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Em função das consequências da
COVID - 19, a APCD - Ribeirão Preto,
bem como todas as regionais, seguin-
do as diretrizes da APCD Central, re-
duzirá a taxa associativa no mês de ju-
nho, a um valor mínimo de
contribuição.Do valor de R$58,00 será
cobrado R$30,00. Outras informações
pelo whatsApp:(16)  99786 8341.
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A prevenção passa por conduta bem
definida e adotada no cotidiano dos con-
sultórios odontológicos, a começar pela
agenda feita criteriosamente, com espa-
çamento de horário entre as consultas,
além do prévio preparo, com a higieni-
zação do ambiente, dos equipamentos
e materiais, antes de cada paciente.

“A maioria desses procedimentos já
faziam parte dos procedimentos nos con-
sultórios odontológicos para evitar infec-
ção cruzada, entretanto, com a
pandemia,ão cruzada, entretanto, com
a Covid 19,  os cuidados são ainda
maiores”, alerta Regis Peporini-presiden-
te  da APCD-RP,

Associação mantém a
redução sobre taxa

associativa em Junho

A eleição da nova diretoria e conse-
lhos da APCD Central e Regionais   será
realizada no dia 24 de julho de 2020.
O Conselho Eleitoral da APCD, no uso
de suas atribuições e de acordo com os
artigos 49 e 50, do Estatuto Social em
vigor, aprovado em assembleia Geral de
21 de setembro de 2019, determinou a
alteração e definiu a data.

Eleição APCD
SUS oferece tratamento
a tabagistas durante a
pandemia da COVID-19

A Secretaria de Estado da Saúde estabele-
ceu atendimento virtual para quem quer pa-
rar de fumar e conta com o SUS, neste con-
texto da pandemia do novo Coronavírus. Fu-
mar aumenta o risco de complicações
de dezenas de doenças – em especial as
cardiovasculares e respiratórias.
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Cirurgiões-dentistas repensam condutas e
protocolos para fazer frente ao Coronavirus

Em aula, realizada no dia 3 de junho, Artur Rocha Martini, professor de cursos
de aperfeiçoamento e especialização em Endodontia, alertou : "A gente precisa estu-
dar como vai conseguir driblar essa realidade imposta pelo Coronavírus". Assisti-
ram a abordagem sobre as normas técnicas da Anvisa e os novos protocolos sani-
tários os alunos do curso de especialização em Endodontia da APCD-RP e da Fu-
norte de Uberaba-MG, o Prof. José Antônio Brufato Ferraz e convidados.
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Grade de Cursos
Conheça a Grade de cursos de aper-

feiçoamento, pós-Graduação em vári-
as especialidades da Odontologia, além
de cursos de  imersão. Destaque em ju-
lho: Curso Habilitação em Lasertera-
pia & Capacitação em  Biofotônica na
HOF. Aprovado pelo CFO.

Vem ai o CROPI Lives
solidário

Acompanhe todos os temas de Har-
monização Orofacial, Pério – Implante
e Reabilitação Oral e Estética; Dias 15 e
16, 22 e 23 e 29 e 30/06, a partir das
19h30 até às 22 horas,
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ORIENTAÇÕES
Em tempo de Covid 19
SP garante tratamento virtual

pelo SUS a tabagistas
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ARTIGO
Bertinho Scandiuzzi

Isenção da Taxa de INSS para CDs é
vetada pelo executivo
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CIENTÍFICO
Origem da classificação B,N,S

para Autoclaves
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Veja mais!ENTREVISTA
O resultado das

ações frente  ao Coro-
navirus em Ribeirão Pre-
to, o desempenho dos
cirurgiãoes-dentistas, as
inovações e novos pro-
tocolos a serem adota-
dos nos consultórios e
cínicas, são algumas das
abordadagens com o Dr.
Sandro Scarpelini - se-
cretário da Saúde de Ri-
beirão Preto.

Confira!
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Origem da classificação
B,N,S para Autoclaves
 Segundo Dr. Fernando Bustaman-

te, especialista na área de esterilização
de produtos para saúde, e de acordo
com a Norma EN13060:2014, as le-
tras B e N vêm das palavras big e naked.
Pode-se considerar que S venha de sin-
gular ou special, ou ainda specific, por
não se enquadrar nas categorias B e
N. Confira artigo e saiba mais.
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Isenção da Taxa de
INSS para CDs é ve-
tada pelo executivo

 Somos versáteis, capazes de nos adaptar, vamos enca-
rando os desafios, um dia de cada vez, em tempo de Covid
19. Com isso, cada um fazendo a sua parte, caminhamos
esperançosos rumo a superação. Otimistas, vislumbramos
dias melhores, com as atividades produtivas da sociedade
voltando a normalidade, ou, como dizem tantos analistas,
a uma nova dinâmica de normalidade nas relações sociais e
profissionais nas comunidades.

Isso é natural, afinal, depois de experiências nunca an-
tes vividas, as pessoas mudam e a sociedade passa por
transformações. Esses são dias que revelam o equilíbrio e
a força diferenciada de categorias, de comunidades para
ultrapassar tudo isso. O olhar positivo e o preparo são
meios eficazes para vislumbrar um tempo melhor, fruto
do aprendizado e aperfeiçoamento de todos, ainda que
haja diferenças gritantes em nossa sociedade.

Nós, cirurgiões-dentistas, somos privilegiados, prepara-
dos, com visão crítica e com vocação para as ações sociais,
podemos neste período de distanciamento social frente aos
desafios impostos pela Covid 19, fazer a diferença, nos de-
dicando aos estudos, seja através dos livros, dos artigos
científicos, das aulas online ou das muitas lives, com con-
teúdo enriquecedor, atualmente sendo feitas diariamen-
te por professores e pesquisadores.

A Escola de Aperfeiçoamento Profissional Dr. Raphael
Baldacci da nossa regional, APCD-Ribeirão Preto, seguin-
do essa tendência da troca de informação e do ensino
compartilhado pela internet, tem publicado normas e de-

Sigamos otimistas

Filósofo Fabiano de Abreu lança série de livros
sobre a mente humana durante a quarentena

POLÍTICA EDITORIAL

EXPEDIENTE

Dr. Regis Peporini
Presidente
da APCD

Ribeirão Preto

LITERATURA

O filósofo, psicanalista e
especialista em estudos da
mente humana Fabiano de
Abreu lançou mundialmente o
terceiro livro de uma série de
cinco que serão disponibiliza-
dos durante a quarentena na
Amazon e no Google Books.
O autor pretende apresentar
um total de dez livros ainda
este ano.

Durante a quarentena, um
dos principais desafios das pes-
soas têm sido manterem-se
ativas e produtivas, mesmo em

período de confinamento e isolamento social impos-
tos pela necessidade de se evitar o contágio com o
novo coronavírus.

Dando exemplo de que é possível usar este tempo
de dias atípicos para produzir bons frutos, o filósofo
e psicanalista Fabiano de Abreu escreveu e finalizou
uma série de livros neste período. Abreu lançou esta
semana o terceiro livro dos cinco que ainda devem ser
ofertados enquanto durar a quarentena. Os livros têm
uma temática filosófica e analítica diante da vida e de
situações enfrentadas pela sociedade pós moderna:
"Durante a pandemia precisamos manter a mente ocu-
pada, liberando hormônios associados a satisfação
pessoal e ao prazer, como se estivéssemos fazendo um
exercício físico, mas na mente. Quero mostrar que não
apenas é possível como também é viável ser produtivo
neste período difícil", conta o autor.

Para Fabiano, "momentos difíceis devem servir para
aumentar o conhecimento e devemos fazer um esforço
para não ceder ao pessimismo que nos rodeia. Traba-

lhar e aprender algo novo é uma forma de nos liber-
tarmos, de acrescentar algo positivo na nossa rotina.
Especialmente algo duradouro e que pode fazer a dife-
rença na nossa vida futura".

Obras já lançadasObras já lançadasObras já lançadasObras já lançadasObras já lançadasAbreu lançou através das pla-
taformas digitais em formato e-book na Amazon (Kin-
dle) e Google Books três livros neste período, que são
o '7 pecados capitais que a filosofia explica', o 'Ro-
mantizando a filosofia' e o 'Filosofia do comportamen-
to', todos obras independentes. Este último contabili-
za como o sétimo livro de Fabiano até então como
escritor e o terceiro dos cinco que serão lançados na
quarentena. Até o fim do ano, Abreu pretende pro-
duzir dez livros digitais totalizando 14 em sua carrei-
ra.

