos 3D. Realizado mensalmente de se-
gunda a quinta-feira, das 8 às 17h.30. Ambos
os cursos são teórico, clínico e laboratorial.
Início programado para março de 2020.

Equipe de professores de Ortodontia
Ao Departamento de Ortodontia da APCD-

Ribeirão Preto, que tem como diretor Dr.  An-
tônio Borin Neto, compete promover atuali-
zar e organizar todos os cursos de Ortodontia
da escola, seja extensivo, intensivo ou de imer-
são. Compõe a equipe que promove os cur-
sos de atualização e especialização os profs.
Borin neto, Raul Pinto Neto (aperfeiçoamen-
to e especialização) Maria Lânia Araújo e Arnô
Rodrigues (especialização).

Os professores são especialistas e méstres
em Ortodontia, com anos de dedicação a es-
tudos sobre a especialidade e experiência clí-
nica e acadêmica. Respeitados pela classe,
sempre focados numa Ortodontia atual em-
basada nos últimos avanços científicos e tec-
nológicos, há anos tem proporcionado aos
profissionais cursos de alto nível.
     “Como acontece em todo início de novas
turmas, ponderamos sobre os avanços da es-
pecialdade, as abordagens a serem inseridas
nos programas, tanto do aperfeiçoaemento
quanto especialização, sempre primando por
agregar novos valores, através de cursos pro-
mover  excelência em Ortodontia”. frisa Borin
Neto.

TEÓRICO
1. Classificação das maloclusões.
2. Análise Facial.
3. Análise de Modelos.
4. Exame clínico
5. Documentação ortodôntica. 
6. Análises Cefalométricas de Jarabak, Ricketts,
Padrão USP.
7. Fatores etiológicos da má oclusão.
8. Diagnóstico e tratamento das alterações ver-
ticais, sagitais e transversais.
9. Seminário de diagnóstico e planejamento
(modulação).
10. Reações teciduais frente à movimentação
ortodôntica.
11. Fundamentos biológicos em ortodontia.
12. Anatomia / Fisiologia (músculos mastiga-
dores)
13. Crescimento e Desenvolvimento Crânio -
Facial
14. Crescimento/ Maturação Óssea, Rx mão e
punho.
15. Tração de dentes inclusos.
16. Expansão maxilar: lenta; rápida; assistida  ci-
rurgicamente. 
17. Tratamento com e sem extração.
18. Mecânica no tratamento de classe I, II e III.
19. Barra Transpalatina: Indicações e uso.
20. Fios ortodônticos de última geração.
21. Aparelhos ortodônticos para tratamento de
1ª Fase (ortopédicos funcionais)
22. Extração seriada.
23. Diagnóstico em relação cêntrica -Oclusão.

Conteúdo programático da pós-graduação
24. Tratamento orto-cirúrgico.
25. Tratamento casos complexos.
26. Reabsorções radiculares.
27. Visão contemporânea da mecânica Straight
Wire/Filosofia e técnica -aparelhos auto ligados
28. Recursos dos arcos segmentados.
29. Mini placas / Mini-implantes como recursos
de ancoragem.
30. Ortodontia e suas inter-relações.
31. Arcograma / Diagrama.
LABORATORIAL
01. Mecânica Typodont: 1a)  Straight-wire . 1b) 
Auto-ligado
Reconhecimento dos braquetes e tubos.
Bandagem, cimentação e método de separação.
Colagem dos braquetes e posicionamento das
bandas.
Sistema de ancoragem.
Alinhamento, nivelamento e rotação.
Coordenação de arcos redondos e retangulares.
Torques nos arcos.
Retrações: com deslize-sem deslize.
Finalização: dobras, individualização dos braquetes.
Intercuspidação.
Oclusão: estática / dinâmica.
02. Colagem indireta.
03. Exercícios em manequins: a)  Dobras (1ª, 2ª e
3ª ordem). b)  Cantilever (Intrusão, Extrusão, De-
sinclinação dentária). c)  Arco base, arcos seg-
mentados.
04. Treinamento com alinhadores (aligners)
CLÍNICA
Atendimento a pacientes.

