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A importância do uso criterioso de EPI

A MP 936/20, publicada no dia 1º
de abril, instituiu o Programa Emergen-
cial de Manutenção do Emprego e da
Renda e estabelece novas regras traba-
lhistas para enfrentamento do estado de
calamidade pública decorrente do com-
bate à covid-19 (novo corona vírus).

Eleição na APCD
ORIENTAÇÕES

Em tempo de Covid 19
Entidades odontológicas de São Paulo

unem esforços para proteger profissionais
em meio à crise do Covid-19
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 em Ribeirão Preto
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Endodontia em Molar Superior Hígido

com Histórico de Sinusite.
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Veja mais!

Grade de Cursos
Supensas as aulas dos Cursos
de Aperfeiçoamento de Pós-

Graduação
Detalhe

Curso de  Cirurgia Periodontal
com ênfase em Regeneração

Mucogengival e Estética.

   A alteração da
data de eleição, para a
diretoria executiva da
central e regionais,
além dos membros do
Conselho Deliberativo -
CODEL (2020/ 2023), e
Conselhos Fiscal e Elei-
toral, referente à gestão
(2020/2026) da cen-
tral e regionais, foi al-
terada para 24 de ju-
lho de 2020.
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Ao atender os pacientes, os profissi-
onais devem reforçar os cuidados com
biossegurança e adotar todas as medi-
das preventivas indicadas pelos órgãos
sanitários. Assume o protagonismo nes-
te momento nos consultórios odonto-
lógicos o uso dos equipamentos de pro-
teção individual EPIs.

O Conselho Regional de Odontolo-
gia de São Paulo (CROSP), em conjunto
com as entidades de classe APCD,
ABOSP e ABCD criou um gabinete de
crise para definir ações conjuntas que
visam orientar os profissionais de saú-
de bucal (rede pública e privada).

O que o cirurgião-
dentista deve saber so-

bre MP 936/20

HOF
Muito aprendizado

No último módulo, no professor Ro-
berto Puertas, enfocou o Plasma Rico
em Plaquetas ( PRP) e  Fibrina rica em
plaqueta injetável (I-PRF), e discorreu
também sobre "os benefícios na Harmo-
nização Orofacial ". A professora Paola
Liberatori fez uma abordagem teórica e
prática sobre o “Peeling”.
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Seguindo as recomendações do Mi-
nistério da Saúde, em tempo de covid
19, a rede  de saúde pública de Ribeirão
Preto suspendeu o atendimento preven-
tivo e as ações coletivas, entretanto,
continua atendendo as urgências e emer-
gências. Dr. Artur Martini - chefe da Di-
visão Odontológica, destaca que estão
sendo feitos atendimentos em todos os
postos de saúde.

Atendimento público
odontológico em Ribeirão

Preto

 A diretoria da APCD Ribeirão Preto,em tempo de coronavírus seguindo todas
as recomendações das autoridades competentes,suspendeu as atividades, tanto de
ensino (teórico e clínico), como o atendimento à população, sendo mantido ape-
nas os atendimentos de urgência para pacientes com tratamento em andamento
na Clínica da EAP da APCD-RP.  Atendimento de urgência ou emergência (16)
99697 1892 e outras informações (16) 99786 8341.

“A prevenção é um ato
social e de amor”

Por Waldomiro Peixoto
 Os cuidados gerais com biossegu-

rança, ou específicos com controle de
infecção, no local de procedimentos
orais, foram tomados, comumente, pe-
las pessoas que trabalham em contato
direto com o CME - Centro de Materi-
ais e Esterilização.
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Procedimentos de biossegurança, mais que nunca, se firmam como atos de amor.
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  Se inspire. Não deixe de falar  Se inspire. Não deixe de falar  Se inspire. Não deixe de falar  Se inspire. Não deixe de falar  Se inspire. Não deixe de falar
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esse é o maior presente.esse é o maior presente.esse é o maior presente.esse é o maior presente.esse é o maior presente.
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O controle da pan-
demia de Covid-19
em Ribeirão Preto

       O inesperado aconteceu e hoje estamos vivendo a o dis-
tanciamento social recomendado pelas autoridades da saúde
mundial e brasileira. O que mais se ouve hoje é “fica em casa”
e “vai passar”e o que mais desejamos é que passe, o mais
rápido possível.
        Embora essa realidade nos incomode e traga reflexos di-
versos a nossa vida, seja na dinâmica social, seja nas nossas
atividades econômicas, no momento, estamos seguindo as ori-
entações do Ministério da Saúde e suspendemos o atendimen-
to na APCD-Ribeirão Preto. Só estão sendo feitos atendimen-
tos os casos de urgências e emergências dos pacientes com
tratamento em andamento na da Clínica da EAP. Para isso e
para sanar dúvidas, efetuar inscrição em cursos um plantão
está sendo feito pelos fones (16) 99697 1892 (pacientes) e
(16) 99786 8341, para outras  informações.
      Além disto, a APCD-Ribeirão Preto tem mantido atuali-
zado o associado, com os desdobramentos em consequência
da Covid 19, essa pandemia que tem adulterado a nossa
rotina. As entidades de classe, a APCD Central e a ABCD,
além do Conselho Regional de Odontologia, estão divulgan-
do todas as informações de interesse do cirurgião-dentista.
Com relação ao atendimento nos  consultórios particulares,
no momento, o recomendado pela Anvisa é para serem aten-
didos apenas os casos de urgência e emergência, evitando
possíveis danos à saúde tanto dos clientes como do próprio
profissional.

     A Escola de Aperfeiçoamen-
to Profissional o ano de 2020
começou muito bem, com mui-
tas inscrições nos cursos de
aperfeiçoamento, a maioria
com turmas lotadas e fila de es-
pera para os próximos, em
2021. Alguns as primeiras au-
las ocorreram, entretanto, fo-
mos surpreendidos com essa
pandemia e a necessidade de
interrompê-los. Outros com
início programado para abril,
foram adiados. Enquanto isso,
os professores da EAP, em tem-
po de distanciamento social,
fazem lives e aulas online.
     Periodicamente temos realizado reuniões com apenas com
a diretoria executiva para com o objetivo de nos prepararmos
para o retorno das atividades e atendimento, quando tudo isso
passar.  Realmente, nos causa estranheza  ver  a recepção, a
clínica, o anfiteatro, sempre movimentados, com os aperfeiço-
andos cheios de energia e entusiasmo, com o firme propósito
de aprender sempre mais, agora vazios. Felizmente, temos  con-
vicção que realmente, como repetem muitos  " vai passar". Que
seja breve.  Se cuidem!                     Régis PeporiniRégis PeporiniRégis PeporiniRégis PeporiniRégis Peporini

     Que seja breve

A prevenção é um ato social e de amor

POLÍTICA EDITORIAL

EXPEDIENTE

Dr. Regis Peporini
Presidente
da APCD

Ribeirão Preto

Waldomiro Peixoto
Consultor Técnico

Woson

O cirurgião-dentista é o profissional que atua diretamente
na cavidade oral do paciente. Quando utiliza instrumentos e
materiais, o normal é receber estes já prontos para uso de ou-
tros profissionais.  Alguém faz isso antes por ele.

Os cuidados gerais com biossegurança, ou específicos com
controle de infecção, no local de procedimentos orais, foram
tomados, comumente, pelas pessoas que trabalham em conta-
to direto com o CME - Centro de Materiais e Esterilização. É um
trabalho de equipe. É exatamente por este motivo que o CD
precisa conhecer detalhadamente tudo quanto possível sobre o
tema 'Biossegurança e Controle de Infecção", por um simples
motivo: quem conhece sabe cobrar, exigir a forma correta de
fazer e de proceder, sabe e tem autoridade para orientar o pesso-
al auxiliar. Lembrar sempre que o CD é o responsável por pro-
teger todos - a si mesmo, sua equipe de trabalho e seus pacien-
tes - dos perigos de contágio e contaminação de forma restrita
ou ampla.

Nunca é demais lembrar que todos - CD, equipe de apoio e
pacientes - têm famílias e pessoas de relacionamento próximo.
Daí a importância de todos saírem do consultório protegidos
pelos cuidados que recebem durante o trabalho e, no caso dos
pacientes, durante o tratamento. O que mais se ouve neste
período de Pandemia da Covid-19 são os cuidados preventivos
com os fluidos orais, entre eles o espirro. A boca e as mãos estão
no olho do furacão que contamina outras mucosas, objetos e
superfícies que potencialmente disseminam contágio e conta-
minação. Então, os profissionais que atuam na Odontologia,
especialistas em cavidade oral, adquirem importância fundamental.

Sem nos determos em detalhes, para não alongar, lembra-
mos que, além dos pessoais, os cuidados passam por máscaras
cirúrgicas, desinfetantes de superfícies e antissépticos, lenços
descartáveis, pias adequadas, sabonetes líquidos, luvas, óculos,
protetores faciais, gorros, aventais, macacões de proteção, cai-
xas perfurocortantes, ambientes de isolamento para casos es-
peciais, técnicas corretas de lavagem das mãos, braços e rosto,
descarte ou esterilização de paramentos, cuidados com anéis,
pulseiras e similares e, por fim, equipamentos e instrumentais.
Todos e tudo fazem parte de uma abrangente cadeia.

