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Ribeirão Preto presença
expressiva no CIOSP
Além do significativo número de con-

gressistas e a participação de membros
da comunidade científica, as indústrias ri-
beirãopretanas apresentaram uma gama
de com tecnologia de ponta.

A APCD-Ribeirão Preto esteve presente
através do seu presidente Regis Peporini
e do seu tesoureiro Artur Rocha Martini.
Participaram de reuniões, visitaram par-
ceiros e conheceram novas tecnologias,
além de terem feito novas parcerias e
fortalecido relacionamentos.

Em sua 38ª edição em 2020, o CIOSP,
foi realizado de 29 de janeiro a 10 de fe-
vereiro, ocupou 65 000 metros quadra-
dos, do Expo Center Norte, em São Pau-
lo. O CIOSP proporcionou uma vasta pro-
gramação de fóruns científicos com apre-
sentação de trabalhos acadêmicos e cur-
sos em diferentes especialidades, além
da grandiosa Feira Internacional de
Odontologia de São Paulo ( FIOSP), onde
os mais de 350 expositores do setor
apresentaram suas linhas completas e di-
vulgaram os lançamentos. Nos quatro
dias do evento foi gerado um grande
volume de negócios.

Visagismo
e emergências

médicas
  Esses foram os tópicos do quinto

módulo do Curso de Especialização em
Harmonização Orofacial da EAP da
APCD Ribeirão Preto.  A abordagem foi
feita pelos profs Robson Trindade e
Eduardo Machado, mestres e especia-
listas na área.

Grade de Cursos
Cursos de Aperfeiçoamento

Cursos de Pós-Graduação

Cursos de Imersão

No Detalhe
Curso:  Estética Reabilitadora
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Apresenta  novas tecnologias para milhares de congressistas

Caravana APCD-RP ao 380 CIOSP

 Cláudio Miyake, Marcos Capez- pres.do CROSP, Sandro Scarpelini -secretário da saúde de Ribeirão Preto,

Artur  Martini e Regis Peporini, no memento da entrega do certificado.

CFO homenageia Ribeirão Preto
O secretário da

Saúde, Dr. Sandro Scar-
pelini, na oportunidade
também representan-
do o prefeito Duarte
Nogueira, recebeu cer-
tificado do “Prêmio CFO
de Saúde Bucal”, pela
conquista do 30 lugar
no ranking das cidades
do Estado de São Pau-
lo, com mais de 500 mil
habitantes, que mais in-
vestiram na implanta-
ção de políticas públi-
cas de saúde bucal.

Página  4

Todos voltaram reenergizados, entusiasmados, envolvidos neste processo de evolução

tecnológica constante, contagiados pelo desejo de fazer cada vez melhor.

Cirurgiões-Dentistas,  interessados nos avanços  da Odontologia, Lotam cursos no  380  CIOSP
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POLÍTICA

Seguindo em frente!Com a palavra
Bertinho Scandiuzzi

Com a palavra Bertinho Scandiuzzi

A prematuridade da
aprovação da proposta de

mudanças de regras do IPM,
antes da aprovação da

chamada “PEC paralela”

Dr. Regis Peporini - presidente da APCD-Ribeirão Preto

Campanha sobre saúde bucal
reforça atenção para diabéticos

Os cuidados com a di-
abetes vão muito além da
preocupação com a comi-
da já que essa condição
pode afetar todo o cor-
po humano. Uma das
principais áreas de cuida-
do em relação a essa do-
ença é com a saúde bu-
cal. Pacientes com diabe-
tes têm alto risco de de-
senvolver problemas nes-
sa região por conta do
descontrole da glicemia e
interferência na produção
salivar, ficando mais sus-
cetíveis a infecções.

Para alertar a popula-
ção brasileira com relação
a esse e tantos outros
problemas relacionados a
saúde bucal, a ABIMO, As-
sociação Brasileira da Indústria de Artigos e Equipa-
mentos Médicos e Odontológicos, criou a campa-
nha Sorrir Muda Tudo.

“Uma pessoa diabética fica com pré-disposição a
manifestar alguma doença periodontal (que engloba
tecidos, ligamentos e ossos específicos que envolvem e
sustentam os dentes). Se ela não tem um cuidado com
a saúde bucal, é possível que essa doença se manifeste
mais cedo.”, explica a dentista Lúcia Cappellette Ca-
rezzato, Coordenadora de Endodontia da ABO, As-
sociação Brasileira de Odontologia.

A especialista explica que, por conta de o san-

gue dos portadores de diabe-
tes possuir uma alta concentra-
ção de glicose, o desenvolvi-
mento de bactérias é facilita-
do que, somado ao acúmulo
de restos de comida, favorece
a proliferação de cárie.

“A melhor forma de evitar
maiores problemas é, antes de
tudo, visitar regularmente o den-
tista e, em casa, manter uma boa
higiene bucal com escovação,
uso de fio dental e enxaguante
bucal, moderar o consumo de
bebida alcoólica, seguir direito a
dieta prescrita prelo médico, não
fumar e praticar exercícios para
manter os níveis de açúcar no
sangue controlados”, recomen-
da.

Sorrir Muda Tudo é uma
ação que visa propagar a men-

sagem de quão importante é o cuidado com a saúde
bucal para a saúde como um todo.

Nesse projeto, estão agregadas outras instituições e
associações de conscientização e valorização da odonto-
logia brasileira, como: APCD (Associação Paulista de Ci-
rurgiões Dentistas), ABCD (Associação Brasileira de Cirur-
giões-Dentistas), ABO (Associação Brasileira de Odonto-
logia), CFO (Conselho Federal de Odontologia) e CRO SP
(Conselho Regional de Odontologia de São Paulo).

Nos siga nas redes sociais:https://www.instagram.com/
sorrirmudatudo/https://www.facebook.com/Sorrir-Muda-
tudo-104242810980784/

Em 12/12/2019 o Poder
Executivo Municipal apresen-
tou para a Câmara Munici-
pal proposta de Emenda à
Lei Orgânica Municipal
n.º05/2019 para estabelecer
regras para o Regime Pró-
prio de Previdência Social do
Município de Ribeirão Preto
de acordo com as mudan-
ças estabelecidas pela
Emenda Constitucional 103/
2019.

Vale esclarecer que a Emenda a Constitucional trouxe
mudanças significativas para os servidores públicos
da União e que foram amplamente debatidas entre o
Senado e a Câmara dos Deputados. Se certo ou erra-
do a sua aprovação, em termos políticos, jurídicos e
até econômicos, não vamos entrar neste mérito, mas
foram amplamente discutidas.

Tendo restado para este ano a proposta da PEC
Paralela (PEC 133/2019) que possibilitaria a extensão
das regras dos servidores federais para os estaduais
e municipais. O texto aguarda aprovação apenas da
Câmara de Deputados.

Porém, a PEC Paralela mudou pontos da reforma
principal já aprovados, como por exemplo, as regras
de aposentadoria para homens e mulheres. No texto
principal, o tempo mínimo de contribuição para os
homens seria de 20 anos para quem ainda vai entrar
no mercado de trabalho. Já na PEC Paralela, este tem-
po volta a ser de 15 anos, como era antes da reforma.

Outra questão, é a idade mínima da mulher tam-
bém suavizada pela PEC Paralela. Sendo a idade míni-
ma da mulher de 60 anos em 2020, aumentando em 6
meses  a cada ano ate 2024, quando atinge 62 anos.
Quando a partir de antão, a idade mínima para apo-
sentadoria passa a ser 62 anos.

A PEC Paralela ainda aumenta o tempo de transi-
ção. Os seis meses serão adicionados a cada dois anos,
e não a cada ano, até que a idade mínima chegue em
62 anos. Além disso, a PEC Paralela também estabele-
ce uma regra de transição diferenciada para o cálculo
do benefício.

Vale ressaltar, que se o governo do estado enviar
projeto para a Assembleia Legislativa e aprovar a in-
clusão dos servidores estaduais, automaticamente a
regra vale para os servidores de todos os municípios,
a não ser que o Executivo municipal apresente PL na
Câmara Municipal para manter regras próprias, no
prazo de um ano após a provação para o estado.

Sem dúvida nenhuma a reforma previdenciária dos
Estados e Municípios é de suma importância para o
equilíbrio atuarial dos seus Regime Próprios.

Não basta modificar a Lei Orgânica Municipal com
base em regramento constitucional que ainda poderá
ser modificado e o será. Mesmo porque, após a apro-
vação da PEC Paralela e, dependendo do posiciona-
mento do Governo do Estado de São Paulo, o municí-
pio ainda precisará aprovar leis especificas para disci-
plinar as regras gerais previstas na reforma.

Contudo passar a “carroça na frente dos bois”, como
diz o ditado popular, de nada adiantaria, somente tra-
ria uma insegurança jurídica e social para o Regime.

É preciso agir com paciência, sabedoria e responsa-
bilidade. É isso que vou fazer como parlamentar na aná-
lise da proposta a Emenda à Lei Orgânica Municipal.

É sempre possível se surpreender ainda mais com
os avanços e a gama de opções de produtos ex-
postos nesta imensa vitrine, renovada e ampliada a
cada ano, que é o CIOSP. As indústrias para chamar
a atenção dos colegas congressistas apresentam
seus produtos em estandes com design modernos,
que atraem nosso olhar e admiração. Para demons-
trar para o os especialistas os resultados de pes-
quisas e experiências clínicas com seus materiais e
equipamentos, a cada ano, aprimoram o espaço
para realização de cursos. Os colegas cirurgiões-
dentistas, cada um dentro de seu campo de atua-
ção, lotam as amplas salas ou em alguns estandes
em espaços menores, se acomodando como po-
dem para adquirir conhecimento. São muitos os
cursos proporcionados pelas indústrias, todos lo-
tados.