Abreu é um estudioso da mente e comportamento
humano e isto se reflete nas suas obras. Com especia-
lização em história da ética e moral pela universidade
Carlos III e em idealismo filosófico e cosmovisão pela
Universidade Autónoma, ambas de Madrid, na Espa-
nha, Abreu se propôs a analisar pela ótica da filosofia
e com base em seus estudos como psicanalista, neu-
ropsicanalista e especialista em neurociência por Har-
vard, tópicos específicos da psiquê, que pela primeira
vez estão sendo compiladas em obras literárias.

Natural do Rio de Janeiro, Fabiano de Abreu possui
graduação em Psicanálise e em Neuropsicanálise pela So-
ciedade Brasileira de Psicanálise Clínica, é mestre em psi-
canálise pelo Instituto Gaio, também no Brasil, e conta
com especialização em Neurociência pela Universidade
de Harvard e tem formação superior em Neurociência
pela Emil Brunner World University, nos EUA. Cursa pós
de neuropsicologia no instituto Cognos em Portugal.

Para adquirir as obras: amazon.com.br

Fernando Abreu

terminações, realizado au-
las, além das muitas lives
feitas por seus professores.
É uma forma de estimular o
conhecimento e de manter
o relacionamento com a
classe. Dentro desta dinâmi-
ca, vamos em frente, retiran-
do o melhor deste  mês de
junho.

Aprendendo sempre, com
os nossos mestres e com as
vivências que a própria vida
nos proporciona, estaremos
mais preparados para enca-
rar o outro desafio que está
por vir, seja  o retorno ao dia
a dia profissional, seja o de
sustentar e manter próspe-
ro o consultório ou, pensando no coletivo, para construir
um futuro melhor, com uma sociedade mais justa, com
seres humanos éticos e mais  fraternos.

Mantendo o otimismo, vamos em frente com fé, con-
victos de que  dias melhores virão. Que julho, há tantos
anos, férias, neste 2020 nos proporcione a oportunidade
de produzir muito, no convívio harmonioso dos cursos e
no cotidiano dos nossos consultórios.

    Abraço a todos!  Regis PeporiniRegis PeporiniRegis PeporiniRegis PeporiniRegis Peporini

Sempre atento aos
desafios enfrentados pelos
colegas da classe no coti-
diano dos consultórios,
em tempo de COVID 19,
não poderia ficar ausente
e insensível ao que vem
ocorrendo no com a co-
munidade odontológica,
que como várias outras
categorias profissionais,
tiveram de interromper
suas atividades e, conse-
quentemente, sem ga-
nhar ficaram sem receita

para fazer frente aos gastos fixos e assumidos previ-
amente, entre estes impostos e taxas.

Eu, como representante da classe, não poderia dei-
xar de ser solidário com os colegas, que estão inclusi-
ve dando a sua contribuição como profissionais de
saúde para a superação, mais rápida, desta pande-
mia que, sem dúvida nenhuma, tem mudado a rotina
das pessoas daqui e de todo o mundo. Eis a razão
para ter acatado e transformado em Projeto de Lei a
reivindicação do Conselho Regional de Odontologia
de São Paulo CROSP, da Associação Paulista de Ci-
rurgiões Dentistas - APCD e da Associação Brasileira
de Odontologia - ABO, de isenção da taxa do INSS,
no período em que a Pandemia impedir o funciona-
mento normal do consultório.

 Diante do estado de calamidade, das determina-
ções do Ministério da Saúde e da Secretarias Estadual
de Saúde de atender apenas das urgência e emergênci-
as  e do grande impacto econômico para a classe
odontológica, foi solicitado a suspensão temporária
da cobrança de taxas e tributos municipais relacio-
nados ao exercício de 2020 que incidem sobre os con-
sultórios e clínicas odontológicas, durante esse perí-
odo de pandemia, bem como, a isenção de juros, em
caso de atraso.

O Projeto de Lei foi vetado pelo executivo e neste
caso não é possível derrubá-lo. Lamentável, pois a
reinvindicação é justa, visto que, independentemente
da adoção de medidas de biossegurança, a odontolo-
gia está entre as profissões de maior risco de contá-
gio, principalmente em decorrência dos aerossóis pro-
duzidos pela caneta de alta rotação.

Sem contar, ainda, com o risco da contaminação
dentro do ambiente odontológico, razão pela qual,
o Decreto nº 076 de 23 de março de 2020 prorroga-
do pelo Decreto nº 083 de 06 de abril de 2020, não
elencou os estabelecimentos odontológicos como ser-
viços essenciais, apesar de fazerem parte do sistema
de saúde.

Ainda assim, a classe continua contribuindo, aten-
dendo pacientes, casos de urgência e emergência, que
optam por procurar os consultórios e clínicas parti-
culares, para evitar contatos com outros pacientes
nos postos de saúde, consequentemente, diminuin-
do o fluxo na rede pública. Com a isenção do ISSQN,
ainda que sobre os atendimentos emergenciais con-
tribuiria muito com estes profissionais neste momen-
to. Realmente, lamentável!

Bertinho
Scandiuzzi
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SAÚDE PREVENTIVA

Como deverá ser o cotidiano dos consultórios odontológicos pós pandemia: muito mais rigor na conduta, inclusive,  em relação
ao paciente, para evitar contagio e infecção cruzada.  Na APCD-RP ações para manter o relacinamento com a classe.

A prevenção passa por conduta bem
definida e adotada no cotidiano dos con-
sultórios odontológicos, a começar pela
agenda feita criteriosamente, com espa-
çamento de horário entre as consultas,
evitando o encontro dos pacientes/cli-
entes, além do prévio preparo, com a
higienização do ambiente, dos equipa-
mentos e materiais, antes de receber o
próximo paciente.

Também como medida preventiva,
evitar atender suspeitos de Covid 19.
Para isso, o recomendado é fazer ques-
tionamentos prévios no momento do
agendamento para evitar atender sus-
peitos de serem portadores do vírus.
Para definir suspeita ou não de caso de
Covid-19, considere: convívio com ca-
sos confirmados e ou sintomas clínicos
compatíveis com uma infecção respira-
tória, com febre, tosse, dispneia ou mal-
estar, inclusive, recomendando o cance-
lamento da consulta caso os mesmos
venham a ocorrer.

É conveniente recomendar o uso de
máscaras ao transitar pela clínica, até
ter o efetivo atendimento. Além disto,
como ocorre em muitos consultórios, é
recomendado disponibilizar para equi-
pe todo aparato para mantê-la protegi-
da: orientações e meios de proteção.

É sabido devido a vários alertas fei-
tos pelas autoridades e profissionais da
saúde, que o Covid-19 propaga -se via
gotículas respiratórias, contato direto

A prevenção passa pelos cuidados redobrados
ao higienizar ambiente e aparelhos

com secreções infetadas e aerossóis,
usado em alguns procedimentos tera-
pêuticos que os produzem com as ne-
bulizações, como nas consultas odon-
tológicas.

NUNCA É DEMAIS LEMBRNUNCA É DEMAIS LEMBRNUNCA É DEMAIS LEMBRNUNCA É DEMAIS LEMBRNUNCA É DEMAIS LEMBRARARARARAR
De acordo com orientação dos órgãos

de saúde e a ANVISA, a comunidade
odontológica deve adotar cuidados es-
peciais: usar a máscara N95; Reforçar o

uso de jaleco, luvas e óculo
de proteção (recomenda-se
trocar, desinfetar e higienizá-
los a cada procedimento);
Descartar luvas e lavar cui-
dadosamente as mãos antes
e depois de tratar os pacien-
tes; Após cada consulta, lim-
par e desinfetar imediata-
mente todas as superfícies e
ambiente de trabalho; Por
outro lado, é preciso ter pre-
cauções redobradas no ma-
nuseio de modelos e moldes,
assegurando a sua efetiva
desinfecção;  e, é fundamen-
tal, seguir rigorosamente to-
dos os procedimentos uni-
versais de esterilização e de-
sinfecção.

"A maioria desses proce-
dimentos já faziam parte dos
procedimentos nos consultó-
rios odontológicos para evi-

tar infecção cruzada, entretanto, com a
Covid 19,  os cuidados são ainda maio-
res e, evidentemente, por um bom tem-
po, para quem tem bom senso, está fora
de moda os cumprimentos com beijos ou
aperto de mão, seja em consulta ou não,
" frisa Regis Peporini, acrescentando ser
necessário manter todas as superfícies
do consultório permanentemente limpas
e desinfetadas, isso implica em higieni-
zação frequentes, devido ao fato que o
vírus pode ser transportado pelos ae-
rossóis, podendo sobreviver nessas su-
perfícies um bom tempo.

