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Cursos a todo vapor na EAP da APCD-RP
Alto nível do Curso de Laserterapia surpreende alunos

Professora Dra Rosane Lizarelli e Dr. Regis Peporini - presidente da APCD Ribeirão Preto com concluintes do Curso Habilitação em Terapias
Complementares-Laserterapia (CFO) e Capacitação em Biofotônica na Harmonização Orofacial (HOF) na APCD-RP.

APCD-RP faz parceria com a GESTI

Grade de Cursos
novas turmas

para 2019

Científico
Mordida Aberta

Anterior
Página 9, 10 e 11Página 4

Em novembro a EAP intensifica as
suas atividades para cumprir o progra-
ma proposto nos Cursos e para finalizar
os atendimentos oferecidos à população,
com a conclusão dos casos clínicos.

O curso de Habilitação em Laserte-
rapia, em formato intensivo, foi muito
elogiado pelos participantes, entusiasma-
dos com o aprendizado e com a pers-
pectiva de uso nos procedimentos em
seus consultórios.

A EAP já está divulgando a grade de
Cursos para 2019. Reservas de vagas e
informações pelo fone (16) 3630 0711.

Programa Dentista
Empreendedor

 O Programa Dentista Empreendedor,
foi lançado pelo CROSP e o SEBRAE-SP
em outubro de 2013, com o objetivo de
fortalecer e desenvolver empreendimen-
tos odontológicos por meio da inserção
das melhores práticas administrativas e de
gestão empresarial. O programa oferece
orientações aos cirurgiões-dentistas e pro-
fissionais da área sobre gestão empresa-
rial e empreendedorismo por meio de
cartilha de orientação, cursos de educa-
ção à distância, palestras, oficinas e aten-
dimentos.

Dra.Tania
Eustáquia
 de Mello

GENTE
QUE FAZ

COLUNA
POLÍTICA
As considerações

do vereador
Artigo de
Bertinho

Scandiuzzi

Inscrições
abertas

O Congresso será realizado no
Expo Center Norte e o tema des-
te ano será : Educação,  Pesquisa
e Excelência Clínica.  As inscrições
automáticas foram feitas apenas
para sócios APCD-ABCD que es-
tiveram presentes em um dos 3
últimos eventos. Os demais de-
vem fazer as inscrições pelo site.

www.ciosp.com.br
Pág. 16.

A APCD  Ribeirão Preto agora é par-
ceira da GESTI – Gestão em Soluções
e Terapia Intensiva Consultoria em Ser-
viços de Saúde. Com isso, todos os ci-
rurgiões – dentistas associados da
APCD-RP terão desconto de 25% nos
Cursos oferecidos pela empresa.

Está promovendo o Curso de Ges-
tão em Saúde, dividido em 06 módu-
los, com aulas presenciais, ás terças-
feiras, das 18h30 às 22h30. Adesões
até 11 de novembro. Informações:
cursos@gestisolucoes.com.br.

A Cirurgia
Baríatrica e o

cirurgião-dentista
O paciente submetido a uma cirur-

gia bariátrica, pode perder seus den-
tes, se não houver um rigoroso acom-
panhamento médico e odontológico.
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Novos tempos!
Esperança!

POLÍTICA

Aprendendo sempre

Dr. Regis Peporini - presidente da APCD-Ribeirão Preto

A serviço de uma saúde biossegura.
www.wosonlatam.com.br

Lavagem de instrumental

BIOSSEGURANÇA Waldomiro
Peixoto

Essa coluna foi criada para prestar dicas que façam
diferença no cotidiano do profissional de Saúde. Bios-
segurança (BS) é nossa primeira contribuição. Concei-
tualmente a prática de BS é uma corrente e todos seus
elos são igualmente importantes. “A corrente nunca é
mais forte que seu elo mais fraco”, nos ensinam os
Mestres Dr. Sérgio Lima e Dra. Isabel Yoko Ito, da FORP-
USP.

A “lavagem de instrumental” é um desses elos. A
não remoção de tecidos orgânicos na superfície de
um instrumento tem como consequência manchas, da-
nos nos fios de corte, além de provável recontamina-
ção principalmente durante o período de armazena-
mento, rompendo a cadeia de proteção de pacientes
e usuários. Protocolo sugerido:

1. Desinfetar: submeter o instrumental a imersão
química imediatamente após o uso, observando o tem-
po conforme fabricante e data de validade do produ-
to desinfetante;

2. Pré-lavar: paramentado e com mãos devidamen-
te protegidas, remover sujidades e tecidos orgânicos
com detergente adequado, escovas de cerdas macias

cabo longo, escovas
para brocas, escovas
para lúmen, cuba pro-
funda e torneira direci-
onável com água abundante;

3. Lavar ultrassonicamente: recomenda-se lavadora
US acima de 30.000Hz, com aquecimento, água mistu-
rada a elemento enzimático para atuar em pontos do
instrumento de difícil acesso;

4. Enxaguar: utilizar água corrente potável e abun-
dante, até eliminar completamente resíduos de deter-
gentes e líquidos enzimáticos;

5. Secar: para evitar a interferência de umidade no
processo e aumentar a eficiência da esterilização. Re-
comenda-se complementar a secagem com jato de ar
comprimido isento de óleo;

6. Inspecionar visualmente: com auxílio de lupa, de-
pois da secagem. Se necessário, proceder nova lava-
gem e secagem;

7. Por fim, embalar, selar e esterilizar. Reiteramos:
impossível esterilizar adequadamente sem lavagem efi-
ciente.

Dicas úteis WOSON

Como é bom constatar o crescimento, paulatino,
daqueles que são dedicados a profissão! É notória
essa evolução, pelo aumento da visão crítica, não só
dentro do campo de atuação, mas do todo, hoje com
esse mundo globalizado.  É graças a essa disposição
para encarar essa realidade, que nós profissionais de
Odontologia estamos sempre aprendendo mais e mais,
cotidianamente. Se por um lado, muitos avanços tor-
nam acessíveis tantos recursos, por outro, é, cada vez
mais, desafiador acompanhar e incorporar a dinâmica
do mundo moderno. As descobertas são muitas, no-
vas tecnologias e novos protocolos são lançados, dia-
riamente, no mercado. Embora, o desafio seja cons-
tante, por outro lado, nada mais estimulante para am-
pliar nossos conhecimentos e perspectivas.

Aqui na Escola de Aperfeiçoamento Profissional da
nossa APCD Ribeirão Preto acompanhando os cursos,
os professores, recebendo consultores científicos e
pesquisadores, além dos associados, sempre buscan-
do atualização, reconhecemos o DNA da comunidade
odontológica: a  predisposição ao estudo e o prazer
em inovar sempre, para proporcionar belos sorrisos.
Para muitos o sorriso largo do paciente é a melhor
recompensa, vale mais que tudo!

Em algumas eventos e atividade recentes, palestras,
aulas de professores convidados, atendimentos na clí-
nica da EAP e cursos intensivos, pudemos ver o entusi-
asmo de nossos alunos com a Odontologia, com o

aprendizado, com a
troca de experiência
e convívio com os
colegas. Isso nos
deixa convictos de
que estamos to-
mando decisões as-
sertivas, essa é a
melhor contraparti-
da para os nossos
associados.

Então, nestes
dois últimos meses
do ano, estamos in-
tensificando as nos-
sas atividades para
cumprir programas
e metas propostas
e, dentro da dinâmica do mundo moderno, ao mesmo
tempo, já estamos nos preparando para 2019, definin-
do cursos, adequando os programas, compondo o ca-
lendário de atividades sociais, entre outras ações que
fazem parte do nosso planejamento. O objetivo é fa-
zer, ainda melhor, em 2019.

A razão de ser de tudo isso é você associado, por-
tanto, acompanhe a nossa programação de cursos, os
eventos científicos e sociais, e  participe!

Forte abraço.

Fiz questão de aguardar
o resultado das eleições
para redigir este artigo à
vocês, caros amigos! O Bra-
sil vive um novo tempo! As
urnas mostraram isso. Jair

Bolsonaro, Liberal de extrema direita é o novo presi-
dente do Brasil. Tem uma missão árdua pela frente.
Transformar nossa pátria numa terra rumo ao verda-
deiro desenvolvimento. Uma nação de verdade, dig-
na das potencialidades que tem. O mais importante
de tudo isso, é que a população brasileira está muito
mais madura! Não sei o que será, mas o fenômeno
Bolsonaro, conduziu nosso país ao amadurecimento.
O que virá pela frente, devida às declarações do nos-
so mais novo presidente, só Deus sabe. O nome que
ele mais invoca em seus discursos. Uma coisa é certa.
O PSDB, o DEM , o PSB, o PT terão que se reinventar!
Mudar conceitos, banir a velha política e evoluir, na
medida em que os tempos, as mudanças nos condu-
zem.

João Dória foi eleito governador do Estado de São
Paulo. Para Ribeirão Preto, isso é ótimo! Nossos pro-
jetos de desenvolvimento para a cidade, serão toca-
dos com muito mais facilidade. O prefeito Duarte No-
gueira continuará, com muito mais facilidade, com as
portas abertas no governo estadual. Foi fiel, apoiou
João Dória desde o primeiro momento. Depois da
derrota do Geraldo Alckmin  à presidência, seu amigo
de longos anos... continuou firme. Hábil, no segundo
turno, anunciou apoio à Boslsonaro. Homem de vi-
são. Percebeu que o povo clama por mudanças. Sabe
onde pisa, e pensa em Ribeirão Preto. Projetos im-
portantes estão em pleno andamento na cidade, como
a internacionalização do Aeroporto Leite Lopes, a
construção dos Ames, os Ambulatórios médicos de
Especialidade, projetos na segurança pública, e ou-
tros mais que transformarão Ribeirão Preto. É um vi-
sionário. Sabe que precisa unir forças, de todos os
lados,  experiente, sabe o que é melhor para a cida-
de, não vai deixar o poder sem pelo menos ser me-
lhor ou igual ao  seu pai, Antonio Duarte Nogueira,
que foi prefeito da nossa cidade por duas vezes. É
lembrado até hoje como o melhor!