Jorge Liporaci Rafael  Faeda Zelio Faeda Mauricio Provinciatti Borin Neto Mario AraujoRaul Antonio Pinto Arnô RodriguesDanilo Oliveira

Alexandre BoniniFlávio Dalto

Alexandre Latuf Najar Graciela Mazzei Rosane Lizarelli Flávia SuaidAndré MintoJosé Antº SalomãoGustavo Nogueira
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Teste Bowie & Dick
Parâmetro mais seguro para auxiliar esterilização

  Waldomiro Peixoto

Este teste, também conhecido por B & D,
é um método padrão para testar autoclaves
que se propõem a esterilizar cargas com alto
grau de dificuldade de penetração do vapor.
A presença de “bolhas” de ar dentro das car-
gas impede a penetração do vapor e, conse-
quentemente, interfere na qualidade da ação
esterilizadora.

Como remover estas bolhas de ar e fa-
zer o vapor penetrar nas cargas profunda-
mente?

Essa remoção dinâmica só ocorre por pres-
são negativa promovida usualmente por
bomba de vácuo, conjugada com injeção de
vapor (que é diferente de apenas vapor satu-
rado), a exemplo das autoclaves Classe B Pré-
Vácuo. Esta categoria de autoclaves, produ-
zidas conforme Norma EN13060:04 e ABNT
NBR ISO 17665-1:2010, já se encontra dispo-
nível para aquisição no mercado brasileiro.
Elas representam um novo conceito de fun-
cionamento e fazem parte da nova geração
de esterilizadores utilizados nos mercados
mais desenvolvidos do mundo.

A esterilização de materiais sólidos e li-
sos, com fácil contato de superfície, muito
comuns nos consultórios, oferece menos di-
ficuldade para a ação do vapor saturado. Mas
nem todos materiais que o profissional de
saúde tem de esterilizar são sólidos e lisos, e
naqueles o vapor apenas saturado não é efe-
tivo para esterilizar!

É aqui que está o risco de contaminação,
porque o desafio de esterilizar eficazmente
ocorre quando a carga a esterilizar possui ar-
ticulações, superfícies rugosas ou granula-
das, quando são ocas ou acanuladas, quan-
do se trata de tecidos, algodão e similares.
Quando o esterilizador não possui pré-vácuo,
ou seja, não possui gerador de pressão nega-
tiva dentro da câmara de inox antes de entrar
na fase de esterilização e quando a penetra-
ção do vapor não é potencializada por inje-
ção, restam dúvidas como: será que o mate-
rial com alto grau de dificuldade de penetra-
ção do vapor ficará de fato estéril em sua
estrutura mais profunda?

No caso de cirurgias críticas, o paciente
estará de fato protegido contra contamina-
ção? De que forma posso avaliar isso com
segurança? É neste ponto que entra o teste B
& D!

O que é e para que serve o teste B & D?
Este teste avalia a dinâmica de remoção

das bolhas de ar e também a uniformidade
eficiente da ação do vapor úmido no interior
das cargas, mesmo que estas ofereçam difi-
culdade de penetração. Não é comum o pro-
fissional de saúde fazer este teste em suas
autoclaves, mas é uma cultura que aos pou-
cos vai sendo incorporada na rotina de quem
é preocupado com contaminação e prote-
ção efetiva de seus pacientes. Os esteriliza-
dores com pré-vácuo e injeção de vapor, da
nova geração de equipamentos esterilizado-
res, vieram para dar uma resposta ao desafio

de esterilizar cargas em sua estrutura pro-
funda. Faz parte do processo de desenvolvi-
mento e avanço nos conceitos de controle
de infecção em ambientes de saúde.

Como se aplica o teste B & D?
Este se constitui de uma folha-teste, com

indicador químico sem chumbo e sensível
ao vapor, posicionada dentro de um pacote
para ser submetido ao processo de esterili-
zação. Este “cenário” simula uma situação real
de uma carga com alto grau de dificuldade
de penetração e esterilização, portanto ope-
ra com uma margem de segurança para a
validação da eficiência da autoclave testada.
Fazer este teste é fundamental para se ter a
certeza de que todas as cargas a esterilizar
fiquem de fato estéreis.  Se as bolhas de ar
forem eliminadas e o vapor injetado até as
profundezas da carga, a pressão e a tempe-
ratura, durante o tempo corretamente di-
mensionado, cumprirão o seu papel adequa-
damente.