Isso demonstra a receptividade da classe, sem-
pre atenta aos avanços, dando seu estímulo para
que a ciência continue evoluindo. Esse é um ciclo
virtuoso que beneficia lá na ponta a população que
pode contar com muitos recursos para preservar a
sua saúde bucal e ter um belo sorriso.

Nós da APCD Ribeirão Preto fazemos parte de
todo esse processo, estamos comprometidos com
a educação continuada e, para isso, todo ano, acom-
panhamos de perto toda essa evolução e, como
disse, estamos sempre nos surpreendendo com os
avanços. Anualmente, no CIOSP, conhecemos novas
tecnologias, ampliamos o network, além de fazer-
mos novas parcerias e estimular as já existentes. Vol-
tamos reenrgizados, com vontade de fazer mais e

melhor.
Esse ano Ribeirão Preto

recebeu honraria conferida
pelo CFO por ter ocupado o
terceiro lugar no Prêmio Es-
tadual de Saúde Bucal – 2019,
no ranking das cidades do
Estado de São Paulo, com
mais de 500 mil habitantes,
que mais investiram em po-
líticas públicas de saúde bu-
cal. A deferência, que muito
nos orgulha, pela qualidade
dos serviços prestados em
nosso município, foi feita
através de certificado, rece-
bido por Dr. Sandro Scarpelini, secretário da saúde de
Ribeirão Preto.

Foram muitas reuniões, encontros, cursos, visitas aos
estandes das indústrias e aos parceiros.Tudo isso para
fomentar, ainda mais, as nossas ações para levar o que
há de melhor da Odontologia para nossos associados.

Alerto aos colegas associados, que pretendem se atu-
alizar ou especializar em 2020, que estamos reservando
vagas para os cursos de Aperfeiçoamento e Especializa-
ção. Todos os cursos estão incluindo no programa os
avanços das especialidades. Consulte o conteúdo e sane
suas dúvidas em nossa secretaria. Os interessados fazer
reservas o quanto antes, pois as vagas são limitadas e a
maioria dos cursos começa em março.

Vamos em frente e que 2020 seja muito produtivo e
próspero para todos nós.
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Ribeirão Preto presença
expressiva no 38º CIOSP

Como vem acontecendo desde as
primeiras edições do Congresso Inter-
nacional de Odontologia, Ribeirão Pre-
to e região tem marcado expressiva pre-
sença no CIOSP.  Além do significativo
número de profissionais e acadêmicos,
são diversos os membros da comuni-
dade científica odontológica que com-
partilham um pouco  de seus conheci-
mentos e experiências clínicas no Con-
gresso, o que tem aumentado muito nas
últimas edições, com os cursos propor-
cionados pelas indústrias. Através des-
tes cursos, realizados no ambiente da
Feira Comercial - FIOSP, os congressis-
tas têm ao seu alcance novas tecnologi-
as nas suas diversas áreas de atuação.

As indústrias ribeirãopretanas têm
ocupado expressivo espaço na Feira ,ex-
pondo seus produtos, desde as pontas
até consultórios, sempre com tecnolo-
gia de última geração.

Pelos corredores da Feira Internaci-
onal de Odontologia de São Paulo (FI-
OSP) é frequente o encontro casual com
os colegas ribeirãopretanos, entre eles
associados, professores e aperfeiçoan-
dos da APCD-RP, em busca de novas tec-
nologias para serem incorporadas em
seus consultórios.

APCD-Ribeirão Preto - A  APCD-RP,
como em todos os anos, esteve presen-
te, durante os quatro dias de congres-
so, através do seu presidente Regis Pe-
porini e do seu tesoureiro Artur Rocha
Martini. Ambos participaram de reuni-
ões, acompanharam alguns cursos, visi-

Reunião do CORE

no 38o CIOSP
Representando a Regional da

APCD-Ribeirão Preto, estiveram
presentes Regis Peporini - presi-
dente e Artur Martini - tesoureiro

taram indústrias parceiras, além de te-
rem percorrido a Feira Comercial, para
conhecer os lançamentos.

“Um grande número de profissionais,
mais uma vez esteve presente no CIOSP.
Aqui pudemos prestigiar nossos parcei-
ros, encontrar colegas e fortalecer rela-
cionamentos. Aqui estamos com olhar
atento a tudo que possa interessar aos
associados, seja nas políticas públicas,
nas descobertas científicas ou nos avan-
ços tecnológicos, que devam ser incor-
porados nos programas de nossos cur-
sos” pontua Regis Peporini, acrescen-
tando que para isso é feito um verda-
deiro garimpo no CIOSP, onde são fei-
tas novas parcerias e estimuladas as
já existentes.

Regis Peporini salienta que participar
do CIOSP é importantíssimo para a clas-
se. “Participando do CIOSP, a cada ano
mais grandioso, o profissional de Odonto-
logia conhece novas tecnologias, interage
com os colegas da classe, troca experiên-
cias, enfim, volta reabastecido para mais
um ano”, pontua.

Segundo Martini “A participação em
reuniões visa estar inserido nas questões
relevantes, objeto de discussões e ponde-
rações importantes para a classe, a Odon-
tologia e para a promoção da saúde bucal
da população”, destaca Martini, acrescen-
tando serem esses encontros fundamen-
tais para a melhoria dos serviços pres-
tados para a população, tanto no setor
público como privado.

Dr. Artur e Dr. Regis na Reunião do CORE.

Conselheiros na Reunião do CORE.

Há mais de 15 anos a APCD-Ribeirão
Preto faz a Caravana para o CIOSP. É uma
forma de proporcionar aos associados,
com agenda mais apertada, a oportuni-
dade de fazer um garimpo rápido no
Congresso e, de quebra, ainda partici-
par de algum curso nos stands das in-
dústrias voltadas para as suas especiali-
dades.

Como em todos os anos, os partici-
pantes da CARAVANA APCD-RP voltaram
reenergizados, entusiasmados, envolvi-
dos neste processo de evolução tecno-
lógica constante, contagiados por esse
desejo de fazer cada vez melhor.

Primando pelo bem-estar de todos
os participantes, Erica Leite da secretaria
da APCD Ribeirão Preto, sempre com o
cuidado de recepcionar bem a todos,
acompanhando de perto cada detalhe,
para uma viagem agradável.

De acordo com Dr. Regis Peporini,
presidente da APCD Ribeirão Preto, é a
grandiosidade do CIOSP, o entusiasmo e
reciprocidade dos associados, profissi-
onais comprometidos com os avanços

da ciência, que motiva a associação a man-
ter a Caravana APCD-RP para o Congres-
so.  “É gratificante para nós da diretoria po-
der facilitar a ida dos associados ao CIOSP,
assim como proporcionar a aproximação e
interação entre eles”, frisa Peporini.

No registro feito no Facebook com a
foto dos participantes desta Caravana
2020, alguns participantes se manifesta-
ram.

Caravana APCD-RP para o CIOSP
Além da visita a feira comercial, troca de energias e experiências.

A cirurgiã- dentista Dra. Elcimar Bice-
go Vilas Boas, especialista em Ortodon-
tia, há vários anos vem  participando da
Caravana APCD-RP ao CIOSP, tem apreci-
ado a iniciativa, não só pela praticidade,
mas pela interação com os colegas.  “Obri-
gada a todos pela companhia, foram mo-
mentos marcantes que ficarão em nossa
mente. Parabéns aos organizadores pela ex-
celente atenção e cuidado para com todos,

“Aqui estamos com olhar atento
a tudo que possa interessar aos
associados, seja nas políticas
públicas,  nas descobertas
científicas ou nos avanços
tecnológicos, que devam ser
incorporados nos programas
de nossos cursos”

               Regis Peporini

externou Dra. Elcimar.
Já o cirurgião-dentista Dr. Hélcio Ri-

beiro Tadeu, especialista em Cirurgia Or-
tognática também destacou a importân-
cia de interagir com os colegas e de
modo especial com o filho, também ci-
rurgião-dentista. “ Encontrei o meu mun-
do junto a colegas maiores em termos de
estar juntos, com meu filho mais velho, hoje
já ortodontista, uma das razões maiores
de um pai, é estar na mesma área de atu-
ação de seu filho, aos organizadores os
nossos parabéns, turma unida, colegas fra-
ternos e irmandade forte junto a um Slo-
gan: APCDRP, GRATIDÃO”, destacou Dr.
Hélcio.

A cirurgiã-dentista Dra. Maria Lucia
Queiroz Bernardes Cury destacou a or-
ganização e atenção dos envolvidos para
uma viagem confortável e tranquila.
“Obrigada APCD, em especial a Erica, mui-
to atenciosa e organizada. Nosso motoris-
ta e todos que colaboraram para que pu-
déssemos aproveitar um pouco das novi-
dades, lançamentos, acompanhando a evo-
lução de nossa linda profissão”.