A grande verdade é que , todos nós, homens pú-
blicos que lutam por uma cidade, um país melhor, te-
mos que nos reinventar.  Países desenvolvidos passa-
ram por isso! Chegou, finalmente a nossa vez! Surfar
na  extrema direita é a nossa onda, que hoje, repre-
sentado por Jair Bolsonaro. Deputado do baixo clero
do Congresso Nacional, se tornou presidente da Re-
pública, sem tempo na tv, sem apoio, mas com discur-
so que agradou . Querem mudanças. Urgentes e irre-
versíveis!

Se não houver, o povo tira de lá. Tá cada vez mais
maduro, cada vez mais! Sorte ao nosso presidente!
Sorte ao governador João Dória. Sorte a prefeito Du-
arte Nogueira. Esquerda, e aliados à esquerda,  com
história de corrupção não dá!
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HABILITAÇÃO EM LASERTERAPIA
Curso supera expectativas dos participantes

Entusiasmados com o aprendizado
os concluintes do Curso para Habilita-
ção em Terapias Complementares-Laser-
terapia (CFO) e Capacitação em Biofotô-
nica na Harmonização Orofacial (HOF)
receberam os certificados de conclusão,
no último dia 20 de outubro. pelo Dr.
Regis Peporini – presidente da APCD Ri-
beirão Preto e pela professora Rosane
Lizarelli ministradora do Curso, que é
aprovada pelo CFO - Conselho Federal
de Odontologia e é exigência por Lei
para a utilização do Laser e LEDs no con-
sultório.

Na noite de sexta-feira, dia 19 de ou-
tubro, a MMOptics, através de consul-
tor científico, apresentou para alunos e
convidados, o ULTRALASER - Ultrassom
com Laserterapia indicado para dores e
outras enfermidades.

Receberam os certificados: Giuliano
Seraceni Issa Cossolin, Gustavo Loria Leo-
ni, Maria Alexandra Abril Cabrera, Rafa-
el Moacir D’avila, Rosimeri Brabo Perim
Marques.

Todos concluintes, ressaltaram que o
curso surpreendeu pelo programa, pela
priorização da abordagem clínica e pela
didática e conhecimento da ministrado-
ra, Dra. Rosane Lizarelli que é PhD em
Biofotônita pelo Instituto de Física de São
Carlos.

“Está a razão para mantermos nossos
cursos e professores aqui na APCD-Ribei-
rão Preto, como é o caso desse Curso da
professora Rosane Lizarelli, possuem mui-
ta experiência e conhecimento a compar-
tilhar, eis a razão de  estar em nossa gra-
de, pelo menos, três vezes no ano”, pon-
tou Regis Peporini- presidente da APCD-
RP.

A professora agradeceu a todos pela
participação e se colocou à disposição
para troca de informações e experiênci-
as.

Giuliano Seraceni Issa Cossolin, da
cidade de São Paulo, formado há 20 anos
na Universidade Paulista, que atua na

=

Profa. Lizarelli e  a turma exibindo certificado.

Atendimento clinico com laser cirurgico (TW Surgical - MMOptics).

Capital com cirurgia bucomaxilofacial, es-
tomatologia e dor orofacial, escolheu fa-
zer o Curso de Habilitação em Terapias
Complementares e Laserterapia na
APCD-Ribeirão Preto.

Segundo o Cirurgião-dentista para
se habiltiar, depois de pesquisar em
todo país, concluiu ser o mais indicado,
o curso ministrado pela profa. Dra. Ro-
sane Lisarelli, por ser ela uma autorida-
de nas terapias complementares e la-
serterapia.

“Pude identificar a profa. Lizarelli como
a mais gabaritada tanto do ponto de vista
Laboratorial como clínico, e são poucos
que tem essa experiência, fazendo essa
união de forma efetiva”, pontua ele.

Segundo Giuliano Cossolin, o curso
superou suas exepctativas. “

Aqui na APCD Ribeirão Preto a conhe-
ci, e no curso me deparei com uma profis-
sional de extrema competência, reforçou e
até catalisou essa a conclusão que tive ao
pesquisar onde fazer o curso. A professo-
ra Lizarelli tem um comprometimento com
a especialidade escolhida,  é notório o amor
pela profissão e ao que faz. É por isso que
sabe fazer e faz bem feito, tanto como pro-

fessora quanto pes-
quisadora e nas ati-
vidades clínicas” frisa
o cirurgião-dentista.

Segundo ele, os
conhecimentos e téc-
nicas serão aplica-
dos em procedi-
mentos com laser ci-
rúrgicos de tecidos
duros e  moles, ILIB,
além dos procedi-
mentos de estética.

Dr. Giuliano Cos-
solin atua um hospi-
tal público e em ou-
tro privado, portan-
to, com uma clien-
tela heterogênea,
que envolve pesso-
as de todas as classes sociais. Segun-
do ele, os pacientes, embora não sai-
bam muito sobre as terapias comple-
mentares, acabam reconhecendo e va-
lorizando o valor agregado ao trata-
mento.

“Realmente o Curso é muito bom, rec-
comendo”, conclui Cossolin.

A Cirurgiã-Dentista Maria Alexandra
Abril Cabrera, do Equador, está fazen-
do o Curso de Especialização em Reabi-
litação Oral na Faculdade de Odontolo-
gia de Bauru. Foi a indicação de um dos
professores, indicando o curso com a
professora Lizarelli que a motivou a fa-
zer o Curso de Terapias Complementa-
res e Laserterapia na APCD-Ribeirão Pre-
to.

“Realmente o curso superou as minhas
expectativas, a professora Rosane Lizarelli
é uma boa pessoa, uma excelente profissi-
onal, possui uma grande bagagem, com
anos de dedicação aos estudos e as pes-
quisas e a atuação clínica, é realmente uma
referência no assunto. Um pouco deste
conhecimento ela compartilha conosco no
curso e em seu livro” salienta a cirurgiã-
dentista.

Segundo Alexandra Abril, que atua
com Ortopedia, Ortodontia, Estética e
Reabilitação, com o conhecimento ad-
quirido poderá ampliar muito a aplica-
ção do Laser em seu consultório.

“A maioria dos pacientes, em todo lu-
gar do mundo e também no meu país o
Equador, procura o consultório devido a
dor, sempre quer eficiência e rapidez na
execução de seu tratamento. Adotei, de-
pois de muito estudo, protocolos que pro-
porcionem aos meus pacientes tranquili-
dade e segurança aos meus pacientes.
Neste sentido, a Laserterapia agrega va-
lor, é eficaz para retirar a dor, estimula a
regeneração bem mais rápida”, ressalta
a cirurgiã-dentista.

Dra. Alexandra Abril atuou dois anos
no serviço público e depois optou por
atender no serviço privado.

“Graças ao investimento econômico e
apoio as pesquisas a Odontologia brasilei-
ra têm avançado muito e nós, do Equador,
buscamos cursos aqui, porque nós consi-
deramos a Odontologia do Brasil a me-
lhor do mundo”, conclui ela.
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A Cirurgia Baríatrica e o cirurgião-dentista
A.S.B. Any Leide Gonçalves Scanavez, Dr. Antônio Serrão. Prof. Dr. Sérgio N. M. Lima

"O paciente submetido a uma
cirurgia bariátrica, pode perder
seus dentes, se não houver um
rigoroso acompanhamento
médico e odontológico".

Uma paciente de 37 anos, apresen-
tou-se ao consultório odontológico e
foi constatado que houve o início de um
processo de osteoporose - 13 anos após
ter sido submetida a cirurgia bariátrica.

Numerosos casos em nossos con-
sultórios são semelhantes a este, e se-
gundo pesquisas, a alimentação modi-
ficada leva à deficiência de Vitamina D,
C, B12 e Cálcio.

Segundo trabalhos médicos, após a
cirurgia bariátrica, podem ocorrer dis-
túrbios no Osteometabolismo dos pa-

cientes que acometem o osso alveolar
e a inserção das raízes dentárias nos
alvéolos, trazendo como consequência
perdas dentárias irreversíveis.

Boa parte dos pacientes apresentam
vômitos recorrentes, após a cirurgia ba-
riátrica. No vômito, se encontra o ácido
clorídrico que desmineraliza os dentes,
destrói o esmalte dentário, reduz o PH
bucal, entre outras complicações. Nes-
ta condição, a microbiota oral fica pro-
pícia ao desenvolvimento de bactérias
acidogênicas e acidúricas, como o S.
mutans, que de maneira oportuna cau-
sam a doença cárie.

A cirurgia bariátrica é importante e
soluciona numerosos problemas de saú-
de do paciente, contudo todo procedi-
mento deve ser bem conduzido e acom-
panhado por uma equipe multidiscipli-

nar: Médicos, Cirurgiões-dentistas, Nu-
trólogos, Psicólogos, entre outros.