Em tempos de pandemia, atentar para uma sala-de-espera
com espaçamento e disposição dos móveis planejados de modo
a contribuir com distanciamento entre pessoas; considerar cui-
dados com cumprimentos e demonstração física de afetividade;

DICAS WOSON

As medidas de enfrenta-
mento ao novo coronavírus
em Ribeirão Preto foram ado-
tadas na cidade logo em janei-
ro deste ano. Em março, a ci-
dade já tinha um comitê de 41
pessoas encarregadas de se-
guir os protocolos de seguran-
ça da OMS, por exemplo, e o
decreto de calamidade públi-
ca foi acionado antes mesmo
do estado de São Paulo. Os
reflexos são controle sobre a
infecção da doença na cidade.

O índice de letalidade aqui
se mantém estável e segura,

próximo aos 2%, diferente de outras cidades que decidiram
pelo isolamento social mais tarde.

Com os índices de contágio e de circulação baixos, a cidade
já tem segurança sanitária para abrir parcialmente as ativida-
des econômicas, mas com critérios técnicos e responsabilida-
de. A prefeitura também planeja liberar escolas, academias,
encontros religiosos, clubes e parques em 8 de julho.

Um estudo pioneiro em Ribeirão Preto, desenvolvido nos
dias 1, 2 e 3 pelo Hospital das Clínicas e Prefeitura, estimou
também que a circulação do vírus na cidade é baixa. Índice de
cerca de 2% de pessoas infectadas, ou seja, cerca de 14 mil
habitantes infectados, numa população de 700 mil habitan-
tes.  O levantamento servirá de modelo para outras cidades.

Tudo isso coloca Ribeirão Preto em destaque no cenário
mundial! Foram decisões tomadas com acompanhamento de
um comitê de contingenciamento e enfrentamento formado
pelo prefeito Duarte Nogueira, pelo secretário da Saúde, Dr.
Sandro Scarpelini e especialistas da USP, maior instituição de
ensino e pesquisa da américa latina.

Leitos nos hospitais públicos e privados se mantém em
algo perto de 25% , 30% ocupados, criação do Polo Covid-19
na UPA treze de Maio, com tratamento eficaz e diferenciado, a
criação do Hospital Municipal Francisco de Assis, com 31 leitos
de enfermaria e medidas de isolamento decretadas com caute-
la, discernimento que mesmo não atingindo metas satisfatóri-
as, não agravaram a situação da cidade.

A comunicação com a imprensa e população é clara e trans-
parente. Mecanismos de divulgação via site, jornais revistas,
rádios tvs e “lives” diárias pelas redes sociais, mantém todos
informados sobre o andamento da pandemia na cidade.

Com responsabilidade e enfrentamento, colocando vidas
em primeiro lugar, Ribeirão Preto sai na frente e certamente
logo aparecerá no noticiário mundial, administrada por gesto-
res capazes que souberam planejar, prevenir, enfrentar resis-
tências e proteger a população. O Bônus político será inevitá-
vel!

prever ambiente ventilado, en-
trada de luz natural, superfícies
adequadas e planejadas para fa-
cilitar limpeza e desinfecção, lim-
peza e desinfecção também dos
equipamentos, principalmente
mangueiras, rede de água, de ar
comprimido, filtros e manuten-
ção de ar condicionado.

Pede-se especial atenção
para a esterilização em autocla-
ves de alta rotações e contra ân-
gulos, peças altamente retenti-
vas de matéria orgânica e que
requerem, antes da esteriliza-
ção, cuidados e técnicas especi-
ais de limpeza e desinfecção. Da
mesma forma, atenção com bar-
reiras, como botões de aciona-
mento, alças de refletores, encostos de cabeça e braços da cadei-
ra, camisinhas adequadas nas pontas, seringas e sugadores. Con-
siderar a utilização de sucção de alta potência para sensível mi-
nimização dos efeitos contaminadores da microbiota em sus-
pensão proveniente de aerossóis dos instrumentos rotativos, ja-
tos da seringa e pontas de profilaxia.

O assunto já foi abordado, mas sempre é bom lembrar que
um CME bem planejado deve prever o ambiente sujo separado
por barreira física do ambiente limpo, ter área suficiente para
lavagem manual ou mecânica, seguida de lavagem ultrassônica
e inspeção visual, embalagem, selagem, rotulagem com identifi-
cação, esterilização. O CME é o centro onde se excutam os fun-
damentos de um processo de controle de infecção e como tal
deve ser um facilitador de rotinas biosseguras.

O local de armazenamento do material estéril deve ser seco,
ventilado e facilitador da gestão do armazenamento. Isso tam-
bém contribui para a rotina biossegura. Como palavra final,
lembramos da importância de rotina planejada para os profissi-
onais - CD, equipe de apoio e pessoal administrativo - adentra-
rem no ambiente de trabalho e saírem no final do expediente,
sem se esquecerem que, a partir deste momento, o relaciona-
mento com outras pessoas 'extramuros' continua. Estes cuida-
dos são um ato social, mas também, um ato de amor.

‘Um estudo pioneiro em Ribeirão Pre-
to, desenvolvido nos dias 1, 2 e 3 pelo
Hospital das Clínicas e Prefeitura, esti-
mou também que a circulação do vírus
na cidade é baixa. Índice de cerca de 2%
de pessoas infectadas, ou seja, cerca de
14 mil habitantes infectados, numa po-
pulação de 700 mil habitantes”.

Bertinho
Scandiuzzi
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SAÚDE

APCD-RP em tempo de Covid 19
Atendimento de urgência, planejamento para o retorno das atividades, ações para minimizar impactos econômicos,

meios de orientar e manter informado associado. Temas discutidos pela diretoria executiva da APCD-RP.

Seguindo as recomendações do Mi-
nistério da Saúde, a rede de saúde públi-
ca de Ribeirão Preto suspendeu o aten-
dimento preventivo e as ações coletivas,
entretanto, continua atendendo as ur-
gências e emergências. O atendimento
em todos os postos de saúde é feito das
7 às 17 horas e na OBDS Central o plan-
tão é de 24 horas.

De acordo com Artur Rocha Martini
- chefe da Divisão Odontológica, no to-
cante a Odontologia, com isso, diante
da adesão do " se puder fica em casa", a
demanda caiu significativamente, uma
queda de cerca de 98% da procura,

"A orientação, da Anvisa, tanto para
o setor público quanto para o privado,
neste período, é para manter apenas o
atendimento dos casos de urgências e
emergências", salienta Martini.

Segundo ele, o cuidado com a equi-
pe, composta por experientes profissio-
nais de Odontologia, a maioria com
muitos anos de atuação, é reforçar a
importância do uso e descarte adequa-
do dos equipamentos de proteção indi-
vidual (EPIs).

Para isso, foram adotadas as medi-
das de prevenção e controle de infecção
para evitar ou reduzir ao máximo a
transmissão de microrganismos duran-

        A Diretoria da Associação Pau-
lista de Cirurgiões-Dentistas Regional
Ribeirão Preto - SP, em tempo de Coro-
navírus, diante dos desafios impostos
pela realidade vivenciada nos últimos
meses, vem seguindo todas as recomen-
dações das autoridades competentes
para isso. Suspendeu as atividades, tan-
to de ensino (teórico e clínico), como de
atendimento à população,sendo manti-
do os atendimentos de urgência e mer-
gência para pacientes com tratamento
em andamento na Clínica da EAP da
APCD-RP.

 Para isso, os  atendimentos aos pa-
cientes que necessitarem de atendimen-
to clínico de urgência ou emergência es-
tão sendo feitos pelo (16) 99697 1892
e outras  informações pelo (16) 99786
8341.

 Através do plantão é possível reser-
var vagas nos cursos, com início adiado
para data a ser definida para o segundo
semestre, após restabelecimento da nor-
malidade. Enfim, o associado pode ob-
ter outras informações sobre a associa-
ção, normativas, orientações, mudan-

ças ocorridas em consequencia da CO-
VID 19. A principal recomentação é para
o uso dos EPIs.

Mantendo os cuidados necessários,
com uso de máscaras e distanciamento,
a diretoria vem fazendo reuniões perió-
dicas, para criar estratégias para mini-
mizar os efeitos e reflexos da Covid 19,
quando do retorno das atividades.

 "Continuamos com atividades inter-
rompidas, aguardando o desenrolar dos
fatos, os desdobramentos e impactos des-
ta pandemia, e após avaliação das au-
toridades de saúde e determinações dos
órgãos da saúde, para efetuaremos nova
avaliaçãoe e definir nova data para o
retorno das atividades. É tempo de ter
cuidado com a vida. Para isso, é neces-
sário o envolvimento e colaboração de
todos. Façamos a nossa parte", Regis Pe-
porini - presidente da APCD-Ribeirão
Preto.