O Conselho de Regionais (CORE) da
Associação Paulista dos Cirurgiões-Den-
tistas (APCD) realizou reunião ordinária
no terceiro dia do 38º Congresso Inter-
nacional de Odontologia de São Paulo
(CIOSP). A reunião foi presidida encon-
tro foi pelo presidente do CORE, Dr. Jus-
celino Kojima e contou com a presença
do pres. da APCD Dr. Wilson Chediek,
lideranças da classe, conselheiros das re-
gionais da grande São Paulo e do interi-
or do estado, entre eles presidente da
APCD Regional Ribeirão Preto, Dr. Regis
Peporini e o tesoureiro, Dr. Artur Rocha
Martini.

Na pauta, como em anos anteriores
no encontro realizado anualmente, as
questões deliberadas em reuniões an-
teriores  realizadas  no decorrer do ano
de interesse  da classe e para o bom
andamento da associação, além do pró-
prio CIOSP.

“A Reunião do CORE foi bem pontu-
ada e, como sempre, voltada para a
qualidade do atendimento dos nossos
associados” frisou Dr. Regis Peporini –
presidente da APCD-RP.
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380 CIOSP proporciona atualização
científica e tecnológica

Muitas reuniões, cursos, palestras, hands on e lançamentos de produto  no 38o CIOSP.

O CIOSP, maior congresso anual de
odontologia do mundo, em sua 38ª edi-
ção em 2020, foi realizado de 29 de ja-
neiro a 10 de fevereiro. Maior do que a
anterior, com um pavilhão adicional, ocu-
pou 65 000 metros quadrados, do Expo
Center Norte, em São Paulo. O CIOSP
proporcionou uma vasta programação
de fóruns científicos com apresentação
de trabalhos acadêmicos e cursos em
diferentes especialidades, além da gran-
diosa Feira Internacional de Odontolo-
gia de São Paulo ( FIOSP), onde os con-
gressistas puderam fazer um verdadei-
ro garimpo para conhecer e adquirir as
inovações tecnológicas, visando poten-
cializar os resultados dos tratamentos em
seus consultórios.

As empresas do setor apresentaram
e divulgaram seus lançamentos na FIOSP
– Feira Internacional de Odontologia que
reuniu 350 expositores e gerou um gran-
de volume de negócios. Recheada de ino-
vações, as expositoras, revendedoras e
indústrias demonstraram seus produtos,
proporcionaram muitos cursos gratuitos,

apresentando os resultados das pesqui-
sas e experiências clínicas, técnicas ino-
vadoras e revolucionárias. Além de ofe-
recerem muitos mimos, através de seus

260 expositores nacionais e 70 internaci-
onais de 16 países: Alemanha, Argentina,
China, Colômbia, Coreia, EUA, Espanha,
Finlândia, Israel, Itália, Japão, México, Pa-
quistão, Polônia, Portugal e Suíça.

De acordo com o presidente da
APCD, Wilson Chediek, “a cada ano são
preparadas muitas novidades para os
congressistas, com a intenção de diver-
sificar, inovar e trazer novas experiênci-
as para quem participa do CIOSP”.

Segundo ele, a grade científica bus-
cou trazer uma interação do clínico com
a educação continuada, apresentou ino-
vações tecnológicas para que o cirur-
gião-dentista possa fazer um diagnósti-
co com a menor margem de erro, dan-
do mais segurança ao profissional em
favor da saúde do paciente.

Os cursos e hands-on foram minis-
trados por renomados professores de
Odontologia do Brasil e do mundo. “ A
proposta foi de aproximar as evidências
científicas da pratica clínica diária”, afir-
mou Danilo Duarte, coordenador cientí-
fico do evento.

Secretário da Saúde de Ribeirão Preto recebe homenagem
e certificado conferido ao município pelo CFO

Representando o prefeito Antonio Duarte Nogueira, Dr. Sandro Scarpelini foi recepcionado no evento
 pelas lideranças da ABCD, APCD, CROSP e CFO

O último dia de evento do 38o CI-
OSP - Congresso Internacional de Odon-
tologia São Paulo foi marcardo com ho-
menagem e entrega de certif icado ao
Secretário de Saúde de Ribeirão Preto,
Dr. Sandro Scarpelini. Representando o
prefeito, Antonio Duarte Nogueira, ele
recebeu a homenagem pela conquista
do município, no terceiro lugar no Prê-
mio Estadual de Saúde 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 públicas de saú-
de bucal.

Ribeirão Preto foi selecionado pelos
critérios adotados na assistência odon-
tológica básica e especializada, remu-
neração na atenção básica e educação
permanente.

Acompanhado do Presidente da
ABCD - Associação Brasileira de cirurgi-
ões - dentistas, Silvio Cecchetto, do Pre-
sidente da APCD Central Wilson Chedi-
ek, do Presidente da APCD Regional Ri-
beirão Preto, Regis Peporini, do Chefe
da Divisão Odontológica, Artur Martini,
do Presidente do CROSP, Marcos Capez
e do secretário geral do CFO, Dr. Clau-
dio Miyake, o secretário atribuiu a con-
quista a força - tarefa dos profissionais

envolvidos com a saúde bucal no muni-
cípio.

"Esse prêmio representa o trabalho dos
profissionais de odontologia da rede, mui-
to bem encaminhado pelo chefe da divi-
são odontógica da Secretaria Municipal de
Saúde de Ribeirão Preto, dr. Artur Martini,
o que representa que o município está no
caminho certo desempenhando um exce-
lente avanço na questão da saúde bucal.
A nossa meta é continuar valorizando to-
dos os critérios que nos colocou nessa po-
sição", afirmou Scarpelini.

Para o presidente do CROSP, Marcos
Capez, o prêmio de Saúde Bucal criado
pelo Conselho Federal de Odontologia
- CFO incentiva os municípios, os gesto-
res e suas equipes a investir no atendi-
mento odontológico de qualidade, que
vem de encontro com as necessidades
da população.  “Temos o compromisso de
incentivar os gestores e suas equipes para
que os municípios invistam na saúde bucal
preventiva, funcional e de qualidade”, afir-
mou Marcos Capez, presidente do
CROSP.

Após receber o certif icado, Sandro
Scarpelini visitou a feira tecnológica do
38o Ciosp ao lado do chefe de divisão
odontologica, Artur Martini e do presi-
dente da APCD Ribeirão Preto, Dr. Regis

Dr. Marcos Capez, Dr. Sandro Scarpelini  e Dr. Artur Martini

no momento da entrega do certificado.

Acompanhado de Artur Martini e Regis Peporini, o  secretário de Saúde Sandro Scarpelini percorreu a feira comercial,  recebendo os cumprimentos do

vice - presidente da Alliage Ribeirão Preto, Caetano Biagi e de Shirley Gomes Barbosa, representante da Sensodyne,

próprios produtos, criaram espaços gla-
morosos para os congressistas captarem
imagens, movimentando as redes soci-
ais, em alta atualmente. Foram mais de

Peporini. Durante
a sua estada no
evento também
foi f irmada uma
parceria entre a
Secretaria Munici-
pal de Saúde de
Ribeirão Preto,
APCD Central e
Colgate o que
compete ao for-
necimento de ma-
terial e insumos
para campanhas
de ações coletivas
de prevenção de
cárie nas escolas.

Para o chefe
de Divisão Odon-
tológica de Ribei-
rao Preto, Artur
Martini, a parceria
vem contribuir ain-
da mais para a
qualidade da saúde bucal no município.
" Essa união entre a Secretaria Municipal
da Saúde de Ribeirão Preto, APCD Central
e Colgate será de grande valia no proces-
so de prevenção nas escolas, onde o adul-
to do amanhã terá uma melhor saúde bu-
cal devido aos cuidados que recebeu des-

de o início", concluiu Martini.
Em visita ao 38o CIOSP, o secretário

de Saúde Sandro Scarpelini foi cumpri-
mentado pelo vice - presidente da Allia-
ge Ribeirão Preto, Caetano Biagi e por
Shirley Gomes Barbosa, representante da
Sensodyne, entre outros parceiros.
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A Alliage, empresa detentora de di-
versas marcas no setor de Saúde no Bra-
sil, três delas voltadas para a Odontolo-
gia, ocupou significativo espaço no Con-
gresso Internacional de Odontologia de
São Paulo - 38º CIOSP 2020.

A Dabi Atlante marca presença no
CIOSP com grandes lançamentos com
destaque para a linha de Imagem com o
Eagle Edge, produto que foi apresenta-
do pela primeira vez ao mercado brasi-
leiro e que traz inúmeros avanços no
quesito hardware e software como por
exemplo um sistema de inteligência arti-
ficial que realiza a leitura dos traçados
de cefalometria de maneira automática
e precisa, além disso os algoritmos de
processamento de imagem ganharam
melhorias significativas na redução de
artefatos metálicos e na correção de mi-
cro movimentações durante a realização
dos exames entregando uma imagem
com uma qualidade sem igual para o
melhor diagnóstico.

Dabi Atlante e Saevo

apresenta grandes lançamentos no CIOSP

"A Dabi e a Saevo está lançando em 2020
o que de mais avançado no mundo em termos de

micromotores elétricos e contra-ângulos."
Cesar Chagas

Também apresentado no CIOSP na li-
nha de consultórios o Versa Air e Versa
Hasteflex, produtos que prometem im-
pressionar o mercado por seu design e
usabilidade, com novo pedal e novas
funções a linha Versa foi também impul-
sionada pelos motores elétricos da W&H
que agora são item de série do produto.