Em decorrência das alterações irre-
versíveis que podem ocorrer nos den-
tes e tecidos periodontais dos pacien-
tes após as cirurgias bariátricas, é im-
prescindível que antes da intervenção
cirúrgica, os pacientes fossem subme-
tidos a um rigoroso exame odontoló-
gico, para o tratamento dos dentes e
gengiva.

1. O profissional poderá auxiliar na
nova fase da mastigação dos alimen-
tos que foram indicados pelo médico.

2. A formação de placa bacteriana
na superfície dos dentes não diminuirá,
assim como a formação do cálculo den-
tal. Caberá ao profissional marcar revi-
sões periódicas, para exame e profila-
xia do paciente.

3. Como os dentes poderão se des-
mineralizar em virtude dos ácidos es-
tomacais por vezes presente, após a
profilaxia o profissional cirurgião den-
tista deverá aplicar Flúor.

4. Deverá sempre observar os sul-
cos gengivais, verificando se não estão
se transformando em bolsas periodon-
tais o que indicaria perda óssea.

5. O paciente não deverá receber
alta do consultório até que sua situa-
ção bucal esteja em condição de saúde
e estável.

https://www1.folha.uol.com.br/equi-
librioesaude/2017/01/1847826-pacien-
te-bariatrico-chega-a-perder-dentes-
sem-acompanhamento-medico.shtml

http://www.scielo.br/pdf/abcd/
v25n1/09.pdf

A APCD – Associação Paulista de Ci-
rurgiões Dentistas Ribeirão Preto agora
é parceira da GESTI – Gestão em Solu-
ções e Terapia Intensiva Consultoria em
Serviços de Saúde. A partir de agora, to-
dos os cirurgiões – dentistas associados
da APCD - RP terão desconto de 25% nos
Cursos oferecidos pela empresa, conso-
lidada há mais de 16 anos no mercado.

Desde 2002, a Gesti oferece soluções
na área de saúde, trabalhando com o ob-
jetivo de viabilizar significativa contribui-
ção para a melhoria da assistência à saú-
de no Brasil, tanto em termos qualitati-
vos como quantitativos, atuando em di-
versos segmentos da gestão para a área
de saúde.

O curso Gestão para clínicas e consul-
tórios, que já está com inscrições aber-
tas, com início das aulas no dia 06/11,
personifica o desconto concedido aos as-
sociados APCD - RP, que ainda poderão
fazer o investimento parcelado em qua-
tro vezes. As adesões poderão ser feitas
até 11 de novembro, entretanto, com a
devida reposiçaõ do 10 módulo.

O curso, com frequência semanal, no
período noturno, tem por finalidade ofe-
recer uma oportunidade de aprimora-
mento profissional, contribuindo, desta
forma, para o desenvolvimento de com-
petências e habilidades necessárias para
gestão de serviços de saúde, como clíni-
cas, consultórios e serviços de apoio a
diagnóstico.

“ É mais uma parceria consolidada, em
favor da classe, que busca inovações de ges-
tão e aperfeiçoamento para facilitar o se-
tor administrativo de sua clínica ou consul-
tório”, afirma o presidente da APCD RP,
Régis Peporini, acrescentando ser uma
oportunidade ímpar para os associado e
parceiros da área da Odontologia.

  “O nosso objetivo é viabilizar essa opor-
tunidade aos nossos associados, de forma
que o investimento com desconto, por meio
dessa parceria, facilite aos interessados o
acesso ao curso”, Ressalta Artur Rocha
Martini - tesoureiro da APCD-RP.

Vale ressaltar que os descontos se-
rão concedidos por meio de um voucher
codificado especialmente para associa-
dos APCD.  Informações - Telefone: (16)
3610-6166 e (16) 3630 -0711.

OBJETIVO DO CURSO
A finalidade é desenvolver no partici-

pante uma visão sistêmica, global e mul-
tifuncional das organizações de saúde. O
curso, terá início no dia 06 de novembro,
com frequência semanal, no período no-
turno, oferece oportunidade de aprimo-

Para aqueles que querem ter uma visão plena de Gestão, a Gesti está com inscrições abertas para o curso de
Gestão para Clínicas e Consultórios. Com a parceria, associados APCD terão 25% de desconto.

ramento profissional, con-
tribuindo para o desenvol-
vimento de competências
e habilidades necessárias
para a gestão de serviços
de saúde.

“É um curso de curta du-
ração, mas com conteúdo
abrangente e direcionado à
gestão, desenvolvendo no
participante uma visão sis-
têmica, global e multifunci-
onal das organizações de
saúde capacitando - o para
a função de gestor”, desta-
ca Dr. Rodrigo Nobrega”,
médico, docente do curso e Diretor da
GESTI Soluções.

Segundo ele, focando diferentes áre-
as da administração, o curso, com inves-
timento acessível, foi elaborado especi-
almente para oferecer uma base de co-
nhecimentos sólida, enriquecendo o cur-
rículo do profissional nesta áerea.

A QUEM SE DESTINA
O curso, ministrado por professores

com experiência e atuantes na área da
saúde, é dirigido para profissionais que
atuam ou pretendam atuar na gestão, que
necessitam ampliar seus conhecimentos
em gestão ou mesmo aqueles que quei-
ram empreender na área de saúde, bus-
cando entender como se faz uma gestão
mais eficaz. A proposta pedagógica, visa
proporcionar uma experiência de apren-
dizado global e contemporânea, com par-
ticipação ativa dos alunos, buscando ali-
ar o conhecimento às práticas e desafios
do mercado de saúde.

O QUE O PROFISSIO-
NAL SERÁ CAPAZ DE
REALIZAR APÓS O CUR-
SO- Avaliar a estratégia
implantada com análise
de mercado, concorrên-
cia e público; Realizar
análises de receitas e
despesas, identif icando
os principais custos e
oportunidades de melho-
rias; Avaliar sua equipe
por desempenho e resul-
tados; Elaborar preços
para os produtos; Me-
lhorar os resultados de

negociações com fornecedores e pres-
tadores de serviços.

METODOLOGIA - O curso tem abor-
dagem multiprofissional para construir
uma ampla e consistente visão sobre
gestão em serviços de saúde.

O curso é dividido em 06 módulos,
com aulas presenciais, ás terças-feiras,
das 18h30 às 22h30.  Cada módulo terá
04 horas de duração; as aulas terão
conteúdo teórico e oficinas, com exer-
cícios práticos. O curso terá no máxi-
mo 30 participantes.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO - Faz
parte do conteúdo programático o Pla-
nejamento Estratégico - por meio de
um passo a passo claro e detalhado,
e, por fim, como desenvolver as com-
petências e sistemas de gestão neces-
sários para torná-lo realidade. O par-
ticipante saberá como planejar e exe-
cutar com eficiência; Conhecerá as fer-
ramentas como a Análise SWOT e o BSC;
e aprenderá a trabalhar com essa seg-
mentação de mercado.

"Sonho que se sonha só, é so-
mente um sonho. Mas sonho que
se sonha junto, se chama realida-
de". Foi assim que iniciou esse gran-
de sonho, hoje muito real, Gesti So-
luções.

Os primeiros trabalhos dos sóci-
os fundadores da Gesti, Dr. Rodrigo
Nóbrega e Dra. Ana Beatriz Moreira,
foram implantados em 2002, com
maior foco na organização de equi-
pe médica. Diante dos resultados
obtidos, a Gesti Soluções, aos pou-
cos, expandiu e  atualmente ampliou
seu  foco de  gestão de equipe médi-
ca, oferecendo também consultoria
e assessorias, além dos cursos de ges-
tão, projetos customizados confor-
me a necessidade do negócio.

A empresa conta hoje com mais
de 30 clientes, abrangendo hospi-
tais públicos, particulares, filantró-
picos, clínicas e serviços de diagnós-
tico de todas as regiões do país, em
diversos estados. A Gesti Soluções
preconiza levar ao cliente a solução
ideal para as  organizaçõs de saúde
que buscam excelência em gestão.

Conta com profissionais capaci-
tados, tecnologia e conhecimento
de todos os detalhes que fazem a
diferença na qualidade e custos em
sua área de atuação, seja em UTI,
hospital, clinicas, operadoras de pla-
nos de saúde, entre outros.

Gesti,
desde 2002,
construindo
sua história

 Dr. Rodrigo Nóbrega

Dra. Ana Beatriz Moreira

APCD-RP firma parceria com a GESTI
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Dra. Tania Eustáquia de Oliveira Melo
“É fundamental acolher e atender bem o cliente”

Cumprimentos
aos aniversariantes

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
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
19/11
Anderson Campioni Jaquinta
Carlos Eduardo Zaparolli
Emerson Arthur Magrini Alves
Elaine Cristina Voltolini Pontes
Fernanda Carlos Katafuti
Fernanda Fernandes Carvalho
Rosane Granusso
20/11
Yara Biagiotti
Gregório de Freitas Pupin
Rafael Marques Monti
Sérgio Augusto Ravelli
Sheila Ramos Silva do Carmo
21/11
Thales Rosolen
22/11
Patricia Dezem Amorim
Patricia Almeida Curyfolo
23/11
Gilson Piantino Silveira
25/11
Daniela Ferreira Kakumu
Claire Genoveze Gauch
Caio Zangirolami
26/11
Isabela Frederico Pires
Tabata Trotti Rondini
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
Joseane Maria Dias B. Mantovan

Caio Zangirolami
O cirurgião-dentista pretende fazer, em 2019, especialização em Endodontia

Sempre com um olhar crítico em re-
lação as relações sociais e políticas,
como ao seu próprio desempenho pro-
fissional a cirurgiã-dentista Dra. Tania
Eustáquia de Melo, encontrou na família
a motivação para encarar os desafios e
na Odontologia a sua realização profis-
sional. Embora seja mineira de Paracatu
seu coração é ribeirão-pretano, onde
está desde os primeiros anos de vida e
aqui construiu sua história e sua carrei-
ra profissional, atuando em consultório
particular e no serviço público, como clí-
nica geral e odontopediatra, além de,
por mais 10 anos, ter exercido a geren-
cia na UBS Zeferino Vaz - Quintino I.