“É fundamental se manterem  bem
informados, para isso acompanhem   as
orientações e determinações da Anvisa,
amplamente divulgadas pelas as entida-
des de classe que tem tem publicado em
seus informaticos e sites  normas e ori-
entações relevantes para a classe, defi-
nindo condutas e procedimentos para
o retorno seguro das atividades normais
no consultório. Nós da diretoria execu-
tiva e os professores da EAP, permane-
cemos focados, buscando informações
para passar para nossos associados, e
realizando as lives e aulas online, uma

“É fundamental se man-
terem  bem informados,
para isso acompanhem   as
orientações e determina-
ções da Anvisa, ampla-
mente divulgadas pelas as
entidades de classe”

“Nós da diretoria execu-
tiva e os professores da EAP
permanecemos focados,
buscando informações
para passar para nossos
associados, e realizando
as lives e aulas online, uma
forma de manter o relacio-
namento com a classe e
continuar ccompartilhan-
do conhecimentos com alu-
nos, minimizando o distan-
ciamento”

RRRRRegis Pegis Pegis Pegis Pegis Peporinieporinieporinieporinieporini
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Informações sobre or ientações  e  ações  em tempo de  COVID 19

 www www www www www.apcd .o r. apcd .o r. apcd .o r. apcd .o r. apcd .o rg . b r   /g . b r   /g . b r   /g . b r   /g . b r   /       www www www www www.apcd - rp .o r. apcd - rp .o r. apcd - rp .o r. apcd - rp .o r. apcd - rp .o rg . b rg . b rg . b rg . b rg . b r
 Informações sobre cursos suspensos, inscrições nos cursos com início no 20 semestre, taxas associativas, etc,

Consulte pelo whatsApp :  (16)     99786 834199786 834199786 834199786 834199786 8341
APCD-Ribeirão Prteto - Av. do Café, 1080 - Vila Amédia - Ribeirão Preto /SP.

forma continuar ccompartilhando co-
nhecimentos com alunos, minimizar
distanciamento e manter  o relacina-
mento”, alerta Peporini.Aula do Prof. Brufato Ferraz para alunos do Curso de Endodontia da EAP/APCD-RP.
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ENTREVISTA

J. APCDJ. APCDJ. APCDJ. APCDJ. APCD-RP-RP-RP-RP-RP: : : : : Como prComo prComo prComo prComo profissionalofissionalofissionalofissionalofissional
de saúde, e no momento secretáriode saúde, e no momento secretáriode saúde, e no momento secretáriode saúde, e no momento secretáriode saúde, e no momento secretário
da saúde de Ribeirão Pda saúde de Ribeirão Pda saúde de Ribeirão Pda saúde de Ribeirão Pda saúde de Ribeirão Prrrrreto, algumeto, algumeto, algumeto, algumeto, algum
dia imaginou passar por uma pan-dia imaginou passar por uma pan-dia imaginou passar por uma pan-dia imaginou passar por uma pan-dia imaginou passar por uma pan-
demia, com essa proporção?demia, com essa proporção?demia, com essa proporção?demia, com essa proporção?demia, com essa proporção?

DrDrDrDrDr. Sandr. Sandr. Sandr. Sandr. Sandro Scarpelinio Scarpelinio Scarpelinio Scarpelinio Scarpelini: Nunca es-
peramos uma situação desta, porém com
muita segurança nas ações, e planeja-
mento com decisões rápidas é que esta-
mos conseguindo obter resultados diferen-
ciados de outras cidades do país.

Além das estratégias de isola-Além das estratégias de isola-Além das estratégias de isola-Além das estratégias de isola-Além das estratégias de isola-
mento e higiene, quais tem sidomento e higiene, quais tem sidomento e higiene, quais tem sidomento e higiene, quais tem sidomento e higiene, quais tem sido
as ferramentas para obter o con-as ferramentas para obter o con-as ferramentas para obter o con-as ferramentas para obter o con-as ferramentas para obter o con-
trole, os números obtidos até ago-trole, os números obtidos até ago-trole, os números obtidos até ago-trole, os números obtidos até ago-trole, os números obtidos até ago-
r a ?r a ?r a ?r a ?r a ?

Hoje a testagem da população está
sendo importante, porém ações tomadas
anteriormente é que ao meu entender fi-
zeram com que tivéssemos uma situação
diferenciada de outras cidades do país.

Quanto aos profissionais deQuanto aos profissionais deQuanto aos profissionais deQuanto aos profissionais deQuanto aos profissionais de
saúde da rede pública municipal,saúde da rede pública municipal,saúde da rede pública municipal,saúde da rede pública municipal,saúde da rede pública municipal,
entrentrentrentrentre eles os cirure eles os cirure eles os cirure eles os cirure eles os cirurgiões-dentistas,giões-dentistas,giões-dentistas,giões-dentistas,giões-dentistas,
tem demonstrando preparo paratem demonstrando preparo paratem demonstrando preparo paratem demonstrando preparo paratem demonstrando preparo para
enfrenfrenfrenfrenfrentar a Pentar a Pentar a Pentar a Pentar a Pandemia ?andemia ?andemia ?andemia ?andemia ?

Sim. A equipe de odontologia apre-
sentou uma maturidade sem igual, foi
fundamental na campanha de vacina-
ção dos Idosos, além de ajudar nas Uni-
dades de Saúde, tanto no Posso Ajudar,
como nos atendimentos Odontológicos. É
importante dizer que a Odontologia nun-
ca parou. Apenas segue as normas da
ANVISA Nota Técnica 04-2020, que ori-
enta apenas atendimentos de Urgências
e emergências, para tirar as dores dos
pacientes.

A seu verA seu verA seu verA seu verA seu ver, Dr, Dr, Dr, Dr, Dr. Sandr. Sandr. Sandr. Sandr. Sandro, o queo, o queo, o queo, o queo, o que
deve mudar neste período de rea-deve mudar neste período de rea-deve mudar neste período de rea-deve mudar neste período de rea-deve mudar neste período de rea-
bertura parcial e racionalizada dasbertura parcial e racionalizada dasbertura parcial e racionalizada dasbertura parcial e racionalizada dasbertura parcial e racionalizada das
atividades?atividades?atividades?atividades?atividades?

Na Odontologia, o cirurgião Dentista
está muito exposto, e os pacientes tam-
bém. Na Secretaria da Saúde, a equipe
técnica da Odontologia, está estudando
vários trabalhos científicos, para poder

dar embasamento científico, para as to-
madas de decisões, sempre andando junto
das demais categorias profissionais, já
que de uns tempos para cá, a Odontolo-
gia da Secretaria, está muito integrada
aos demais processos de trabalho. Aju-
dando e protegendo os profissionais que
atuam na ponta. E por fim beneficiando
os pacientes.

Com a flexibilização as clínicasCom a flexibilização as clínicasCom a flexibilização as clínicasCom a flexibilização as clínicasCom a flexibilização as clínicas
odontológicas podem funcionarodontológicas podem funcionarodontológicas podem funcionarodontológicas podem funcionarodontológicas podem funcionar
normalmente?normalmente?normalmente?normalmente?normalmente?

A Odontologia nunca parou na ver-
dade, é um erro falar que os profissio-
nais pararam, pois sempre estiveram
dando atenção e respaldo para os pa-
cientes que procuram as Unidades de Saú-
de. Quanto aos funcionamentos, elas
nunca mais irão funcionar como ante-
riormente. Novos protocolos serão cria-
dos e adotados nos atendimentos. Até
voltar a  normalidade iremos depender
diretamente das Notas Técnicas da AN-
VISA/MS.

Com a flexibilização, aumentaCom a flexibilização, aumentaCom a flexibilização, aumentaCom a flexibilização, aumentaCom a flexibilização, aumenta

as idas as clínicas médicas e con-as idas as clínicas médicas e con-as idas as clínicas médicas e con-as idas as clínicas médicas e con-as idas as clínicas médicas e con-
sultórios odontológicos, com issosultórios odontológicos, com issosultórios odontológicos, com issosultórios odontológicos, com issosultórios odontológicos, com isso
aumenta a responsabilidade  da po-aumenta a responsabilidade  da po-aumenta a responsabilidade  da po-aumenta a responsabilidade  da po-aumenta a responsabilidade  da po-
pulação em geral, deverão ser ain-pulação em geral, deverão ser ain-pulação em geral, deverão ser ain-pulação em geral, deverão ser ain-pulação em geral, deverão ser ain-
da mais cuidadosos ?da mais cuidadosos ?da mais cuidadosos ?da mais cuidadosos ?da mais cuidadosos ?

