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Cursos com novas turmas em 2020
terão início em março e abril

Profs. da EAP da
APCD-RP ministram
palestras no CIOSP

Profs(as) da Escola de Aperfeiçoa-
mento Profissional da APCD Ribeirão
Preto ministraram palestras em estandes
de indústrias no 38o CIOSP. Abordaram
temas atuais e de interesse da classe os
profs(as) Levy Nunes (Biometil), Nicole
Bettiol (Woson) e Rosane Lizareli (MMOp-
tics).

Para fazer frente aos anseios da clas-
se, a APCD Ribeirão Preto, através da
EAP, cada vez mais, tem investido na
educação continuada, proporcionando
oportunidade reciclagem profissional
dos seus associados. Promove cursos de
aperfeiçoamento e especialização.

Terão início as novas turmas dos cur-
sos de aperfeiçoamento nas disciplinas
de Cirurgia , Endodontia, Periodontia,
Prótese e Reabilitação oral, além do cur-
so de especialização em Ortodontia.
Consultem sobre vagas remanescentes
pelo fone (16) 3630 0711.

Coronavírus:
o que o cirurgião-

dentista deve saber
  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.

Curso de Laserterapia &
Capacitação em Biofotônica na HOF

Todos os cursos  de aperfeiçoamento e especialização priorizam as atividades clínicas, com demonstrações e supervisão
dos professores, a exemplo do feito pelo prof. Artur Martini com participantes do curso de Endodontia ( foto).

GENTE QUE FAZ NA APCD-RP
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Competência e profissionalismo
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Especialização em Harmonização Orofacial
O 6º Módulo do Curso de Especiali-

zação em Harmonização Oro Facial acon-
teceu de 17 a 20 de fevereiro, contem-
plou várias abordagens, no primeiro dia
“interações medicamentosas” com o
prof. Juliano Pierre (foto), no segundo
“Seminário de artigos científicos” e a tar-
de foi para a prática na clínica com pro-
cedimentos de harmonização orofacial,
supervisionados pelo prof. Levy Nunes,
e no último dia “ Odonto Legal.   com a
profa. Rafaela Garmes.

Será realizado,
de 11 a 16 de maio,
o Curso de Habili-
tação em Terapias
Complementares -
Lesertarapia & Bio-
fotônica em HOF. O
conteúdo segue a
normativa do CFO
e habil ita para a
prática nos consul-
tórios.
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POLÍTICA

Com a palavra
Bertinho Scandiuzzi

Com a palavra Bertinho Scandiuzzi

AME

Ribeirão

terá

centro de

referência

médica

Muitos são aqueles que dizem que o ano começa
apenas depois do carnaval. Exageros à parte, real-
mente o mês de março traz consigo um novo vigor
para o mercado de um modo geral. Aqui na APCD-
Ribeirão Preto março é o mês em que são iniciados a
maioria dos cursos de aperfeiçoamento profissional
reeditados anualmente.

Neste mês são formadas  novas turmas dos cursos
nas várias especialidades da odontologia: cirurgia,
endodontia, ortodontia, implantodontia, prótese so-
bre implante. E com o início dos cursos a nossa Asso-
ciação começa a funcionar a todo vapor.

OQuase todos os cursos estão lotados, o que re-
vela o interesse dos cirurgiões-dentistas pelos avan-
ços da Odontologia, cada um dentro de sua especia-
lidade. Revela também a disposição de fazer frente
aos desafios impostos pela competitividade do mer-
cado, para isso s profissionais buscam  fazer a dife-
rença se mantendo atualizados e cuidando para não
perder, ao contrário, até aumentar a rentabilidade.

Essa a razão e maior motivação para nós da APCD
Ribeirão Preto mantemos o foco na nossa proposta
de atuar em prol da classe, seja na luta pela valoriza-
ção da Odontologia e do profissional, seja estimulan-
do e proporcionando oportunidades de reciclagem
profissional.  Para isso, buscamos manter a qualidade
dos cursos, sempre com programa atualizado, inse-
rindo no programa os novos avanços.

Prosseguem reservando vagas, com início progra-

Dr. Regis Peporini - presidente da APCD-Ribeirão Preto

A biossegurança de um consultório ou clínica re-
quer inúmeras medidas. Segundo a ANVISA, biosse-
gurança é a “condição de segurança alcançada por
um conjunto de ações destinadas a prevenir, controlar,
reduzir ou eliminar riscos inerentes às atividades que
possam comprometer a saúde humana, animal e o meio
ambiente”.

Na visão global de uma clínica ou consultório, é
importante para um ambiente biosseguro dar atenção
a ventilação, iluminação e fluxo de pessoas e materi-
ais, além de outras características de construção pre-
vistas pelo projeto arquitetônico, a exemplo de casa
de máquinas, expurgos, áreas de serviço, instalações
eletro-hidráulicas etc.

Em relação a fluxo de pessoas e materiais, dar aten-
ção especial à circulação quando houver relação dire-
ta com contaminação, reduzindo-o ao mínimo indis-
pensável.

A ilustração ao lado é uma su-
gestão de layout, como contribui-
ção auxiliar, quando do planeja-
mento de clínica ou consultório.  A
ilustração mostra alguns conceitos
mínimos de biossegurança, pen-
sando em eficiente Controle de In-
fecção. Na medida em que au-
mentar a complexidade da clínica
ou consultório, as medidas pre-
ventivas de controle e redução de

riscos devem ser também in-
crementadas.  A sugestão de
planta baixa apresenta:
1. Área de atendimento inicial
separada do ambiente clínico,
com janela.
2. Ambiente clínico biossegu-
ro para trabalho a 4 mãos,
com consultório, RX parede, periféricos, descarte de
instrumental utilizado/contaminado e armários de apoio,
com janela.
3. Saída direta de material contaminado descartado pe-
los profissionais do recipiente para a CME – Central de
Materiais e Esterilização, via guichê, com circulação
mínima.
4. CME com áreas suja e limpa, separadas, com armá-
rios de apoio, duas pias e duas janelas.
5. Área suja com pia, lavadora ultrassônica, ampla área

de manipulação e lupa para inspe-
ção visual.
6. Área limpa com destiladora de
água, seladora, pia de apoio, auto-
clave e saída de material esteriliza-
do para reuso.
7. Mais detalhes sobre como atuar
com materiais e equipamentos den-
tro dos CME’s podem ser consulta-
dos na Resolução RDC 15, de 15 de
março de 2012.

mado para esse mês de
abril, os cursos de
aperfeiçoamento em
Periodontia e Reabilita-
ção.  Se uma dessas es-
pecialidades é a sua,
eis aí uma oportunida-
de de caminhar par e
passo com os seus
avanços.

Além dos cursos ex-
tensivos, outros rápi-
dos, de imersão ou in-
tensivos, serão promo-
vidos no decorrer do
semestre. São aborda-
gens atuais e relevan-
tes para a classe. O pri-
meiro deles será o de Laserterapia e biofotônica com a
profa. Rosane Lizarelli. O uso de luz agrega valor ao
tratamento odontológico, entretanto, para o uso do
cirurgião-dentista no consultório é necessário curso,
com conteúdo determinado em normativa do CFO. O
curso-, que será de 11 a 16 de março habilita para isso.

Acompanhem nossa programação, outros cursos rá-
pidos serão promovidos. Participem, afinal, vocês fa-
zem parte da família APCD e são a razão de ser de
tudo isso. É sempre um privilégio conviver com vocês.

Aqui são todos bem-vindos!

Mantendo o foco

CME - Centro de materiais e esterelização

WaldomiroPeixoto

Consultor técnico Woson

O Ame Mais Regional, Ambulatório de Especialida-
des Médicas de Ribeirão Preto, caminha para a sua
construção a passos largos. O hospital de referência,
abrigará também o Ame do Idoso e desempenhará
um grande papel na saúde pública da cidade, desafo-
gará procedimentos cirúrgicos de todas as categori-
as, numa cidade que já não comporta mais tanta gente
precisando. A prefeitura possui atualmente, apenas o
Hospital santa Lydia para atender a população. Os
demais procedimentos, são contratados, via SUS, aos
prestadores de serviços. Hospitais filantrópicos que
estão com a capacidade limitada. Volta e meia, há falta
de leitos e filas intermináveis, às vezes para simples
procedimentos.

É uma vergonha, para uma cidade como Ribeirão
Preto, metrópole regional com mais de 700 mil habi-
tantes, não ter um AME. O projeto do Governo do Es-
tado, disseminou os AMES em todo o Estado de São
Paulo. Cidades como Taquaritinga, entre outras, muito
menores, já tem AMEs e a política pública de saúde
esse mostra eficaz ao longo dos anos. Estive visitando
um deles já, e a eficiência na logística de atendimento,
modelo médico é referência onde funciona! Filas e es-
peras por procedimentos, são coisas doo passado.
Realmente funcionam.

Não dá para entender, como Ribeirão Preto, berço
de tantos políticos de projeção nacional nunca trouxe-
ram para cá, o modelo do ambulatório. Agora, final-
mente já está em fase de conclusão o projeto executi-
vo do AME Mais Regional, que beneficiará tantas pes-
soas da nossa cidade e da região. Deve ser finalizado
em breve. Em seguida, será aberta a licitação para a
construção do hospital. Infelizmente o processo públi-
co é burocrático, mas está caminhando e muito bem.

Ribeirão Preto é referência em saúde, em cuidados
e ensino, com faculdades de ponta, que forma profis-
sionais renomados, que são exportados para todo o
país. É preciso caminhar junto, o título de referência
em atendimento está ameaçado.