Além disto, o site e as redes sociais
estão divulgando as orientações perti-
nentes, seja da própria APCD como do
Conselho Federal de Odontologia, bem
como da Anvisa. São abordagens diver-

sas, tais como atendimentos emergenci-
ais, biossegurança e procedimentos para
assegurar a segurança do profissional e
dos pacientes, além de estratégias para
preservar a vida econômica saudável.

"A ideia é diminuir gastos para mini-

mizar os impactos deste período com a
interrupção das atividades da própria
associação, bem como manter informa-
dos os nossos associados para agir da
mesma forma em seus consultórios", sali-
enta Dr. Artur Martini - tesoureiro da
APCD-RP.

Segundo Martini, a Associação Pau-
lista de Cirurgiões-Dentista, durante o
período da pandemia do Coronavírus,
diminuiu a taxa associativa de 58,00
para R$ 30,00, um estímulo para man-
ter a regularidade da mesma, preservan-
do, inclusive, o seguro de direito civil,
fundamental para a segurança do pro-
fissional, diante do expressivo número
de ações dos pacientes nos últimos tem-
pos.

Por outro lado, os professores, de di-
versos cursos da Escola de Aperfeiçoa-
mento Profissional, estão produzindo
conteúdos sobre suas disciplinas, seja
com vídeos, conferência ou fóruns onli-
ne, enfocando temas relevantes na atu-
alidade. Assista, participe, interaja com
os especialistas de sua área.
www.=apcdrp.org.br

Saúde pública em Ribeirão Preto
 Somente atendimento de urgência e emergência nas unidades básicas de saúde.

Todos os profissionais são orentados a utilizar adequadamente os equipamentos de proteção individual.

te qualquer assistência à saúde.
"Recomendamos e estimulamos em

toda rede, os cuidados para a preserva-
ção da saúde com o uso e manipulação

correta dos equipamentos adequados
para os profissionais de Odontologia:
avental, gorro, luvas e máscara", ressal-
ta o chefe da Divisão Odontológica.

Segundo ele, com exceção daqueles
que fazem parte do grupo de risco (ido-
sos, grávidas,
com doenças fí-
sicas e psicológi-
cas) todos os
profissionais de
Odontologia da
rede municipal,
comprometidos
e preparados
para exercer
suas funções,
estão atuando
normalmente.

"Como ges-
tor é nossa fun-
ção proteger a
equipe, orien-
tando quanto
as normas e
procedimentos
para evitar o
contágio, respeitando, inclusive, as for-
mas diferenciadas de lidar com o desco-
nhecido, impossibilitando temporaria-
mente a atuação", comenta Martini.

ATENDIMENTO EMERGENCIAL

"Dr. Sandro Scarpelini é téc-
nico, e como o que era de se
esperar de um cirurgião, é me-
ticuloso, conduz com serenida-
de e competência, juntamente
com Duarte Nogueira, todas as
ações, visando o bem-estar da
população e da equipe de pro-
fissionais de saúde da rede pú-
blica municipal. É um exemplo
para todos nós".”

               Artur MartiniArtur MartiniArtur MartiniArtur MartiniArtur Martini

Ressalta ser impecável o desempe-
nho do prefeito Duarte Nogueira e do
secretário Sandro Scarpelini, tanto em
termos de honestidade e transparência,
como em seriedade, na condução das
ações que preservem e promovam a

saúde da
população.

"Dr. San-
dro Scarpe-
lini é técni-
co, e como
o que era
de se espe-
rar de um
cirurgião, é
meticuloso,
c o n d u z
com sereni-
dade e com-
p e t ê n c i a ,
juntamente
com Duarte
Nogue i ra ,
todas as
ações, vi-
sando o

bem-estar da população e da equipe de
profissionais de saúde da rede pública
municipal. É um exemplo para todos
nós", conclui.
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        O Conselho Eleitoral da
APCD, no uso de suas atribui-
ções e de acordo com os arti-
gos 49 e 50, do Estatuto So-
cial em vigor, aprovado em as-
sembleia Geral de 21 de setem-
bro de 2019, determina e tor-
na pública a alteração da data
de eleição para o dia 24 de ju-
lho de 2020, para as Eleições
dos cargos de Presidente, 1º
Vice-Presidente, 2º Vice-Presi-
dente, Secretário Geral e Te-
soureiro Geral da APCD - Cen-
tral, Regionais; Diretor e Vice-
Diretor dos Departamentos
Científicos e Grupos de Estu-
dos; Membros do Conselho
Deliberativo da APCD (CO-
DEL-APCD), referente à gestão
2020/2023. Membros do Conselho Fiscal (COFI-
APCD) e Eleitoral (COEL-APCD), referente à gestão
2020/2026.Conselheiros dos Conselhos Deliberati-
vo; Fiscal e Eleitoral das Regionais, quando previs-
to.
     As inscrições devem ser feitas através de reque-
rimentos próprios, em duas vias, enviadas e proto-
coladas na secretaria dos Conselhos da APCD-Cen-
tral, sito à Rua Voluntários da Pátria, 547 - 1º an-
dar, para a Central e Regionais da capital e nas res-
pectivas secretarias para as demais Regionais, com
o encaminhamento da 1ª via dentro do prazo legal.
São condições necessárias para efetivação das ins-
crições, obedecidas às restrições previstas nos arti-
gos 67, 68 ,79 e 33 §1º todos do Estatuto Social
da APCD Central; e, obediência ao REGULAMENTO
ELEITORAL DA APCD, aprovado pelo Conselho Elei-
toral em 06/11/2019 e referendado pelo Conselho
Deliberativo em 23/11/2019.
         As inscrições para a Diretoria, Departamento
Científico, Grupo de Estudo, serão por chapas Com-
pletas e para os Conselhos Deliberativo, Fiscal e Elei-
toral individualmente. As inscrições deverão ser fei-
tas através de requerimentos próprios, enviadas pelo
correio e endereçadas para secretaria dos Conse-
lhos da APCD Central, sito à Rua Voluntários da
Pátria, 547 - 1º andar, para a Central e para as
Regionais da capital. (por e-mail).
       Para as demais Regionais, as inscrições deve-
rão ser realizadas nas respectivas secretarias das Re-
gionais (via eletrônico), com o encaminhamento da
1ª via para a secretaria dos Conselhos da APCD-
Central, dentro do prazo legal. As inscrições para a

Edital  de ratificação do Edital de Convocação
para Assembleia Geral Ordinária

Eleições da Associação PEleições da Associação PEleições da Associação PEleições da Associação PEleições da Associação Paulista deaulista deaulista deaulista deaulista de
CirurCirurCirurCirurCirurgiões-Dentista - APCDgiões-Dentista - APCDgiões-Dentista - APCDgiões-Dentista - APCDgiões-Dentista - APCD

Diretoria, Departamento Científico, Grupo de Estu-
do, serão por chapas Completas e para os Conse-
lhos Deliberativo, Fiscal e Eleitoral individualmente.
O Prazo de também será prorrogado para o dia 25
de maio de 2020 às 20:00h na secretaria dos Con-
selhos da APCD-Central (via correio - e ao término
do expediente nas demais  Regionais - Por conta do
covid-19, todas as inscrições, em caráter excepcio-
nal, podem ser realizadas eletronicamente, devendo
o candidato fazer o encaminhamento da ficha de
inscrição para o endereço de e-mail
(conselhos.apcd@apcdcentral.com.br).
      Os candidatos que já realizaram a inscrição, não
precisam se inscrever novamente, pois, todas a ins-
crições realizadas serão consideradas válidas.
   Os candidatos ao cargo do Conselho Deliberati-
vo, eleitos no primeiro pleito como representantes
das respectivas Regionais em 24/07/20, reunir-se-
ão até 29/07/2020 nas suas respectivas macros
para eleger por aclamação dos representantes pre-
sentes os Conselheiros titulares e suplentes (CO-
DEL-APCD), na proporção prevista no artigo 65 do
Regulamento Eleitoral combinado com o artigo 41
do Estatuto Social da APCD, todo processo eleito-
ral será organizado pelos coordenadores da Macror-
região e conduzido pelo delegado eleitoral indicado
pelo COEL Central, que deverá obedecer aos critéri-
os eleitorais definidos no Regulamento Eleitoral.

São Paulo, 19 de março de 2020.

Dr. Guilherme Contesini Junior    Dra. Odette Mutto
 Presidente – COEL                     Secretária – COEL

Prezado associado,
Em função das consequências da COVID - 19, a APCD - Ribeirão Preto, bem como todas as regionais,

seguindo as diretrizes da APCD Central,  reduzirá  consideravelmente  a taxa associativa nos meses de abril
e maio, a um valor mínimo de contribuição. Do valor de R$58,00 será cobrado R$30,00.