Após a liberação das realizações dos
trabalhos eletivos para a Odontologia
pela ANVISA/MS é claro que todos se-
rão responsáveis pela segurança dentro
do consultório tanto os profissionais
como os pacientes. Muito entendimento
deverá acontecer. Tem que ficar bem
claro que todos devem construir um lo-
cal seguro e que a Odontologia sempre
esteve na vanguarda da Proteção e da
Biossegurança. Sempre tivemos profissi-
onais paramentados corretamente, sem-
pre trabalhamos com os EPIs, de acor-
do com cada intervenção. Agora não
será diferente, pois pequenos ajustes se-
rão facilmente incorporados pela Equi-
pe de Odontologia, protegendo a equipe
e os pacientes. O Procedimentos mini-
mamente invasivos, os tratamentos res-
tauradores a traumáticos (TRA) e cu-
rativos e selamentos em massa, bem
como as Teleorientações recentemente
liberadas pelo CFO, também deverão fa-
zer parte do arsenal da Odontologia
daqui para frente.

Quais as recomendações paraQuais as recomendações paraQuais as recomendações paraQuais as recomendações paraQuais as recomendações para
os profissionais das clínicas odon-os profissionais das clínicas odon-os profissionais das clínicas odon-os profissionais das clínicas odon-os profissionais das clínicas odon-
tológicas, no tocante ao relacio-tológicas, no tocante ao relacio-tológicas, no tocante ao relacio-tológicas, no tocante ao relacio-tológicas, no tocante ao relacio-
namento com o paciente?namento com o paciente?namento com o paciente?namento com o paciente?namento com o paciente?

Os Paciente é claro também estão
receosos de procurarem os consultóri-
os, mas entendo que o Cirurgião Den-
tista sempre esteve apto a atender seus
pacientes e agora é lógico que mais que
nunca, deve seguir as orientações e as
mesmas que foram indicadas pela AN-
VISA/MS. Além dos conselhos de Clas-
se e das Associações. E sempre seguir

as medidas padrões indicadas: Não re-
alizar procedimentos eletivos. Diminuir
os tratamentos que gerem aerossóis.
Aumentar o espaçamento entre um pa-
ciente e outro. Usar os EPI corretos.
luva, gorro, respirador N95, ou simi-
lar (PFF2), avental de manga compri-
da, e protetor facial (Face Shield) e ser
criterioso na Limpeza e desinfeção após
os tratamentos.

É de longa data a parceria daÉ de longa data a parceria daÉ de longa data a parceria daÉ de longa data a parceria daÉ de longa data a parceria da
APCDAPCDAPCDAPCDAPCD-Ribeirão P-Ribeirão P-Ribeirão P-Ribeirão P-Ribeirão Prrrrreto com o podereto com o podereto com o podereto com o podereto com o poder
públicopúblicopúblicopúblicopúblico     e a Secretaria da Saúde,e a Secretaria da Saúde,e a Secretaria da Saúde,e a Secretaria da Saúde,e a Secretaria da Saúde,
como tem sido a interação e con-como tem sido a interação e con-como tem sido a interação e con-como tem sido a interação e con-como tem sido a interação e con-
tribuição da classe e da associaçãotribuição da classe e da associaçãotribuição da classe e da associaçãotribuição da classe e da associaçãotribuição da classe e da associação
para superação dos desafios?para superação dos desafios?para superação dos desafios?para superação dos desafios?para superação dos desafios?

Recentemente estive visitando o CI-
OSP, o maior congresso de Odontologia
do mundo, a convite do Dr. Regis Pepori-
ni, o Presidente da APCD-RP, e de Dr.
Artur Martini - Coordenador do Odon-
tologia da SMS-PMRP. É inegável que pre-
cisamos estreitar os laços pois ambos pre-
cisam um do outro. Outro fato de suma
importância para a Classe é que hoje nos
assentos do CMS (Conselho Municipal de
Saúde), temos 3 cirurgiões dentistas ex-
tremamente ativos, e isto para a Classe
Odontológica tem muita importância,
inclusive, para superar os obstáculos e
engrandecer a classe odontológica da
cidade.

Em sEm sEm sEm sEm sua opinião, o controle efe-ua opinião, o controle efe-ua opinião, o controle efe-ua opinião, o controle efe-ua opinião, o controle efe-
tivo da Covid 19 e, posteriormen-tivo da Covid 19 e, posteriormen-tivo da Covid 19 e, posteriormen-tivo da Covid 19 e, posteriormen-tivo da Covid 19 e, posteriormen-
te, a descoberta da vacina deveráte, a descoberta da vacina deveráte, a descoberta da vacina deveráte, a descoberta da vacina deveráte, a descoberta da vacina deverá
ocorrer quando?ocorrer quando?ocorrer quando?ocorrer quando?ocorrer quando?

É uma resposta que ainda não temos,
mas enquanto professor e pesquisador,
pela quantidade de estudos e desenvol-
vimentos que estamos vendo pelo mun-
do, em breve algo novo nos surpreende-
rá, acredito muito nisso.

PPPPPara finalizarara finalizarara finalizarara finalizarara finalizar, que r, que r, que r, que r, que recado dei-ecado dei-ecado dei-ecado dei-ecado dei-
xaria, para todos, especialmente osxaria, para todos, especialmente osxaria, para todos, especialmente osxaria, para todos, especialmente osxaria, para todos, especialmente os
profissionais de Odontologia, queprofissionais de Odontologia, queprofissionais de Odontologia, queprofissionais de Odontologia, queprofissionais de Odontologia, que
deixaram sua zona de confortodeixaram sua zona de confortodeixaram sua zona de confortodeixaram sua zona de confortodeixaram sua zona de conforto
para enfrentar esse vírus?para enfrentar esse vírus?para enfrentar esse vírus?para enfrentar esse vírus?para enfrentar esse vírus?

A classe odontológica é muito impor-
tante para o controle desta doença, os
assuntos pertinentes a COVID-19, dizem
respeito a todos os seres humanos, e nin-
guém está de fora dos problemas que
estão por vir, o pânico inicial já pas-
sou, agora, os profissionais estão mais
conscientes de suas obrigações e de suas
responsabilidades. Entendo que sairemos
fortalecidos desta pandemia. Entendo
ainda que seja um momento para a
classe se unir, e mostrar a força que sem-
pre permeou a Odontologia. Tanto os
Dentistas da Rede Pública como os que
atendem em seus consultórios particu-
lares.

A segurança nas ações e planejamento com decisões rápidas foram determinantes para obter resultados diferenciados de outras cidades do país, afirma
Dr.Sandro Scarpelini - secretário da saúde de Ribeirão Preto, em entrevista ao Jornal da APCD-Ribeirão Preto.  Segundo ele, após a liberação das realizações dos
trabalhos eletivos para a Odontologia pela ANVISA/MS  todos serão responsáveis pela segurança dentro do consultório tanto os profissionais como os
pacientes. Segundo ele, “até voltar a  normalidade iremos depender diretamente das Notas Técnicas da ANVISA/MS”.

Sandro Scarpelini  e profissionais paramentados em ação junto a população.

Segurança nas ações e planejamento com decisões
 rápidas determinaram resultados em Ribeirão Preto

A afirmação de Sandro Scarpelini - secretário da saúde de Ribeirão Preto

Sandro Scarpelini  no CIOSP com  Marcos Capez- pres.do CROSP,
Artur  Martini , Regis Peporini e Cláudio Miaki, em visita ao CIOSP/2020.
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CURSOS DCURSOS DCURSOS DCURSOS DCURSOS DEEEEE
APERFEIÇOAMENTOAPERFEIÇOAMENTOAPERFEIÇOAMENTOAPERFEIÇOAMENTOAPERFEIÇOAMENTO
E ESPECIALIZAÇÃOE ESPECIALIZAÇÃOE ESPECIALIZAÇÃOE ESPECIALIZAÇÃOE ESPECIALIZAÇÃO

PROMOVIDOS PELA-PROMOVIDOS PELA-PROMOVIDOS PELA-PROMOVIDOS PELA-PROMOVIDOS PELA-
EAP DEAP DEAP DEAP DEAP DA APCDA APCDA APCDA APCDA APCD-RP-RP-RP-RP-RP

PPPPPrrrrrograma completoograma completoograma completoograma completoograma completo
no site:no site:no site:no site:no site:

wwwwwwwwwwwwwww.apcdrp.com.br.apcdrp.com.br.apcdrp.com.br.apcdrp.com.br.apcdrp.com.br
ou (16) ou (16) ou (16) ou (16) ou (16) 3630 07113630 07113630 07113630 07113630 0711

Curso de Cirurgia- com o  Dr. José An-
tônio Salomão e equipe

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

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

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

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

Curso Habilitação em Periodontia.- com
a  profa. Flávia Adelino Suaid e equipe

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

Curso de Curso de Prótese sobre Implante
- com o prof. Ronaldo Figueiredo  de Oli-
veira e Regis Peporini e equipe.

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

 O Curso de  especialização emCurso de  especialização emCurso de  especialização emCurso de  especialização emCurso de  especialização em
Endodontia Endodontia Endodontia Endodontia Endodontia  ministrado pelos profs
Brufato Ferraz e Artur Martini  e equi-
pe.