Como saber se haverá ou não esterili-
zação completa da carga?

 Caso se constatem áreas com
manchas de coloração mais claras e/ou es-
fumaçadas nas linhas escuras da folha-teste,
isso é indicativo de falha no sistema de este-
rilização e a autoclave testada, neste caso,
não poderá e nem deverá ser validada, pois o
risco de contaminação por material não es-
terilizado adequadamente é fato. A valida-
ção se dará quando constatada mudança

uniforme de coloração, de acordo com a
prescrição do fabricante do teste B & D. Com
este resultado uniforme, o profissional fica-
rá seguro de que seu paciente estará prote-

gido.

Por que o teste Bowie & Dick pede au-
toclaves pré-vácuo?

Porque os parâmetros para o teste B&D,
conforme diagrama acima, são: 3 fases de
pré-vácuo em torno de -0,70 a -0,90 Bar, se-
guidas de esterilização durante 3,5 minutos
sob pressão de 2,1 a 2,3 Bar e temperatura de
134°C.  As fases do pré-vácuo retiram efici-
entemente as bolas de ar de dentro das car-
gas para que o processo de esterilização não
seja impedido de ocorrer em sua estrutura
profunda. O tempo de esterilização é o pre-
conizado pelas normas internacionais, desde
que submetido à temperatura de 134°C e
pressão igual ou acima de 2,1Bar. Os parâ-
metros acima não são fornecidos por auto-
claves gravitacionais comuns, porque estas
não possuem bomba de vácuo e nem inje-
ção a vapor. Tecnicamente elas não esterili-
zariam materiais que ofereçam alto grau de
dificuldade de penetração do vapor porque
as bolhas de ar, que não são eficientemente
retiradas, continuariam criando pontos onde
o processo de esterilização não atuaria. É re-
comendável aplicar o B & D
também depois de instalada
a autoclave, ou quando reins-
talada depois de manutenção
corretiva ou preventiva. Ao
executar o teste B&D deve-se
ler atentamente as orienta-
ções do fabricante e executar
rigorosamente conforme su-
gerido pelo mesmo.

O que é o príon?
É um agente patogênico

infectocontagioso causador de uma encefa-
lopatia espongiforme neurodegenerativa que
acomete bovinos, conhecida pela sigla EEB –
Encefalopatia Espongiforme Bovina - docu-
mentada na Inglaterra nos Anos Oitenta do
Séc. XX e conhecida como “doença da vaca
louca”. O termo príon foi criado por Stanley
B. Prusiner, médico neurologista, a partir das
palavras ‘proteinaceous infection’.

A EEB é transmissível entre mamíferos.
No homem ficou conhecida pela sigla V-DCJ
– Variante da Doença Creutzfeldt Jakob, em
quem a neurodegenaração destrói células do
cérebro, provoca movimentos involuntários
e descoordenados, insônia, perda de memó-
ria e demência. Antes de um ano, ocorre o

Teste Bowie & Dick

óbito. Para que serve o programa príon em
uma autoclave? Para eliminar o elemento pa-
togênico, através de um processo completo
e seguro de esterilização que associa pressão
negativa e positiva, temperatura e tempo,
com secagem a vácuo e porta fechada.

Como funciona uma autoclave pré-vá-
cuo quando acionado o programa príon?

A água destilada do reservatório entra em
uma máquina de vapor pressurizado, en-
quanto a câmara de inox é aquecida por uma
cinta resistente e uma bomba de vácuo cria
uma pressão negativa de quase 1 Bar dentro

dela. Com a pressão negativa, os bicos inje-
tores se abrem para o vapor entrar na câmara
de inox aquecida (por isso não há condensa-
ção), penetrar nos pontos mais profundos da
carga a esterilizar. No final do processo de
esterilização, ocorre secagem durante 9 mi-
nutos, de porta fechada com pressão negati-
va próxima 1 Bar, quando ocorre a entrada de
ar através de um filtro bacteriológico de alta
densidade.