Esse valor reduzido é o mínimo necessário para mantermos os  compromissos da entidade,  sem  que o
associado sofra  a perda do Seguro de Responsabilidade Civil, uma vez que a falta de pagamento deste,
acarreta no cancelamento da cobertura de todo o período pago.

 Ressaltamos a necessidade de manter o seguro em vigor para a proteção e tranquilidade dos profissio-
nais. Cordialmente,

A Presidência - APCD RP

Comunicado
Redução sobre taxa

associativa
(abril/maio)

PPPPParticipe. Exerça seus dirarticipe. Exerça seus dirarticipe. Exerça seus dirarticipe. Exerça seus dirarticipe. Exerça seus direitos. Eleja seus reitos. Eleja seus reitos. Eleja seus reitos. Eleja seus reitos. Eleja seus repreprepreprepresentantesesentantesesentantesesentantesesentantes.....

A APCD e a ABCD em parceria com o Grupo ACE/
CHUBB, uma das principais seguradoras do mundo,
oferece a todos os seus associados o Seguro de Res-
ponsabilidade Civil Profissional, que protege o patri-
mônio do Cirurgião-Dentista em caso de reclamações
de pacientes decorrentes da prestação de seus servi-
ços. Tal proteção ainda garante ao associado os gas-
tos com custos de defesa até a indenização, caso ve-
nha a ser responsabilizado. E o melhor, o associado
não paga nada para contar com esta proteção, basta
apenas estar em dia com sua mensalidade associativa!

Além disso, o associado também pode usufruir os
seguintes benefícios:

Clube de Benefícios (descontos em serviços e esta-
belecimentos); Serviços (Viagens e Turismo); Auxílio
Funeral no valor total de R$ 4.325,70 ou com a op-
ção de outros planos e taxas altamente favorecidas;
Seguros (automóvel, consultório, vida, renda protegi-
da e outros, com custos diferenciados); Farmácia; Es-
portes; Cultura e Lazer (espetáculos, parques e ou-
tras possiblidades de diversões); Teatro APCD; APCD
Prev (plano de previdência complementar desenvolvi-
do exclusivamente para atender às necessidades dos
Cirurgiões-Dentistas) e muitos outros.

Associados da APCD têm descontos exclusivos nos
cursos da FAOA (Faculdade de Odontologia da APCD.
Como associado da APCD-Ribeirão Preto tem descon-
tos nos cursos da Regional, acesso a palestras, recebe
informativo regional, descontos em parceiros conve-
niados APCD-RP, entre outros benefícios.

Clube de BenefíciosClube de BenefíciosClube de BenefíciosClube de BenefíciosClube de Benefícios
APCDAPCDAPCDAPCDAPCD

VVVVVantagens de manter a con-antagens de manter a con-antagens de manter a con-antagens de manter a con-antagens de manter a con-
tribuição associativatribuição associativatribuição associativatribuição associativatribuição associativa

CONTCONTCONTCONTCONTAAAAATO COMTO COMTO COMTO COMTO COM

 APCD APCD APCD APCD APCD-RP-RP-RP-RP-RP
Informações sobre as orientações
e  ações em tempo de COVID 19

-
 www www www www www.apcd.or.apcd.or.apcd.or.apcd.or.apcd.org.brg.brg.brg.brg.br

wwwwwwwwwwwwwww.apcd-rp.or.apcd-rp.or.apcd-rp.or.apcd-rp.or.apcd-rp.org.brg.brg.brg.brg.br
wwwwwwwwwwwwwww.cr.cr.cr.cr.crosp.com.brosp.com.brosp.com.brosp.com.brosp.com.br

 Informações sobre  cursos suspensos,
inscrições nos cursos com início no 20

semestre, taxas associativas, etc,
             16 99786 8341 16 99786 8341 16 99786 8341 16 99786 8341 16 99786 8341

Regional da APCD-Ribeirão Preto
  Av. do Café, 1080 - Vila Amélia.

ELEIÇÃO
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LASERLASERLASERLASERLASERTERTERTERTERTERAPIAAPIAAPIAAPIAAPIA
Habilitação em Laserterapia & Capaci-Habilitação em Laserterapia & Capaci-Habilitação em Laserterapia & Capaci-Habilitação em Laserterapia & Capaci-Habilitação em Laserterapia & Capaci-

tação em Biofotônica na tação em Biofotônica na tação em Biofotônica na tação em Biofotônica na tação em Biofotônica na HOFHOFHOFHOFHOF
AprAprAprAprAprovado pelo CFOovado pelo CFOovado pelo CFOovado pelo CFOovado pelo CFO

ORORORORORTODONTIATODONTIATODONTIATODONTIATODONTIA
Curso especializaCurso especializaCurso especializaCurso especializaCurso especialização tem inícioção tem inícioção tem inícioção tem inícioção tem início

adiado para data  para data apósadiado para data  para data apósadiado para data  para data apósadiado para data  para data apósadiado para data  para data após
 liberação das escolas liberação das escolas liberação das escolas liberação das escolas liberação das escolas

O início do  Curso de Especialização
em Ortodontia da EAP da APCD-Ribei-
rão Preto com início em 23 de março,
devido a Covid 19, foi adiado, para data
a ser definida após a liberação pelas au-
toridades da saúde.

Com um programa contemplando os
últimos avanços e resolução de muitos
casos no decorrer do Curso, são apre-
sentados pela equipe enfoques específi-
cos de técnicas inovadoras, além de ou-
tras abordagens por professores convi-
dados.

O curso é ministrado por  equipe
com vasta experiência clínica e acadêmi-
ca, composta pelos professores Ms. An-
tônio José Borin Neto (cordenador) ;
Prof.  Ms. Raul Antônio Pinto Neto; Prof.
Ms. Mario Lânia de Araújo e Prof. Ms.
Arnô Rodrigues Ferreira Junior

Teórico e prático, com duração de 36

meses, com carga horária 1500 horas,
priorizadas horas aulas clínicas, para
diagnosticar, planejar e tratar maloclu-
sões em todas as idades. Para isso, são
triados casos clínicos diversos, tratados
pelos profissionais participantes do cur-
so, sob a supervisão dos professores e
monitores.

Para isso, são com utilizadas as téc-
nicas de arco contínuo (straight-wire)
multivariada e aparelhos auto-ligados,
com recursos das técnicas segmentadas,
com dispositivos auxiliares, como mi-

niimplantes e/ou minipla-
cas.

O coordenador e pro-
fessor  Antonio José Bo-
rin Neto é especialista e
mestre em Ortodontia e em
Ortopedia Funcional dos
Maxilares – CFO. Professor
Coordenador do curso de
Ortodontia EAP-APCD Ri-
beirão Preto e Franca.

Os demais membros da
equipe com muitos anos
de experiência clínica, são
especialistas , com ampla
vivência clínica,  são mes-
tres em Ortodontia.

O Prof.Raul Antonio
Pinto Neto  é pós gradua-
do em Ortodontia pelo
COE “S.J.R.P”; mestre em
Ortodontia e Especialista 
em Preparo de Pacientes
para Cirurgia Ortognática;

O Prof. Mario Lânia de Araújo - especi-
alista em Ortodontia ACDC- Campinas;
é mestre em Ortodontia –UNESP-Ara-
raquara. E o Prof. Arnô Rodrigues Fer-
reira Junior é mestre em Ortodontia e
especialista em Preparo de Pacientes
para Cirurgia Ortognática CIEDEF/
FORP-USP.

Com carga horária de 70 horas, no
formato intensivo, será realizado, de 20
a 25 de Julho, das 8 às 20 horas, o Cur-
so de Habilitação em Terapias Comple-
mentares-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.

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

Anualmente são realizadas 3 edições.
Em 2019 foram realizadas em março,
agosto e outubro. Este ano devido ao
distanciamento recomendado pela Orga-
nização Mundial da Saúde, as datas de-
verão ser redefinidas, devendo a primei-
ra edição ser realizada de 2 a 25 de ju-
lho. Informações pelo whatszap (16)
99786 8341.

Conteúdo PConteúdo PConteúdo PConteúdo PConteúdo Prrrrrogramático: Habi-ogramático: Habi-ogramático: Habi-ogramático: Habi-ogramático: Habi-
litação em Laserterapia (60h)litação em Laserterapia (60h)litação em Laserterapia (60h)litação em Laserterapia (60h)litação 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 teci-
dos biológicos; e) interação da radiação
laser com tecidos orais; f) mecanismos de
ação dos lasers em alta e baixa potência
(fotobiomodula-ção,fotoativação e foto-
ablação); g) dosimetria; h) diagnóstico
por métodos ópticos; i) terapia fotodi-
nâmica; j) normas nacionais e internaci-
onais e regulamentos de segurança no
uso de lasers e fontes de luz;k) aplica-
ções clínicas dos lasers em alta e baixa
intensidade e LEDs nas diversas especia-
lidades odontológicas (preventivos, cu-
rativos, funcionais e estéticos); l) Indi-
cações Clínicas e viabilidade de tratamen-
tos e Contra-indicações; m) Desenvol-
vimento de Protocolos Clínicos (atendi-
mento clínico supervisionado com dife-
rentes equipamentos);  n) novas técni-
cas e procedimentos (odontologia inte-
grativa). Além disto, o programa para a
Capacitação em Biofotônica na HOF (10h).