O Curso de  especialização em Or-Curso de  especialização em Or-Curso de  especialização em Or-Curso de  especialização em Or-Curso de  especialização em Or-
todontiatodontiatodontiatodontiatodontia ministrado pelo prof. Antô-
nio Borin Neto e equipe.

O curso de Especialização em Im-O curso de Especialização em Im-O curso de Especialização em Im-O curso de Especialização em Im-O curso de Especialização em Im-
plantodontiaplantodontiaplantodontiaplantodontiaplantodontia é ministrado pelos pro-
fessores Dr. Jorge Liporaci, Dr. Rafael
Faeda e equipe.

Alguns suspensos temporariamen-
te devido a Covid 19 e outros com

turmas montadas, para início
após liberação dos Ministérios da

Educação e Saúde.

ACONTECE NA APCD

A APCD e a ABCD em parceria com o
Grupo ACE/CHUBB, uma das principais se-
guradoras do mundo, oferece a todos os
seus associados o Seguro de Responsabili-
dade Civil Profissional, que protege o patri-
mônio do Cirurgião-Dentista em caso de re-
clamações de pacientes decorrentes da pres-
tação de seus serviços. Tal proteção ainda
garante ao associado os gastos com cus-
tos de defesa até a indenização, caso ve-
nha a ser responsabilizado.

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

Clube de Benefícios (descontos em ser-
viços e estabelecimentos); Serviços (Viagens
e Turismo); Auxílio Funeral no valor total
de R$ 4.325,70 ou com a opção de outros
planos e taxas altamente favorecidas; Se-
guros (automóvel, consultório, vida, ren-
da protegida e outros, com custos diferen-
ciados); Farmácia; Esportes; Cultura e La-
zer (espetáculos, parques e outras possib-
lidades de diversões); Teatro APCD; APCD
Prev (plano de previdência complementar
desenvolvido exclusivamente para atender

Clube de BenefíciosClube de BenefíciosClube de BenefíciosClube de BenefíciosClube de Benefícios
da APCDda APCDda APCDda APCDda APCD

às necessidades dos Cirurgiões-Den-
tistas) e muitos outros.

Descontos exclusivos nos cursos
da FAOA (Faculdade de Odontologia
da APCD. Como associado da APCD-
Ribeirão Preto tem descontos nos
cursos da Regional, acesso a pales-
tras, recebe informativo regional, des-
contos em parceiros conveniados
APCD-RP, entre outros benefícios.

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 no
mês de junho, a um valor mínimo de con-
tribuição. Do valor de R$58,00 será co-
brado R$30,00.

Esse valor reduzido é o mínimo ne-
cessário para mantermos os compromis-
sos da entidade, sem  que o associado
sofra a perda do Seguro de Responsabi-
lidade Civil, uma vez que a falta de pa-
gamento deste, acarreta no cancela-
mento da cobertura de todo o período
pago.

Em tempos de instabilidade é impor-
tante manter o seguro em vigor para a
proteção e tranquilidade dos profissio-
nais.

     A Presidência - APCD RP

Comunicado
Redução

sobre taxa
associativa
( Junho)

SejaSejaSejaSejaSeja

usufrua dos mui-usufrua dos mui-usufrua dos mui-usufrua dos mui-usufrua dos mui-
tos benefíciostos benefíciostos benefíciostos benefíciostos benefícios

Regionais, quando previsto.
 Os candidatos ao cargo do Con-

selho Deliberativo, eleitos no primeiro
pleito como representantes das res-
pectivas Regionais em 24/07/20, reu-
nir-se-ão até 29/07/2020 nas suas res-
pectivas macros para eleger por acla-
mação dos representantes presentes
os Conselheiros titulares e suplentes
(CODEL-APCD), na proporção previs-
ta no artigo 65 do Regulamento Elei-
toral combinado com o artigo 41 do
Estatuto Social da APCD, todo pro-
cesso eleitoral será organizado pelos
coordenadores da Macrorregião e con-
duzido pelo delegado eleitoral indica-
do pelo COEL - Conselho Eleitoral da
Central, que deverá obedecer aos cri-
térios eleitorais definidos no Regula-
mento Eleitoral.

Eleições da Associação PEleições da Associação PEleições da Associação PEleições da Associação PEleições da Associação Paulistaaulistaaulistaaulistaaulista
 de Cirur de Cirur de Cirur de Cirur de Cirurgiões-Dentista - APCDgiões-Dentista - APCDgiões-Dentista - APCDgiões-Dentista - APCDgiões-Dentista - APCD

será dia 24 de julho.será dia 24 de julho.será dia 24 de julho.será dia 24 de julho.será dia 24 de julho.
A eleição da nova diretoria e conse-

lhos da APCD Central e Regionais   será
realizada no dia 24 de julho de 2020.   O
Conselho Eleitoral da APCD, no uso de
suas atribuições e de acordo com os arti-
gos 49 e 50, do Estatuto Social em vigor,
aprovado em assembleia Geral de 21 de
setembro de 2019, determinou a altera-
ção.

Serão eleitos os partipantes dos car-
gos de Presidente, 1º Vice-Presidente, 2º
Vice-Presidente, Secretário Geral e Tesou-
reiro Geral da APCD - Central e Regio-
nais; Diretor e Vice-Diretor dos Departa-
mentos Científicos e Grupos de Estudos;
Membros do Conselho Deliberativo da
APCD (CODEL-APCD), referente à gestão
2020/2023. Membros do Conselho Fis-
cal (COFI-APCD) e Eleitoral (COEL-
APCD), referente à gestão 2020/ 2026.Conselheiros dos Conselhos

Deliberativo; Fiscal e Eleitoral das

A classe continua contribuindo, atendendo pacien-
tes, casos de urgência e emergência, que optam por pro-
curar os consultórios e clínicas particulares, para evi-
tar contatos com outros pacientes nos postos de saúde,
consequentemente, diminuindo o fluxo na rede pública.
Com a isenção do ISSQN, ainda que sobre os atendi-
mentos emergenciais contribuiria muito com estes pro-
fissionais neste momento. Realmente, lamentável!

                                                                                                                     Bertinho Scandiuzzi - V       Bertinho Scandiuzzi - V       Bertinho Scandiuzzi - V       Bertinho Scandiuzzi - V       Bertinho Scandiuzzi - Vererererereadoreadoreadoreadoreador

ENTRE ASPAS
"Hoje, mais que nunca devemos estar documentados,

sempre seguindo as normas técnicas.O mundo mudou e
continua em transformação, diante desta nova realida-
de, os estudos estão sendo intensificados e deverão surgir
muitas novidades. Aqui em Ribeirão Preto, com envolvi-
mento de conceituados e expressivos membros da comu-
nidade odontológica, foi criado o Grupo de Estudos  Ci-
entíficosficos da Divisão Odontológica, que tem realiza-
do um trabalho relevante."  Artur Martini-Artur Martini-Artur Martini-Artur Martini-Artur Martini-Chefe da DivisãoChefe da DivisãoChefe da DivisãoChefe da DivisãoChefe da Divisão

                                                                                                                                                                                                   OdontológicaOdontológicaOdontológicaOdontológicaOdontológica
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PPPPPrrrrrofofofofof. Artur Martini ministra aula. Artur Martini ministra aula. Artur Martini ministra aula. Artur Martini ministra aula. Artur Martini ministra aula
sobrsobrsobrsobrsobre as normas técnicas da Anvisae as normas técnicas da Anvisae as normas técnicas da Anvisae as normas técnicas da Anvisae as normas técnicas da Anvisa

e os novos pre os novos pre os novos pre os novos pre os novos protocolos sanitáriosotocolos sanitáriosotocolos sanitáriosotocolos sanitáriosotocolos sanitários
Em aula online,  Martini orienta :  “Para nossa tranquilidade temos de seguir as normas técnicas. Hoje, mais que nunca,

bem esclarecidos por autoridades e profissionais, estão todos nos fiscalizando.

ODONTOLOGIA

Adriana Costa Botelho, Aline Shimizu,
Karen Veronese, Luciana de Paula Ribeiro dos

Santos Porto, Marina Gonçalves e Michele Frizzo.

 “Quero aqui registrar o agradecimento
as integrantes do Grupo

  em nome da Divisão Odontológica e da classe”
Artur MartiniArtur MartiniArtur MartiniArtur MartiniArtur Martini

Grupos de estudos Científicos

"A gente precisa estudar como vai
conseguir driblar essa realidade impos-
ta pelo Coronavírus". Com esse alerta,
o professor Artur Rocha Martini, ini-
ciou aula online, no dia 3 de junho,
sobre as normas técnicas da Anvisa e
os novos protocolos sanitários. Parti-
ciparam da aula os alunos da especia-
lização em Endodontia da APCD Ribei-
rão Preto e da Funorte de Uberaba-MG,
prof. de Endodontia, entre eles, o Prof.
José Antônio Brufato Ferraz  e convi-
dados.