  A Saevo inova mais uma vez ao apre-
sentar ao mercado sua linha de moto-
res elétricos em parceria com a W&H. O
uso do Motor Elétrico em substituição
às tradicionais Peças de Mão pneumáti-
cas tanto em alta como em baixa rota-
ção reduz de maneira significante o ní-
vel de ruído uma vez que o mesmo não
necessita de ar comprimido para gera-
ção de velocidade que se dá por indu-
ção eletromagnética. O uso do Motor
Elétrico no dia a dia da clínica contribui
para a redução dos níveis de ruído do
ambiente, reduzindo os efeitos ocupaci-
onais do alto nível de ruído para os den-
tistas. Além disso, contribui no manejo

de pacientes que apresentam medo de
ir ao dentista relacionado ao barulho do
motor, podendo o MME ser utilizado
como ferramenta de Marketing para atra-
ir pacientes.

"Cremos que o mercado de Odontolo-
gia brasileiro está se modificando e cada
vez mais os pacientes demandam de seus
dentistas tecnologias que tragam conforto
durante o tratamento e nesse sentido o
emprego dos motores elétricos traz bene-
fícios diretos à pratica de uma Odontolo-
gia de altíssimo nível e com mais confor-

tos para os pacientes" destaca Dr. Fran-
cisco Rehder, Gerente de Produtos da
marca.

“Os resultados no CIOSP deste ano aten-
deram as nossas expectativas, tanto em
visitação quanto em volume de negócios,
sinalizando, como já era esperado por nós,
para uma retomada do crescimento da
economia, para a qual estamos, há algum
tempo, nos preparando tanto tecnológica
como organizacionalmente", pontua Cé-
sar Chagas - Gerente de Marketing e Pós-
Venda Alliage.Mais de 300 profissionais participaram dos Hands On do Micromotor Elétrico SAEVO
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01/02
Michele Quaanta Pustrelo
02/02
Patricia Mara Nossa
Jose Higashi Araguti
Regis de Moraes Peporini
04/02
Alma Blasida C. Elizaur B. Catirse
Nayara de Lima Ferraz
Marco Antonio Galatti
Giovana Chirubini Venezian
05/02
Leonardo Secondino Cesar
Mariana de Pinho Noronha
Tulio Marcos Soares Milograma
06/02
Yara Teresinha Correa Silva
07/02
Aparecido Silvio de Souza
Wesley Serrano Forti
Rodnei Coletti
08/02
Kárila Cristina Previato
Gizele Vieira Bassan Pedrazzi
09/02
Andressa Carolina Zaccaro Mestriner
Cristiano Nakao
Regina Mara Scrideli Stefanoni
10/02
Cesar Bataglion
Heucles Del Bianco Pelegia
Rejane da Costa Silva
Victor Augusto Minari
11/02
Maria Cristina Borsatto
Lais Helena Carneo
Samuel Carlos de Aguiar
12/02
José Antonio de Souza Bueno Junior
Tabajara Sabbag Fonseca
Gabriela Bruno de Souza
13/02
Armando Amorim Mendonca
Eduardo dos Santos Marquesin
Miriam Yatiyo Hara
14/02
Camila Camossa Martinatti
Kahema Rodrigues Soldati
Samantha Galant Stevanato
16/02
Lucila Mercio Xavier Zacarin
Osvaldo Luiz Bezzon
17/02
Thales Parpinelli Monteiro
18/02
Ana Paula Dias Moreno
Cristhiane Ristum Bagatin
Eloa Marisilva Ignacio Ponce
Jesus Djalma Pecora
Reginaldo Barban
19/02
Eduardo Luis Vicentini
Rogerio de Biagi Mendes
20/02
Mirian Lucia Lopes Baldin
Daniela Petenusci Venturini Fazio
Vinicius Calil Nascimento
21/02
Danieli Cristina da Silva
Juliana Elias Oliveira
Raphael Augusto Novaes Brigagao
P. Alcantara
Rodrigo Casasanta França
Sueli Midori Ichikawa Kumasaka
22/02
Fernanda Matsuda de Paula
Sandro Ferreira Simoes Leal
Roberta Mirandola Mile
Vinicius Calil Nascimento
23/02
Gustavo da Col dos Santos Pinto
24/02
João Vitor Gomes de Freitas
Roberto Vecchi
Renato Consoli Augustinho
Zelio Faeda
25/02
Alessandra Garcia de Nicola
Marcia Naves de Souza
Leonor Lopes de Souza
Renata Alves Ferreira Junqueira
Solange Ap. Nogueira Bataglion
Takami Hirono Hotta
Vitor valente Neto
26/02
Carolina Alves Freiria de Oliveira
Carolina Barbosa Siqueira
Eduardo Mendes Gotardo
27/02
Sara Arantes Da Conceicao Scandiuzzi
28/02
Barbara Voinichs de Freitas
Marcelo Garcia de Oliveira
Natalia Maria Castorini de Oliveira
Emily Eduardo da Silva carvalho

Solange Cristina Tonasso
Com gratidão e empenho no trabalho, Solange Cristina,
há 6 anos na APCD-RP, revela ser muito fácil ser feliz

GENTE QUE FAZ NA APCD-RP

Nascida em Ribeirão Preto, Solange
Cristina Tonasso, há 6 anos atua na
APCD-Ribeirão Preto. Descendente de
italianos, os traços físicos e a forma de
ser revelam sua descendência italiana.
Com expressão forte e espontaneidade,
Solange Tonasso, sempre encontrou no
trabalho e na família a motivação para
viver.  Depois de passar por várias em-
presas em fevereiro de 2014 foi contra-
tada pela regional da Associação Pau-
lista de Cirurgiões-Dentistas, onde per-
manece até hoje.

Solange Tonasso, juntamente com a
parceira Neusa, atua na limpeza das ins-
talações da Associação. Começa seu tra-
balho as 7 h30 da manhã, inicia deixan-
do devidamente preparada a recepção,
sala de atendimento e de pacientes, para
receber os profissionais, associados e
aperfeiçoandos, professores, funcioná-
rios e população em geral em busca de
tratamento odontológico. Em dia de clí-
nica, limpa e esteriliza os equipamentos,
onde são desenvolvidas as aulas práti-
cas e só depois disso vai para as partes
administrativas e salas de aula teórica
no andar superior.

“ É um trabalho que exige muito cui-
dado e atenção. Eu faço, sempre junto
com minha parceira Neusa, sempre com
muito carinho, pois sei da importância
de meu trabalho para que tudo corra
bem”, salienta Solange.

De acordo com Solange Tonasso, as
férias são sempre bem-vindas, especi-
almente no final de ano, reunindo com
os familiares, mas passado isso não vê
a hora de voltar ao trabalho, conviver
com colegas e com os profissionais de
Odontologia.

“Gosto daqui como se fosse minha casa,
não existe razão maior para procurar fa-
zer bem o meu trabalho, através dela te-
nho conseguido muitas coisas. Sou grata
por isso“, diz ela.

TRAJETÓRIA

Filha do casal Gersino Tonasso (In
Memoriam) e Mercedes dos Santos To-
nasso dos Santos, o pai filho de emi-
grantes italianos vindos com os pais na

adolescência para o brasil e a mãe mi-
neira, Solange Cristina Tonasso nasceu
em Ribeirão Preto e foi criada até a ado-
lescência nos Campos Elíseos. O pai atu-
ava como bombeiro e a mãe cuidava do
lar e dos 3 filhos: Carlos, Jorge e Solan-
ge, a caçula.

A infância foi muito boa, com muitas
brincadeiras, especialmente com as pri-
mas. Cresceu vendo a mãe cuidar da fa-
mília, da casa, além de fazer bolos sob
encomenda, principalmente de aniversá-
rio, para as suas clientes da vizinhança.
O pai alternava o trabalho no Corpo de
Bombeiros e nos dias de folgas na Ex-
tinfogo, empresa da área.

“Sempre esteve presente, tendo um cui-
dado muito grande com a família, eu era
seu xodó. Foi e continua sendo um exem-
plo para os filhos e para todos que convi-
veram com ele. Um homem forte, bonito
em todos os sentidos, motivo de muito or-
gulho para mim”, diz ela emocionada.
Estudou até a 8ª serie, parte na Escola
Estadual Guimarães Júnior e parte na
Escola Estadual do Jardim Independên-
cia.

Aos 16 anos começou a trabalhar,
tendo atuado na J.P, Farmacêutica (setor
de produção), Funk Ind. De Equipamen-
tos Odontológicos (escritório), no Paiol,
hoje Macro, como Caixa. Paralelamente,
acabou conhecendo Hélio Figueiredo
Galvam (In Memoriam) com quem se ca-
sou na Igreja Santo Antônio, aos 19 anos.
Da união teve três filhos: Tiago, Lucas e
João Pedro, sustentados graças a muito
trabalho e o apoio dos familiares (pai,
mãe e irmãos, principalmente o mais
velho Carlos), já que o esposo, com quem
viveu 21 anos e depois separou, era ven-
dedor autônomo de roupas e depois
taxista, não tinha uma vida econômica
estável.

Depois do nascimento do segundo
filho, com o apoio da mãe cuidando dos
netos, o irmão Carlos, empresário, a con-
vidou e ela aceitou trabalhar em sua
casa, para fazer os serviços gerais e cui-
dar de seu filho. Ali ficou por sete anos.

“Hoje meus filhos são adultos, saudá-
veis, casados, tenho quatro netos, dois me-

ninos e duas meninas. Só tenho de agra-
decer a Deus por tudo,  pela família, pelo
trabalho, de antes e de agora, que me trou-
xe até aqui. Hoje, pouca coisa me faz feliz:
a visita de meus filhos, o sorriso de meus
netos, uma reunião com amigos, basta um
copo de cerveja para tirar de mim muitos
risos“, diz ela.