Outra notícia boa é a  construção do Ame da Mu-
lher. Será uma espécie de extensão da Mater, que já
atende com excelência a mulher ribbeirãopretana. Sua
capacidade comporta a estrutura de um AME Mulher,
graças a investimentos angariados pelo prefeito Duar-
te Nogueira  e pelo olhar atento do secretário da Saú-
de, Dr. Sandro Scarpelini. Agora, mais investimentos
virão, e a Mater se transformará em AME da Mulher.

E logo, filas de espera, demora para procedimen-
tos cirúrgicos, entre outras, serão centralizados em um
centro de referência médica. Mas paciência, no trato
das coisa pública , é fundamental!

 Vereador Bertinho Scandiuzzi
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 Especialização em HOF
Várias abordagens no 6º Módulo realizado em fevereiro

O 6º Módulo do Curso de Especiali-
zação em Harmonização Oro Facial que
aconteceu, de 17 a 20 de fevereiro, con-
templou várias abordagens, no primei-
ro dia " interações medicamentosas", no
segundo "Seminário de artigos científi-
cos" e a tarde clínica com aplicações de
toxina botulínica supervisionadas pelo
prof. Levy Nunes, e no último dia " Odon-
to Legal".

 No dia 17, o prof. Juliano Pierre dis-
correu sobre o tema interações medica-
mentosas, apresentando o que pode e
o que não pode, as indicações medica-
mentosas (Antibióticos, anti-inflamatóri-
os e analgésicos). O prof. Juliano aler-
tou para os riscos e cuidados para evi-
tar intercorrências nos consultórios.

No 18/02, pela manhã foi dia de clí-

nica com o prof. Levy Nunes demons-
trando procedimentos e acompanhan-
do os participantes do curso em suas
experiências práticas com as aplicações
de Toxina Botulínica.

À tarde, foi feito o Seminário de Har-
monização Oro Facial com apresentação
de resumos dos trabalhos científicos
escolhidos pelos  participantes do cur-
so, segundo o seu interesse. "Foi muito
interessante, temas diferentes, apresenta-
dos com didática e desenvoltura, que aca-
baram ampliando a visão de todos sobre
os trabalhos uns dos outros", frisa Nicole
Bettiol.

No decorrer do Seminário HOF se-
quencialmente foram apresentados os
resumos dos artigos  científicos: Harmo-
nização Orofacial e aplicações na Odon-

tologia-  Rogerio Scandiuzzi;
Microagulhamento e a associ-
ação com ácido hialurônico -
Adriano Landim; Hialuronidase
- Andréa Gobbo; Sialorreia-
Maria Amélia Costa; Aplicação
de Toxina botulínica para sorri-
so gengival -  José Carlos Am-
parado; Toxina Botulínica para
DOR / DTM - Regis Peporini;
Toxina botulínica para Sudore-
se - José Rafael Costa; Aplica-
ção da Toxina botulínica para o

Bruxismo - Paula Poliseli; e Associação
da Toxina botulínica com o ácido hialurô-
nico para Mento- Thiago Alexandre Cruz.

LEVY NUNES  -  O professor, refe-
rência em harmonização Orofacial, mi-
nistrou palestras nos estandes das in-
dústrias Biometil e Croma. Os espaços
de ambos ficaram lotados por profissi-
onais interessados nos temas: "Microa-
gulhamento" e "Intercorrências em Har-
monização Orofacial".

No estande da Biometil, com uma
proposta diferenciada das palestras,
normalmente de 50 minutos, a apresen-
tação durou 1:30 h. discorreu sobre o
tema "Microagulhamento".

Com isso, o tema o prof. Levy pode
se aprofundar um pouco mais ao assun-
to, para isso apresentou diversos casos
clínicos, demonstrando que a associa-
ção do princípio DMAE após o microa-
gulhamento ajuda, ainda mais, a melho-
rar o aspecto da pele, promovendo um
"efeito duradouro Cinderela".

Já no estande da Croma, proferiu
palestra, de 50 minutos, sobre intercor-
rências na HOF, destacando a importân-
cia de saber resolver e identificar as pos-

Profs. da EAP da APCD-RP
ministram palestras no CIOSP

Os profs. Levy Nunes, Nicole Bettiol e Rosane Lizarelli abordaram temas atuais no Congresso.

síveis consequências que os procedimen-
tos podem gerar

NICOLE BETTIOL - A prof. Nicole Bet-
tiol ministrou, no estande da Woson, qua-
tro palestras no 38º CIOSP.  Uma das
abordagens foi sobre a Toxina botulíni-
ca, demonstrando as diferenças da apli-
cação em músculo e em derme. " Por ser
um tema bem atual e de interesse dos
profissionais de Odontologia, a palestra
foi feita em dois dias. Demonstramos
haver comprovações científicas, desco-
nhecidas pela maioria, apresentando ar-
tigos fundamentados recentemente em
2018 mostrando que a aplicação de toxi-
na em derma estimula a formação de
colágeno e mantém fibroblastos existen-
tes".

Outra abordagem foi sobre o preen-
chimento labial. Destacando ser o ácido
hialurônico o principal material utilizado
a profa. Apresentou vários casos clínicos
demonstrando inúmeras técnicas existen-
tes na literatura. Outro enfoque da Prof.

Maria Amélia apresenta resenha de artigo
científico sobre  Sialorreia.

Nicole Bettiol foi sobre microagulhamen-
to, na qual mostrou os diferentes equi-
pamentos utilizados para a realização do
procedimento.

ROSANE LIZARELLI -CIOSP confirma:
a Odontologia quer os Lasers e LEDs

O Cirurgião-Dentista que busca atua-
lizar-se com as novas tecnologias, já não
pode mais ficar sem, ao menos um, equi-
pamento Laser. Isso ficou claro no CIOSP,
conta a Dra. Rosane Lizarelli,PHD pelo
IFSC-USP, que este ano ministrou 11 Wor-
shops sobre Lasers e LEDs no "stand" da
empresa líder de mercado, MMOptics.

"Esperávamos um público voltado para
a HOF (Harmonização Orofacial), por ser
uma Especialidade que se expande entre
os CDs, entretanto, não apenas o dentista
da Harmonização, mas muitos CDs que
não fazem HOF e também graduandos do
último semestre assistiram nossos
'workshops' e palestras, buscando inova-
ções para o atendimento clínico. Isso nos
encantou ainda mais por demonstrar o quão

diferenciado quer ser o colega recém-for-
mado e também todas as outras especia-
lidades"ressalta ela, acrescentando, "Os
Lasers e LEDs são fontes de luz que podem
prevenir e tratar cáries, doenças periodon-
tais, tratar disfunções do sistema estoma-
tognático como DTMs e Paralisias, fazer mi-
crocirurgias sem sangramento, preparar a
pele para procedimentos invasivos e tratar
intercorrências na HOF, entre tantas outras
indicações", pontua.

Dois lançamentos do CIOSP puderam
contemplar o CD com mais possibilidades
com as luzes: fotopolimerizar resinas com-
postas e colagens em poucos segundos
(de 1 a 6 seg) (O-Light, MMO) e também
tonificar músculos e pele para rejuvenes-
cimento orofacial (novo Vênus, MMO). Os
Lasers, hoje, sem dúvidas, são um grande
marco na Odontologia, assim como foi há
65 anos o sistema adesivo de
Buonocore”acrescenta Lizarelli.  Em maio/
2020, Dra. Lizarelli. Em maio  terá 10a Tur-
ma de Habilitação em Laserterapia aqui na
APCD -RP. Faça já sua inscrição.

Acima prof. Juliano Pierre  em aula na APCD-RP.

"O conteúdo dos ar-
tigos científicos apresen-
tados muito bom, temas
contemporâneos, muitas
novidades, todos bem
fundamentados", pon-
tua Nicole Bettiol.

No dia 19, comple-
tando o conteúdo pro-
posto, e a abordagem
feita anteriormente
pela profa. Isamara Ca-
valcanti sobre "Odonto
Legal", a profa. Rafae-
la Garmes fez explana-

ção sobre como proceder para deixar
toda documentação correta antes do
procedimento clínico. Segundo ela, isso
implica desde o orçamento com a defi-
nição do que será feito, a formalização
em contrato do que será feito, o termo
de consentimento para cada procedi-
mento, a anamnese minuciosa, todos de-
vidamente assinados pelo paciente. Res-
saltou a necessidade de ter sempre a
disposição o Código de Defesa do con-
sumidor, no caso o paciente.

Destacou ainda que, em tempo de
divulgação por Internet e muita informa-
ção passada para a população, é fun-
damental saber o que pode e o que não
pode nas redes sociais.

Profs (as) ministrando palestras em estandes de indústrias no CIOSP: Levy Nunes ( Biometil) , Nicole Bettiol ( Woson) e Rosane Lizarelli ( MMOptics).

Prof. Levy Nunes na clínica.
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Curso de Habilitação em Terapias Complementares
Laserterapia & Capacitação em Biofotônica na HOF

No formato intensivo, com 70 horas aulas, o curso será de 11 a 16 de maio.

No formato intensivo, com carga ho-
rária de 70 horas, será realizado, de 11
a 16 de maio, das 8 às 20 horas, o Curso
de Habilitação em Terapias Complemen-
tares - Lesertarapia & Biofotônica em
HOF, aprovado com o Conselho Federal
de Odontologia. O conteúdo seguindo
a normativa do CFO - Conselho Federal
de Odontologia habilita para exercer os
procedimentos e é exigência por Lei para
a utilização do Laser e LEDs no consul-
tório.

 "O profissional estará se atualizan-
do, com todos os avanços, em Terapias
Complementares em Laserterapia, se
habilitando pelas normas do CFO", sali-
enta a ministradora a profa. Rosane Li-
zarelli, Cirurgiã-Dentista, PhD em Biofo-
tônica pelo Instituto de Física de São
Carlos.