      De acordo com o professor de
endodontia, embora os cuidados com
a paramentação e a biossegurança já
façam parte da rotina nos consultórios
odontológicos, com a COVID 19 au-
menta a responsabilidade do cirurgião-
dentista, que precisa aprimorar ainda
mais os protocolos para atendimento,
tanto para sua própria segurança como
de seus clientes.

“Para nossa tranquilidade temos de
seguir as normas técnicas. Hoje, mais
que nunca, bem esclarecidos por autori-
dades e profissionais, estão todos nos fis-
calizando. Muito embora, higienização
de ambiente e materiais, esterilização,
biossegurança, uso de máscaras, luvas,
óculos, entre outros cuidados, sempre es-
tiveram incorporados no dia a dia dos
nossos consultórios odontológicos, ain-
da assim, sempre podemos nos aprimo-
rar”, alega ele.

Segundo o Artur Martini, tambem
chefe da Divisão Odontológica da Sacre-
taria da Saúde de Ribeirão Preto, as ori-
entações da Anvisa deve ser o norte para
adequações das ações preventivas no
consultório e como as determinações são
para atender apenas urgência e emergên-
cia, é fundamental saber quais casos são
considerados como tal,  consultando

normativa.
Destacou ser fundamental para a

proteção do profissional e de sua clien-
tela a higienização do ambiente, a de-
sinfecção, as barreiras e o reforço nas
medidas de biossegurança. Além disto,
alertou para as mudanças no relacio-
namento com o paciente, a começar pela
avaliação previa por questionário (via
fone) no momento do agendamento,
como no dia da consulta, para cancela-
mento em caso de suspeita de infecção
por coronavírus.

"Antes da consulta, solicite ao paci-
ente que assine um "termo de consenti-
mento livre esclarecido”, para depois dis-
so efetivar o procedimento proposto,
explica Martini, acrescentando ser a con-
duta importante para evitar desconhe-
cimento dos aspectos clínicos ou ou-
tras alegações controversas.

"Hoje, mais que nunca devemos estar

documentados, sempre seguindo as nor-
mas técnicas. O mundo mudou e conti-
nua em transformação, diante desta
nova realidade, os estudos estão sendo
intensificados e deverão surgir muitas no-
vidades. Aqui em Ribeirão Preto, com
envolvimento de conceituados e expres-
sivos membros da comunidade odonto-
lógica, foi criado o Grupo de Estudos da
Divisão Odontológica, que tem realiza-
do um trabalho relevante, aos quais que-
ro aqui agradecer", frisa Martini, acres-
centando ser de suma importância
acompanhar de perto as novas desco-
bertas e experimentos com eficácia com-
provada, para inseri-las no dia a dia dos
consultórios.

Destacando que embora as autori-
dades da saúde e entidades de classe
cumpram cada uma o seu papel e sub-
sidiem a comunidade odontológica de in-
formações, fora isso, compete a cada

um em sua área fazer fren-
te a essa nova realidade no
mundo todo. Somente com
o comportamento adequa-
do preventivo, consciente e
ético de todos da socieda-
de, e isso inclui os cirurgi-
ões-dentistas, se construi-
rá uma forma de obter me-
nos prejuízos e a desejada
vitória sobre a Covid 19 .

 "O mundo mudou e, jun-
to com ele, também nós te-
mos que mudar, buscando a
melhor maneira de atuar,
para a segurança de todos,
nossa e do nosso paciente"
conclui o prof. Artur Mar-
tini.

Prof. de Endodontia
Artur Martini alerta:
. Seguir normas técnicas
. A Anvisa deve ser a referência
. Aprimorar ainda mais condutas
. Antes da consulta avaliar se exis-
tem sintomas do Coronavirus
. Reforçar medidas de biosse-
gurança.
. Reforçar o cuidado com o uso
dos IPIs.
.Solicitar assinatura do "termo
de consentimento livre esclare-
cido”.
. Informe ao paciente condutas
para evitar o contágio.
. Preservar a documentação.
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CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO E PÓS-GRADUAÇÃO
Av.do Café, 1 080 - Vila Amélia /Ribeirão Preto

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 equipe.

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. Dr.  Rafael Silveira Faeda e equipe
Duração: 10 meses. Realização: quinzenalmente, às sextas-feiras.

Horário: 14 às 18h.

REABILITAÇÃO ORAL
Teórico, Clínico e Laboratorial

Ministradores: Prof. Ronaldo Oliveira, e prof. Gustavo Nogueira e equipe.
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. Dr. Rafael Silveira Faeda;
Prof. Paulo Nogueira Fracon e equipe

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. 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. Dr. Jorge Liporaci ,

Dr. Rafael Faeda e equipe
FREQUÊNCIA: 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 cirúr     Cursos cirúr     Cursos cirúr     Cursos cirúr     Cursos cirúrgicos e clínicosgicos e clínicosgicos e clínicosgicos e clínicosgicos e clínicos
     Cursos de Imersão     Cursos de Imersão     Cursos de Imersão     Cursos de Imersão     Cursos de Imersão

Aperfeiçoamento e Pós-Aperfeiçoamento e Pós-Aperfeiçoamento e Pós-Aperfeiçoamento e Pós-Aperfeiçoamento e Pós-GraduaçãoGraduaçãoGraduaçãoGraduaçãoGraduação
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Controles rigorosos devem ser adotados para aControles rigorosos devem ser adotados para aControles rigorosos devem ser adotados para aControles rigorosos devem ser adotados para aControles rigorosos devem ser adotados para a
segurança do profissional e do pacientesegurança do profissional e do pacientesegurança do profissional e do pacientesegurança do profissional e do pacientesegurança do profissional e do paciente

A Covid-19 mudou o mundo e a palavra Biossegurança tem surgi-
do cada vez mais no vocabulário da população de um modo geral.
Porém o termo já é conhecido, estudado e praticado pelos profissio-
nais de saúde, inclusive dos dentistas, e que após a pandemia será
ainda mais implementada e aprimorada, sendo fundamental para to-
dos os ambientes e principalmente no atendimento odontológico que
está passando por uma readequação inimaginável e extremamente
necessária.

“É de responsabilidade do profissional de saúde adotar medidas de
prevenção e controle de infecção para evitar ou reduzir ao máximo a
transmissão de microorganismos durante qualquer assistência reali-
zada no consultório. Os profissionais de Odontologia, por exemplo,
desempenham um papel crucial na prevenção da transmissão dessa
infecção viral pois aerossóis e gotículas são os principais meios de
propagação. Desta forma, o consultório odontológico deve ser um
ambiente de grande controle e prevenção de infecções microbiológicas
de maneira geral”, afirma Rosely Cordon, especialista em Gestão de
Qualidade em Serviços de Saúde.

 Segundo Cordon, o ambiente do atendimento odontológico carre-
ga risco de infecção viral devido a procedimentos que envolvem comu-
nicação face-a-face com pacientes e exposição frequente à saliva, san-
gue e outros fluidos corporais. Por isso diversos cuidados devem ser
adotados no ambiente clínico, como dispor de máscaras cirúrgicas,
álcool em gel, lenços descartáveis, pia e sabonete líquido na recepção
da clínica para higienização de mãos e rosto, utilização de óculos pro-
tetor, máscara, luvas e aventais que devem ser trocados a cada paci-
ente, entre outros. “Além disso, o ideal é espaçar uma consulta da
outra para que os pacientes não fiquem na sala de espera e, caso haja
esse encontro, que as cadeiras tenham distanciamento entre 1-2 me-
tros”, alerta Cordon.

Outra medida necessária será utilizar alertas visuais, como carta-
zes, placas e pôsteres na entrada e locais estratégicos. “Precisamos
fornecer instruções sobre a forma correta de como proceder na lava-
gem das mãos, ao tossir e espirrar, sobre evitar tocar olhos, nariz e
boca com as mãos não lavadas, a não utilização de brincos, anéis,
correntes, etc, tudo com o objetivo de reduzir ao máximo a transmis-
são”, afirma a especialista.

 Tapetes desinfectantes bactericidas na porta da entrada da clínica,
eliminar uso compartilhados por pacientes como canetas, pranche-
tas, telefones e revistas, a limpeza e desinfecção diária das superfícies
de ambientes utilizados pelos pacientes e equipamentos de produtos
utilizados na assistência do paciente, utilização de filmes PVC nas ca-
deiras de atendimentos, bancadas e carrinhos de equipamentos, tam-
bém são procedimentos da biossegurança.