Filha de comerciantes, Waldir Oliveira
Melo e Terezinha Morais Lima Melo, como
filha mais velha e com sete irmãos, des-
de os 10 anos, dividia seu tempo entre
os estudos e os cuidados com os irmãos,
além de ajudar, algumas horas no decor-
rer da semana, no comércio, juntamente
com o pai, no centro de Ribeirão Preto.

Um cliente e amigo da família, na épo-
ca proprietário de conceituada escola de
Ribeirão Preto, a presenteou com o ter-
ceirão, com isso, um ano depois aos 17
anos, ingressou na Odontologia da Fa-
culdade de Odontologia da UNESP de
Araraquara, onde se formou 1985.

Trajetória -Iniciou sua carreira em Ri-
beirão Preto em clínicas parceiras e na
cidade de Serra Azul, atuando no proje-
to de integração da USP. Paralelamente,
em 86 e 87, fez parte da equipe do Dr.
Sergio Lima, sendo uma das consulto-
ras científicas do Projeto de desenvolvi-
mento do PROFI da Dabi Atlante.

 Em 1988, montou seu consultório na
Av. Saudade, nos Campos Elíseos, onde
ficou por 4 anos, período em que se en-
gajou nas atividades associativas,  vindo a
ser uma das sócias fundadoras da APCD
Ribeirão Preto. Em 92, atuou por um ano
em Brasilia,ao retornar instalou-se no Cen-
tro, onde permeneceu por 14 anos,  em

2007, passou
a atender no
Boulevard-Jar-
dim Sumaré,
onde perma-
nece  até  hoje.

Paralela-
mente, em 88
também que
entrou no ser-
viço público
em Ribeirão
Preto, passan-
do a prestar
serviços na CE-
MEI  João Gil-
berto Sampaio
e, anos de-
pois, foi transferida para a UBS São José.
Por quase 9 anos atuou nesta unidade, se
ausentando, por um ano em 1992, para
aprimoramento profissional e aquisição de
novas experiências em Brasília. Em 1999,
assumiu a gerência da UBS Zeferino Vaz no
Quintino Facci I, onde permaneceu até 2013.

“Essa foi uma experiência ímpar, sem dú-
vida, trouxe um diferencial para minha vida
profissional. Foi um período enriquecedor,
trabalhar na gestão da saúde pública no
municipio de Ribeirão Preto, atuando na
atenção básica  de uma Unidade de saúde,
para mais de 28 mil habitantes, seguindo
os princípios básicos do SUS: intergalidade,
universalidade e equidade. Sempre  procu-
rei exercer a  gestão compartilhada - Se-
cretaria Municpal da Saúde,  funcionários
da UBS e a população, tendo uma visão hu-
manizada, voltada  para a eficácia dos ser-
viços prestados ”, pontua Dra. Tania.

Em 2013,  a cirurgiã-dentista voltou  a
atender a população, retornando para a
UBS São José, onde permanece até hoje,
e para a CEMEI Dercy Celia Seixas Ferra-
ri, onde atuou até o final de 2017, quan-
do foi transferida para a UBS João Rossi,
lá também continua atendendo até hoje.

“Para atuar com crianças associamos

os conhecimentos da Odontolo-
gia e a Psicologia, precisamos ter
afinidade, paciência, sempre com
orientacões para a adoção de
ações preventivas, como a esco-
vação correta, e na assistência
curativa, que são exercidas nas
UBS, obedecendo os critérios de
controle de infecção  preconiza-
dos pela OMS,” salienta a odon-
topediatra.

Quanto a atuação nas uni-
dades de saúde, segundo ela,
é relevante na medida que
atende a necessidade da po-
pulação, hoje em número bem
maior, com a perda de poder
aquisitivo, dos convênios. Se-

gundo ela, é uma demanda alta, com pro-
cura espontânea para o atendimento bá-
sico, muitos deles, se necessário são en-
caminhados para os atendimentos espe-
cializados.

“Após o acolhimento e a intervenção para
sanar a dor, são agendados os retornos para
tramento. Sou muito crítica comigo mesma,
quero sempre fazer o melhor e cuido para que
os meus pacientes  saiam satisfeitos. Gosto mui-
to do que faço”, frisa a cirurgiã-dentista.

Hoje, casada com o Fernando Antônio
Rodrigues e com uma filha – Emanuelle,
de 10 anos, Dra. Tania Eustáquia, se divide
entre as atividades profissionais e familia-
res, além de outras de cunho social em
que sempre esteve engajada.

“Me sinto realizada! Para o futuro almejo
ter mais tempo para curtir a família, os ami-
gos, viajar  e me engajar, ainda mais, em ações
sociais voltados para o bem-estar das pessoas.
Tenho prazer em tornar o próximo feliz. No
momento, como grande parte dos brasileiros,
estou insatisfeita com a situação política do país.
Mas sou otimista, tenho esperança de que o
Brasil possa vir a ser uma nação onde as pes-
soas possam ter oportunidades de trabalho,
remunerações justas, viver com mais dignida-
de e, assim, se tornarem mais felizes”, conclui .

GENTE QUE FAZ

ATUALIZANDO SEMPRE

“Sou natural de Santo André – SP.
Como filho de cirurgiões-dentistas, des-
de a infância, acompanhei  a rotina do
consultório odontológico. Meu pai, Ed-
son Zangirolami é implantodontista e
minha mãe, Carla Andrea de Paula atua
com Ortodontia. Aos poucos fui conhe-
cendo mais e me envolvendo nesta pai-
xão pela Odontologia.

Foi ainda na Graduação que desco-
bri que, diferentemente de meus pais, a
Endodontia é a especialidade com a qual
tenho mais afinidade. Além de tirar a dor,
é muito bom poder manter, salvar o
dente, preservar a saúde bucal do paci-
ente.

Pretendo construir minha carreira em
Santo André, atuando com em clínica da
família e em consultórios parceiros,
como endodontista. Para isso, tenho bus-
cado agregar novos conhecimentos e
técnicas.

Fiz o Curso de Cirurgia Bucomaxilo-
facial com a equipe do prof. Jorge Lipo-
raci. Curso muito bom, aprendi muito,

realmente, nos prepara para realizar as
cirurgias, com segurança.

Agora estou terminando o Curso de
Aperfeiçoamento em Endodontia, um
curso excelente, com muitas horas au-

las clínicas, com a solução de diversos
casos, com a utilização  de várias técni-
cas. Além disto, no curso são apresen-
tadas as últimas inovações, novos ma-
teriais, novas descobertas, novos sis-
temas.

Tanto no Curso de Cirurgia como no
Curso de Endodontia, os professores
estão  sempre bem-dispostos, ensinam
com a maior boa vontade. Realmente
descobri ser a Endodontia a especiali-
dade com a qual mais me identifico e,
no ano que vem, pretendo fazer o Cur-
so de especialização em Endodontia.

 Estou consciente de que faço parte
de uma ciência em constante evolução
e, para fazer frente a isso, pretendo es-
tar sempre me atualizando, acompanhan-
do de perto as descobertas científicas,
as inovações tecnológicas, para ofere-
cer a meus pacientes os últimos recur-
sos da Odontologia.

 Sou associado da APCD-Ribeirão Pre-
to há dois anos, aqui sou sempre sou mui-
to bem recebido, me sinto em casa”

“Pretendo estar sempre me atualizando, acompanhando de perto as descobertas científicas,
as inovações tecnológicas, para oferecer a meus pacientes os últimos recursos da Odontologia.
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Consultorde vendas:  Zé Roberto
 (16) 3013-5646    (16) 99165 1802. Atendimento  das 08:30 às 12:00  e 14:00 ás 19:00.

Alinhadores Invisaling
Cema / Radix

 promovem palestra
Cema e Rádix Clinica de Radiologia

Odontológica, realizaram, no dia 19 de
outubro, no edifício New Century,  das
9 horas ás 20 horas, palestra sobre ali-
nhadores Invisaling.  Com a presença de
um número expressivo de profissionais
interessados, a palestra foi ministrada
pelo Dr. José Eduardo Rittes, diretor e
um Teen da Invisaling.

“Tivemos a satisfação de receber cli-
entes e amigos em nosso espaço, agrade-
cemos a todos que prestigiaram nosso
evento”. diz Celso e Teresa Cristina Mar-
tinelli da Cema/Radix.

Nos registros fotográficos: público
presente e no detalhe acima (E/D) - Te-
resa Cristina Cheade Martinelli,  radiolo-
gista proprietária da Radix, Denis da Teen

da invisaling, Celso Mar-
tinelli, patologista propri-
etário da Cema e Dr. José
Eduardo Rittes - pales-
trante, com Sheila - dire-
tora de vendas da invi-
saling e dentistas Doctors
invisaling.