A Diretoria da Associação Paulis-
ta de Cirurgiões Dentistas Regional  Ri-

beirão Preto -, no uso de suas atribui-
ções e de acordo com os artigos 54, 55,

56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66,
67, 68, 69,  do Estatuto Social em vigor

determina e torna pública a data de
20 de maio de 2020, para as Eleições

dos cargos de Presidente, 1º Vice-Pre-
sidente, 2º Vice-Presidente, Secretário

Geral e Tesoureiro Geral da APCD –
Central e Regionais; Diretor e Vice-Di-

retor dos Departamentos Científicos e
Grupos de Estudos da APCD central; Re-

presentantes das regionais para que em
segunda votação os mesmos elegerão

os membros titulares do Conselho De-
liberativo da APCD (CODEL-APCD), re-

ferente à gestão 2020/2023. Membros
do Conselho Fiscal (COFI-APCD) e Elei-

toral (COEL-APCD), referente à gestão
2020/2026. Conselheiros dos Conse-

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA DAS ELEIÇÕES DA ASSOCIAÇÃO PAULISTA

DE CIRURGIÕES DENTISTAS REGIONAL RIBEIRÃO PRETO

Ribeirão Preto, 18 de fevereiro de 2020.

Dr. Regis de Moraes Peporini                         Dr. Flávio Dalto
Presidente da Regional APCD                                  Secretário Geral da Regional APCD

Anualmente são realizadas 3 edições.
Em 2019 foram realizadas em março,
agosto e outubro, com a participação
de cirurgiões-dentistas participantes de
várias cidades de diversos pontos do
país e até do exterior. Todos, no final do
Curso, se revelam surpreendidos com o
conteúdo do Curso, sempre superando
as expectativas dos participantes que
saem habilitados para a prática no dia a
dia dos consultórios.

Conteúdo Programático: Habilita-
ção em Laserterapia (60h)

a) aspectos físicos e biológicos do
uso de laser e LEDs nas áreas da saúde;
b) uso clínico dos diferentes comprimen-
tos de onda, incluindo os lasers de alta
e baixa potência; c) introdução aos la-
sers e LEDs;  d) interação da luz com

tecidos biológicos; e) in-
teração da radiação laser
com tecidos orais; f) me-
canismos de ação dos la-
sers em alta e baixa po-
tência (fotobiomodula-
ção, fotoativação e foto-
ablação); g) dosimetria;
h) diagnóstico por méto-
dos ópticos; i) terapia fo-
todinâmica; j) normas na-
cionais e internacionais e
regulamentos de segu-
rança no uso de lasers e
fontes de luz;k) aplicações
clínicas dos lasers em alta
e baixa intensidade e
LEDs nas diversas espe-
cialidades odontológicas
(preventivos, curativos,

Profa Rosane Lizarelli acompanhando as atividades clínicas.

funcionais e estéticos); l) Indicações Clí-
nicas e viabilidade de tratamentos e Con-
tra-indicações; m) Desenvolvimento de
Protocolos Clínicos (atendimento clínico
supervisionado com diferentes equipa-
mentos);  n) novas técnicas e procedi-
mentos (odontologia integrativa).

Capacitação em Biofotônica na HOF
(10h)

a) fotobiomodulação orofacial: hidra-
tação, nutrição e indução de proteínas
de sustentação (colágeno e elastina); TCF
(terapia cosmética fotoativada): descon-
taminação fotônica dos tecidos orofaci-
ais;

lhos Deliberativo; Fiscal e Eleitoral das
Regionais, quando previsto.

As inscrições deverão ser feitas atra-
vés de requerimentos próprios, em duas

vias, enviados e protocolados na secre-
taria dos Conselhos da APCD-Central,

sito à Rua Voluntários da Pátria, nº 547
– 1º andar, para a Central e na APCD

Regional Ribeirão Preto, com sede na
Avenida do Café, nº. 1080 Vila Tibério,

na cidade de Ribeirão Preto, Estado de
São Paulo, CEP 14.050-220, com o en-

caminhamento da 1ª via dentro do pra-
zo legal.

As inscrições para a Diretoria, De-
partamento Científico, Grupo de Estu-

do, serão por chapas Completas e para
os Conselhos Deliberativo, Fiscal e Elei-

toral individualmente. O Prazo de ins-
crição encerra-se no dia 20 de março

de 2020 às 20:00h na secretaria dos
Conselhos da APCD-Central e na

APCD Regional Ribeirão Preto às
18:00h.

Os candidatos ao cargo do Conse-
lho Deliberativo APCD Central, elei-

tos no primeiro pleito como represen-
tantes das respectivas Regionais em

20/05/2020, reunir-se-ão até a primei-
ra quinzena do mês de Junho nas suas

respectivas Macrorregiões para elege-
rem por aclamação dos representan-

tes presentes, os Conselheiros titula-
res e suplentes (CODEL-APCD), na pro-

porção prevista no artigo 65 do Re-
gulamento Eleitoral combinado com

o artigo 41 do Estatuto Social da APCD
Central, todo processo eleitoral será

organizado pelos coordenadores da
Macrorregião e conduzido pelo Dele-

gado Eleitoral indicado pelo COEL Cen-
tral, que deverá obedecer aos critérios

eleitorais definidos no Regulamento
Eleitoral da APCD Central.

b) tratamentos químicos funcionais
("peelings" fotomodulados e fotoativa-
dos) para prevenção do envelhecimen-
to do sistema estomatognático;

c) fotocinesioterapias para reposici-
onamento tecidual orofacial (vacumlaser-
terapia, ultrassom-laserterapia, "photo-
taping"- bandagens elásticas funcionais
fotomoduladas, exercícios orofaciais fo-
tomodulados); fotodestruição controla-
da de tecidos disfuncionados nas regi-
ões orofaciais.

Inscrições podem ser feitas na secre-
taria da APCD-RP av. do Café, 1080. In-
formações (16) 3630 0711.Turma preparada para  atendimento na clinica. =

Evento

O CROPI – Congresso de Reabilita-
ção Oral, Periodontia e Implantodontia,
acontece a cada dois anos, desde 1997,
na cidade de Ribeirão Preto, SP. O CRO-
PI chega em 2020 a 11ª. edição.

O Congresso com renomados espe-
cialistas nas áreas de Estética, Reabilita-
ção, Periodontia e Implantologia Oral,
atrai público de todo o Estado de São
Paulo e dos estados vizinhos. Além dis-
to, a feira comercial é outro atrativo do
evento, gerando oportunidades de ne-
gócios e atualização para  congressis-
tas.

Informações e inscrições:
(16) 3514 1104
(16) 99792 2927
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01/03
Luana Ferrari Francia Dias
02/03
Andreia Deghaid
Lea Saraiva dos Santos Pelegia
03/03
Alessandro  César Faccini da Silva
04/03
Débora Manfrin Barbosa
Mihelle Alvarez Donati Soares Oliveira
Soraya Manfrin Barbosa
05/03
Andreia Carolina Damiãi Andruioi Gobbo
Leticia Rangel da Silva
Patricia Castro Golin
Renata Gatto
06/03
André Luiz de Macedo Fressatti
Dorival Vezzani Filho
08/03
José Rafael Ribeiro de Oliveria Costa
Igor Gualda Agnesini
09/03
Olavo Guimarães Junqueira
Rogerio Martins Azevedo
Tatiana Pontim Mansur
10/03
Fernando Cesar Pereira
13/03
Camila  Imperador Rodrigues Alves
Flavia Toledo Leite da Silva
Patrícia Tiemy Hirono Hotta
Flávia Toledo Leite da Silva
Wilson Luis Perreira
Marli Beatriz Zanetti Bernardo
15/03
Walter Martins Junior
Leonardo Gonzaga Facioli
16/03
Yvana Maria Murti Leguizamon
Márcia Piantino Jacintho
Luciano Cedrinho Ciciarelli
Vanessa Teixeira Marinho
17/03
Eduardo Pedro de Carvalho Filho
Isabelle Maechi da Silva
19/03
Ailton do Amaral Oliveira
Julia Fernandes Ferreira
20/03
Lazaro Augusto de Almeida Gonçalves
21/03
André Baeta Sponchiado
Juliana Silva Cordova
José Luis Ramos
Mauro Shigueiro  Kussumato
Fernando Salviano Alves
22/03
Maria Carolina Ferreira Gonçalves
24/03
Fabrício de Jesus Chemello
Valeria Aparecida de Oliveira Nogueira
25/03
Mauro Shigueiro Kussumoto
Marcelo Palinkas
Márcia Maria Siqueira Cesar
Rita de Cássia Alcides
Olivia Ávila Gomes
26/03
José Aloiso Furlan
Rafaela Naciben da Silva
27/03
Ricardo Faria Ribeiro
João Carlos Rodrigues Cruz
Luis Cesar Garcia
Roberta Beata Sponchiado
28/03
Francisco Wanderley Garcia de Paula e Silva
Maria Regina Martins Herrera
Marcelo Massaro Mourani
29/03
Ana Lucia Buzato
Paulo Marcos da Silveira Bergamo
Janete Cinira Bregagnolo
Denise de Paula Sousa Franca
31/03
Camila Benedini Martelli

Érica Teixeira Leite
Com profissionalismo, muito empenho para atender bem a todos na APCD-RP

GENTE QUE FAZ NA APCD-RP

Há 15 anos, Érica Leite, convive e atua
com a classe odontológica de Ribeirão Pre-
to, com a qual tem muita afinidade. Versátil
e com foco na área administrativa e experi-
ência anterior no universo odontológico, em
2018, Érica começou a trabalhar na APCD-
Ribeirão Preto no atendimento aos profissi-
onais associados, professores e alunos, no
tocante aos cursos e as questões associati-
vas, além de assessorar o financeiro, gerên-
cia e marketing.