“Os dentistas devem utilizar ainda, no atendimento, equipamentos
individuais de proteção, como jaleco ou avental impermeável, touca,
luvas e propé em polipropileno, máscaras cirúrgicas, respirador facial
N95, óculos e protetores faciais”, explica Cordon.

Ainda de acordo com a especialista, o profissional de saúde deve
orientar e explicar ao paciente como ele deve colaborar para prevenir a
propagação de vírus e doenças contagiosas. “Devemos passar segu-
rança para eles, afinal dentistas são profissionais treinados em sua
formação acadêmica para trabalhar em ambientes de alto risco bioló-
gico. Além disso, temos que orientar cada um deles que, ao retornar
para a casa, alguns cuidados devem ser tomados, como não tocar em
nada sem antes higienizar com álcool 70% mãos, celular e óculos,
retirar os sapatos e roupas, e tomar um banho lavando bem as mãos,
punhos, pescoço e rosto”, afirma.

 “A Covid-19 mudou nossas vidas definitivamente e vamos ter que
nos adaptar as mudanças e as transformações mais profundas que
devem moldar a nova realidade que vamos viver. O mundo mudou e
aquele mundo (de antes do coronavírus) não existe mais, portanto
temos que implementar os protocolos rígidos de biossegurança imedi-
atamente”, finaliza Cordon.

Sobre Rosely Cordon:Sobre Rosely Cordon:Sobre Rosely Cordon:Sobre Rosely Cordon:Sobre Rosely Cordon:  Membro do Centro de Excelência em Prótese e Implante
da Faculdade de Odontologia da USP, Mestre em Laser pelo Instituto de Pesquisa
Energéticas e Nucleares da USP, Diretora da Canes Quality Treinamentos Vivenciais,
pesquisadora do projeto Mapas de Evidências sobre aplicação clínica das Práticas Inte-
grativas e Complementares em Saúde  e COVID19 - BIREME/OPAS/OMS e CABSIn, Pós-
Graduada em Bases da Medicina Integrativa e especialista em Gestão de Qualidade de
Serviços de Saúde, ambas pelo Instituto de Ensino e Pesquisa Albert Einstein.

Biossegurança nos con-Biossegurança nos con-Biossegurança nos con-Biossegurança nos con-Biossegurança nos con-
sultórios odontológi-sultórios odontológi-sultórios odontológi-sultórios odontológi-sultórios odontológi-

cos pós Covid-19cos pós Covid-19cos pós Covid-19cos pós Covid-19cos pós Covid-19
D-e acordo com a Norma EN13060:2014, as letras B e N vêm das palavras big e naked.

Pode-se considerar que S venha de singular ou special, ou ainda specific, por não se enquadrar
nas categorias B e N, de acordo com características particulares e específicas, não padroniza-
das, do produto, que variam de fabricante para fabricante. Para não haver distorção na no-
menclatura, considerar as explicações, como seguem.

AAAAAutoclaves B - Putoclaves B - Putoclaves B - Putoclaves B - Putoclaves B - Pré-ré-ré-ré-ré-VácuoVácuoVácuoVácuoVácuo
(Mínimo 3 pulsos de vácuo)(Mínimo 3 pulsos de vácuo)(Mínimo 3 pulsos de vácuo)(Mínimo 3 pulsos de vácuo)(Mínimo 3 pulsos de vácuo)
A letra "B" significa "Big small sterilizers". SMALL porque são autoclaves abaixo de 01 UE

(Unidade de esterilização= 60 litros) e BIG porque oferecem grande desempenho e, também,
porque qualquer tipo de carga pode ser esterilizado em uma autoclave de classe B. Isso inclui
materiais porosos, produtos em bolsas, têxteis e canulados, como pinças, turbinas e pontas.
Os "big small sterilizers" possuem dispositivo para realizarem pressão negativa, com o fim de

retirar bolhas de
ar de dentro da
câmara de inox,
antes da fase de
esterilização e se-
cagem a vácuo
depois da esterili-
zação.

Autoc l a v e sAutoc l a v e sAutoc l a v e sAutoc l a v e sAutoc l a v e s
Classe N - GravitacionaisClasse N - GravitacionaisClasse N - GravitacionaisClasse N - GravitacionaisClasse N - Gravitacionais

Já as autoclaves da classe N são compactas e destinam-se à esterilização de materiais sim-
ples e desembalados. A letra "N" vem de 'naked' da expressão "naked solid products" (produtos
sólidos "nus"). Portanto, essas autoclaves não podem ser usadas para esterilizar tecidos, cargas
porosas, itens como canulados ou mesmo produtos em envelopes, pois os ciclos não possuem
as características certas para passar em testes físicos específicos. Outra fraqueza potencial
dessas máquinas de Classe N é que a penetração de vapor necessária não pode ser garantida

por não haver pulsos de
vácuo suficiente. Em ou-
tras palavras, as auto-
claves classe N traba-
lham somente com pres-
são positiva; por não
possuírem dispositivos
geradores de vácuo não
têm a possibilidade de re-
alizar vácuo.

Autoclaves Classe SAutoclaves Classe SAutoclaves Classe SAutoclaves Classe SAutoclaves Classe S
Finalmente, a Tipo S que abrange todos os outros tipos de autoclaves. Essencialmente, é

uma classe intermediária entre as autoclaves do Tipo N e do Tipo B e suas características não
são definidas por nenhum padrão. Se não são nem N e nem B, podem ser classificadas como S.
Simplesmente são S porque têm características próprias e dependem de como são feitas. So-
mente os fabricantes podem fornecer detalhes de seus recursos de desempenho, que são esta-
belecidos por testes específicos.

ConclusãoConclusãoConclusãoConclusãoConclusão
Concluindo, a máquina mais adequada para a prática odontológica é uma autoclave de

Classe B, porque oferece maior flexibilidade e é adequada para uma ampla gama de configura-
ções. Embora sejam pequenas (small), as autoclaves da Classe B podem oferecer excelente (big)
desempenho, eficiência imbatível e os mais altos padrões de segurança possíveis. Seus pontos
fortes notáveis incluem o manuseio fácil, graças ao seu design ergonômico e economia devido
ao baixo consumo de energia. As autoclaves Classe B, fáceis de usar, são ideais para uma
esterilização com segurança, além da rapidez e economia de energia.

Dr. Fernando Bustamante - Especialista em Biossegurança

OOOOOrigem da classificação rigem da classificação rigem da classificação rigem da classificação rigem da classificação B,N,SB,N,SB,N,SB,N,SB,N,S
para Apara Apara Apara Apara Autoclavesutoclavesutoclavesutoclavesutoclaves
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DrDrDrDrDr. Artur R. Artur R. Artur R. Artur R. Artur Rocha Martini ocha Martini ocha Martini ocha Martini ocha Martini CRO 43 329CRO 43 329CRO 43 329CRO 43 329CRO 43 329

Cátia Janjácomo Martini Cátia Janjácomo Martini Cátia Janjácomo Martini Cátia Janjácomo Martini Cátia Janjácomo Martini CRO 88 615CRO 88 615CRO 88 615CRO 88 615CRO 88 615

Clínica Geral - EndodontiaClínica Geral - EndodontiaClínica Geral - EndodontiaClínica Geral - EndodontiaClínica Geral - Endodontia

Rua Rui Barbosa, 1296- Centro - Rib Preto-SPRua Rui Barbosa, 1296- Centro - Rib Preto-SPRua Rui Barbosa, 1296- Centro - Rib Preto-SPRua Rui Barbosa, 1296- Centro - Rib Preto-SPRua Rui Barbosa, 1296- Centro - Rib Preto-SP
Fone (16) Fone (16) Fone (16) Fone (16) Fone (16) 3628 63303628 63303628 63303628 63303628 6330

Rua DrRua DrRua DrRua DrRua Dr. João P. João P. João P. João P. João Palma Guião, 715alma Guião, 715alma Guião, 715alma Guião, 715alma Guião, 715
Alto da Boa VistaAlto da Boa VistaAlto da Boa VistaAlto da Boa VistaAlto da Boa Vista

Fone 16 Fone 16 Fone 16 Fone 16 Fone 16 3635 63203635 63203635 63203635 63203635 6320

A maior vitrineA maior vitrineA maior vitrineA maior vitrineA maior vitrine
da Odontologia regionalda Odontologia regionalda Odontologia regionalda Odontologia regionalda Odontologia regional

Para anunciar:Para anunciar:Para anunciar:Para anunciar:Para anunciar:

16 16 16 16 16      99135 954099135 954099135 954099135 954099135 9540

Indica. Seja indicado.Indica. Seja indicado.Indica. Seja indicado.Indica. Seja indicado.Indica. Seja indicado.
Eis alguns especialistas

 nesta vitrine

Alugo sala/consultórioAlugo sala/consultórioAlugo sala/consultórioAlugo sala/consultórioAlugo sala/consultório
por diapor diapor diapor diapor dia