Quais os parâmetros para o teste PRÍ-
ON?

Conforme tela e diagrama acima, são: 3
fases de pré-vácuo em torno de -0,70 a -0,90
Bar, seguidas de esterilização durante 18 mi-
nutos sob pressão de 2,3 Bar e temperatura
de 134°C, muito semelhante ao teste B & D,
exceto no tempo de esterilização. Da mesma
forma, o teste a ser aplicado deve seguir as
especificações de cada fabricante, lembran-
do que os parâmetros acima são definidos
por normas internacionais de segurança para
o controle de infecção

Proteína de um príon e proteína normal

Diagrama de B & D em

autoclave pré-vácuo

Tela e diagrama de teste PRION em autoclave pré-vácuo

Fonte sobre o Teste Bowie & Dick:

"Conceitos Básicos de Esterilização e

Qualificação", de Fernando Bustamante.
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A maior vitrine da Odontologia regional.

INDICA ESPECIALISTA

Seja indicado. (16) (16) 99135.9540

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

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

A maior vitrine
da Odontologia regional

Para anunciar:

16  99135 9540

Indica. Seja indicado.
Eis alguns especialistas

 nesta vitrine

Mais informações com Dra Eloisa

(16)  99244 1686

Espaço de 3,0 m x 4 m, vazia, com infra-estrutura
para montagem de consultório odontológico. Insta-
lação p/ ar condicionado de gaveta, compressor, sala
de espera e wifi.

Alugo para Ortodontista, Implantodontista , ci-
rurgião-buco-maxilo-facial, protesista ou p/ profis-
sional de outra área da saúde. Excelente localização,
na rua Arnaldo Vitaliano, no Jardim Palma Travassos
- Ribeirão Preto-SP.

Alugo sala comercial
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 APCD Ribeirão Preto: registrando os fatos e os encontros !

Prof. André Minto e Márcio Tassinari

Vários professores da EAP Dr. Raphael Baldacci estiveram
presentes em cursos ministrados no evento que proporcio-
nou, durante sete dias, de um verdadeiro coquetel de conhe-
cimentos e técnicas, compartilhados por renomados profes-
sores pesquisadores, patrocinados pelas indústrias parceiras
da Interdental.

Entre os presentes Dr. Artur Martini - chefe da divisão odon-
tológica da Secretaria da Saúde e prof. de Endodontia da APCD-
RP, acompanhando os profissionais da Secretaria da Saúde na
palestra sobre “Critérios de Escolha para a solução anestésica”,
proferida pela Dra. Juliana Ramacciato (DFL).

Participaram do evento, os profs. Dr. Brufato Ferraz, do
Curso de Endodontia, prof. Dr. André Minto do curso de Den-
tistica e  Dra Isamara Cavalcanti - diretora da EAP, profa. do
Curso de Harmonização Orofacial da APCD-RP. Também pre-
sentes a profa. Dra. Cristina Borsatto da FORP USP, ex-presi-
dente da APCD-RP e o Dr. Fernando Jardim - delegado da
Seccional Ribeirão Preto do CROSP.

No coffee break, percorreram o espaço de exposição pres-
tigiando as indústrias parceiras.

Dr. Fernando Jardim - delegado da Seccional do CROSP e o
prof. Dr. Brufato Ferraz, do Curso de Endodontia da APCD-RP.

Professores da EAP da APCD-Ribeirão Preto
participam do 3º Blue Week Interdental

Muito bem recepcionados por Marcio Tassinari na Intedental, Brufato Ferraz, Artur Martini, Cristina Borsatto,
Fernando Jardim  e Patricia Scamard (DFL).

Especial

Patricia e Fernando Jardim com Isamara Cavalcanti - diretora
da EAP Dr. Raphael Baldacci e prof. do Curso de HOF.

Artur Martini com  Sandra Miranda da Ivoclar/Vivadent.

Jaciara Gomes Silva, Profa. Cristina Borsatto, Carolina Torres
Mantovani e Cintia Almeida.

Prof.  Artur Martini, Patrícia Scamard da DFL
 e a profa. Cristina Borsatto.