"Mergulhei no universo da Odontologia,
aprendi muito, conheci muitos profissionais,
fiz muitas amizades. Aqui na APCD-RP, fui
bem acolhida por todos, tanto pelo Dr. Regis
e Dr. Artur, como pela gerente Ângela San-
chez e colegas de trabalho" diz ela.

"Estou o tempo todo em contato com os
profissionais, pessoalmente ou via ferramen-
tas digitais, sanando dúvidas quanto aos
cursos e eventos, aos benefícios de ser associ-
ado, ou mesmo fazendo suas adesões e ser-
viços afins" diz Érica acrescentando ser uma
atividade dinâmica, que requer trabalho de
forma ágil, responsável e comprometida,
garantindo o envolvimento de outros seto-
res com ações e resultados positivos para a
entidade.

Sobre o trabalho realizado ressalta "Atu-
amos para atender as necessidades dos as-
sociados e oferecer diversas atividades cien-
tíficas e cursos de aperfeiçoamento e especi-
alização profissional em diversas disciplinas,
além de fazer atendimento à população ca-
rente, devidamente monitorados pelos pro-
fessores, tudo isso graças ao esforço de todos
- diretoria e colaboradores em geral".

"Gosto de primar pela qualidade, ética,
valores, respeito, excelência no trabalho e
bom convívio. E aqui como membro de uma
equipe focada no sucesso da associação, de-
sempenho meu trabalho com responsabili-
dade e espírito de equipe, o que vem sendo
estimulado pelo nosso administrativo e por
Ângela Sanchez, gerente, que tem a preocu-
pação de proporcionar aos seus colaborado-
res a tranquilidade necessária para o desem-
penho das atividades diárias - grata pela
oportunidade de trabalho. É muito bom não
só por nos sentirmos valorizados, como nos
leva a ter comprometimento e permite que
possamos contribuir, mais efetivamente, para
o crescimento da APCD-RP, onde temos opor-
tunidade de trabalho e ganhos", ressalta ela

TRAJETÓRIA - Érica Leite nasceu em Por-
to Velho - Rondônia, no norte do país, clima
tropical e temperaturas altas, e uma popula-
ção com 529 mil habitantes. Filha do comer-
ciante Ernesto Teixeira de Jesus (In memori-

am) e Ivanilde R. Leite de Je-
sus, é a penúltima filha, além
dos quatro irmãos: Solange,
Val (ambos in memoriam), Er-
nesto e Lucélia. A família
cresceu e hoje tem 14 sobri-
nhos e cinco sobrinhos ne-
tos.

"Meus pais separaram eu
ainda era criança, vendendo
roupas e cosméticos minha
mãe assumiu nosso sustento
e educação (muita gratidão
por essa mulher forte e cheia
de sabedoria). Sempre nos
acompanhou de perto, inclu-
sive nos estudos, é um exem-
plo para todos nós. Tempos
depois a vida me presenteou
com um segundo pai, o que-
rido “Pai Luís”, um ser bondo-
so e genuíno, que nos acolheu em seu coração
e escolheu dividir a vida conosco. Hoje os so-
brinhos são jovens e adultos e, para amenizar
o vazio deixado pelas perdas do pai, dois ir-
mãos e dois sobrinhos, temos os 5 sobrinhos
netos: Cecília, Hadassa e Isis, e estão a caminhos
João Miguel e João Pedro. São a alegria da famí-
lia, é uma festa nas reuniões familiares", diz ela.

Em Rondônia Érica Leite passou uma in-
fância feliz, com muitas amizades e brinca-
deiras próprias da idade. Estudou na Escola
Municipal Antônio Ferreira da Silva e depois
no colégio Barão de Solimões, participou ati-
vamente de várias atividades esportivas e cul-
turais nas escolas. Fez atletismo, ganhou me-
dalhas de ouro nas corridas de revezamento
4x100 metros rasos com bastão, além de jo-
gar vôlei e handebol.

Paralelamente aos estudos, trabalhou em
uma Loja de autopeças (Biwagem), fez vários
cursos: Inglês, computação, manequim, re-
pórter, auxiliar de contabilidade, secretariado
entre outros, a maioria no Senac. "Foi uma
fase muito boa, num ambiente de alegria e
lazer, com muito aprendizado, convívio social,
participando de confraternizações e de desfi-
les como modelo", frisa ela. Depois passou a
assessorar a direção de uma rede de postos
de Combustíveis do Grupo Modelo, mais tar-
de foi promovida a gerente (grata pela confi-
ança) e continuou a fazer cursos voltado para
a área administrativa.

Devido a boa colocação, vinha resistindo
aos convites da colega de estudo, anterior-
mente, Rose Lopes, que estava em Ribeirão
Preto fazendo jornalismo. Mas o desejo de
estudar falou mais alto e, em 1996, veio para
Ribeirão Preto, fez vestibular para cursar Jor-

nalismo na faculdade
Braz Cuba em Mogi das
Cruzes e Propaganda e
Marketing na UNIP em
nossa cidade, que devi-
do a residência já insta-
lada, foi escolhida. Pos-
teriormente, fez Tecno-
logia da Informação e
especialização em Ge-
renciamento de Proje-
tos. Trabalhava durante
o dia e estudava a noite.
"Tomei o chope do Pin-
guim, fiz novas amiza-
des, comecei a namorar
e acabei ficando, diz ela.

Aqui atuou por al-
guns anos na Associa-
ção Policial de Assistên-
cia à Saúde - APAS, in-

termediando o atendimento aos associados,
emissão de guias e auxiliando na auditoria
médica e no setor de cadastro.

Em 2003, terminando um tratamento
odontológico com Dr. Rogério Scandiuzzi,
soube da vaga na AORP, se candidatou, foi
selecionada e contratada. Atuou como auxi-
liar de secretaria, a tarde e noite, e pela ma-
nhã na recepção de um consultório dentário
com a Dra Michele Cônsoli. Tempos depois,
passou a atuar somente na AORP como au-
xiliar administrativo, de onde veio a sair em
2016. "Agradeço a todos: presidentes, direto-
res, associados e colegas de trabalho desta
tradicional entidade pelo acolhimento, con-
vívio e aprendizado, diz ela.

Livre de compromissos trabalhistas no
final de 2016 foi desfrutar do convívio da fa-
mília e conhecer a mais nova integrante: a
sobrinha-neta Isis. Retornou a Ribeirão Preto
em fevereiro de 2017, onde continuou com a
Consultoria de beleza Mary Kay - multinaci-
onal americana, cosmética que preenche
seus requisitos de qualidade, e que sempre
vendeu paralelamente ao seu trabalho.  Re-
tomou as atividades que desenvolve há 14
anos, como membro da Academia Filosófi-
ca Cristã, que visa um mundo mais solidário
e fraterno. Nesta linha, buscando mais co-
nhecimento e amizades, atualmente, está
cursando Teologia.

Foi na Academia Filosófica Cristã que,
através de Vinícius Hummel, em junho de
2018, soube da vaga na APCD-Ribeirão Pre-
to. Se candidatou e foi selecionada para
atuar na secretaria da associação, onde per-
manece até hoje, contribuindo significativa-
mente para o bom desempenho da entidade.

Susanne Bicego Villas Boas
Melhor aluna da XV Turma do Curso de Odontologia da UNAERP

A formanda Su-
zanne Bicego Villas
Boas recebeu Prê-
mio prof. João
Sampaio Dória do
Conselho Regional
de Odontologia de
São Paulo e  a ho-
menagem como
melhor aluna das
disciplinas de Peri-
odontia, Odonto-
pediatria, Implan-
todontia, Clínica
integrada e ainda o
prêmio de melhor
aluna da XV turma
da UNAERP. A ho-
menagem foi feita
na solenidade de
colação de grau da
XV turma do Curso de Odontologia da UNA-
ERP realizada no dia 13/02, no Centro de Even-

"É gratificante reconhecer o dom para a
Odontologia em minha filha e me dá muito
orgulho ver o seu comprometimento e empe-
nho em fazer o melhor dentro da profissão
que abraça", diz Elcimar.

Em placa de Honra e Mérito os dizeres " A
Universidade de Ribeirão Preto confere a Su-
zanne Bicego Villas Boas graduada no Curso
de Odontologia, certificado de Honra e Mé-
rito pelo desempenho acadêmico como me-
lhor aluna da XV turma.   A honraria entregue
pela profa. Dra. Yara Silva Souza - coordena-
dora do Curso.

O Conselho Regional de Odontologia
(CRO) conferiu a Suzanne Bicego Villas
Boas parabenizando pelo primeiro lugar no
desempenho no Curso de Odontologia -
17ª turma, o Prêmio professor João Sam-
paio Doria do Conselho Regional de Odon-
tologia de São Paulo. O certificado foi en-
tregue pelo Dr. Luís Fernando Jardim - de-
legado da Seccional Ribeirão Preto do
CROSP.

 Fernando Jardim entrega
certificado para Suzanne

tos do Ribeirão
Shopping.

Os pais, Márcio
Villas Boas e a mãe
Elcimar Bicego, fa-
miliares e professo-
res se revelaram or-
gulhosos por fazer
parte das conquis-
tas feitas até agora
e as vislumbradas
para o seu futuro,
com a classificação
em segundo lugar
na seleção para a es-
pecialização de Pe-
riodontia na USP de
Bauru e para o mes-
trado da USP de Ri-
beirão Preto. Su-
zanne segue os

passos da mãe Elcimar Bicego Villas Boas,
escolhendo e se dedicando a Odontologia.
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Dentflex apresenta linha de produtos
e lançamentos  no 38º CIOSP

A Dentflex – Indústria nacional de
equipamentos odontológicos, sediada
em Ribeirão Preto, com 29 anos de atu-
ação, se especializou na fabricação de
peças de mão, sempre seguindo as ten-
dências do mercado.