Com os filhos crescidos, Solange vol-
ta ao mercado, no início como diarista,
depois prestando serviços como tercei-
rizada no Poupa Tempo, na Ciretran, por
mais de 4 anos, de onde saiu em 2014,
para atuar na APCD-Ribeirão Preto, onde
permanece até hoje.

“Quero continuar trabalhando aqui na
APCD-RP sempre, me sinto em minha casa.
Acordo feliz, sabendo que venho para cá
fazer o meu trabalho. É muito bom ter
porque levantar, saber onde ir e o que fa-
zer, ter um objetivo, tirar meu sustento,
conseguir o que quero e preciso”, frisa
Solange acrescentando ter muito agra-
decer.

“Agradeço a Deus, desde o amanhecer
ao anoitecer, por tudo: pela saúde, pela
família (mãe, irmãos, filhos, noras e ne-
tos). Agradeço pelo trabalho e por todos
os colegas de trabalho, me dou bem com
cada um deles, aos professores, associa-
dos em geral, gostaria de citar o nome de
todos.  Agradeço ao Dr. Rafael Faeda pelo
meu tratamento, feito com tanto carinho,
ao Dr. Regis, Dr. Artur e a Ângela pela opor-
tunidade de fazer parte desta família
APCD-RP”, diz ela.

Acrescenta ainda com ênfase: “ Aqui
na APCD Ribeirão Preto, de todos os lo-
cais que trabalhei, fora do ambiente fami-
liar, é o que fui mais respeitada. Aqui sou
tratada muito bem, com muito respeito e
carinho, por isso continuo aqui”.

Aconteceu no dia 31 de janeiro, no Expo cen-
ter Norte, o lançamento pela Editora Napoleão
Quintessence, das seis coletâneas de livros, com
temas contemporâneos da Odontologia. O título
das coletâneas são: Harmonização Orofacial, A
outra face da Odontologia; Odontologia e míni-
ma intervenção, Dentes funcionais por toda vida;
Ortopedia Funcional dos maxilares – pesquisa e
excelência clínica; Tecnologia e Técnicas Endodôn-
ticas: em busca da desinfecção ideal-blindagem;
terapêutica das infecções odontológicas: farma-
cologia para a prática clínica; e Expansão rápida
da maxila: uso clínico em adultos.

Os autores são pesquisadores e formadores
de opinião, docentes jovens e experientes, clíni-
cos com vasta experiência profissional, que pro-
duzem o diálogo entre evidências científicas e ati-
vidades clínicas. As coletâneas são clássicos que
orientam a prática odontológica, a disposição dos
profissionais interessados do Brasil e do exterior.

Lançadas seis coletâneas
de livros no 38º CIOSP
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Notícias da

A APCD-Ribeirão Preto investe na educação conti-
nuada, promovendo cursos de aperfeiçoamento Pro-
fissional e especialização nas diversas áreas da Odon-
tologia. A maioria dos Cursos com periodicidade de
dez meses, com programa e cronograma a ser desen-
volvido no decorrer do ano. Alguns, com carga horária
maior, 18 meses, 30 e 36 meses,  a periodicidade se-
manal,  quinzenal ou mensal. Em todos os cursos são
priorizadas as atividades clínicas.

 “A Escola de Aperfeiçoamento Profissional Dr. Rapha-
el Baldacci proporciona aos associados a oportunidade
de atualizar seus conhecimentos científicos e tecnológicos
colocando ao alcance da população uma Odontologia de
excelência”, frisa Dr. Regis Peporini – presidente da APCD-
Ribeirão Preto.

Em 2020 a partir de fevereiro até abril tem início os
cursos de atualização e especialização nas várias áre-
as da odontologia. Faça já sua adesão. Informações :
(16) 3630 0711.

Com objetivos definidos e planejamento feito, os cirurgiões-dentistas especializandos, nos dias 21 a 23 de
janeiro, com entusiasmo e interesse, participaram do quinto módulo do Curso de Especialização em Harmoniza-
ção Orofacial.  Neste módulo abordagens específicas feitas por professores membros da equipe do prof. Levy
Nunes, referências nos temas propostos, visagismo e emergências médicas. Os professores Robson Trindade e
Eduardo Augusto Machado, com demonstranções teóricas e práticas, apresentaram todo um aparato de conhe-
cimentos e experiências.

�Curso de Cirurgia. com o  Dr. José Antônio Salo-
mão e equipe

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

�Curso de Capacitação em Implantes Osseointegrá-
veis. com o prof. Zélio Faeda e equipe

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

�Curso de Endodontia. com os profs. Brufato Fer-
raz e Artur Martini.

�Curso Habilitação em Periodontia.com a  profa. Flá-
via Adelino Suaid e equipe

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

�Curso de Curso de Prótese sobre Implante com o
prof. Ronaldo Figueiredo  de Oliveira e equipe.

�Curso de Reabilitação Oral com Profs. Dr. Ronaldo
Oliveira e equipe.

�O Curso de  especialização em Ortodontia mi-
nistrado pelo prof. Antônio Borin Neto e equipe.
No programa a intensificação de aulas laborato-
riais, a abordagem da técnica do arco contínuo
(STRAIGHT WIRE), incorporando o melhor de ou-
tras técnicas para tornar a mecânica ortodôntica
mais dinâmica, facilitando o tratamento.

�O curso de Especialização em Implantodontia é
ministrado pelos professores Dr. Jorge Liporaci,
Dr. Rafael Faeda e equipe. Segundo eles, o pro-
grama foca o ensino da Implantodontia de for-
ma pautada nas técnicas e conceitos mais abor-
dados na atualidade, visando o desenvolvimento
do aluno, com estímulo ao senso crítico.

CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO
E ESPECIALIZAÇÃO

Programa completo

no site: www.apcdrp.com.br

ou (16) 3630 0711

Cursos da EAP
para 2020

Escolha o seu. Reserve vaga.

5º MODULO DO CURSO DE HOF

Visagismo e Emergências médicas

Visagismo -  é a arte de criar uma imagem pessoal
harmonizando as características pessoais para realçar ainda
mais a beleza interior e exterior. A palavra é a tradução de
visagisme, derivada de visage, cujo significado em francês é
“rosto”.  Para isso utiliza técnicas específicas, levando em
conta as características físicas e os princípios da linguagem
visual (harmonia e estética), utilizando a maquilagem, o cor-
te, a coloração e o penteado do cabelo, entre outros recursos
estéticos.

O prof. Robson Trindade destacou que para isso existem
técnicas matemáticas que demonstram o que a pessoa é: o
que pensa, como age, o que gosta, quais as suas fragilidades e
quais as suas potencialidades. Com base nestas informações,
respeitando a a personalidade de cada um, mantendo sua iden-
tidade real, é feito o projeto para harmonizar da imagem da-
quela pessoa, o que deverá resultar no seu empoderamento.

Sobre isso, destacou que hoje graças aos recursos tecno-
lógicos, cada vez mais, ao alcance de todos, fica muito mais
fácil a realização de certos procedimentos pela própria pes-
soa ou por outros profissionais. “Houve a necessidade de
subir um degrau e vender a informação e não o serviço, po-
dendo fazer o projeto e não o serviço”.

Citou o trabalho e mudança de imagem feito com profis-
sionais da saúde, onze médicos (homens e mulheres)  o que
resultou em aumento da confiança e credibilidade por parte
dos pacientes.  Destacou também o trabalho com 56 jornalis-
tas da CMN que atuarão no Brasil, que receberam um mimo
da empresa, para melhorar a imagem e empoderamente,
mantendo as premissas da simpatia e credibilidade.

“Estamos no século XXI, já se foram 20 anos, o mundo
analógico já ficou para traz, qualquer profissional que não se
reinventar fica fora do mercado”, frisa ele acrescentando estar
infinitamente mais fácil promover essas mudanças graças as
novas tecnologias, citando que hoje uma pessoa sem um
site, facebook, Instagram simplesmente não existe.

Com uma trajetória dinâmica e diversificada em termos de
aquisição de conhecimentos e prática, o professor Robson Trin-
dade, é mestrado em visagismo; atualmente faz doutorado em
Visagismo Digital. Possui 11 livros publicados; Há 13 anos dá
aula sobre tecnologia e, principalmente, beleza, em cursos de
graduação e pós-graduação, a maioria para profissionais de
saúde (médicos, biomédicos e cirurgiões-dentistas).

 Emergências médicas na Odontologia
Os profissionais de Odontologia, especializandos do Cur-

so de HOF, puderam conhecer, na abordagem teórica e prá-
tica, feita pelo prof. Eduardo Augusto Machado o Protocolo
Internacional de ressuscitação cardíaca, com adaptações para
as situações inerentes ao consultório dentário. Foram feitas
todas as práticas, inclusive com o uso do ressuscitador exter-
no automático, através de simulações na clínica, para que
fizessem a interação da teoria com o ambiente de atendi-
mento do paciente.

O prof. Eduardo Machado alertou para uma das causas
mais recorrentes de complicações nos consultórios dentári-
os, a omissão de informações importantes por parte do paci-
ente, no momento da anamnese. Fatores como o jejum e a
ansiedade podem ser determinantes destas intercorrências.
Entre os cuidados para realizar os procedimentos, o professor
alerta para a importância de estar devidamente treinado e ter
as ferramentas necessárias para desenvolver o atendimento,
sempre com muita calma.