A Radix está instala-
da à Av. Presidente Var-
gas 2001 - Sala 67 - 6ºan-
dar - Jardim Califórnia -
Ribeirão Preto SP - Con-
tatos : (16) 3911-1995

CROSP disponibiliza Cursos
Gratuitos pela Internet

Conselho Regional de Odontologia
de São Paulo (CROSP) e o SEBRAE-SP fir-
maram uma parceria institucional e lan-
çaram, em outubro de 2013, o progra-
ma "Cirurgião-Dentista Empreendedor".

O programa tem o objetivo de ofe-
recer orientações aos cirurgiões-dentis-
tas e profissionais da área sobre ges-
tão empresarial e empreendedorismo
por meio de cartilha de orientação, cur-
sos de educação à distância, palestras,
oficinas e atendimentos.

A cartilha "Como abrir e fazer a ges-
tão de uma clínica odontológica", que
pode ser acessada no site do CROSP, foi
o primeiro material fruto da parceria, e
traz informações sobre a legislação vi-
gente para se abrir uma clínica odonto-
lógica, além de oferecer dicas e alertas
sobre os cuidados necessários para a
gestão de uma empresa.

As orientações se aplicam também
aos laboratórios de prótese, clínicas de
radiologia e comercializadoras de pro-
dutos odontológicos. O material apre-
senta estratégias de administração pen-
sadas especificamente para a rotina dos
profissionais da odontologia, através de
processos e conceitos de empreendedo-
rismo abordados de forma ética, simples
e prática.

Além da cartilha, a parceria disponi-
biliza cursos de educação à distância em
áreas, como finanças, marketing e pla-
nejamento, e também já estão disponí-
veis gratuitamente no site do Conselho.
Cada curso possui carga horária de 3
horas. Após a conclusão, você terá o seu
certificado.

Os cursos estão disponíveis 24h e
podem ser acessados de qualquer com-
putador com conexão à internet.
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Notícias da

Como sempre acontece todo ano,
em novembro a EAP intensifica as ativi-
dades para cumprir o programa propos-
to nos Cursos e concluir os casos clíni-
cos, cujos procedimentos foram progra-
mados dentro de um cronograma pré-
vio.

 Para 2019, a Escola de Aperfeiçoa-
mento Profissional (EAP) da APCD Ribei-
rão Preto está divulgando a grade de
Cursos de Aperfeiçoamento Profissional
e dos Cursos de Pós-Graduação.

Os cursos, já reservando vagas para
as novas turmas :  Cirurgia oral, com prof.
Dr. Antônio Saad Salomão e equipe; Ci-
rurgia Buco-Maxilo-Facial com prof. Dr.
Jorge Liporaci e equipe;  Capacitação em
Implantes Osseointegráveis com o prof.
Zelio Faeda e equipe, Endodontia com
ênfase em Rotatórios, com os prof. Bru-
fato Ferraz e equipe; Dentística Reabili-
tadora Estética com o prof. Dr. André
Minto e equipe; Habilitação em Perio-
dontia com o profa. Flávia Adelino Suaid
e equipe, Ortodontia com o prof. Borin
Neto e equipe; e  Curso de Prótese so-
bre Implante com o prof. Ronaldo Figuei-
redo de Oliveira e equipe.

"O preparo e o prestígio de nossos
professores, e a credibilidade da EAP da
APCD Ribeirão Preto, conquistada atra-
vés de uma história construída com de-
dicação ao ensino continuado tem sido
os maiores diferenciais de nossa EAP Dr.
Raphael Baldacci. Graças a essa história
e empenho dos nossos mestres as tur-
mas dos cursos sempre ficam lotadas",
diz Dr. Regis Peporini - presidente da AP

Os interessados podem obter maiores informações e reservar vagas na EAP, fone (16) 3630 0711.

Segundo ele, outros fatores decisivos
para a adesão dos profissionais aos
cursos são os programas atualizados e
a priorização das atividades clínicas.

Todas as informações sobre os Cur-
sos - programa, carga horária, período,
investimento e reserva de vagas, podem
ser obtidas na secretaria da EAP pelo
fone (16) 3630 0711 ou pelo site:
www.apcdrp.org.br

CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO
A  EAP da APCD - Regional Ribeirão

Preto conta com equipes formadas por
mestres - doutores, com ampla experi-
ência clínica e acadêmica, com anos de
dedicação ao ensino, as quais  vem  de-
senvolvendo seus Cursos de Pós-Gradu-
ação.

Aprovados pelo Conselho Federal de
Odontologia (CFO), estão em andamen-
to os Cursos de Pós-Graduação em En-
dodontia, Ortodontia e Implantodontia.
Os Cursos de Endodontia e Ortodontia
estão reservando vagas para 2019.

 "Os cursos proporcionam um apren-
dizado de alto nível, sempre priorizan-
do as atividades clínicas, estamos sem-
pre trazendo o que há de mais atual em
tecnologia e materiais para ser incorpo-
rado, de imediato, no cotidiano dos con-
sultórios, ampliando o campo de atua-
ção dos profissionais, que oferecem  aos
seus clientes o que há de mais moderno
e eficaz em termos de tratamentos. Ga-
nham todo,  o profissional e, principal-
mente, a comunidade em geral ", pon-
tua Regis Peporini - pres. da APCD-Ri-
berirão Preto

A APCD Ribeirão Preto promoveu, no
dia 5 de outubro, uma aula especial com
o Prof. Dr. Alexandre Capelli, intitulada
"Ultrassom em Endodontia" para os alu-
nos do curso de Especialização em En-
dodontia, ministrado pelos profs.  MS.

Dr. Artur Rocha Martini e Dr.  José Antô-
nio Brufato Ferraz.

Segundo Martini, um dos desafios da
Endodontia é localizar  os canais radicu-
lares, com o objetivo de desubstruí -los,
remodela-los e obturá-los, adequada-

Uma aula especial:  ULTRASSOM EM ENDODONTIA

mente.
"O uso do ultrassom viabiliza a loca-

lização do campo operatório proporci-
onando desta forma, a segurança em
determinados tratamentos endodônticos
e seus resultados", af irma Artur Rocha

Martini.
"O  objetivo foi explanar para os alu-

nos sobre essa abordagem clínica de
tratamento ef iciente, amparada pelo
uso de ultrassom", completou o profes-
sor.

Intensificadas atividades para cumprir programa
dos cursos e finalizar casos clínicos em 2018.

EAP a todo vapor

Cursos de Pós-Graduação
O Curso de Pós-Graduação em Endodontia é  ministrado pelos pro-
fessores Dr. José Antônio Brufatto Ferraz e prof. MS Artur Rocha Mar-
tini. A metodologia aplicada proporcionará ao Cirurgião-Dentista o
aprendizado necessário para atuar com segurança e resolver os ca-
sos clínicos do cotidiano. Apresentando a Endodontia moderna, de téc-
nicas à instrumental, associado uma formação básica essencial e ampla
carga horária clínica.

O Curso de Pós-Graduação em Ortodontia ministrado pelo prof.
Antônio Borin Neto e equipe, possui como diferenciais a metodolo-
gia aplicada e o comprometimento dos professores em ensinar, pro-
curando abordar o lado, menos complexo, para se resolver um caso.
No programa a intensificação de aulas laboratoriais, a abordagem
da técnica do arco contínuo (STRAIGHT WIRE), incorporando o me-
lhor de outras técnicas para tornar a mecânica ortodôntica mais di-
nâmica, facilitando o tratamento.

Cursos de Aperfeiçoamento
Cirurgia oral -  com prof. Dr. Antônio Saad Salomão e equipe.
Cirurgia Buco-Maxilo-Facial  com prof. Dr. Jorge Liporaci e equipe
Capacitação em Implantes Osseointegráveis com prof. Zélio Faedae equipe.
Endodontia com ênfase em Rotatórios com prof. Brufato Ferraz

   e equipe
Dentística Reabilitadora Estética com o prof. Dr. André Minto 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 Implante com o prof. Ronaldo Figueiredo

   de Oliveira e equipe.
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Reserve sua vaga nos Cursos de Aperfeiçoament

APERFEIÇOAMENTO E
Cursos cirúrgicos e clínico

HABILITAÇÃO EM
LASERTERAPIA

Biofotônica Orofacial
Teórico, Clínico.

MONTANDO TURMA
Ministradores: Prof. Dra. Rosane de Fá-
tima Zaniratto  Lizarelli. coordenadora)
e  prof.essores  convidados.
Formato:  Intensivo. Período: 20a 25 de
maio de 2019.
Duração: 70 horas/aula
Objetivos Gerais:  capacitar para a rea-
lização  de procedimentos  de Lasertera-
pai na Odontologia.

CURSO DE
ENDODONTIA

CLÍNICA
ÊNFASE EM ROTATÓRIOS

Teorico - clínico
Ministradores: Prof. Dr. José Antonio
Bruffato Ferra e Prof. Ms. Artur Ro-
cha Martini.
Duração:  5 Meses. Ralização :quartas
- semanalmente -  horário: 18 às 22
horas.

NOVA TURMA 2019
Objetivo: Atualizar o profissional clí-
nico, visando o seu aprimoramento
para solucionar, de forma rápida e efi-
ciente, a terapêutica endodôntica de
rotina,  habilitando-o a realizar trata-
mento de canais.

CIRURGIA ORAL
E ANESTESIOLOGIA  E

SEDAÇÃO CONSCIENTE
Teórico, Laboratorial e Clínico

Ministrador: Prof. Dr. José Antonio Saa-
di Salomão e equipe.

NOVA TURMA EM 2019
Duração: 8 meses
Realização: quintas  - semanalmente -
horário: 18 às 22horas.
Objetivos Gerais: atualizar quanto à ci-
rurgia ambulatorial e hospitalar - teoria;
desenvolver e publicar resenhas e rela-
tos de casos clínicos; aprimorar os pro-
cedimentos cirúrgicos ambulatoriais.