Há mais de 20 anos apresenta sua
linha de produtos no CIOSP e, durante o
último evento, pôde mostrar ao público
seu lançamento para o primeiro semes-
tre de 2020: o Motor para Endodontia
DForce 1000 Endo com movimento ro-
tatório e reciprocante.

Na ocasião, a empresa, ao lado de
grandes concorrentes do mercado
odontológico, mais uma vez apresentou
produtos modernos e inovadores, pro-
duzidos de acordo com as mais restri-
tas normas internacionais de qualidade
e responsabilidade social.

“Este equipamento, desenvolvido pela
Dentflex, é muito solicitado pelos próprios
endodontistas. Além do acabamento e de-
sign atuais, tem uma característica dife-
renciada, único motor que possibilita ao
profissional ajustar o ângulo no modo re-
ciprocante e oscilatório,  além de pos-
sui exclusiva tela Touch Screen, ”, frisa
Paulo Bis – diretor comercial da Den-
tflex.

De acordo com Tiago Seixas Gobbi
– diretor financeiro e administrativo da
empresa; “A Dentflex atua em todo o ter-
ritório nacional e em mais de 30 países ao
redor do mundo,  envolvendo a América
Latina, Central, leste Europeu e parte da
África”. Segundo ele,“a expectativa é muito
boa para o decorrer de 2020 e a propos-

ta é manter o crescimento da Dentflex tra-
zendo inovações para o mercado”, frisa o
diretor da indústria odontológica.

“É com muita satisfação que toda a equi-

pe DENTFLEX agradece à visita de todos
os clientes, fornecedores, técnicos, repre-
sentantes e amigos ao nosso Stand no CI-
OSP”. externa Tiago Gobbi.

Lançado o
39o CIOSP

As empresas preencheram
proposta de interesse.

O evento será realizado
de 27 a 30 de janeiro

de 2021.

Aconteceu, no dia 30 de janeiro, o lan-
çamento da 39ª edição do CIOSP, que
será realizado de 27 a 30 de janeiro de
2021, para as empresas expositoras do
CIOSP 2020.Na ocasião, as empresas
preencheram uma proposta de interes-
se e também receberam informações de
todas as condições diferenciadas e van-
tagens especiais ao garantir a sua pre-
sença antecipada no evento. A comerci-
alização está prevista para acontecer em
março, na APCD Central.

O presidente da APCD, Wilson Che-
diek, agradeceu aos expositores por fa-
zer esse congresso maravilhoso. "Neste
ano arriscamos com 67 mil metros qua-
drados no total de exposição. Incorpora-
mos o pavilhão azul, que deu mais confor-
to para os colegas circularem nos corre-
dores, aumentando assim a qualidade do
evento".

Estande da Dentflex  no 38o Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo- CIOSP.

 Equipe Dentflex que recebeu o congressista no CIOSP de 2020

INFORMATIVO DO CROSP

Coronavírus: o que o cirurgião-dentista
deve saber e como atuar

O novo coronavírus, que ataca o sis-
tema respiratório, pertence a uma gran-
de família viral e se espalhou a partir da
região Wuhan, na China, deixando todos
os países em alerta. Com sintomas pa-
recidos com os da gripe, o vírus pode
causar doenças respiratórias leves a mo-
deradas, entre elas, a Síndrome Respi-
ratória Aguda Grave (SARS) e a Síndro-
me Respiratória do Oriente Médio
(MERS).

Segundo a Sociedade Brasileira de
Infectologia, o novo vírus trata-se de uma
variante do vírus, denominada 2019-
nCoV, até então não identificada em hu-
manos. Até o aparecimento do 2019-
nCoV, existiam apenas seis cepas conhe-
cidas capazes de infectar humanos, in-
cluindo o SARS-CoV e MERS-CoV.

Diante desse cenário, o Ministério da
Saúde (MS) disponibilizou diversos in-
formes para profissionais da saúde e
para o público em geral com mais infor-
mações sobre o coronavírus acesse ht-
tps://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/
coronavirus.

Atenção aos sintomas
e transmissão

De acordo com as informações di-
vulgadas pelo MS, alguns indivíduos po-
dem, a princípio, não apresentar sinto-

mas, mas, em alguns casos de infecções
de vias áreas superiores, os sintomas
são semelhantes a um resfriado. Em ca-
sos graves, assemelham-se a pneumo-
nia e insuficiência respiratória aguda. As
crianças de pouca idade, idosos e paci-
entes com baixa imunidade podem apre-
sentar manifestações mais graves.

Segundo o órgão, alguns coronaví-
rus são transmitidos de pessoa a pes-
soa pelo ar (secreções aéreas do paci-
ente infectado). Na maioria dos casos, a
transmissão é limitada e se dá por con-
tato próximo, ou seja, qualquer pessoa
que cuidou do paciente - como profissi-
onais da saúde ou familiares -, que te-
nham tido contato físico e/ou tenha per-
manecido no mesmo local que o paci-
ente doente. 

Em caso de suspeita, a(o) cirurgiã(o)-
dentista deve encaminhar o paciente para
atendimento médico com o descritivo
dos sintomas observados pelo profissi-
onal, pois os exames laboratoriais reali-
zados por biologia molecular identificam
o material genético do vírus em secre-
ções respiratórias.

Recomendações
Para se prevenir, em caso de contato

com caso suspeito, é recomendável que
o profissional faça isolamento respira-

tório, uso de luvas e avental, lavar as
mãos regularmente, limpar e desinfetar
objetos e superfícies tocados com fre-
quência, limitar procedimentos induto-
res de aerossóis e manter os ambientes
limpos e ventilados. Para a população
em geral, é importante destacar medi-
das como, cobrir boca e o nariz ao tos-
sir e espirrar, evitar aglomerações e
ambientes fechados, lavar as mãos com
água e sabão, não compartilhar objetos
de uso pessoal (talheres, pratos, copos
e/ou garrafas).

Coronavírus no Brasil
Com a confirmação do primeiro caso

no Brasil, o Ministério da Saúde (MS) su-
biu o alerta para a possibilidade de epi-
demia no país e os governos começa-
ram a colocar em prática os planos de
vigilância e controle para conter a do-
ença.

Em 22/01, ministério anunciou a ins-
talação do Comitê de Operações de
Emergência (COE) para tratar do surto
do novo coronavírus. Com a finalidade
de orientar os profissionais da saúde
sobre identificação, notificação e con-
dução de casos suspeitos, o MS elabo-
rou o documento “Protocolo de Trata-
mento do Novo Coronavírus (2019-
nCoV): http://www.crosp.org.br/uploads/

arquivo/d5eb8f8b1653fdbe65aff09b
499193c6.pdf 

A Secretaria de Estado da Saúde de
São Paulo (SES-SP) junto a Coordenado-
ria de Controle de Doenças da Secreta-
ria do Estado da Saúde (CCD/SES-SP) ela-
boraram o “Plano de Contingência do
Estado de São Paulo para a Infecção
Humana pelo novo Coronavírus (2019-
nCoV)”. Conf ira o documento
completo: http://www.crosp.org.br/uplo-
ads/arquivo/d636c23916b6e65c394e
705d939d5948.pdf

Fonte: site do CROSP.

CORONA VÍRUS

Adote ações
preventivas

Foca nos cuidados,
no dia a dia

do seu consultório.
Mais que os sorrisos,

preserve  a saúde
sua  e de seus pacientes.
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SDI apresenta linha de produtos
e lançamentos  no 38º CIOSP

“Este foi o

melhor de todos
os Congressos
da história da
SDI, tanto no

aspecto
institucional

quanto
comercial, supe-

rando nossas
expectativas”

A SDI é uma multinacional australia-
na que está presente no Brasil desde
1994, e desde então a empresa se faz
presente em todas as do Congresso In-
ternacional de Odontologia de São Pau-
lo - CIOSP e, portanto, faz  parte da his-
tória do maior congresso de odontolo-
gia da américa latina e em dos maiores
do mundo. A indústria com foco na pes-
quisa e inovação, desenvolve produtos
como ionômero de vidro em cápsulas,
agente cariostático, resinas de alta esté-

tica, fotopolimerizadores de alta potên-
cia. O adesivo Zipbond Universal  foi lan-
çado em um jantar para mais de 100 for-
madores de opinião, no restaurante Fi-
gueira Rubaiyat, e depois apresentado
aos  profissionasi de Odontologia afins
no 38º CIOSP.

A SDI participou também da grade
científica do evento, realizando curso
para mais de 200 cirurgiões-dentistas.
Além disto, no  estande da indústria pro-
porcionou aos congressistas, mais de 2

mil profissionais, uma
programação científi-
ca de alto padrão,
com professores re-
nomados, referências
no país.

“Sem dúvida, este
foi o melhor de todos
os Congressos da histó-

ria da SDI, tanto no aspecto institucional
quanto comercial, superando nossas ex-
pectativas”, pontuou a Ana Macedo – di-
retora de marketing da SDI Brasil, acres-
centando que a busca constante do ci-
rurgião-dentista brasileiro por inovações
e ciência motiva a SDI a buscar e desen-
volver, cada vez mais, produtos de alta
qualidade.

A SDI tem se destacado em todas as
linhas de produtos, entre elas a linha
Odontopediatria na qual é referência no
mercado Brasileiro.

Atende Ribeirão Preto
e região:

Rodrigo Lima.
Contato: (16) 9929 7355

Sobre a SDI
A SDI Limited foi fundada em 1972, em

Melboune na Austrália e rapidamente se
tornou uma referência em materiais den-
tários restaurativos para o mercado odon-
tológico. Em 1985, a SDI passou a ter suas
ações negociadas publicamente na bolsa
de valoresda Austrália.Todos os produtos
da SDI são fabricados em Victoria, um Es-
tado na região sudeste da Austrália. Os pro-
dutos são comercializados por distribuido-
res e varejistas em mais de 100 países pelo
mundo.