Artur Martini e Isamara Cavalcanti no espaço da Radiologia
Jardim com Patrícia Jardim.

Sergio, Cláudia Rodrigues, Lene Prado (SIN) e Marcio Tassinari.

Angélica Robello , prof. André Minto, Selma Neili
 e profa Tatiana Assis (Kulzer)

Patrícia Scamardi (DFL),  Dr Artur Martini , Danyel Berlanda (DFL), Dr Luis Fernando Jardim,  Dr. Brufato Ferraz e Irene (DFL)

Rodrigo Lima  demonstrando os produtos da SDI.
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3º Blue Week Interdental

Novos conhecimentos e tecnologias foram apresentadas aos profissionais

Profs. Tatiana Assis , André Minto e Juliana Ramacciato no 3º Blue Week Interdental

 Dra. Juliana Ramacciato, doutora em farmacologia, abordou o tema “ Critérios de Escolha para a solução anestésica” ( DFL).

Aconteceu no anfiteatro Renata Tassinari

da Interdental, na primeira semana de no-

vembro de 4 a 8 e na segunda semana nos

dias 11 e 12, o 3º Blue Week Interdental. Fo-

ram sete dias com consultores científicos das

indústrias, com experiência clínica e científi-

ca, abordando temas atuais, visando agilitar

e potencializar resultados dos tratamentos nas

diversas especialidades da Odontologia. Pa-

ralelamente os representantes no espaço de

exposição de produtos a DFL, Dentsply Siro-

na, Labordental, Ultradent, Kulzer, FGM, Ivo-

clar- Vivadent, VOCO, SIN e SDI estiveram de-

monstrando seus produtos e praticando des-

contos especiais durante o evento.

Os alimentos arrecadados pela entrada –

1 kilo de alimento foi destinado a cada dia a

uma das instituições beneficiadas: Associa-

ção Totus Tuus - Casa de Nazaré, Centro Ann

Sullivan Brasil Ribeirão Preto, Cantinho do

Céu, Creche Modelo da Vila Virgínia, Grupo

Ação Solidária RP, Casa do Vovô e Hospital de

Câncer de Ribeirão Preto – SOBECAN.

Abordagens nas
diversasespecialidades da

Odontologia apresentando
novas tecnologias

As abordagens nas diversas áreas da

Odontologia, patrocinadas pelas renomadas

indústrias, apresentaram um verdadeiro co-

quetel de conhecimentos e novas tecnologi-

as, com conceituados professores pesquisa-

dores, que comprovaram a eficácia de equi-

pamentos e materiais, compartilhando suas

experiências científicas e clínicas.

 Muitos relatos e casos clínicos foram

apresentados pelo profs patrocinados pelas

indústrias, temas variados nas diversas espe-

cialidades:

Dr Bruno Monguilhott Crozeta - “A versa-

tilidade do movimento reciprocante-segu-

rança e previsibilidade” (Dentsply Sirona). Dr.

Fabio Aznar: “Endodontia de excelência alia-

da à tecnologia: Instrumentos XP Endo” (La-

bordental). Dr. Victor Nastri : “Alta performan-

ce em restaurações classe ll” (Dentsply

Sirona), Dr. Adriano Sapata e Dr. Claudio Sato

: “Restaurações Anteriores em Resina Com-

posta: Protocolo SIMPLES” (Ultradent), Dr.

André Marcelo Peruchi Minto: “Dicas práti-

cas sobre moldagem para a obtenção de tra-

balhos protéticos de sucesso” (Kulzer); Dra.

Tatiana Assis: “Vantagens da impressão 3D

na Odontologia atual” ( Kulzer); Dr. Rodrigo

Reis : “Simplicidade, Produtividade e Indivi-

dualização do Perfil: Pilares de uma Clínica

Restauradora de Sucesso” (FGM) e  Dr. Carlos

Archangelo:”Estética, função e longevidade

em Reabilitações cerâmicas adesi-

vas.“(Vivandent Ivolclar); Dra. Juliana Ramac-

ciato“ Critérios de Escolha para a solução

anestésica” (DFL), Dr. Eduardo Miyashita: “Re-

abilitação oral estética: os desafios da clínica

diária” (VOCO); Dr. Fernando Hayashi: “Im-

plante Unitite e Nano Superfície” (SIN) ; Dr.