CAPACITAÇÃO EM
IMPLANTES OSSEOIN

TEGRÁVEIS
 Clínico e Laboratorial

Ministradores: Prof. Zélio Faeda ; Prof. Dr.
Rafael Silveira Faeda; Prof. Paulo Noguei-
ra Fracon; Prof. Esp. Regis M. Peporini Prof.
Esp. Flávio Dalto e profs. convidados.
        NOVA TURMA 2019
Duração: 10 mese: Sextas-feiras - Quinze-
nalmente . Horário: Das 8 às 14 hs.
Objetivos Gerais: desmistificar e simplifi-
car a tática da Implantologia, capacitando
para procedimentos cirúrgicos dos vários
sistemas de implantes existentes. Prepara o
profissional para: indicar, contra-indicar,
planejar e realizar procedimentos cirúrgicos
e a  indicação das próteses sobre implantes.

APERFEIÇOAMENTO
EM PRÓTESE SOBRE

IMPLANTE
Teórico, Clínico e Laboratorial

Ministradores : Prof. Esp. Regis de Moraes
Peporini; Prof. Ms. Ronaldo Figueiredo de
Oliveira; Prof. Esp. Flávio Dalto; Prof. Dr.
Rafael Silveira Faeda e Prof. Zélio Faeda
Coordenador: Prof. Regis Peporini
 NOVA TURMA EM 2019
Duração: 8 meses
Periodicidade: Sextas - feira - quinzenalmen-
te  Início:  fevereiro de 2019
Objetivo: Capacitar o cirurgião-dentista
para  planejar e executar as próteses sobre
implantes.

ATUALIZAÇÃO EM
ESTÉTICA

Teórico  e clínico

Ministrador: Prof. Dr. Paulo Sérgio
Quagliatto  e equipe. Coordenador: Dr.
Auro Tomio Nisiyama
Duração: 8 Meses.
Realização: terça e quarta, 3ª semana
do mês, das 8h30 ás 17 horas.
          NOVA TURMA EM 2019
Objetivo: Novas técnicas e materiais
para aprimoramento dos tratamentos
restauradores ESTÉTICOS, buscando
reconstruir a forma e função, as atuais
tendências e os novos conceitos da
Odontologia Estética e Adesiva.

ORTODONTIA
CORRETIVA FIXA

Teórico, Clínico  e Laboratorial
            NOVA TURMA 2019

Ministradores: Prof.  Ms. Antonio José
Borin Neto e Prof.  Ms. Raul Antonio
Pinto Neto e equipe.
Duração: 30 meses.
Realização: segunda e terça feiras  -
Periocidade : mensalmente.
Horário : 8 às 17 hs.
Objetivos Gerais: Oferecer treina-
mentos intensivos: diagnóstico e
mecânica Typodont (Straight e
Wire).

ATUALIZAÇÃO EM
PERIODONTIA

Teórico-clínico

Ênfase em regeneração
e estética gengival

Ministradores:  Dra. Flávia Adelino Su-
aid e equipe.
Realização: Mensalmente, as sextas-
feiras. Horário: Das 8 as 17horas.
 Duração:  8 meses

 NOVA TURMA EM 2019
 Objetivo: Capacitar os alunos a reali-
zarem procedimentos cirúrgicos rege-
nerativos e estéticos a partir de um
protocolo clínico de diagnóstico e pre-
paro básico periodontal racional e efi-
ciente.

Prof. Danilo
Oliveira

Prof.a.Flávia
Suaid Malheiros
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       www.apcdrp.com.brto ou Pós-Graduação  da APCD-Ribeirão Preto

E PÓS-GRADUAÇÃO
os. Cursos de imersão.

Teórico, Laboratorial e Clínico
Ministradoras:  Prof. Dr. André Minto  e
Profa.  Graciela Mazzei.
        NOVA TURMA EM 2019
Realização: Terças-Feiras - Semanalmen-
te, das 19 às 22h . Duração: 9 Meses/ 108
horas aula - horário: 19 às 22hs.
Objetivo: Transmitir aos alunos conheci-
mento clínico e teórico de todos os pro-
cedimentos de dentística e próteses esté-
ticas, associados a técnicas de clareamen-
to e remodelação cosmética.

DENTÍSTICA REABILI-
TADORA ESTÉTICA

CIRURGIA
BUCO-MAXILO FACIAL

Teórico-clínico
Ministradores:Prof. Dr. Jorge Liporaci Jr.
(Coordenador), profª MS Alice Dias Petri
e professores convidados.
 Duração: 10 meses. Realização: Segun-
das-feiras - semanalmente. Horário:
18:00 às 22:00 horas.
     NOVA TURMA EM 2019
Objetivo: Capacitar para realização de
Cirurgia Buco-Maxilo-Facial, nível ambu-
latorial básico e avançado.

Informações: www.jorgeliporaci-
bucomaxilo.com.br

CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO
 APROVADOS PELO CONSELHO FEDERAL  DE ODONTOLOGIA

    Abertas as inscrições para 2019
Processo de seleção: análise curricular e entrevista.

PÓS-GRADUAÇÃO  EM
IMPLANTODONTIA

OBJETIVOS: Habilitar para a realiza-
ção de Implantes, Próteses sobre Im-
plantes, Cirurgias Reconstrutivas/
Avançadas e Plástica Peri-Implantar,
fundamentados em bases Científicas
e Biológicas.

NOVA TURMA 2019
Ministradores: Prof. Dr. Rafael Fae-
da - Mestre e Doutor em Periodon-
tia; Prof. Dr. Jorge Liporaci Jr (Coor-
denador)- Mestre em Cirurgia Buco-
Maxilo-Facial . Doutor em Ciências
Médicas.  E convidados.
FREQUÊNCIA: MENSAL  -  24 meses  -
Motores e Kits serão fornecidos pelo
Curso.

PÓS-GRADUAÇÃO
EM ORTODONTIA

OBJETIVOS:  Habilitar para diag-
nosticar planejar e tratar maloclu-
sões em crianças, jovens e adul-
tos com a técnica de arco contí-
nuo (Straight-wire) multivariada
usando miniimplantes e minipla-
cas e outros.

 NOVA TURMA 2019
Prof.  Ms. Antonio José Borin Neto;
Prof.  Ms. Raul Antonio Pinto Neto;
Prof.  Ms. Mario Lânia de Araújo e
Prof. Ms. Arnô Rodrigues Ferreira
Junior.FREQUÊNCIA: MENSAL  DURA-
ÇÃO: 36 meses

PÓS-GRADUAÇÃO
EM ENDODONTIA

OBJETIVOS:
Formar Especialistas em Endodontia
apresentando a Endodontia moderna,
de técnicas à instrumental. associa-
do uma formação básica essencial e
ampla carga horária clínica. A meto-
dologia aplicada proporcionará ao
Cirurgião-Dentista o aprendizado
necessário para atuar com segu-
rança e resolver os casos clínicos
do cotidiano.

 NOVA TURMA 2019
MINISTRADORES: Prof. Dr. José A. Brufato
Ferraz; Prof. MS Artur Rocha Martini,
Prof. Dr. Alexandre Bonini, Prof. Ms.
Danilo Alessandro Oliveira e Prof.
DURAÇÃO: 24 meses
FREQUÊNCIA: Mensal - Quartas, Quin-
tas e Sextas.

Ribeirão Preto

Prof. André
Minto
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MORDIDA ABERTA ANTERIOR
LUCIANA ISSIDA FUJINAMI NISHIDA

Monografia apresentada à Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas de Ribeirão Preto como requisito parcial para obtenção
 do título de Especialista em Ortodontia. Orientador: prof. Borin Neto.

RESUMO
A mordida aberta anterior pode ser defini-

da como uma deficiência no contato entre os
dentes antagonistas, ou ainda, como a pre-
sença de uma dimensão vertical negativa en-
tre as bordas incisais dos dentes anteriores
superiores e inferiores. O processo de erupção
dentária deve ocorrer de maneira fisiológica,
ou seja, o elemento dentário encontra o seu
antagonista oclusal, estabelecendo um relaci-
onamento vertical harmônico do arco maxilar
e mandibular. No entanto, fatores como hábi-
tos de sucção, função ou tamanho anormal
da língua, respiração bucal, idade, fase de cres-
cimento, magnitude da má oclusão, padrão
de crescimento e das patologias congênitas
ou adquiridas podem causar desequilíbrios
musculares e oclusais, originando má oclu-
sões dento alveolares. Esta revisão da literatu-
ra foi realizada para discutir a etiologia, diag-
nóstico e tratamento utilizados na mordida
aberta anterior devido as consequências que
esta má oclusão pode trazer para a estética e
como fator de distúrbios articulares.

Palavra-chave: Mordida aberta. Ancora-
gem esquelética. Mini-implantes. Miniplacas

1. INTRODUÇÃO
Vista como um dos maiores desafios dos

ortodontistas, a mordida aberta é uma das
maloclusões de maior comprometimento es-
tético-funcional (MAIA et al. 2008; MATSU-
MOTO, 2011). Persiste uma preocupação, não
só quanto ao diagnóstico e tratamento, mas
principalmente no que diz respeito à estabili-
dade dos resultados obtidos e recidiva. Carac-
teriza-se como a presença de um trespasse
vertical negativo entre as bordas incisais dos
dentes anteriores superiores e inferiores, pro-
vocando alterações dentárias e esqueléticas,
dificultando a apreensão e o corte de alimen-
tos, além de prejudicar na fonação, podendo
causar condições psicológicas desfavoráveis
(BINATO et al., 2006; REIS et al., 2007; MAIA et
al., 2008; MOROSINI et al., 2011; VALARELLI,
JANSON, 2014).