Cursos com início adiado e outros com aulas
   suspensas, ainda com retorno indefinido

Tiveram início em março de 2020,
com turmas lotadas, os Cursos de Aper-
feiçoamento em Cirurgia Oral, Cirurgia-
Buco Maxilo-Facial, Endodontia com
ênfase em Rotatórios e Capacitação em
Implantes Osseointegrados. Entretanto,
com as medidas recomendadas de dis-
tanciamento social e a suspensão das
aulas nas escolas em geral, as ativida-
des de todos os cursos, teóricas e clini-
cas, foram interrompidas, devendo re-
tornar após a liberação pelas autorida-
des da saúde e educação.

Teria início em abril, os cursos de
aperfeiçoamento de Ortodontia, Perio-
dontia, Prótese sobre Implantes e Rea-
bilitação oral e especialização em Orto-

dontia, nem mesmo começaram.  Para
estes cursos com vagas remanescentes,
recentemente, foram retomadas via
whaszapp (16 99786 8341) as reser-
vas de vagas.

 " Retomaremos as nossas atividades,
quando as autoridades recomendarem
o retorno. Nossos professores são extre-
mamente qualificados e comprometidos
com um ensino de excelência, estarão a
postos para agilizar os cursos, entretan-
to, mantendo a carga horária e a quali-
dade dos Cursos, continuam priorizan-
do as atividades clínicas " conclui Pe-
porini. Outras informações ((conteúdo , pro-
fessores, carga horária) no site :
www.apcdrp.com.br

Borin Neto Raul Antonio Pinto

Arnô Rodrigues Mario Araujo
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CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO

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 IMERSÃOCURSOS DE IMERSÃOCURSOS DE IMERSÃOCURSOS DE IMERSÃOCURSOS 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).

Cursos cirúrCursos cirúrCursos cirúrCursos cirúrCursos cirúrgicos e clínicosgicos e clínicosgicos e clínicosgicos e clínicosgicos e clínicos
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Aperfeiçoamento em Cirurgia Periodontal com ênfase
em Regeneração Mucogengival e Estética.

Reservando vagas para nova turma com início no segundo  semestre de 2020.

Conteúdo programáticoCom a coordenação da  Profa. Flávia
Adelino Suaid Malheiros, a APCD Ribei-
rão Preto promove o Curso de Cirurgia
Periodontal com ênfase em Regeneração
Mucogengival e Estética, O curso Teóri-
co, Laboratorial (hands on) e Cirúrgico
é direcionado para profissionais com
experiência e noções básicas em perio-
dontia cirúrgica e não cirúrgica.

O início está programado para o se-
gundo semestre de 2020 e tem duração
de 12 meses, num total de 96 horas/aula,
realizado mensalmente as sextas-feiras -
8:00 às 18:00h. As reservas de vagas
estão sendo feitas por whatszapp (16
99786 8341) .

O objetivo do curso é de capacitar
os alunos a realizarem procedimentos
cirúrgicos regenerativos e estéticos a par-
tir de um protocolo clínico de diagnósti-
co e preparo básico periodontal racional
e eficiente.

 O curso é ministrado por Profa. Dra.
Flávia Adelino Suaid Malheiros (coorde-
nadora - especialista em Periodontia -
UNESP; mestra e Doutora em Periodon-
tia - FORP USP, e equipe.

- Preparo da Área Cirúrgica Periodontal (Pré-requisitos)
- Retalhos Periodontais
- Aumento de Coroa Clínica - Conceitos de espaço biológico
- Aumento de Coroa Clínica em Área Estética
- Hands-on: incisões, retalhos periodontais e suturas
- Tratamento Periodontal Regenerativo e Biomateriais
- Endogain: Princípios biológicos e uso clínico
- Lesões de Furca (Classificação e Tratamento Ressectivo)
- Defeitos Infra-ósseos (Classificação e Tratamentos)
- Hands-on Biomateriais (Straumann)
- Hands-on Biomateriais (Geistlich)
- Enxerto Gengival Livre
- Técnicas de Recobrimento Radicular - Parte I
- Técnicas de Recobrimento Radicular - Parte II
- Técnicas de Recobrimento Radicular - Parte III: Técnicas atuais de reco-
  brimento radicular (tunelização e técnica do envelope modificado ou
  fe chamento lateral)
- Técnicas de Recobrimento Radicular - Parte IV - Substitutos Mucosos
- Agregados Plaquetários (parte I) - Conceitos Básicos
- Agregados Plaquetários (parte II) - Utilização na Periodontia
- Cirurgias Plásticas Peri-Implantares
- Discussão de casos clínicos diversos dentro do foco de curso.
- Priorização das atividades  clínicas.

  Maiores Informações sobre o
conteúdo, ministradores, carga horária
, consulte por e-mail da profa. coorde-

nadora: flaviasuaid@hotmail.com
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Quatro dias no mês. Clínica bonita e equi-
pada. Sala toda montada (armários, escriva-

ninha, autoclave, prof, ultrassom, equi-
po,...). R$ 400,00 por mês incluindo condo-
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Endodontia em Molar Superior HígidoEndodontia em Molar Superior HígidoEndodontia em Molar Superior HígidoEndodontia em Molar Superior HígidoEndodontia em Molar Superior Hígido
com Histórico de Sinusitecom Histórico de Sinusitecom Histórico de Sinusitecom Histórico de Sinusitecom Histórico de Sinusite

INTRODUÇÃO
A sinusite maxilar crônica de origem dentaria

muitas vezes é subestimada, porém é considera-
da a doença mais comum nos dias de hoje, aco-
metendo mais adultos do que crianças, sendo a
quinta maior causa de uso de antibióticos.

 As sinusites podem se desenvolver como re-
sultado da inflamação da membrana sinusal em
consequência de doenças infecciosas sistêmicas
ou gerais do organismo, tais como resfriados,
gripes, pneumonias, sarampo, entre outras. A in-
flamação sinusal pode ocorrer, também, pela pro-
pagação de um foco infeccioso de origem odon-
togênica. (PEYNEAU et al. 2016)

Outro fator que pode contribuir para o de-
senvolvimento das sinusopatias, principalmente
as de caráter crônico, é a consequência de uma
lesão periapical instalada em algum dente sem
vitalidade, geralmente com processo infeccioso
(abscesso periapical crônico), que pode promo-
ver a ocorrência de fístulas bucoantrais, definidas
como a comunicação entre a cavidade bucal e o
seio maxilar. (PEYNEAU et al. 2016)

As patologias inflamatórias periapicais de ori-
gem endodôntica primeiramente segue com a
amortificação do dente causando uma necrose
pulpar consequente contaminação microbiana do
canal radicular.

Sabe-se que a polpa vital atua como uma bar-
reira contra a infecção intracanal e o desenvolvi-
mento de lesões periapicais. Entretanto uma vez
exposta à presença de microrganismos, ela pode-
rá iniciar um processo inflamatório em direção
aos tecidos periapicais. Com a progressão da in-
flamação, esta leva finalmente a perda da vitalida-
de e a polpa acaba sucumbindo em um processo
de necrose, resultando, muitas vezes, na forma-
ção de lesões periapicais (MOLLER et al., 1981;
THILO, 1986; LEONARDO et al., 2002). Sendo
assim pode-se considerar a necrose pulpar como
uma das principais causas das necessidades do
tratamento endodôntico (RICUCCI et al., 2009).

Muitas vezes a amortificação pulpar do ele-
mento dental pode ser assintomática dependen-
do das condições que levaram esse dente a necro-
se tendo em vista um dente hígido, servindo suas
raízes de transporte das bactérias até a cavidade
sinusal, devido a sua intima relação das raízes
dos dentes molares e pré-molares com a parede e
membrana do seio maxilar, com isso, as resolu-
ções desses casos dependem de tratamentos em
conjunto com médicos e dentistas.

Necrose pulpar é a mortificação da polpa cau-
sada por vários fatores, que após ocorrer, se esta-
belecem em torno do forame, em plena região
periapical reações defensivas, que desempenham,
assim, papel tampão entre a área necrosada, con-
taminada ou não, e outra normal. As reações pe-
riapicais sobrevêm, como consequência de qual-
quer tipo de mortificação pulpar, dependendo ora
das toxinas oriundas de desintegração tecidual,
ora daquelas produzidas por germes (PAIVA; AN-
TONIAZZI, 1988).

A necrose ou a morte do tecido pulpar é a
sequela de uma inflamação aguda e crônica, ocor-
rida em uma interrupção da circulação, causada
por lesão traumática. Esta lesão pode ser originá-
ria de abrasões ou atrições, traumas, procedi-
mentos operatórios, cáries, capeamento pulpar e
pulpites (WEINE,1998).