Segundo o professor, para realizar um bom atendimento
nestes casos é necessário conhecer os protocolos de BLS –
Suporte Básico a Vida e ter os equipamentos essenciais, para
conseguir salvar vidas. Cita os principais procedimentos: re-
alização de manobras de ressuscitação, aplicação do choque
através do desfrilador, desenvolver manobras de desobstru-
ção (desengasgamento) e ainda, em caso de processo alérgi-
cos, aplicação de adrenalina. Para isso, é preciso ter o Kit
mínimo de material: ambu ou ressuscitador, bom desfibrila-
dor, cânulas de via aérea, além de outros como estetoscópio.

“Infelizmente, como em outras áreas da saúde, o CD não é
preparado para essas intercorrências, é um  assunto pouco
abordado nas faculdades”,diz ele, crescentando que são pro-
cedimentos simples, fáceis de colocar na prática, mas que
exige treinamento. “ O homem é aquilo que treina. Esses pro-
cedimentos devem fazer  parte do universo do profissional de
Odontologia”, diz ele;

O prof. Eduardo Augusto Machado é paramédico, mes-
trado em Ciências da saúde, na área de concentração de ur-
gência emergência, coordenador treinamento insalubre, co-
ordenador do serviço de emergência do Santuário Nossa Se-
nhora Aparecida, professor da pós-graduação na Universida-
de Estácio de Sá.

Prof. Robson Trindade com  material para definir tipo de face Prof. Eduardo Machado mostra de Kit de primeiros socorros
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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.

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 em Estética Reabilitadora
Reservando vagas para nova turma com início em março de 2020.

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

Conteúdo programático do Curso Estética ReabilitadoraAnualmente a
EAP Dr. Raphael Bal-
dacci da APCD Ri-
beirão Preto promo-
ve o Curso de Esté-
tica Reabilitadora
para apresentar aos
cirurgiões-Dentistas
participantes as
mais recentes técni-
cas utilizadas em clí-
nica restauradora. O
objetivo do curso é
proporcionar à clas-

se odontológica uma modalidade de ensino de extensão onde
são contempladas atividades clínicas e teóricas na especiali-
dade de odontologia estética em conjunção com especiali-
dades afins. Nova turma está sendo montada para curso com
início programado para março/202.

O Curso teórico, clínico e laboratorial, com duração de 9
meses e 108 horas aulas, é realizado semanalmente às terças-
feiras das 18:30 às 21:30 horas, sempre priorizando as ativida-
des clínicas.  Tem como ministradores o prof. Dr. André Min-
to, profa. Graciela Mazzei e professores convidados.

O Prof. Dr. André Marcelo Peruchi Minto (coordenador) é
graduado pela FORP-USP, mestre em Dentística pela UNESP –
Araraquara; doutor em Dentística – FOUSP – São Paulo. Espe-
cialista em Dentística Restauradora – APCD Araraquara. Atua
em Clínica Particular há 31 anos, atuando nas áreas de Den-
tística Restauradora, Estética e Prótese. Professor Responsá-
vel de Dentística na UNIFRAN e do Curso de “Especialização
em Dentística” da FUNORP (FORP-USP).  A Profa. Graciela
Mazzei é especialista em Dentística, com grande experiência
clínica, por atua há vários anos em

O Conteúdo insere: restaurações diretas e indiretas em
dentes posteriores e em dentes anteriores,  desde o diagnós-
tico e plano de tratamento; indicações, sistemas de adesão ,
além das técnicas utilizadas e conteúdos complementares.

RESTAURAÇÕES DIRETAS E  INDIRETAS EM DENTES  POS-
TERIORES 
• Diagnóstico e plano de tratamento;
• Quando empregar restaurações diretas ou indiretas;
• Sistemas de adesão convencionais, autocondicionantes e
universais 
• Técnicas de manejo do complexo dentino-pulpar;
• Técnicas restauradoras tradicionais e conservadoras (míni-
ma intervenção, cavidades de Hunt, “slot” proximal e técni-
cas não-invasivas);
• Técnicas de escultura e controle da contração de polimeri-
zação: otimização do resultado estético e redução no tempo
de trabalho;
• Reprodução da relação de contato proximal (matrizes espe-
ciais);
• Técnicas de polimento: custo x benefício;
• Sensibilidade pós-operatória: como evitar;
• Proservação e longevidade; 
• Núcleos de preenchimento e retentores intra-canais;
• Técnicas de preparo para “Inlay”, “Onlay” e “Overlay”;
• Materiais restauradores cerâmicos e resinosos: como indi-
car?
• Técnicas x Materiais de Moldagem: relevância clínica, rela-
ção custo x benefício, distorções e avaliação pré-laboratorial;
• Fase laboratorial: técnica estratificada, porcelana injetada;
• Cimentos resinosos; • Técnicas de cimentação; 
• Ajuste pós-cimentação.
CLAREAMENTO DENTAL 
• Etiologia; • Mecanismo de ação dos agentes clareadores;
• Técnicas de clareamento para dentes polpados;
• Técnicas de clareamento para dentes despolpados;
• Produtos manufaturados x produtos manipulados;
• Catalisadores (calor, LEDs, laser) > funções;
• Hipersensibilidade: Como evitá-la? Como reduzi-la?
• Recidiva: qual a expectativa?
• Riscos biológicos relacionados ao clareamento de dentes

despolpados;
• Técnicas restauradoras pós-clareamento.
RESTAURAÇÕES RESTAURAÇÕES
DIRETAS E INDIRETAS EM DENTES ANTERIORES 
• Diagnóstico e plano de tratamento;
• Modelagem; • Sistemas de adesão; 
• Técnicas de manejo do complexo dentino-pulpar;
• Resinas compostas com elevado potencial estético;
• Técnicas restauradoras para dentes anteriores;
• Estratificação e caracterização: reproduzindo detalhes ana-
tômicos e propriedades ópticas com naturalidade;
• Fraturas dentais: restauração x colagem de fragmentos;
• Seleção de cor: translucidez e opacidade, grandezas físicas
da cor, efeitos de luminosidade;
• Unidades fotoativadoras: LEDs X lâmpada halógena; 
• Núcleos de preenchimento e retentores intra-canais;
• Facetas diretas com resina composta;
• Reanatomizações estéticas: fechamento de diastemas, inci-
sivos conóides, harmonizações de sorrisos;
• Diretrizes objetivas para reabilitação estética: análise do sor-
riso e fundamentos de estética
• Técnicas de polimento.
• Facetas estéticas indiretas;
• Técnicas de preparo “window” e “overlap”;
• Temporização;
• Técnicas x Materiais de Moldagem: relevância clínica, rela-
ção custo x benefício, distorções e avaliação pré-laboratorial;
• Fase laboratorial: técnica estratificada, injetada e fresada
(fluxo convencional, digital e misto); 
• Cimentos resinosos;
• Técnica de cimentação x avaliação estética;
• Ajustes pós-cimentação.
CONTEÚDOS COMPLEMENTARES
• Periodontia aplicada a clinica restauradora.
• Principios de oclusão na Odontologia restauradora.
• Noções básicas de Harmonização Orofacial.

Brufato FerrazArtur Martini Alexandre BoniniRegis Peporini Jorge LiporaciRonaldo Oliveira Rafael  FaedaZelio FaedaFlávio Dalto

Mauricio Provinciatti Borin Neto Mario AraujoRaul Antonio Pinto Arnô RodriguesDanilo OliveiraNicole BettiolLevy Nunes Isamara Cavalcanti

Alice Dias Petri Alexandre Latuf Najar Graciela Mazzei Rosane Lizarelli Flávia SuaidAndré MintoJosé Antº SalomãoGustavo Nogueira
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em Endodontia da FOP-UNICAMP para o tra-
tamento do dente 26 que apresentava sinto-
matologia dolorosa. No exame clinico obser-
vou-se a ausência de sensibilidade pulpar e dor
aos testes de percussão e palpação. A paciente
foi radiografada, apresentando lesão periapical
associada a todos os canais radiculares do den-
te em questão. O caso foi diagnosticado como
abscesso fenix, confirmando a necessidade de
tratamento endodôntico convencional. Foi pro-
posto utilizar a ozonioterapia com a finalidade
de complementar a limpeza dos canais radicu-
lares e estimular o reparo ósseo. Na primeira
sessão, iniciou-se com a anestesia infiltrativa,
injeção do ozônio gasoso na região mucosa
com finalidade de bioestimulação, abertura co-
ronária, instrumentação rotatória com Reciproc
R25 associada com o uso de clorexidina gel 2%
e água ozonizada ativada por ponta de ultras-
som. Após a finalização da instrumentação, foi
utilizado EDTA 17%, seguido pela injeção de
ozônio gasoso. Foi colocado uma medicacao
intracanal a base de hidróxido de cálcio e clore-
xidina gel 2%, por 15 dias. Após este período o
dente foi novamente aberto, seguindo todos
os protocolos da primeira sessão descritos an-
teriormente. Os canais foram novamente irri-
gados com água ozonizada e ozônio gasoso,
secos e obturados. O dente foi imediatamente
restaurado com uma camada de Coltosol (Vi-
godent, Coltene, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), se-
guida da resina composta fotopolimerizável
(Z350, 3M, EUA).