Presente no Brasil desde 1994, a SDI Brasil
oferece materiais restauradores de quali-
dade, através de sua rede de distribuidores
que atuam em todo território nacional. A
SDI, por ser uma indústria com foco em
inovação, investe em pesquisas e é parcei-
ra de diversas universidades brasileiras.Lançamento do adesivo Zipbond Universal .
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Notícias da

Grade de cursos da EAP para 2020
Novas turmas com início em março. Escolha o seu e reserve vaga.

Quanto maior a abrangência de co-
nhecimentos e técnicas, maior a capaci-
dade de captar clientes. Essa realidade
tem feito o Cirurgião-Dentista ampliar a
área de atuação, buscar os cursos de
aperfeiçoamento e a especialização, e
isso só tem estimulado a carreira pro-
fissional dos integrantes da classe.  Para
fazer frente aos anseios da classe, a
APCD Ribeirão Preto, através da EAP vem
investindo, cada vez mais, na educação
continuada, proporcionando oportuni-
dade reciclagem profissional dos seus
associados. Para isso promove os cur-
sos de aperfeiçoamento e pós-gradua-
ção, além de palestras, simpósios e
workshops. Por outro lado, incentiva e
estimula a participação em  dos even-
tos científicos voltados para a classe,
especialmente no CIOSP, promovido
anualmente pela APCD-Central.

"Vamos continuar perseguindo as nos-
sas metas, ampliando nossa atuação, bus-
cando dar oportunidade de atualização
aos nossos associados, sempre compro-
metidos com um ensino que promova ex-
celência em Odontologia", reitera Regis
Peporini - pres. da APCD-RP.

A EAP Dr. Raphael Baldacci da APCD-
Ribeirão Preto está montando as turmas

de diversos cursos com início progra-
mado para março e abril. Os Cursos de
Aperfeiçoamento em Cirurgia Oral, Ci-
rurgia-Buco Maxilo-Facial, Endodontia
com ênfase em Rotatórios e Capacita-
ção em Implantes Osseointegrados e
Prótese sobre Implantes tem início na
segunda quinzena de março. Consultem
sobre a existência de vagas remanescen-
tes. Os demais aperfeiçoamentos Perio-
dontia, Reabilitação oral e Ordontia tem
início em abril.

 "Para 2020 com os cursos em anda-
mento e, com algumas novidades, a nossa
EAP deverá funcionar com capacidade to-

CURSOS DE
APERFEIÇOAMENTO
E ESPECIALIZAÇÃO

Programa completo
no site:

www.apcdrp.com.br

ou (16) 3630 0711

O Curso de Especialização em Orto-
dontia d EAP da APCD-Ribeirão Preto  é
ministrado por  equipe com vasta expe-
riência clínica e acadêmica, composta
pelos professores Ms. Antônio José Bo-
rin Neto (cordenador) ; Prof.  Ms. Raul
Antônio Pinto Neto; Prof.  Ms. Mario Lâ-
nia de Araújo e Prof. Ms. Arnô Rodrigues
Ferreira Junior.

Com um programa contemplando os
últimos avanços e resolução de muitos
casos no decorrer do Curso, são apre-
sentados pela equipe enfoques especí-
ficos de técnicas inovadoras, além de
outras abordagens por professores con-
vidados.

O curso de pós-graduaçãoo,  teóri-
co e prático, com duração de 36 meses,
com carga horária 1500 horas, prioriza-
as horas aulas clínicas, para diagnosti-
car, planejar e tratar maloclusões em
todas as idades. Para isso, são triados
casos clínicos diversos, tratados pelos
profissionais participantes do curso, sob
a supervisão dos professores e monito-
res.

Para isso, são com utilizadas as téc-
nicas de arco contínuo (straight-wire) mul-
tivariada e aparelhos auto-ligados, com
recursos das técnicas segmentadas, com
dispositivos auxiliares, como miniimplan-
tes e/ou miniplacas.

EQUIPE  - O Prof. Antonio José Borin
Neto é especialista e mestre em Ortodon-
tia e em Ortopedia Funcional dos Maxi-
lares – CFO. Professor Coordenador do
curso de Ortodontia EAP-APCD Ribeirão
Preto. O Prof. Raul Antonio Pinto Neto  é

ORTODONTIA

Curso especialização tem início dia 23 de março

�Curso de Cirurgia. com o  Dr. José

Antônio Salomão e equipe

�Curso de Cirurgia Buco-Maxilo-Fa-

cial. com o  Dr. Jorge Liporaci e equi-

pe.

�Curso de Capacitação em Implan-

tes Osseointegráveis. com o prof.

Zélio Faeda e equipe

�Curso de Dentística Reabilitadora

Estética com o prof. Dr. André Min-

to e equipe.

�Curso de Endodontia. com os pro-

fs. Brufato Ferraz e Artur Martini.

�Curso Habilitação em Periodontia.

com a  profa. Flávia Adelino Suaid e

equipe

�Curso de Ortodontia com o  prof.

Borin Neto e equipe.

�Curso de Curso de Prótese sobre

Implante com o prof. Ronaldo Fi-

gueiredo  de Oliveira e equipe.

�Curso de Reabilitação Oral com Pro-

fs. Dr. Ronaldo Oliveira e equipe.

�O Curso de  especialização em

Ortodontia ministrado pelo prof.

Antônio Borin Neto e equipe. No

programa a intensificação de aulas

laboratoriais, a abordagem da téc-

nica do arco contínuo (STRAIGHT

WIRE), incorporando o melhor de

outras técnicas para tornar a me-

cânica ortodôntica mais dinâmica,

facilitando o tratamento.

�O curso de Especialização em

Implantodontia é ministrado pe-

los professores Dr. Jorge Liporaci,

Dr. Rafael Faeda e equipe. Segun-

do eles, o programa foca o ensi-

no da Implantodontia de forma

pautada nas técnicas e conceitos

mais abordados na atualidade,

visando o desenvolvimento do

aluno, com estímulo ao senso crí-

tico.

tal", salienta Peporini, acrescentando que
os cursos priorizam a clínica, atendendo
as expectativas do profissional que quer
aprender as novas técnicas e aplicá-las
em sua clínica e, desta forma, obter um
retorno imediato do seu investimento.

"A APCD-RP é comprometida e priori-
za a qualidade dos Cursos. Para isso, nos-
sos professores são extremamente qualifi-
cados e comprometidos com um ensino de
excelência" conclui Peporini.

Informações complementares com
programa, carga horária, ministradores
e dias no site (www.apcdrp.com.br) ou
pelo fone (16) 3630 0711.

pós graduado em Ortodontia pelo COE
“S.J.R.P”; Especialista  em Preparo de Pa-
cientes para Cirurgia Ortognática CIEDEF
/ FORP-USP;  Mestre em Ortodontia pela
Fundação Hermínio Ometto – UNIARA-
RAS.  Coordenador curso de Especiali-
zação da APCD de Barretos.

O Prof. Mario Lânia de Araújo - es-
pecialista em Ortodontia ACDC- Campi-
nas; é mestre em Ortodontia –UNESP-
Araraquara. Professor do curso de Es-
pecialização em Ortodontia da EAP-
APCD Ribeirão Preto, Barretos e Franca.

Professor do curso de especialização em
Preparo de Pacientes para Cirurgia Or-
tognática CIEDEF / FORP-USP.              

E o Prof. Arnô Rodrigues Ferreira Ju-
nior é mestre em Ortodontia pela Fun-
dação Hermínio Ometto – UNIARARAS.
Especialista em Preparo de Pacientes
para Cirurgia Ortognática CIEDEF/FORP-
USP. Coordenador do Curso de Especi-
alização da APCD de Franca. Prof. Convi-
dado do Programa de Especialização e
mestrado em Ortodontia a São L. Man-
dic-Campinas.
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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 Prótese sobre Implantes
Reservando vagas para nova turma com início em março de 2020.

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

Conteúdo programático

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

Tendo como coordenador o
prof. Regis Peporini, o Curso de
Próteses sobre Implantes, sempre
com turmas lotadas, está montan-
do sua 6ª turma. Com natureza
teórica e clínica o curso com du-
ração de 10 meses (20 módulos)
com 80 horas aulas, é realizado
às sextas-feiras, quinzenalmente
das 14 às 18 horas.

São ministradores os profes-
sores Me. Ronaldo Andrade Fi-
gueiredo de Oliveira, prof. Prof.
Dr. Me. Rafael Silveira Faeda, Prof.
Especialista Flávio Dalto, Prof.
mestrando Zélio Faeda e Prof.
especialista Regis Peporini, além
de professores convidados.

A proposta do Curso, teórico,
clínico e Laboratorial é capacitar
o cirurgião-dentista para plane-
jar e executar as próteses sobre
implantes, reabilitando o pacien-
te. E direcionado aos profissio-
nais alunos que já passaram pela
primeira fase de cirúrgicos im-
plantes. De acordo com o pro-
fessor Ronaldo  Oliveira, o curso estará focado na exe-
cução da prótese sobre implante, nos vários sistemas
de conexão, de forma a dar segurança aos profissio-
nais.

Segundo o professor, a clínica é priorizada, para
isso vários casos são triados, dos mais simples aos

mais complexos, seja de próte-
ses unitária ou de diversos ele-
mentos, móvel, fixa ou fixa mó-
vel e prótese total, para reabili-
tar o paciente.

"São priorizadas as horas clíni-
cas, sempre com o devido respeito
aos nossos alunos e aos nossos pa-
cientes, os reabilitando da melhor
maneira possível. O curso dá aos
profissionais experiência clínica
para resolver com segurança os
casos de seus pacientes em suas
clínicas e consultórios", pontua o
professor Ronaldo.