A presença de lesão periapical, visível radio-
graficamente, caracteriza uma periapicopatia crô-
nica, com um tempo de desenvolvimento superi-
or a um ano (LEONARDO et al., 1998).

Deve-se distinguir, dentro deste contexto, dor
sinusal devido a doença

dentária e dor dentária devido aos seios da
face. Dor dentária de etiologia sinusal pode ser
devido à inflamação aguda, infiltração tumoral ou
lesões traumáticas do seio maxilar, enquanto que
a primeira pode ser por sequelas de cirurgia, como
por exemplo trauma no nervo alveolar superior,
aumento na pressão dentro do seio maxilar devi-
do a lavagem naso-sinusal ou sinusite devido a
barotrauma (BERTRAND B et al. 1997)

A dor sinusal devido a doenças dentárias é na
maioria das vezes secundária as condições peria-
picais e também a mal oclusão ou devido à trom-
boflebite envolvendo o plexo pterigóide (MALO-

Monografia apresentada por Emily Eduardo da Silva Carvalho  ao programa de pós-graduação da APCD-Ribeirão Preto
para obtenção do título  de especialista em Endodontia. Orientador: Prof. Dr. José Antônio Brufato Ferraz

NEY PL, DOKU HC, 1997)
Um plano de tratamento endodôntico bem-

sucedido depende de um diagnóstico correto. Nas
alterações da polpa dentária humana, os infor-
mes necessários para o estabelecimento das suas
condições patológicas ficam restritos à anamne-
se, exame clínico, testes de sensibilidade pulpar e
avaliação radiográfica. (KRUMENAUER. Et al,
2006).

No presente estudo abordaremos no decor-
rer de um caso clinico a resolução de uma lesão
periapical na raiz palatina com intimo contato
com a parede do seio maxilar, em um molar supe-
rior que quando causado um quadro de sinusite
aguda a lesão estava crônica em seguida agudi-
zou, formando uma parulia no palato. Com a im-
portância do reparo apical e limpeza dos condu-
tos radiculares obtivemos um prognostico favo-
rável e total reparo dos tecidos periapicais com
sucesso no caso clinico mencionado.

PROPOSIÇÃO
 O objetivo deste trabalho é destacar a im-

portância de se fazer um correto diagnostico sa-
bendo diferenciar uma sinusite crônica de origem
odontogenica ou sem origem odontogenica fa-
zendo assim um tratamento em conjunto entre
médicos e dentistas obtendo um prognostico
positivo com a resolução do caso citado no pre-
sente estudo.

DISCUSSÃO
Sabe-se que a sinusite é uma doença de alta

prevalência nos dias de hoje, porém poucas pes-
soas sabem que esta doença pode ser gerada por
fatores odontogênicos. Por consequência da bai-
xa resistência o fluxo sanguíneo da polpa radicu-
lar nesse dente aos poucos pode diminuir, po-
dendo originar a mortificação do tecido pulpar.

O tecido necrótico gera substrato bacteria-
no, onde estas podem se alojar e reproduzir in-
fectando as raízes dos dentes e cada vez mais se
multiplicando atingindo e contaminando o periá-
pice radicular, dando origem a uma lesão periapi-
cal inflamatória crônica, servindo também essa
raiz de meio de transporte das bactérias para den-
tro do seio maxilar, devido a sua intima relação
com a parede e membrana sinusal.

O canal radicular em dentes necróticos é co-
lonizado por várias espécies microbianas (NAIR,
1987). Na tentativa de combater a agressão cau-
sada por esta microbiota, o organismo por sua
vez, reage e muitas vezes o resultado pode vir a
ser o surgimento de lesões purulentas. A presen-
ça desta secreção poderá determinar o surgimen-
to de uma fistula (GROSSMAN, 1976; DE DEUS,
1992; SÓ, 2007).

No caso da paciente do presente estudo sur-
giu a fistula na região palatina direita, notada
depois do forte quadro da sinusite, pelo motivo
da lesão se instalar na raiz palatina do segundo
molar superior, a anatomia conhecida original do
dente tem como a raiz palatina sendo a mais es-
pessa e maior em comprimento, concedendo as-
sim mais facilidade da bactéria se infiltrar no seio
maxilar originando a sinusite com o quadro agu-
do da doença.

Com a radiografia periapical fica difícil obser-
var a lesão instalada na raiz palatina, pelo fato de
ser em 2De haver muitas sobreposições nesse
caso, já com a tomografia computadorizada cone
bean ou a tomografia convencional médica con-
seguimos observar em 3D em vários ângulos e
cortes diferentes, sendo assim as sobreposições
e as dificuldades para localizarmos a lesão já não
existe mais, oferecendo um diagnóstico mais pre-
ciso.

A tomografia computadorizada é um dos prin-
cipais exames complementares, que auxilia os pro-
fissionais no diagnóstico de uma sinusite de ori-
gem odontogênica, sendo solicitada pelo profis-
sional da área quando a causa de uma doença
sinusal for desconhecida, ou quando não há re-
missão dos sintomas. (Pyneau D. P. et al., 2016)

É importante fazer uma anamnese, exame cli-
nico e radiográfico com uma análise profunda para
saber diferenciar se a doença sinusal é ou não de
origem odontogenica.

É de extrema importância que haja uma rela-

ção interdisciplinar entre dentista, otorrinolarin-
gologista e radiologistas médico e odontológico
para que sejam realizados procedimentos que di-
recionem o caso para um diagnóstico e tratamen-
to adequado. (Pyneau D. P. et al., 2016).

A tomografia computadorizada é um dos prin-
cipais exames complementares, que auxilia os pro-
fissionais no diagnóstico de uma sinusite de ori-
gem odontogênica, sendo solicitada pelo profis-
sional da área quando a causa de uma doença
sinusal for desconhecida, ou quando não há re-

Paciente D.M.V., do gênero feminino, 17 anos
de idade, leucoderma, foi encaminhada a Clínica
Eduardo Carvalho para avaliação de uma fístula em
palato no lado direito.

Ao exame radiográfico que a paciente já havia
em mãos (Tomografia convencional medica) verifi-
cou-se a presença de lesão circunscrita na raiz
palatina do dente 17 (Figura 1) no qual foram ob-
servados aumento do espaço do ligamento perio-
dontal e perda da continuidade da lamina dura na
região do ápice radicular, raiz palatina observou
intimo contato com o elemento 18 incluso (Figura
1).

FFFFFigura 1igura 1igura 1igura 1igura 1 – Tomografia mostrando a lesão pe-
riapical no dente 17.

A paciente já havia passado por cirurgião-me-
dico de cabeça e pescoço e o mesmo comentou
sobre cirurgia para biopsia com internação em
hospital. Sugerindo mais uma opinião a paciente
foi encaminhada a clínica odontológica.

O exame clinico intra-oral revelou abaulamento
da cortical óssea do palato com a presença de uma
fistula palatina (parulia) (Figura 2 e 3).

Figura 2Figura 2Figura 2Figura 2Figura 2 (Fistula palatina) figura 3 3 3 3 3 (Fistula
palatina)

Quando questionada, a paciente relatou não
sentir dor em nenhum momento, não sofreu ne-
nhum trauma, dente não possuiu nenhuma res-
tauração e não fez uso de aparelhos ortodônticos.
Apenas teve um quadro de sinusite intensa no
qual fez uso de antibióticos e logo em sequência
apareceu a “bolinha no céu da boca”.

Com base nos achados clínicos e radiográfi-
cos e os testes de sensibilidade e percussão te-
nham dados negativos em ambos se optou pela
realização do tratamento endodôntico do dente
17 e extração do dente 18.

O tratamento endodôntico foi realizado em
duas sessões, na primeira sessão realizou-se a aber-
tura coronária, neutralização do conteúdo sépti-
co-tóxico e o preparo biomecânico (Figura 4 e 5).
No dente foram encontrados quatro canais radi-
culares, dois vestibulares e dois palatinos.

Figura 4Figura 4Figura 4Figura 4Figura 4 (Cirurgia de acesso) figura 5 figura 5 figura 5 figura 5 figura 5 (Ci-
rurgia de acesso)

A polpa se encontrava totalmente necrosada
com um forte fétido. Foi instrumentado com limas
manuais e limas rotatórias da Protaper seguido de
medicação de demora comparamonoclorofenol
canforado, devido a sua necrose pulpar e fechado
com cimento provisório.

Na segunda sessão foi retomada a última lima
F3 da Protaper no canal palatino e F2 nos outros
canais, obturado o canal com cones F3 e F2 da
Protaper e usado o cimento Ah Plus. Foi restaura-
do o dente e em seguida foi realizada a cirurgia de
extração do dente 18 e radiografia de acompanha-
mento (figura 6).