Os usos e benefícios da Ozonioterapia
na Endodontia

Eloá C. Bícego-Pereira; Emelly de Aveiro; Vito M. Chiarelli-Neto; Ezequiel Gabrielli; Carlos Nogales; Brenda P.F.A. Gomes

A endodontia apresenta um alto índice de
sucesso dos procedimentos, variando entre
85,7% a 91,5% de acordo com a experiência do
operador, presença de lesão periapical, presen-
ça de iatrogenias, qualidade da obturação, e
especialmente o momento e o tipo de material
restaurador utilizado após o tratamento endo-
dôntico (Ray & Trope 1995; Siqueira et al., 2005).

Estudos clínicos demonstram que em cer-
ca de 40% a 60% dos casos, bactérias sobrevi-
vem ao preparo químico-mecânico, indepen-
dentemente da técnica de instrumentação e
do tipo e concentração da substância química
auxiliar utilizada (Prada et al., 2019). Isto deve-
se a complexidade anatômica que limita a ação
dos instrumentos e dos agentes irrigantes, tem-
po reduzido do irrigante no interior do canal,
pequeno volume de irrigante e renovação de-
ficiente, habilidade dos microrganismos de for-
mar biofilme, expressão de genes de virulên-
cia, gerando assim um ambiente não estéril no
canal radicular (Siqueira Jr et al., 2018; Zandi et
al., 2019).

Nenhum irrigante endodôntico possui to-
das as características ideais como ação antimi-
crobiana, tensão superficial, lubrificação, sus-
pensão de debris gerados na instrumentação,
viscosidade, biocompatibilidade, capacidade
de dissolução de matéria orgânica, atividade
quelante, substantividade (Lopes & Siqueira,
2015). Desta forma, torna-se fundamental a
busca de novas substancias e metodologias que
superem ou complementem a ação dos irri-
gantes já utilizados.

A ozonioterapia é utilizada na medicina há
muito tempo, sendo popularizada durante a 1ª
Guerra Mundial, para o tratamento de feridas.
O ozônio é a forma alotrópica ou triatômica do
oxigênio e a terapia consiste na utilização da
mistura gasosa de oxigênio e ozônio com fina-
lidade terapêutica. As principais características
do ozônio são: capacidade oxidante, reativida-
de e instabilidade. Clinicamente pode ser em-
pregado de três diferentes formas: ozônio ga-
soso, água ozonizada e óleo ozonizado. O gás é
a forma mais reativa e com poder de oxidação,
apresentando elevado poder antimicrobiano.
A janela terapêutica de aplicação do ozônio
varia entre 1µg/mL a 100µg/mL e dependendo
da dose empregada, ele pode atuar como um
agente terapêutico biomodulador ou antimi-
crobiano (Bocci, 2002).

A regulamentação da ozonioterapia na
odontologia aconteceu em 2015 pelo Conse-
lho Federal de Odontologia. Desde a década
mais de 80, milhões de pacientes foram trata-
dos na Alemanha, Rússia, Ucrânia, Grécia, Itá-
lia, Espanha, Cuba, EUA, com a ozonioterapia,
para tratamentos médicos e odontológicos.
Entretanto a ozonioterapia no Brasil é um pro-

cedimento reconhecido única e exclusivamen-
te pela Odontologia. O Conselho Federal de
Medicina define o emprego do ozônio clinica-
mente como experimental (Resolução CFM nº
2.181/2018).

Além da sua eficácia contra micro-organis-
mos, a ozonioterapia tem a capacidade de esti-
mular a circulação sanguínea e resposta imune
(Nogales et al., 2008). A ação microbiana do ozô-
nio ocorre pela ação direta de oxidação dos áci-
dos graxos poli-insaturados da membrana ce-
lular bacteriana; e pela ação indireta advinda dos
subprodutos, principalmente as Espécies Reati-
vas do Oxigênio (ROS), como radical hidroxila,
oxigênio singleto, peróxido de hidrogênio e âni-
on superóxido (Bocci et al., 2011).

A ozonioterapia pode agregar vantagens ao
tratamento endodôntico ao potencializar a des-
contaminação do sistema de canais radicula-
res, atuando diretamente sobre o reparo ósseo
periapical e reduzindo drasticamente a sensibi-
lidade pós operatória (Ferreira 2011, Nogales
2011; Nogales et al., 2016). Entretanto o nível de
evidência científica do ozônio na Endodontia
ainda é baixo devido a falta de padronização
das metodologias de avaliação, diferentes do-
ses utilizadas e poucos trabalhos clínicos ran-
domizados (Silva et al. 2019).

O caso clínico descrito neste relato reporta
a efetividade clínica do ozônio como agente
terapêutico.

Paciente do gênero feminino, 16 anos, foi
encaminhada para a Clínica de Especialização

Figura 1. Tratamento endodôntico do dente 26. A- RX inicial do dente 26; 1ª sessão: B- Aspecto clínico inicial; C- Anestesia infiltrativa do dente
26; D- Injeção de ozônio gasoso na mucosa (1mL na concentração de 5µg/mL); E- Abertura coronária e remoção de material provisório; F-
Aparência do dente cariado após a remoção do material provisório; G- Remoção da cárie e realizacao da forma de conveniência; H- Colocação
da água ozonizada no canal radicular; I- Deposição do ozônio gasoso; J- Drenagem via canal do abscesso feniz; 2ª sessão: K- Instrumentação
com Reciproc R25; L- Embocadura dos canais já instrumentados; M- Obturação dos canais; N- RX final do dente 26.

Protocolo de
Ozonioterapia:

O ozônio foi produzido por um gerador

de ozônio (MedPlus, Philozon, SC, Brasil) as-

sociado ao cilindro de oxigênio medicinal

puro. Foi empregada uma coluna de vidro

para produção da água ozonizada. Esta foi

preenchida com 1000ml de água bidestilada.

O gerador foi calibrado para produzir 60µg/

mL e após 5 minutos de borbulhamento na

água, resultou em uma concentração final

de 15µg/mL na água ozonizada. Esta água foi

acondicionada em seringas para comple-

mentar a irrigação, empregando-se um total

de 200 ml de água ozonizada. A seguir foi

feita a injeção nos canais radiculares de 100mL

de gás ozônio na concentração de 60µg/mL,

produzindo um borbulhamento no canal ra-

dicular que estava inundado com a água ozo-

nizada.

Finalizando a consulta de tratamento, o

isolamento absoluto foi removido e 1mL do

gás ozônio, na concentração de 5µg/mL, foi

aplicado submucoso na região periapical do

dente tratado. Este procedimento foi repeti-

do por 10 vezes por um período de 3 meses.

Vale ressaltar que cada forma de utiliza-

ção e concentração promove uma resposta

diferente. Este protocolo foi estabelecido e

cedido pelo Ozone dental group, sendo este

o mais seguido mundialmente.
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A maior vitrine da Odontologia regional.

INDICA ESPECIALISTA

Seja indicado. (16) (16) 99135.9540

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

A maior vitrine
da Odontologia regional

Para anunciar:

16  99135 9540

Indica. Seja indicado.
Eis alguns especialistas

 nesta vitrine

Mais informações com Dra Deise

(16) 3043 4449

(16)  99798 9465

Fabricados há 20 anos, bem conservados: con-
sultório  odontológico com equipo, amalgabador,
ultrassom, raio X. Está  instalado na Av. Pres. Var-
gas, 2001, no Edifício New Century. Preço a combi-
nar.

Vendo equipamentos
2 consultórios odontológicos completos

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

Alugo sala/consultório

por dia
Quatro dias no mês. Clínica bonita e

equipada. Sala toda montada (armári-
os, escrivaninha, autoclave, prof, ultras-

som, equipo,...). R$ 400,00 por mês
incluindo condomínio (SECRETÁRIA ,

luz, água, WIFI, .... )
Centro ou Vila Seixas.  (16)

99161 9098 Igor

Alugo sala por período
e/ou consultório por

porcentagem
Por período, só paga quando usar, até
montar seu Consultório e sua Clientela.
Quando você  montar o Consultório, leva
a Clientela. Centro. Ao lado da Catedral.

Tel: 36360391/997425095- MarliFone       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
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 APCD Ribeirão Preto: registrando os fatos e os encontros !

Associados e diretores da APCD-RP no 38º CIOSP

Artur Martini e Regis Peporini  percorrendo a Feira com Marcelo Ribeiro - presidente da APCD Jaboticabal  e coordendor da 5a Macro , recepcionados por Marcos Capez pres. do CRO.

Dr. Artur e Regis con icones da Endodontia no Brasil:
profs Alexandre Capelli e Kleber.

Erica Leite e Lene Prado representante da Colgate.

Waldomiro Peixoto, Rafael Calixto, Artur Martini
no stand da Woson.

Artur Martini, Dr. Gentil - pres. da APCD de Porto Ferreira,
(próximo anfitrião da reunião do CORE), Regis Peporini e

Ronaldo Silva na Reunião do CORE no CIOSP.

Regis Peporini com Paulinho da Dental Virgínia  e com  Erica Leite que atua na secretaria da APCD - Ribeirão Preto.

Dr. Sandro Scarpelini - secretário da Saúde de Ribeirão Preto recepcionado no CIOSP

por Marcos Capez - pres. do CROSP,  Wilson Chediek - pres. da APCD,

Silvio Cecchetto - pres. da ABCD e Regis Peporini e

Artur Martini , respectivamente  presidente  e tesoureiro  da APCD-Ribeirão Preto

Recepcionados por Shirley Gomes no estand  GSK:  Artur Martini, Tesesonha  e Flavio

Dalto, Regis Peporini, Priscila Pobee, Isamara Cavalcanti, Henrique e Nicole Bettiol.