Equipe - O Prof. Regis de
Moraes Peporini, coordenador
do Curso, é especialista em Im-
plantodontia pela Associação
Paulista de Cirurgiões Dentistas
Regional de Ribeirão Preto, com
anos de experiência clínica. O
Prof. Ronaldo Figueiredo de Oli-
veira é mestre, especialista em
Implantodontia pela São Leopol-
do Mandic- Campinas. O Prof.

Flávio Dalto é especialista em implantodontia pela Fa-
culdade Integração Tietê " Fit". Mestre em Ortodontia
pela Faculdade São Leopoldo Mandic- Campinas.

O Prof. Rafael Silveira Faeda é mestre, doutor e es-
pecialista em Periodontia pela UNESP - Araraquara. Co-
ordenador do Curso de Especialização em Implante

1.    Biomecânica em prótese sobre implantes
2.    Técnica de reabertura dos implantes
3.    Seleção dos componentes protéticos
4.    Prótese cimentada X prótese parafusada
5.    Prótese unitária, fixa e overdentures
6.    Prótese tipo protocolo superior e inferior
7.    Oclusão e ajuste oclusal em implantodontia
8.    Planejamento protético
9.    Como confeccionar guia cirúrgico
10.    Confecção de provisórios
11.    Estética em prótese sobre implantes
12.    Perfil de emergência
13.    Hands-on de componentes protéticos
14.    Técnica de moldagem
15.    Confecção de modelos com gengiva artificial

Profs Regis Peporini e Ronaldo Oliveira

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

da APCD Regional de São Carlos. É Professor do curso
de Especialização em Implante da APCD Regional de
Ribeirão Preto e professor do Curso de Pós-Gradua-
ção da UNIARA - Araraquara; e o Prof. Zélio Faeda é
mestrando em Implantodontia. Especialista em Endo-
dontia. É Coordenador do Curso de Capacitação em
Implante da APCD Regional de Ribeirão Preto. Todos
os profs. com muitos anos de experiência clínica.

 A 6ª turma está sendo montada para início na 2ª
quinzena de março. Consulte sobre vagas remanes-
centes  na EAP da APCD-Ribeirão Preto no Av. do Café,
1080 ou pelo fone (16) 36300711.
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Síndrome da apnéia obstrutiva do sono (SAOS)
Antônio Borin Neto - mestrafo em Ortodontia

Artigo científico ou caso clínico
Sua experiência clínica pode ser publicada aqui. Compartilhe com os colegas

da classe suas experiências clínicas. Informações: (16) 99135 9540.

A Síndrome da Apneia Obstrutiva
do sono (SAOS)é representada por pa-
radas respiratórias que ocorrem du-
rante o sono,e que podem ser totais,
com pelo menos 10 segundos de du-
ração ou parciais,que representam adi-
minuição de 50% do fluxo de ar, as cha-
madas hipopnéias. A SAOS é uma do-
ença de causa multifatorial e ainda não
totalmente esclarecida, no entanto
sabe-se que é uma doença crônica e
evolutiva, sendo assim ela possui graus
de morbidade e pode levar a óbito por
meio de fatores associados inerentes
ao seu desenvolvimento como: hiper-
tensão, arterial e pulmonar, arritmias
cardíacas, infarto do miocárdio, aciden-
te vásculo-cerebral, e acidentes no
trânsito e trabalho.

Entre os fatores que a predispõem
estão: a obesidade, as alterações ana-
tômicas das vias aéreas superiores e
alterações do esqueleto facial (retrog-
natia, hipoplasia mandibular, mordida
aberta, face longa associada à mandí-
bula curta) associadas às alterações
neuromusculares da faringe. Se a obe-
sidade é um importante fator de risco
para a SAOS, em pacientes não obe-
sos o crescimento e desenvolvimento
do teço inferior da face (linha queixo
pescoço curta o ângulo aberto ou fe-
chado, mordida profunda ou aberta)
resumindo, retrognatia mandibular,
parece ser um fator dominante no de-
senvolvimento dessa síndrome e é
neste ponto que o Cirurgião dentista
com a Ortodontia e/ou a Cirurgia po-
dem ajudar com resultados promisso-
res e com estudos publicados na lite-
ratura cientifica.

O método de diagnostico padrão
é a polissonografia que é um exame
feito em laboratórios do sono, entre-
tanto antes mesmo deste exame es-
pecífico o companheiro e/ou compa-
nheira que dormem juntos podem per-
ceber pelo ronco e a respiração inter-
rompida por alguns segundos que
algo não esta normal e orienta o ou-
tro, a procurar ajuda. O próprio indi-
víduo por alguns sinais pode descon-
fiar de que há necessidade de procu-
rar ajuda especializada quando acor-
da à noite com falta de ar, engasgos
com a saliva, sensação de sufocamen-
to ou mesmo acordando com sonhos
de afogamento, preso em alguma si-

tuação que transmite falta de ar, tam-
bém acorda cansado com dor de ca-
beça quase todos os dias ou todos os
dias. Existem outros sinais, que um es-
pecialista, por meio de outros exames
como a polissonografia, questionári-
os e a própria anamnese constata e
indica o tratamento necessário.

Segundo a classificação da Acade-
mia Americana de Medicina do Sono o
grau de severidade da Apnéia (avalia-
do pela polissonografia) pode ser: Leve
de 5 a 15 eventos obstrutivos por hora,
moderado de 16 a 30 eventos obstru-
tivos por hora e severo acima de 30
eventos obstrutivos por hora. Quanto
ao tratamento pode e deve ser multi-
disciplinar na medida em que o caso
necessite dos cuidados dos profissio-
nais que podem ser envolvidos, na
SAOS o tratamento se inicia já com
medidas preventivas minimizando a
piora do quadro como controlar o peso,
diminuir ou cortar bebidas alcoólicas,
postura correta de dormir e regras ou
medidas para ter um bom sono, tratar
os processos alérgicos e/ou infecciosos
das vias aéreas superiores, evitar se
possível medicamentos sedativos ou
tranquilizantes etc.

Existem tratamentos mioterápicos

que são exercícios específicos para for-
talecimento da musculatura orofarín-
gea envolvida na respiração e deglu-
tição que ao perder seu tônus fisioló-
gico contribui com a SAOS. Outra mo-
dalidade de tratamento é o aparelho
reposicionador, ou protator, ou de
avanço mandibular, chamado de Apa-
relho Intra Oral (AIO) indicado no tra-
tamento de ronco e de apneia leve a
moderada com exceção de alguns ca-
sos complexos, que por questão de
espaço, não entrarei em detalhes. Im-
portante, o tratamento com aparelho
protator que avança a mandíbula e
abre  a mordida (AIO) (Fig1,2) deve
ser realizado por um Cirurgião-Den-
tista especializado que conhece bem
o sistema estomatognático porque vai
envolver uma mudança radical na po-
sição das articulações maxilo/mandi-
bular, toda musculatura mastigatória
e auxiliar, vai forçar todo sistema den-
to alveolar ligamentar provocando
ação e reação, a maxila com estímulo
de compressão para posterior e da
mandíbula com tração para anterior o
profissional desta área sabe as conse-
quências de uso em longo prazo o que
pode ocorrer de bom e de muito ruim
para todos e/ou cada componente se-
paradamente, então somente ele pode

tratar e acompanhar um caso com
AIO. Quanto as SAOS graves os
tratamentos de primeira eleição
seria o Aparelho de Pressão Posi-
tiva em via aérea (CPAP). (Fig. 4)

Cirurgias dos tecidos moles
e cirurgias dos tecidos duros.
As cirurgias dos tecidos moles tra-
dicionais procuram aumentar o
tamanho da faringe ou evitar seu
colapso direta ou indiretamente
como a cirurgia do palato mole,
uvulopalatofaringoplastia, na
base da língua e as mais conheci-
das como as cirurgias do septo,
cornetos, das adenoides e das
amigdalas.

Hoje existem cirurgias moder-
nas diminuindo a técnica cruenta
usando métodos a laser cirúrgico
com a diminuição dos tecidos mo-
les que compõem a cavidade oro-
faríngea abrindo espaço para o ar
passar mais livremente.

As cirurgias dos tecidos duros
são conhecidas como cirurgiasOr-

tognáticas, ou tratamento Orto-Cirur-
gico no caso da SAOS ( Fig.3) e o tra-
tamento é realizado por um Ortodon-
tista e um cirurgião Buco Maxilo Facial.

A cirurgia basicamente é preparar
e coordenar os arcos dentários de
acordo com o tipo esquelético, den-
tário e o padrão facial do paciente,
para avançar os ossos (bases) maxilar
e mandibular aumentando o espaço
orofaríngeo facilitando a passagem do
ar respirado.Todo este tratamento
pode e deve ser associado multidisci-
plinarmente, por exemplo, resumida-
mente: um paciente adulto que foi di-
agnosticado com Apnéia moderada
com problemas de desvio de septo, hi-
pertrofia de corneto inferior direito, hi-
pertrofia de adenoides, com mordida
aberta, padrão vertical é um paciente
que necessita de cuidados de um Otor-
rinolaringologista, Ortodontista e Fo-
noaudióloga para um tratamento com
maiores expectativas de melhora na
condição respiratória e consequente-
mente com sua qualidade de sono. No
caso do paciente apresentar outros
problemas como cardiovasculares ele
será encaminhado para um cardiolo-
gista e, se for nutricionais, para um
nutricionista. A maioria das vezes o tra-
tamento da SAOS vai ser multiciplinar.