Figura 6Figura 6Figura 6Figura 6Figura 6 – (Radiografia periapical)
Avaliações periódicas foram realizadas duran-

te seis meses, observando a remissão da lesão e

CONSIDERAÇÕES FINAISCONSIDERAÇÕES FINAISCONSIDERAÇÕES FINAISCONSIDERAÇÕES FINAISCONSIDERAÇÕES FINAIS
Um adequado tratamento endodôntico com uma boa limpeza dos condutos, irrigação abundante,

medicação intracanal apropriada e completa obliteração dos condutos com um cimento endodôntico de
qualidades reconhecidas e apresentando biocompatibilidade com os tecidos dentais e periodontais, trará
um tratamento de previsibilidade culminando com a resolução do caso.

É importante destacar que a TC (tomografia computadorizada) é um dos principais exames para se
distinguir a origem de uma sinusite, sendo esta odontogênica ou não, podendo ser solicitada pelo médico
após o procedimento de antibioticoterapia e a não remissão dos sintomas da doença. A inter-relação
entre os profissionais da área de saúde constitui um fator de imensa importância, ajudando a se obter um
adequado diagnóstico e, consequentemente, um prognóstico favorável ao caso clinico.

       (Inverno, período de agravamento dos casos de sinusite crônica,       (Inverno, período de agravamento dos casos de sinusite crônica,       (Inverno, período de agravamento dos casos de sinusite crônica,       (Inverno, período de agravamento dos casos de sinusite crônica,       (Inverno, período de agravamento dos casos de sinusite crônica,
         destacaque para o artigo científico publicado em julho de 2017).         destacaque para o artigo científico publicado em julho de 2017).         destacaque para o artigo científico publicado em julho de 2017).         destacaque para o artigo científico publicado em julho de 2017).         destacaque para o artigo científico publicado em julho de 2017).

ausência de sinais de recidiva nos exames clínicos
(figura 8 e 9) e radiograficos (Figura 7). Figura 7Figura 7Figura 7Figura 7Figura 7
– (Tomografia de acompanhamento após 6 meses)

Figura 8 e 9Figura 8 e 9Figura 8 e 9Figura 8 e 9Figura 8 e 9 – (aspecto clinico sobre o desa-
parecimento da fistula após 6 meses).

CASO CLÍNICOCASO CLÍNICOCASO CLÍNICOCASO CLÍNICOCASO CLÍNICO

Caso ClínicoCaso ClínicoCaso ClínicoCaso ClínicoCaso Clínico

Figura 1Figura 1Figura 1Figura 1Figura 1

Figura 1Figura 1Figura 1Figura 1Figura 1

missão dos sintomas. (Pyneau D. P. et al., 2016)
É importante fazer uma anamnese, exame cli-

nico e radiográfico com uma análise profunda para
saber diferenciar se a doença sinusal é ou não de
origem odontogenica.

É de extrema importância que haja uma rela-
ção interdisciplinar entre dentista, otorrinolarin-
gologista e radiologistas médico e odontológico
para que sejam realizados procedimentos que di-
recionem o caso para um diagnóstico e tratamen-
to adequado. (Pyneau D. P. et al., 2016).
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Prof. discorre sobre benefícios do vinho na HOF.Prof. discorre sobre benefícios do vinho na HOF.Prof. discorre sobre benefícios do vinho na HOF.Prof. discorre sobre benefícios do vinho na HOF.Prof. discorre sobre benefícios do vinho na HOF. TTTTTurma reunida antes da aula, na APCD-RP.urma reunida antes da aula, na APCD-RP.urma reunida antes da aula, na APCD-RP.urma reunida antes da aula, na APCD-RP.urma reunida antes da aula, na APCD-RP.

          TTTTTurma confraternizaurma confraternizaurma confraternizaurma confraternizaurma confraterniza, após a realização, após a realização, após a realização, após a realização, após a realização
do 7do 7do 7do 7do 700000 módulo do curso HOF. módulo do curso HOF. módulo do curso HOF. módulo do curso HOF. módulo do curso HOF.

A professora Paola Liberatori fez uma aborda-A professora Paola Liberatori fez uma aborda-A professora Paola Liberatori fez uma aborda-A professora Paola Liberatori fez uma aborda-A professora Paola Liberatori fez uma aborda-
gem teórica e prática sobre o “Peelinggem teórica e prática sobre o “Peelinggem teórica e prática sobre o “Peelinggem teórica e prática sobre o “Peelinggem teórica e prática sobre o “Peeling

U m a
grande perda
para a Odon-
tologia, nos
deixou no fi-
nal de abril,
Dr. Paulo Ro-
berto dos
Santos Pinto,
57 anos, ci-
rurgião-den-
tista, especi-
alista, mestre
e doutor em
Ortodontia.
Dr. Paulo Ro-
berto, um es-
tudioso incansável, se dedicou as atividades clíni-
cas e a carreira acadêmica, tendo conquistado o
respeito e prestígio junto a classe.

A diretoria da APCD-RP externa os seus senti-
mentos aos pais, filhos e a esposa do colega, Dra.
Cristiane Celli M. dos Santos Pinto, da Orthodon-
tic Center.

Filho dos cirurgiões - dentistas, Dr. Ruy e Mer-
cês, Dr. Paulo se dedicou aos estudos, fez especiali-
zação e mestrado pela Faculdade de Odontologia
de Bauru e doutorado pela Faculdade de Odontolo-
gia de Araraquara.

Sempre trocando experiências e contando com
o incentivo da esposa também  a cirurgiã-dentista
Dra Cristiane Celli, o cirurgião-dentista construiu
uma carreira exemplar como profissional de orto-
dontia e docente, das disciplinas de Ortodontia e
Ortopedia Facial, em cursos de graduação e especi-
alização de conceituados universidades e centros
de ensino da Odontologia.

Inspirados pela sua trajetória e também de sua
mãe,  filhos optaram pela Odontologia. O Dr. Pau-
lo Roberto dos Santos Pinto se graduou em Odon-
tologia na Faculdade de Odontologia de Presidente
Prudente - UNOEST em 1985; se especializou em
Ortodontia e Ortopedia Facial na Faculdade de
Odontologia de Bauru-USP. Fez mestrado em Or-
todontia Ortopedia Facial na Faculdade de Odonto-
logia de Bauru-USP e doutorado também em Orto-
dontia na Faculdade de Odontologia Julio de Mes-
quita Filho – UNESP Araraquara em 2009;

Atuou como coordenador e professor da disci-
plina de Ortodontia da Fundação Educacional de
Barretos; e também atuou como coordenador e pro-
fessor de Ortodontia e Ortopedia Facial do Curso
de Especialização em Ortodontia e Ortopedia da
Universidade da Fundação Educacional de Barretos;

Foi professor de Ortodontia e Ortopedia Facial
do Curso de Especialização em Ortodontia e Orto-
pedia da Universidade de Ribeirão Preto e professor
convidado da Disciplina de Ortodontia da Faculda-
de de Odontologia de Anápolis Soebras; Atuou
como coordenador e professor do Curso Avança-
do de Microimplantes em Ortodontia da Orthodon-
tic Center. Deixa seu legado para a Odontologia.

Com uma carrCom uma carrCom uma carrCom uma carrCom uma carreiraeiraeiraeiraeira
exemplarexemplarexemplarexemplarexemplar, Dr, Dr, Dr, Dr, Dr. P. P. P. P. Paulo Raulo Raulo Raulo Raulo Rooooo-----
berto dos Santos Pberto dos Santos Pberto dos Santos Pberto dos Santos Pberto dos Santos Pintointointointointo
deixa seu legado para adeixa seu legado para adeixa seu legado para adeixa seu legado para adeixa seu legado para a

OdontologiaOdontologiaOdontologiaOdontologiaOdontologiaO 7º Módulo do Curso de Especialização em Har-
monização Oro Facial aconteceu, na segunda quinze-
na de março, contemplou duas  abordagens, uma so-
bre  Plasma Rico em Plaquetas ( PRP) e  Fibrina rica
em plaqueta injetável (I-PRF) com o professor Rober-
to Puertas, que discorreu também sobre "a degusta-
ção e apreciação do vinho e os benefícios na Harmo-
nização Orofacial ".  A professora Paola Liberatori fez
uma abordagem teórica e prática sobre o “Peeling”.

A primeira abordagem foi feita para demonstrar a
técnica na ozonioterapia com embasamento teórico
e prático, de forma que o ozônio possa ser utilizado
nas várias especialidades da Odontologia, além das
suas inúmeras aplicações na Harmonização Orofaci-
al.

"Com demonstração clínica da venopulsão, hands
on  e o treinamento efetivo, os participantes pude-

Curso Especialização emCurso Especialização emCurso Especialização emCurso Especialização emCurso Especialização em
Harmonização OrHarmonização OrHarmonização OrHarmonização OrHarmonização Orofacial ofacial ofacial ofacial ofacial na APCDna APCDna APCDna APCDna APCD-RP-RP-RP-RP-RP

Última aula em março foi muito prazerosaÚltima aula em março foi muito prazerosaÚltima aula em março foi muito prazerosaÚltima aula em março foi muito prazerosaÚltima aula em março foi muito prazerosa

ram vivenciar a experiência prática", frisa Nicole Batti-
ol  - professora do Curso.