A mordida aberta representa uma das
maloclusões mais difíceis de tratar, apresen-
tando uma etiologia multifatorial, sendo as
principais causas a hereditariedade e as cau-
sas ambientais. Entre os genéticos, podemos
mencionar o padrão de crescimento vertical
predeterminado, já as causas ambientais:  hi-
pertrofia das amigdalas, respiração bucal, há-
bitos bucais deletérios (sucção não nutritiva)
anquilose dentária, fonação e deglutição atí-
picas, postura anterior da língua em repouso
e anormalidades no processo de erupção. (LO-
PEZ et al., 2007; REIS et al., 2007; MAIA et al.,
2008; ARTESE et al., 2011; MOROSINI et al.,
2011; MATSUMOTO et al., 2012; VALARELLI,
JANSON, 2014; GRACCO et al., 2016)

A morfologia da mordida aberta esquelé-
tica não se delimita somente à região anterior.
O trespasse vertical negativo se amplia desde
os dentes anteriores para áreas de pré-mola-
res e molares (Figura 1A), caracterizando-se
cefalometricamente pelo aumento do ângulo
do plano mandibular, trespasse vertical ante-
rior negativo, angulação mesial dos dentes
posteriores, planos oclusais divergentes, arco
superior atrésico, desproporção entre as altu-
ras faciais anterior e posterior, aumento da al-
tura facial inferior, rotação do plano palatino
no sentido anti-horário, rotação da mandíbu-
la no sentido horário e maior altura alveolar na
região posterior da maxila (Figura 2). De outro
modo, a mordida aberta dentária se caracteri-
za como trespasse vertical negativo, localiza-
do somente na região anterior, sendo circular
e circunscrita, configurando-se por um im-
pedimento no processo ativo de irrupção den-
tária (geralmente causado por hábitos de suc-
ção), provocando desta forma, redução no
crescimento alveolar da região anterior da
maxila e da mandíbula (Figura 1B) (VALARE-

LLI, JANSON, 2014).
Várias possibilidades têm sido utilizadas no

tratamento da mordida aberta anterior, entre
elas: grade palatina, forças ortopédicas, ajuste
oclusal, camuflagem com ou sem exodonti-
as, mini-implantes ou miniplacas e cirurgia
ortognática. No entanto, o diagnóstico corre-
to e a determinação da etiologia possibilitam
estabelecer os objetivos e o plano de trata-
mento ideal para essa má-oclusão (MATSU-
MOTO, 2011; MATSUMOTO et al., 2012; GRAC-
CO et al., 2016).

Em adultos, o melhor tratamento para as
más oclusões com grandes discrepâncias es-
queléticas deveria abranger a associação en-
tre cirurgia Ortognática e Ortodontia para re-
solver os problemas estéticos e funcionais,
obtendo também  maior estabilidade no
pós-tratamento. Entretanto, muitos pacientes
não querem fazer cirurgia devido aos riscos e
alto custo deste procedimento. Para o trata-
mento compensatório da MAA, o Ortodon-
tista pode optar por tratamento com ou sem
extrações, uso de elásticos, grades, esporões,
intrusão de dentes posteriores com uso de mini
parafusos ou miniplacas, e ou extrusão dos
anteriores (FARRET et al., 2010; GRACCO et al.,
2016).

Além disso, a abordagem multidisciplinar:
ortodontista, psicólogo, otorrinolaringologista
e do fonoaudiólogo, pode determinar o su-
cesso do tratamento, diminuindo o risco de
recidiva desta má oclusão (REIS, PINHEIRO e
MALAFAIA, 2007; MAIA et al., 2008; GRACCO
et al., 2016).

2. PROPOSIÇÃO
Para a realização desta monografia, foram

pesquisados os artigos científicos disponíveis
na literatura sobre Mordida aberta anterior.
Destes artigos, foram extraídas informações
importantes para um efetivo embasamento
que colaborassem para o entendimento des-
sa má oclusão, etiologia, diagnóstico e os ti-
pos de tratamentos empregados.

3- REVISÃO LITERÁRIA
Apresenta vários autores e casos sobre

Mordida Aberta Anterior.

4. METODOLOGIA
Para a realização deste trabalho, foram pes-

quisados diversos artigos científicos disponí-
veis na literatura que abordaram o tema em
questão. Destes artigos, foram extraídas infor-
mações consideradas de importância para um
sólido embasamento da mordida aberta an-
terior  e quais os tratamentos possíveis. Utili-
zaram-se os bancos de dados Google Acadê-
mico, LILACS-BIREME, Scielo.

5. DISCUSSÃO
A mordida aberta anterior é assunto com-

plexo, por isso deve se realizar um correto di-
agnóstico e planejamento do caso, avaliando
o padrão de crescimento, fatores hereditários,
hábitos bucais deletérios, alterações funcio-
nais, potencial de crescimento e análise cefa-
lométrica (LOPEZ, SOUZA e ANDRADE JR.,
2007; MAIA et al., 2008; ZAPATA et al., 2010;
MOROSINI et al., 2011; MATSUMOTO, 2012).

A etiologia da MAA é multifatorial, sendo
as principais causas a hereditariedade, fatores
ambientais (interposição lingual, respiração
bucal, hipertrofia das amigdalas) e principal-
mente, hábitos de sucção não nutritiva (REIS,
PINHEIRO e MALAFAIA, 2007; MAIA et al., 2008;
ARTESE et al., 2011; DEL SANTO, JACOB e BÓ-
SIO, 2016; GRACCO et al., 2016).

O tratamento precoce da mordida aberta
é mais simples e apresenta maior estabilida-
de, quando comparado ao tratamento dessa
má-oclusão na dentadura permanente, pois o
envolvimento é basicamente dento alveolar
(REIS, PINHEIRO e MALAFAIA, 2007; MAIA et
al., 2008).

O melhor protocolo terapêutico para o tra-
tamento da MAA esquelética é a cirurgia or-
tognática associada a ortodontia, para que os
resultados, prognóstico e estabilidade sejam
mais satisfatórios, permitindo inclusive mu-
danças no perfil facial. No entanto, esses pa-
cientes geralmente apresentam resistência ao
tratamento cirúrgico, tornando-se necessário
planejar e realizar procedimentos compensa-
tórios, como: posicionamento diferenciado

dos acessórios ortodônticos, utilização de gra-
de palatina fixa ou esporões, extrações dentá-
rias, intrusão de dentes posteriores por meio
de dispositivos de ancoragem absoluta, uso
de elásticos verticais, para mascarar as discre-
pâncias esqueléticas e promover o fechamento
da mordida, obtendo-se um trespasse vertical
positivo (REIS, PINHEIRO e MALAFAIA, 2007;
MAIA et al., 2008; FARRET et al., 2010; VALARE-
LLI et al., 2013; VALARELLI et al., 2014).

A extração dos primeiros molares per-
manentes tem sido cada vez mais utilizada
para solucionar casos de pacientes com
MAA. A retração dentária associada à perda
de ancoragem, promove fechamento da
mordida, reduzindo a necessidade do uso
de elásticos verticais e correção através da
extrusão de dentes anteriores, conseguindo
uma rotação anti-horária da mandíbula e
diminuindo a hiperdivergência entre os pla-
nos mandibular e palatal (LOPEZ et al., 2007;
RAMOS et al., 2008).

A efetividade do uso de miniplacas de ti-
tânio para ancoragem esquelética com obje-
tivo de intruir dentes posteriores superiores e
inferiores, tem diminuído o número de paci-
entes com MAA indicados para a cirurgia or-
tognática. As miniplacas proporcionam o
emprego de forças mais pesadas, o que auxi-
lia a movimentação dos dentes em blocos.
Além disso, são fixadas longe das raízes den-
tárias, permitindo liberdade de movimenta-
ção sem a necessidade de remoção e troca de
local de inserção, diminuindo desta forma, o
tempo de tratamento. Porém, as miniplacas
tem algumas desvantagens: maior custo, área
limitada para a inserção, necessidade de duas
cirurgias (inserção e remoção), além da possi-
bilidade de apresentar infecções. (EVERDI, KE-
LES e NANDA, 2004; FABER et al, 2004; FABER
et al., 2008; SAKIMA et al., 2008; AKAY et al.,
2009; XUNG, ZENG, WANG, 2007; HERAVI et al.,
2011)

Os mini-implantes ortodônticos, além de
favorecer resultados altamente satisfatórios na
intrusão de molares no tratamento da MAA,
ainda apresentam relativas vantagens sobre
as miniplacas: baixo custo, simplicidade da
instalação e remoção, acessibilidade a mais
sítios de inserção, capacidade de higieniza-
ção, viabilidade de carga imediata e conforto
ao paciente. Este tipo de ancoragem permite
movimentos dentários com uma mecânica
mais simples e sem efeitos indesejáveis, não
necessitando da colaboração do paciente
(XUN, WANG, 2007; ARAUJO et al., 2008; PARK
et al., 2008; VALARELLI et al., 2010; HERAVI et
al., 2011; VALARELLI et al., 2013).