Prof. Antônio Borin Neto é membro do SIEPO  - APCD, responsável pelos Cursos de aperfeiçoamento e especialização de Ortodontia, da  EAP da APCD-
Ribeirão Preto.  Borin Neto é especialista e mestre em Ortodontia. É especialista em Ortopedia Funcional dos Maxilares.Especialista em Desordens da ATM pelo
Departamento de Morfologia da UNIFESP. Aperfeiçoamento em Oclusão- CEO Bauru.
Possui curso de Aperfeiçoamento em Ortodontia pelo Roth – Williams Center for Functional Occlusion, curso de Ortodontia e Ortopedia pela Michigan University e
curso de Dor Orofacial – ATM pela Kentucky University. É coordenador de Ortodontia da Escola de Aperfeiçoamento Profissional Dr. Raphael Baldacci da APCD -
Ribeirão Preto desde 1996.

Fig 1: Aparelho  intra-oral (AIO) Fig 2: Aparelho intra-oral (AIO)

Fig 3: Cirurgia Ortognática.

Fig 4: CPAP – Aparelho de Pressão Positiva

em Via Aérea.
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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

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

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

16  99135 9540

Indica. Seja indicado.Ou
anuncie seu produto,

Maior vitrine odontológica regional
 nesta vitrine

Anuncie!
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 APCD Ribeirão Preto: registrando os fatos e os encontros !

Aconteceu no CIOSP e em Ribeirão Preto.

Artur Martini e  Regis Peporini com Tauane  da Neodent.

Dr. Artur Martni
-  chefe da
divisão
Odontológica ,
Dr. Carlos,
gerente do
NGA da Rua
Minas e Dr.
Guilherme,
gerente da
UBS Vila
Virgínia, no dia
28/02, visita-
ram o vereador
Bertinho
Scandiuzzi  na
Câmara
Municipal de
Ribeirão Preto.

Ainda no CIOSP: muitos encontros e registros

Artur Martini e Rafael calixto.

 Artur. Adriana - Pres. APCD Lapa, Regis. Nicole, e Everaldo -
pres. de honra do CIOSP 2020.

Atividade  proporcionada pela Alliage no 380  CIOSP.

Eloa Bicego Pereira ( Endodontista) com a prima  Suzanne
Bicego Villas Boas na Colação de Grau.

 Suzanne Bicego Villas Boas com a Tia Conceição Aparecida e a
mãe Elcimar, após missa dos formandos Odontologia UNAERP.

Suzanne Bicego com  Guilherme Chenci,
 acompanhado dos pais Edson e Joana Chenci.

Colação de grau da XV turma de Odontologia
da UNAERP, dia 17 de fevereiro, a formanda
Suzanne Bicego Villas Boas é homenageada

como melhor aluna.

Profa.
Rosane
Lizarelli posa
frente a peça
de divulga-
ção. exposta
no CIOSP.
pela MMOp-
tics, com
slogan: “E
tempo de
investir em
Odontolo-
gia”

Prof. Levy Nunes e
profa. Nicole Bettiol no CIOSP. Profa. Nicole e as alunas da especialização de HOF Andrea e kelli

Orgulho de ver, a caçulina da APCD-RP,  Nicole Bettiol, brilhando no CIOSP, feliz por poder
compartilhar os conhecimentos adquiridos com a dedicação de quem sabe o que quer.

 Suzanne Bicego Villas Boas com os pais - Márcio Villas Boas
e Elcimar (Ortodontista), e o irmão Henrique Villas Boas.

Artur com Marcelo Costa  e José Ernesto Poli .
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Mulher do futuro
Profa. M.a. Andrea Deis

Especialista em Desenvolvimento humano e Organizacional.

Num mundo considerado globalizado,
moderno, que tem sido discutido por profis-
sionais das mais diversas áreas, estudiosos,
pesquisadores que inclusive falam sobre as
principais características dos trabalhadores do
futuro, que são destacadas como: Desenvol-
vimento do autoconhecimento, resiliência,
flexibilidade, aprimoramento das habilidades
técnicas, a busca constante por conhecimen-
to e capacitação, a proatividade, a comuni-
cação, a habilidade para resolução de pro-
blemas, a inteligência emocional, a criativi-
dade que somada a necessidade de empre-
gabilidade eu acrescentaria: foco em resulta-
do, empreendedorismo criativo, parcerias,
empatia, sustentabilidade, tecnologia.

O tempo está correndo e a sociedade vem
buscando se “acomodar” diante de tantos
desafios e mudanças, porém nem sempre está
apta e ou consciente para tomar o melhor
caminho e decisões.

Parei para refletir sobre a mulher, sua his-
tória de luta, evolução, e principalmente so-
bre o que estará por vir para cada uma de
nós, mulheres.

Em 1827, por meio de uma lei, as mulhe-
res brasileiras foram autorizadas a frequentar
uma escola.

Na década de 1960, acontece o surgimen-
to do anticoncepcional, onde ainda nesta
época em 1968 centenas de mulheres nos EUA
protestam contra os estereótipos feminismo,
“ a ditadura da beleza” . Em 1932 conquistam
o direito ao voto e começam participar efeti-
vamente na luta contra a ditadura.

Em 1985 foi criada a primeira delegacia

da mulher, que quase 10 anos depois passou
a ser conhecida como Lei 11.340, mais co-
nhecida com Lei Maria da Penha.

Dentre tantos fatos históricos, sem dúvi-
da um que marcou We Can Do It! (Nós pode-
mos fazê-lo).

A famosa imagem da mulher de lenço na
cabeça mostrando o braço surgiu quando a
operária Geraldine Hoff posou de modelo
para J.Howard Miller. O artista usou a ima-
gem como propaganda durante a Segunda
Guerra Mundial. O cartaz converteu-se em
um símbolo para as mulheres que assumi-
ram postos de trabalho em substituição aos
homens que serviam às forças armadas ame-
ricanas

Mesmo com todas as “conquistas”, pois
foi assim com as mulheres, nada de direitos
iguais, ou comparação com competências,
mas tudo por luta e vontade de ser integrada
e reconhecida, as fontes ainda revelam que
apesar da crescente ocupação no mercado
de trabalho as mulheres ainda recebem 70%
do que os homens ganham e que ainda com
relação as condições de trabalho e hierarquia
nas organizações  são desfavorecidas, os car-
gos de Direção e chefia na sua maioria são
dados como preferência para os homens.

Diante de tanta luta, de desenvolvimento
comprovado de alta capacitação ainda pre-
cisa , provar que merece um espaço,  que
deve  ser reconhecida por suas competênci-
as técnicas e comportamentais e não pelo
sexo, e a mulher ainda é submetida a: Jorna-
da dupla.  É assediada. É agredida.

Denvolve vários papeis ao longo do dia,

porque algumas atividades são intituladas
“femininas”. Ganham menos e trabalham
igual ou mais aos homensE, já se passaram
quase 200 anos da luta pelo direito a escola! E
qual o cenário que encontramos?

Por tudo isto começo a despertar a curio-
sidade de como será a mulher do futuro, do
amanhã.

As características que farão a diferença
para a mulher ser o que deseja ser:

Ceticismo, não importa o que falam de
mim, sei o que sou, estou pronta e caminha-
rei independente das influências externas ou
guerra de sexos. Ser racional sem perder a
generosidade.

Neutralidade, focada em fatos, não usan-
do o melhor da sua vida ou tempo com o
que te incomoda, atrapalha ou agride.

Posicionamento, não teme, fala, se posi-
ciona com considerações técnicas, realísti-
cas e factuais, como um ser humano funcio-
nal, competente, que está onde está, porque
se preparou, desejou, fez e conquistou. Fala
sem temer.

Inteligência social e emocional, não deixa
se abater com o que é falado, se blinda, o que
outro pensa é dele. Articula com foco, deter-
minação, confiança. Escuta o importante e
não o desnecessário.

Melhoria Continua, continua dia-a-dia,
se desenvolvendo, buscando aplicar conhe-
cimentos, buscando aprender sempre, servir
e ser sua melhor versão a cada oportunidade
e desafio. Apaixona-se pelo conhecimento.

Foco em soluções, potencializa sua ener-
gia em soluções, sua atenção é no que preci-

sa ser feito e não em “quem” ou no “proble-
ma”, foca na solução para resolução.

Para mim, a mulher do futuro será aquela
que sabe o que é, que se posiciona indepen-
dente dos olhares e ocupa seu espaço, a
mulher é luta, tudo dela foi assim e não pode
ser mudado na história, mas o fato é que o
futuro pode ser diferente. O comportamento
será seu diferencial e o reconhecimento será
primeiro de cada uma, na sua individualida-
de, persistência onde o “todo” nos represen-
tará nos resultados e vozes pelo mundo.

A mulher é mulher, simplesmente isto,
pode gerar uma vida, inclusive um homem,
o que não a faz mais ou menos, simplesmen-
te se faz mulher, com pensamentos, senti-
mentos, proposito, competências, vontades,
sonhos com o direito e dever de ser respeita-
da, de se respeitar e ocupar seu espaço.

Meu desejo .... é que o mundo tenha um
olhar para talentos, competências e não para
sexos, opções, gêneros, raças, etnias... pes-
soas são pessoas com capacidades e vonta-
des singulares que devem ser respeitadas nas
suas individualidades.

Profa. M.a. Andrea Deis.
Especialista em Desenvolvimento
humano e Organizacional.
www.andreadeis.com.br
Instagram: @andreadeis

ARTIGO

DIA INTERNACIONAL DA MULHER

O Dia Internacional da Mulher, lembrado anualmente em 8 de março, vai das homenagens e apelo comercial.  Hoje é uma data para celbrar as conquistas e
manter as reivindicações por igualdade de direitos sociais e trabalhistas.  Desafios à parte, na odontologia, elas dominam o mercado (+ de 69%) e , cada dia
mais,  estão conquistando o respeito e confiança dos clientes/pacientes. A todas as cirurgiãs-dentistas nossa homenagem! Feliz dia Internacional da mulher!
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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

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

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

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

(16) 3236 7640
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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, ergono-

mia e beleza.  Praticidade e economia.

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

 mais belos! Feliz Dia do Dentista !

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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