Sobre o benefício do vinho, o professor destacou
ser um dos principais componentes do vinho é o res-
viratrol, um antioxidante poderoso no combate aos
radicais livres e ao envelhecimento.  Segundo ele, "está
comprovado que uma taça de vinho diária é benéfica
à saúde e o Resviratrol é o queridinho do momento pe-
los resultados na HOF".  "Os profissionais participantes
do curso aprenderam a degustar, identificando o aro-
ma, o teor alcoolico, reconhecer um bom  vinho, enfim
conheceram os mitos e verdades sobre o vinho. Foi uma
aula muito prazerosa" salientou Bettiol.

Depois deste período de distanciamento social, no-
vas abordagens práticas na EAP da APCD-Ribeirão
Preto. Os professores do Curso tem feito diversas Li-
ves, com abordagens diversas.

    Demonstração dos procedimentos    Demonstração dos procedimentos    Demonstração dos procedimentos    Demonstração dos procedimentos    Demonstração dos procedimentos

Especializandos na prática clínica.Especializandos na prática clínica.Especializandos na prática clínica.Especializandos na prática clínica.Especializandos na prática clínica.

“Ser mãe é carregar no corpo o dom da criação, a dádiva da vida, e noSer mãe é carregar no corpo o dom da criação, a dádiva da vida, e noSer mãe é carregar no corpo o dom da criação, a dádiva da vida, e noSer mãe é carregar no corpo o dom da criação, a dádiva da vida, e noSer mãe é carregar no corpo o dom da criação, a dádiva da vida, e no
coração um amor que não conhece limites pela vida toda.coração um amor que não conhece limites pela vida toda.coração um amor que não conhece limites pela vida toda.coração um amor que não conhece limites pela vida toda.coração um amor que não conhece limites pela vida toda.          Ser mãe éSer mãe éSer mãe éSer mãe éSer mãe é
chamar para si a maior e mais divina das responsabilidades. É ter no colochamar para si a maior e mais divina das responsabilidades. É ter no colochamar para si a maior e mais divina das responsabilidades. É ter no colochamar para si a maior e mais divina das responsabilidades. É ter no colochamar para si a maior e mais divina das responsabilidades. É ter no colo
o poder de acalmaro poder de acalmaro poder de acalmaro poder de acalmaro poder de acalmar, no sorriso o poder de confortar, no sorriso o poder de confortar, no sorriso o poder de confortar, no sorriso o poder de confortar, no sorriso o poder de confortar”.”.”.”.”.

Deixou saudades o ultimo encontro da Turma de HOF

Ser mãe é tudo isso e muito maisSer mãe é tudo isso e muito maisSer mãe é tudo isso e muito maisSer mãe é tudo isso e muito maisSer mãe é tudo isso e muito mais
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O que o CirurO que o CirurO que o CirurO que o CirurO que o Cirurgiãogiãogiãogiãogião-Dentista pr-Dentista pr-Dentista pr-Dentista pr-Dentista precisaecisaecisaecisaecisa
saber sobre a MP 936saber sobre a MP 936saber sobre a MP 936saber sobre a MP 936saber sobre a MP 936

PPPPPrrrrrograma emerograma emerograma emerograma emerograma emergencial visa diminuirgencial visa diminuirgencial visa diminuirgencial visa diminuirgencial visa diminuir
os impactos econômicos e sociaisos impactos econômicos e sociaisos impactos econômicos e sociaisos impactos econômicos e sociaisos impactos econômicos e sociais

Saiba tudo acessando esse documento no site:
http://www.apcd.org.br/index.php/noticias/1551/em-foco/13-http://www.apcd.org.br/index.php/noticias/1551/em-foco/13-http://www.apcd.org.br/index.php/noticias/1551/em-foco/13-http://www.apcd.org.br/index.php/noticias/1551/em-foco/13-http://www.apcd.org.br/index.php/noticias/1551/em-foco/13-
04-2020/mp-936-o-que-o-cirurgiao-dentista-precisa-saber04-2020/mp-936-o-que-o-cirurgiao-dentista-precisa-saber04-2020/mp-936-o-que-o-cirurgiao-dentista-precisa-saber04-2020/mp-936-o-que-o-cirurgiao-dentista-precisa-saber04-2020/mp-936-o-que-o-cirurgiao-dentista-precisa-saber

Diante da realidade vivenciada na atu-
alidade com a Covid 19 e os seus refle-
xos nas empresas e no mercado de tra-
balho, as ações para preservar a parte
econômica se tornou fundamental.

A MP 936/20, publicada no dia 1º
de abril, instituiu o Programa Emergen-
cial de Manutenção do Emprego e da
Renda e estabelece novas regras traba-
lhistas para enfrentamento do estado de
calamidade pública decorrente do com-
bate à covid-19 (novo coronavírus).

Esse programa tem como objetivo
preservar o emprego e a renda dos tra-

balhadores, garantir a continuidade das
atividades das empresas e reduzir o con-
sequente impacto social.

Sabedora que é um período de desa-
fios para todos, a APCD preparou um
Manual com tudo que o Cirurgião-Den-
tista precisa saber sobre Redução de Sa-
lários e Jornada. Suspensão dos Con-
tratos de Trabalho. Benefício Emergen-
cial.

Saiba tudo acessando esse documen-
to no site:

http://www.apcd.org.br/index.php/
noticias/1551/em-foco/13-04-2020/

mp-936-o-que-o-
cirurgiao-dentista-
precisa-saber

Estar bem infor-
mado é uma das
formas de fazer
frente aos desafios
impostos pelo  mo-
mento, podendo
ser determinante
para a superação
dos mesmos, para
isso, acompanhe
as publicações da
APCD.

-

O Conselho Regional de Odontolo-
gia de São Paulo (CROSP), em conjunto
com a Associação Paulista de Cirurgi-
ões-Dentistas (APCD), a Associação
Brasileira de Odontologia - Secção São
Paulo (ABO-SP) e a Associação Brasi-
leira de Cirurgiões-Dentistas (ABCD),
criou um gabinete de crise para definir
ações conjuntas que visam orientar os
profissionais de saúde bucal (rede pú-
blica e privada) e também solicitar às
autoridades medidas que possam mini-
mizar os impactos financeiros neste
momento. A iniciativa tem o objetivo de
sensibilizar órgãos públicos sobre pau-
tas e diretrizes imprescindíveis para a
atuação da categoria no contexto de
pandemia do novo coronavírus.

Diante do aumento de casos confir-
mados do novo coronavírus (Covid-19)
no país, tendo também em vista o re-
gistro de mortes, em São Paulo, de paci-
entes infectados com o patógeno, as
entidades recomendam, por uma ques-
tão de saúde pública, que todos os pro-
fissionais de saúde bucal, em todos os
níveis, façam somente os atendimentos
de urgência e emergência e suspendam
os procedimentos eletivos. Ao atender
os pacientes, os profissionais devem re-
forçar os cuidados com biossegurança

Entidades odontológicas de São PEntidades odontológicas de São PEntidades odontológicas de São PEntidades odontológicas de São PEntidades odontológicas de São Pauloauloauloauloaulo
unem esforços para prunem esforços para prunem esforços para prunem esforços para prunem esforços para protegerotegerotegerotegeroteger

prprprprprofissionais em meio à crise do Covid-19ofissionais em meio à crise do Covid-19ofissionais em meio à crise do Covid-19ofissionais em meio à crise do Covid-19ofissionais em meio à crise do Covid-19
e adotar todas as medidas preventivas
indicadas pelos órgãos sanitários.

É importante lembrar que os órgãos
públicos que têm poder constitucional
para definir a continuidade dos atendi-
mentos odontológicos no ambiente pú-
blico e privado são o Ministério da Saú-
de e as Secretarias Estaduais e Munici-
pais de Saúde. Vale ressaltar que o
CROSP e demais entidades já enviaram,
desde 16/03, ofícios solicitando provi-
dências desses órgãos, no sentido de
orientar as ações de atendimento odon-
tológico para garantir a proteção à saúde
de todos os profissionais da Odontolo-
gia e seus pacientes.

O grupo de trabalho também vai
enviar ao Ministério da Economia, em
caráter de urgência, um pedido de sus-
pensão do recolhimento de impostos
federais, além de solicitar a abertura de
linhas de crédito emergenciais em ban-
cos públicos para os profissionais da
saúde bucal que atuam em consultóri-
os privados. No âmbito municipal, vai
encaminhar uma solicitação de prorro-
gação ou mesmo redução de impostos,
como o ISS e taxa do lixo, às 645 prefei-
turas de São Paulo.

Fonte: APCD Central

 Em tempo de Coronavírus, APCD e
CROSP orientam o Cirurgião-Dentista
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