O presidente da APCD-RP Dr.  Regis Peporini  e o diretor tesoureiro Artur Martini, como representantes da classe reunida na regional, participaram do 380 CIOSP. Participaram das reuniões, conhece-
ram novas tecnologias, visitaram parceiros, trocaram esperiências e se confraternizaram com a classe. Foram muitos cliks para registrar os encontros.

Artur Martini,  coordenadores de Saúde Bucal  de Serrana e
Pradópolis,  Paula Cavaliere e José Ernesto.

Dr. Regis Peporini  e Dr. Artur Martini com
Dr. Sandro Scarpelini o CIOSP.

Isamara Cavalcanti, Priscila Poee, Artur, Regis e Nicole.
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Regis Peporini e jornalista Patricia Badessa. Eloisa Benassi e Dr. Gentil Em família: Guilherme, Suzane, Dalva, Eloá e Elcimar.

Dr. Marcos Bettiol, e Denis Vecchiato orgulhosos
da profa Nic0le Bettiol.

Patrícia Peixoto, Lene Prado (Colgate) e Daniela Kakumu.

Eduardo Ribeiro, Paulinho (Dental Virgínia), Érica Leite, Helcio Ribeiro,  Larissa  Almeida, Marcelo Henrique,
Guilherme Perez Regina Stela, alguns dos integrantes da Caravana ao CIOSP.

A Woson participou pelo
terceiro ano consecutivo, en-
tre 29 de janeiro e 01 de feve-
reiro, de forma crescente e
efetiva, da 38ª edição do CI-
OSP – Congresso Internacio-
nal de Odontologia de São
Paulo, um dos mais expressi-
vos eventos da Odontologia
Mundial, realizado no Expo
Center Norte.

Nesta edição, agora com
estande de 370m², prestigiada
por grande público especi-
alizado, a Woson mostrou suas
linhas de consultórios, auto-
claves e periféricos odontoló-
gicos, com portfólio amplia-
do por instrumentos rotativos,
kits acadêmicos, equipamen-
tos de sedação, sensores digi-
tais, aparelho de raios-x por-
tátil, compressor e bomba de
vácuo, através de parcerias de
grande valor agregado.

A construção robusta de
seus produtos com desenho
exclusivo e inovação tecnoló-
gica, design diferenciado e re-
cursos técnicos, longa vida útil
e custo adequado, tudo isso
reunido numa só marca, des-
pertou atenção de profissio-
nais do Brasil e mercado exter-
no, principalmente sul-ameri-
cano, que buscam produtos
diferenciados para uma práti-
ca clínica agradável, confortá-
vel e produtiva que atendam
clientes exigentes.

Os equipamentos Woson
dão beleza à clínica e transfe-
rem confiança aos profissio-
nais e segurança aos pacien-
tes, pois atendem a padrões
de qualidade e funcionalida-
de comuns nos mercados
americano, europeu e euroa-
siático, com valores ajustados
à realidade brasileira e sul-
americana.

Juntamente com o amplo
portfólio, a Woson também
presta serviço e agrega valor à
Classe Odontológica, ao rea-
lizar dezenas de palestras com
conceituados profissionais,
especialistas em suas áreas,
que ministraram temas atuais
sobre biossegurança, harmo-
nização orofacial, ergonomia,
emergências médico-odon-
tológicas no consultório, ges-
tão comercial e financeira de
clínicas e consultórios. Foi um
grande sucesso de público
com ampla satisfação dos
participantes e professores.

Novos projetos, com tec-
nologia inovadora, continua-
rão sendo apresentados. A
Woson já assegurou sua par-
ticipação na 39ª Edição do CI-
OSP, porque acredita e confia
na pujança da odontologia e
da economia brasileiras. O sor-
riso de todos – profissionais  e
pacientes – é a energia que
nos move.

A Woson e a Odontologia Brasileira, juntas, no 380 CIOSP

Reinaldo Oliveira da Haydee e Luis Henrique Santos -

pres.da APCD- Araraquara.

Dra. Regina Stela com o neto Guilherme

no Guilherme no CIOSP.
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A EvoTECH, nova indústria do setor
médico-odontológico, sediada na cida-
de de Cravinhos - São Paulo (região
metropolitana de Ribeirão Preto) apre-
sentou sua linha de produtos no 380 CI-
OSP.

A EvoTECH fundada, em 2019, por
André Franceschi e Carlos Banhos pos-
suem ampla experiência, somando 58
anos de atuação no setor da saúde mun-
dial, tanto em gestão e administração de
engenharia quanto internacionalização,

desenvolvimento e fabricação de produ-
tos, além de distribuição, qualidade, re-
gulatórios e pós vendas

Segundo os fundadores, a proposta
é desenvolver, produzir e comercializar
produtos para a área médica e odonto-
lógica, com alto padrão de qualidade.
Para isso está fazendo parcerias com
universidades e institutos de Ciência e
Tecnologia, al[em de parcerias com em-
presas nacionais e internacionais de tec-
nologia de ponta para intercâmbio de
conhecimento.

A Linha de produtos 2020 inclui a li-
nha de compressores, bombas a vácuo
e mochos. De acordo com os engenhei-
ros da IvoTECH, os compressores de 30,
40, 65 e 120 litros são únicos no merca-
do com 17 sistemas de segurança e con-
forto. Possui com selos de certificação
de vaso compressão e tratamento bac-
tericida, com baixo nível de ruído, ga-
rantia especial, alta eficiência energéti-
ca, isento de óleo.

Os compressores possuem tanque
totalmente construído conforme norma
ASME, certificação INMETRO, válvula de
segurança de sobrepressão, pressosta-
to com desligamento automático, man-
gueiras de entrada com revestimento
metálico para alta temperatura, filtro na
saída do ar, duplo sistema vibraless para
motor e base, entre outros diferenciais.

As bombas a vácuo com Motor WEG
½ HP com EIXO INÓX, possui protetor
térmico interno no motor, caixa de pro-
teção para componentes elétricos, aba-

EvoTECH expoe sua linha de produtos
no 38º CIOSP de 2020

fador de ruído compacto incorporado,
sistema rápido de abertura e fechamen-
to da tampa e sistema interno de ajuste
do fluxo de água, entre outros diferen-
ciais.

A linha de mochos confortáveis e
com maior variedade de cores do mer-
cado, nos modelos Dual, Confort, Lght e
Labor.  A linha Dual com encosto super
concha, rodízio com banda de poliure-
tano, regulagem aproximação, dupla ala-
vanca de acionamento, regulagem de
altura do encosto com catraca. A linha
Light com rodízio com banda de poliu-

retano, regulagem aproximação, alavan-
ca de acionamento e mola a gás. Já a
Linha Labor com encosto acoplado, alça
de movimentação embutida, mola a gás
com alavanca de ampla regulagem de
altura, ajuste lombar do encosto com
alavanca e pés fixos de borracha. Todos
em 16 cores, a escolher.

Em desenvolvimento projetos para
incorporar ao portfólio de produtos, ain-
da em 2020, as linhas de ultrassom, raio
x e autoclave.

Saiba mais sobre a Evotech acessan-
do o site: www.grupoivotech.com.br

  André Luiz de Franceschi sócio fundador Grupo Evotech,  Antonio Osmar Musembani
Filho, departamento comercial,  Regis de Moraes Peporini, Artur Martini e Carlos Henri-

que Banhos, sócio fundador Grupo Evotech

 Compressor EvoTECH
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VITRINE Odonto

Soluções práticas e
econômicas em Proteção

Radiológicas

Físico
responsável:
Sergio Luiz Rocha

ABFM- RD001

Fone/ Fax

(16) 3627 2636

(16) 3441 7265

contato@ms

medical.com.br

•Levantamento Radiométrico
•Testes de Controle de qualidade

•Upgrade Comando de Raio X
•Comercio de ¨Raio X recondicionado

•Assessoria em Física Médica
•Manutenção em Raio X Odontológico

www.msmedical.com.br

  Rua José Peri, 475 - Nova Ribeirania
Ribeirão Preto – SP.

(16) 98123 9854

(16) 98219 7075

Consultor

de vendas

e assistência

técnica
P/ Ribeirão Preto e região

Rafael Rosato
(16) 3441 1026
(16) 30191934
        (16) 99171 6315

Rua Paraná, 359 -
 Ipiranga
Ribeirão Preto-SP

auxiliumodonto@hotmail.com
www.auxiliumodonto.com.br

Revenda/Assistência

Assistência Técnica Multimarcas
nos segmentos

Consultores

de vendas e

assistência

Técnica
P/ Ribeirão Preto e região

Genivaldo
(16) 98244 3500
whatsapp

Maristela
(16) 98244 3534
whatsapp

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

Fale com o Técnico ou Consultor de Vendas.

Técnico em

Prótese

Dentária
P/ Ribeirão Preto e região

Márcio Pessica

CRO TPD 8058

(16) 3610 8969

Rua Claro Rosa, 65

Campos Elíseos .

Ribeirão Preto - SP.

Especialidade

•Implantes •Metalocerâmica
•Metal Free

•Estética em Geral

labpessica@hotmail.com

(16) 3236 7640

Consultor

de vendas
P/ Ribeirão Preto e região

Zé Robe rto

(16) 3013-5646

(16) 99634 1815

Atendimento

das 08:30 às 12:00

e 14:00 ás 18:00.

    Rua Abilio Sampaio, 56 - Vila Virginia
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VITRINE Odonto
Fale com o Técnico ou Consultor de Vendas.

 

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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