O tratamento da MAA é um dos mais com-
plexos na prática ortodôntica, necessitando
frequentemente de abordagem multidiscipli-
nar, envolvendo ortodontista, fonoaudiólogo,
otorrinolaringologista e em casos mais com-
plexos cirurgião bucomaxiofacial (MACIEL E
LEITE, 2005; REIS et al., 2007; MAIA et al., 2008;
ZAPATA et al., 2010; MATSUMOTO, 2011; GRAC-
CO et al., 2016).

6. CONCLUSÃO
A mordida aberta anterior é uma má oclu-

são de difícil tratamento devido a diferentes
fatores etiológicos interagindo no crescimen-
to da maxila e mandíbula, função dos lábios e
língua e desenvolvimento dento-alveolar. O
diagnóstico correto e intervenção precoce irão
aumentar o sucesso no tratamento.

A mordida aberta anterior terá um resulta-
do favorável, desde que tratado com uma
mecânica eficiente e de maneira multidisci-
plinar. Desta forma, obteremos bons resulta-
dos e estabilidade a longo prazo.

7-BIBLIOGRÁFIA
Interessados podem solicitar trabalho

completo, com Revisão Literária e Bibliográ-
gia pelo  email:  rapin7@hotmail.com

 Correção da mordida aberta anterior, com a intrusão dos segmentos posteriores do arco superior.
Este movimento foi obtido por meio da utilização de mini-implantes instalados nas superfícies

vestibulares e palatinas, entre os primeiros e segundos molares. Em E, observa-se o estágio atual.
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INDICA ESPECIALISTA

Fone 16 3635 2495
Rua Campos Salles, 1922

Vila Seixas - Ribeirão Preto /SP

CRO 88 485
Disfunção Temporomandibular e Dor

Orofacial. Odontologia Hospitalar.
Clínica Geral

Cirurgiã-Dentista
do HCFMRP-USP

Doutora em Odontologia
Restauradora na FORP/USP

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

Seja indicado. (16) 3629 0628. (16)99135 0540A maior vitrine da Odontologia regional.

ALUGO SALA
POR PERÍODO

Com todos os equipamentos ( rx, autoclave,
prof, ultrassom, equipo...) R$400,00 por mês. Ja
incluso condomínio (secretaria, agua, internet,

telefone, faxina...). Linda clínica. Vila Seixas.

Tratar com Igor

 (16) 9 9161 9008

SALA COMERCIAL
PARA LOCAÇÃO  (SLS 201)

Conjunto comercial, amplo espaço,
recepção, 3 salas sendo 1 com wc, cozinha,

wc privativo, 1 vaga de garagem.
Edifício com portaria 24hr, controle de acesso,

monitoramento, estacionamento avulso,
excelente localização.

Aceita proposta
Tratar com Garcia ImóveisR$ 750,00

Rua Dr. João Palma Guião, 715

Alto da Boa Vista

Fone 16 3635 6320

(16) 3977-9200

         Prof. Dr. Augusto
Oliveira, PhD

Estética Orofacial

Cirurgia Bucomaxilofacial

Implantes Dentais

16 99745.5858 / 11 99600.5858
draugustophd@gmail.com              Augusto Oliveira

CROSP: 17.903
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  Aconteceu na EAP da APCD Ribeirão Preto

Professor Dr.  Sergio Lima (palestrante), Regis Peporini  e  Artur Martini  (presidente e  tesoureiro da APCD-RP),  a equipe da Woson,  parceiros
e  participantes  da Quarta Científica, na APCD-Ribeirão Preto, após proferir a palestra sobre “Biossegurança”.

Curso de Habilitação em Laserterapia na APCD-RP

Regis Peporini  e   Rosane Lizarelli entregam cerficados para Alexandra  Abril , do
Equador e para Gustavo Loria Leoni, diretor da Uniodonto Araraquara.

Regis Peporini - pres. da APCD, com a profa Rosane Lizarelli entregam cerficados para Dra Carol Saran,
Monitora; e Dr Vinicius Ramalho, Prof Assistente e  a direita para Rosimeri Brabo Perim Marques.

 A GSK promoveu, no último dia 19 de outubro, em Ribeirão Preto palestra com a profa  Tânia Lacerda, enfocando o tema:
“Alternativas e soluções para pacientes geriatricos, usuários de próteses total”.  Após o evento, que  contou com a presença
dos lideres das entidades odontológicas de Ribeirão Preto, foi oferecido um jantar de confraternização aos participantes no
Coco Bambu.

Na mesa reservada para  a APCD-Ribeirão Preto: Flávio e Terezinha Dalton, André Minto, Cristina Imperador, Marcelo Alves,
Angela Sanchez, Shirley Gomes, Artur Martini, Tânia Lacerda, Alexandre Santos, Regis Peporini e Isamara Cavalcanti.

Shirley Gomes , Artur Martini , Alexandre Santos
 (gerente nacionalda GSK)  e Regis Peporini.

Equipe GSK: Shirley Gomes, Andreia Dandi,
Erika Bonito e Juliano

Dr. Regis Peporini, Dr. Sergio Lima,
convidadas, Dr. Artur Martini e Dr. Antonio Serrão.

Ainda sobre a  Quarta Científica com Prof. Sergio Lima

 Dr. Sergio Lima e Silvio
Gonçalves.

Especial

 Dra. Aline Shimuzu e
Artur Martini.

Artur Rocha Martini e alunos do Curso de
 Aperceiçaomento em Endodontia.
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Consultores
de vendas e
assistência
Técnica
P/ Ribeirão Preto e região

Genivaldo
(16) 98244 3500
whatsapp

Maristela
(16) 98244 3534
whatsapp

Email: comercial@
universalodonto.com.br
www.universalodonto.com.br

Dentflex
Av. Thomaz Alberto Whately, 670

Parque Ind. Tanquinho - Ribeirão Preto SP

Consultor
de vendas
P/Ribeirão Preto e região

PedroTadeu
Sabbatelau

(16) 99132 3150 Claro
(16) 98812 3992 Oi
(16) 99712 1771 Vivo
(16) 98144 9979 Tim
(16) 2133 0000

pedrodentflex@gmail.com

www.dentflex.com.br

VITRINE Odonto
Fale com o Técnico ou Consultor de Vendas

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

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

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
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Inscrições abertas para o 37º CIOSP
O tema será : Educação,  Pesquisa e Excelência Clínica.

O 370 Congresso Internacional de
Odontologia de São Paulo será reali-
zado de 30 de janeiro a 2 de fevereiro,
no Expo Center Norte: Rua José Ber-
nardo Pinto, 333 - Vila Guilherme São
Paulo - SP. O tema deste ano será: Edu-
cação,  Pesquisa e Excelência Clínica.

As inscrições automáticas foram fei-
tas apenas para sócios APCD/ABCD
que estiveram presentes em um dos 3
últimos eventos. Portanto, se você, só-
cio da APCD/ABCD, não participou do
Congressão, recentemente, faça a sua
inscrição pelo site: www.ciosp.com.br

Todas as informações sobre a Feira
Comercial - FIOSP, como a planta, ex-
positores e o manual do expositor,  es-
tão no site do evento, qualquer dúvida
é só acessar: www.ciosp.com.br :

Se você não é sócio da APCD, asso-
cie-se e conheça os benefícios de fazer
parte da entidade, e faça, o quanto
antes, a sua adesão para o 37° CIOSP.

ACADÊMICO
Se você não é sócio da APCD, con-

clua sua adesão com o comprovante
de estudante.

Todas as duvidas podem ser tiradas
entrando em contato com os  canais de
atendimento ao congressista: 0800 12
85 55 (segunda a sexta-feira - das 8h às

18h). Whatsapp: 11 97548-0837 (segun-
da a sexta-feira - das 8h às 18h) E-mail:
atendimento.congressista@apcd
central.com.br

Se você, sócio da APCD/ABCD,
não participou dos três últimos Congressos,

faça já a sua inscrição pelo site:

www.ciosp.com.br

Com o propósito de estimular a
participação dos associados da cida-
de e região no Congresso Internacio-
nal de Odontologia de São Paulo,  a
APCD-Ribeirão Preto promove, anu-
almente, a Caravana bate e volta para
o CIOSP.  Como vem acontecendo todo
ano, a saída será às 6 horas da ma-
nhã do sábado e com retorno ás 18
horas, do mesmo dia.

“ Associado participe, comece 2019
conhecendo os últimos avanços científi-
cos e tecnológicos,   e onfraternizando
com a classe.”, convida Dr. Regis Pe-
porini - presidente da APCD-RP.

Para atender a todos e colocar
mais de um ônibus, caso necessário,
as reservas devem ser antecipadas.

Informações na secretaria da APCD-
RP: (16) 3630-0711.

Caravana da
APCD-RP

para o CIOSP

 Os trabalhos  aprovados e apresen-
tados serão publicados em suplemen-
to eletrônico da revista da APCD, sob a
forma de resumo expandido.
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VITRINE Odonto
Fale com o Técnico ou Consultor de Vendas

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, ergonomia e

beleza.  Praticidade e economia.

João Batista
16 99142 6110

Luciane
16 99176 3858

                    Confeccionamos
Estofados

Todas as marcas
 à base troca.

Atacado e varejo

Estofamentos
em Couro.

Estofados odontológicos
em Poliuretano expandido,
revestido em PVCron
Laminado sem costuras.

Tel/fax: (16) 3626 2582
Rua Santos nº 201
CEP 14075-060 - Ribeirão Preto - SP
vendas@stylustapecaria.com.br
www.stylustapecaria.com.br
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2º Blue Week
Interdental

De 5 a 8 de novembro.
Não Percam!
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