Carlos Francci “Odontologia Estética: Arte e

Ciência juntas” (SDI) e Dr. Júlio Cesar Bassi:

“Otimização do atendimento em odontope-

diatria com inovações em materiais e

tecnologias”(SDI).

Tatiana Assis - Técnica em Prótese Den-

tária, responsável técnica pela Linha Digital

da Kulzer no Brasil,  ressaltou que a tecnolo-

gia 3 D está consolidada hoje no mercado,

otimizando o tempo e o resultado dos traba-

lhos propostos, seja na produção de uma pla-

ca de mordida, numa cirurgia guiada, na con-

fecção de modelos individuais ou mesmo em

uma prótese total.

“Para assegurar resultados de qualida-

de, é fundamental  adquirir impressoras

desenvolvidas especificamente para a

Odontologia, além disto, é importante co-

nhecer  bem o processo de utilização das

mesmas”, salienta ela.

Dr. André Marcelo Peruchi Minto -  mes-

tre e doutor em Dentistica, com atuação clí-

nica há mais 30 anos, fez uma abordagem

sobre "Técnicas e materiais de moldagem"

com o objetivo de demonstrar as principais

etapas onde possam ocorrer falhas durante

as moldagens e que passam despercebidas.

Segundo ele, a moldagem é uma cópia

em negativo da estrutura dental e, para evitar

ou minimizar distorções ocultas, é recomen-

dado fazer uma avaliação crítica da mesma,

sendo ainda mais criterioso em etapas como

o preparo, a definição das paredes, detalhes

anatômicos, controle de tecidos moles e flu-

ídos, e a execução dos provisórios. passando

ainda pela seleção de moldeira adequada, pela

manipulação de materiais e pelo conhecim

ento de diferentes técnicas de moldagem.

"Ao final uma análise crítica e auto-crítica ao

avaliar a moldagem, para se ter convicção de

que não será necessário repeti-la", frisa ele.

Para o futuro, o avanço fica por conta do

fluxo digital, entretanto, segundo Dr. André

Minto, no momento atual da odontologia,

os procedimentos de moldagem com elas-

tômeros continuam sendo predominantes,

encaminhando para os laboratórios que de-

senvolvem todo o processo sobre os mode-

los obtidos à partir daí.

"Modelos de gesso obtidos através de

moldagens são a esmagadora maioria e,

muito embora, modernos modelos impressos

em 3D no recurso digital venham ganhado

espaço", essa ainda não é a realidade na

maioria dos consultórios e clínicas". comenta.

 Dra. Juliana Ramacciato, doutora em

farmacologia,   salientou que para a escolha

da  solução anestésica existem alguns critéri-

os: uma anamnese bem feita, com conheci-

mento sistêmico do paciente e a escolha da

solução a ser utilizda, adequando a quanti-

dade necessária.  Alerta que o  fundamental é

ser criterioso na escolha,  destacando que in-

felizmente existem muitos produtos conde-

nados pela literatura e proibidos em outros

países, pelos riscos cardio vasculares e que

são mais baratas, que aqui continuam sendo

comercializadas e usados  normalmente.

“ O anestésico de um modo geral é segu-

ro, mas a escolha da solução, a forma de

manipular, a concentração elevada é o que

normalmente faz ocasionar problemas”, frisa

ela, acrescentando que embora a Legislação

diga e faz parte do perfil dos CDs prestar so-

corros, de um modo geral, os cirurgiões-den-

tistas, por uma deficiência de formação, não

tem preparo para as emergências médicas,

havendo uma certa insegurança para lidar

com situações extremas.

Ressalta, entretanto, ser muito positiva a

busca, cada vez maior, dos profissionais pela

educação continuada e a atualização para

fazer frente as situações de emergência.

“Os cuidados para administrar a aneste-

sia são sempre os mesmos: programar a dose

adequada, fazer aspiração prévia para ter

certeza que não está fora do vaso e dar sem-

pre a injeção lentamente, para ter segurança

no atendimento”,  recomenda ela.
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