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-
mínio (SECRETÁRIA , luz, água, WIFI, .... )

Centro ou Vila Seixas.Centro ou Vila Seixas.Centro ou Vila Seixas.Centro ou Vila Seixas.Centro ou Vila Seixas.
(16) 99161 9098 Igor(16) 99161 9098 Igor(16) 99161 9098 Igor(16) 99161 9098 Igor(16) 99161 9098 Igor

AlugAlugAlugAlugAlugo sala por período e/o sala por período e/o sala por período e/o sala por período e/o sala por período e/
ou consultório por porou consultório por porou consultório por porou consultório por porou consultório por por-----

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

TTTTTel: 36360391/997425095- Marliel: 36360391/997425095- Marliel: 36360391/997425095- Marliel: 36360391/997425095- Marliel: 36360391/997425095- MarliFone       16  Fone       16  Fone       16  Fone       16  Fone       16  99797 901799797 901799797 901799797 901799797 9017
Email: endoclinica@gmail.comEmail: endoclinica@gmail.comEmail: endoclinica@gmail.comEmail: endoclinica@gmail.comEmail: 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, 1809Rua Conde Afonso Celso, 1809Rua Conde Afonso Celso, 1809Rua Conde Afonso Celso, 1809Rua Conde Afonso Celso, 1809
Jardim AméricaJardim AméricaJardim AméricaJardim AméricaJardim América

16  99135 9540

Indica. Seja indicado.Ou
anuncie seu produto,

Maior vitrine odontológica regional
 nesta vitrine

Anuncie!

16  99135 9540

Indica. Seja indicado.Ou
anuncie seu produto,

Maior vitrine odontológica regional
 nesta vitrine

Anuncie!
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Vem ai o CROPI lives solidário
FIQUE ANTENADO

Os planos de saúde e a Covid-19: oOs planos de saúde e a Covid-19: oOs planos de saúde e a Covid-19: oOs planos de saúde e a Covid-19: oOs planos de saúde e a Covid-19: o
momento não permite imprmomento não permite imprmomento não permite imprmomento não permite imprmomento não permite improvisosovisosovisosovisosovisos

Acompanhe todos os temas de Harmonização Orofacial, Pério – Implante e Reabilitação Oral
e Estética; Dias 15 e 16, 22 e 23 e 29 e 30/06, a partir das 19h30 até às 22 horas

Contagem regressiva para o
CROPI Lives Solidário. Serão três
semanas consecutivas deste en-
contro virtual.O Cropi Lives é
um movimento social/científico
em prol da Odontologia , que
em conjunto com a diretoria do
evento,  professores renoma-
dos, empresas do setor,  enti-
dades de classe e conselhos, visa
reinserir a Odontologia, aliada
a novas ações tecnológicas,a
patamares merecedores. Na Odontologia os cirurgi-
ões - dentistas sempre estiveram preparados e agora
mais do que nunca, reforçaram os padrões nas  ques-
tões da biossegurança respaldados em sistemas tec-
nológicos  eficientes e normas técnicas estabelecidas
pelos órgãos competentes. Nos dias 15 e 16 de junho,
as lives serão sobre Harmonização Horofacial -  HOF.
Nos dias 22 e 23, você acompanha tudo sobre Pério
– Implante. E nos dias 29 e 30, os temas serão volta-
dos para a Reabilitação Oral e Estética. Segundo o pre-

sidente do comitê do CROPI. Prof. Dr. Ronaldo Silva,
"elaborar o CROPI Lives Solidário teve como objetivo
proporcionar a classe,  que os temas da grade científi-
ca propostos pudessem ser vistos e acompanhados vir-
tualmente pela dentistas e  pelos cropianos, que há anos
acompanham o congresso".

O Cropi On Line Solidário será transmitido exclusi-
vamente para os inscritos no site, pelo link:
inscricao.cropi.com.br“Está chegando. Confira e par-
ticipe!

A Covid-19 atinge a todos e promove uma turbu-
lência que reverbera nas esferas da saúde, social, eco-
nômica e jurídica. O termo pandemia se tornou uma
palavra de uso cotidiano e a incerteza nos acompa-
nha. Apesar das controvérsias nos mais variados cam-
pos, há razoável consenso de que o cenário é comple-
xo e soluções improvisadas não dão conta dos pro-
blemas que estão postos.

Em relação aos planos de saúde, as repercussões
abarcam a dificuldade de pagamento, extinção do con-
trato por atraso nas mensalidades, reajustes e trata-
mentos. Nesse sentido, o projeto de lei n. 1117/2020,
em trâmite na Câmara dos Deputados, propõe a alte-
ração da Lei dos Planos de Saúde para, "enquanto du-
rarem os efeitos do Estado de Calamidade Pública",
vedar o reajuste das mensalidades, bem como proibir
o cancelamento de contratos por atrasos de até 90
dias.

O projeto de lei, em resumo, transfere integralmen-
te às operadoras o impacto da Covid-19, sem avalia-
ção de custos ou riscos. Em contraste com a impor-
tância do tema, o projeto não apresentou nenhum
estudo técnico ou cálculo de impacto. Como se fosse
possível resolver um problema dessa magnitude em
um passe de mágica, a iniciativa legislativa não levou
em conta o caixa das operadoras, nem o impacto da
natural redução dos clientes na crise. Ignorou tam-
bém a diversidade de porte das operadoras.

Outra questão relevante está na má redação do
art. 15-B, que aqui transcrevo: "As empresas Opera-
doras de Planos de Assistência à Saúde ficam proibi-
das, pelo prazo de noventa dias, de procederem à sus-
pensão ou rescisão unilateral dos contratos dos Pla-
nos Privados de Assistência à Saúde, em virtude do
não-pagamento das mensalidades pelos consumido-
res, enquanto durarem os efeitos do Estado de Cala-

midade Pública (...)".
A truncada redação permite duas interpretações.

Na primeira compreensão, a operadora estaria obri-
gada a manter as coberturas, mesmo sem receber por
90 dias. Esse prazo poderia ser invocado mesmo com
o fim do distanciamento social, já que o critério da lei
é "enquanto durarem os efeitos" do coronavírus, sem
especificar quais. Deixa-se a operadora sem parâme-
tros, e sem receber.

Uma segunda leitura, ainda mais preocupante, é
no sentido de que as pessoas e empresas poderiam
simplesmente não pagar o plano de saúde "enquanto
durarem os efeitos do Estado de Calamidade Pública".
Exemplifico: uma empresa que demore um ano para
recuperar seu volume de vendas poderia ficar todo esse
período sem pagar, já que os efeitos ainda estão pre-
sentes. Ambos os cenários são inviáveis.

Em qualquer das interpretações, o projeto autori-
za a suspensão total do pagamento da mensalidade
do plano, por ao menos 90 dias, sem prever nenhuma
contraprestação ou garantia às operadoras; nem mes-
mo retirou-se do benefício os planos odontológicos,
os quais sequer guardam relação com a Covid-19.

A finalidade do projeto de lei de "garantir a manu-
tenção dos contratos de Assistência Privada à Saúde"
é um desejo comum a todos. As soluções, contudo,
não podem se resumir a criar uma enorme bola de
neve de dívidas, que terminará por extinguir os con-
tratos de plano de saúde, seja porque as pessoas não
conseguirão pagar seus débitos, seja porque as ope-
radoras deixarão de existir.
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A Secretaria de Estado da Saúde estabeleceu aten-
dimento virtual para quem quer parar de fumar e conta
com o SUS, neste contexto da pandemia do novo co-
ronavírus. No total, 6.910 tabagistas estão em tra-
tamento com suporte online de especialistas de 1.467
unidades credenciadas no Programa Estadual de Con-
trole de Tabagismo. No Dia Mundial Sem Tabaco (31
de maio), a pasta elenca as atividades focadas nestes
pacientes.

Contando com aplicativos de mensagens e vídeos,
a estratégia permite a continuidade da assistência que,
antes era feita presencialmente nos serviços ligados
ao Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Outras
Drogas (Cratod).

Esses novos fluxos de atendimento entraram em
vigor desde o mês de abril com o objetivo de reduzir a
transmissão da COVID-19 e, ao mesmo tempo, cui-
dar do paciente tabagista que quer abandonar o ví-
cio. Todas as unidades vinculadas ao programa foram
orientadas a fazer uso da tecnologia virtual.

“Em meio à pandemia do coronavírus, enfrentamos
os desafios do isolamento social ao mesmo tempo em
que trabalhamos na conscientização das pessoas, prin-
cipalmente jovens, a não ceder às influências aos ca-
nais digitais de produtos que remetem a novas formas
de consumo de tabaco", explica Sandra Marques, co-
ordenadora do Programa Estadual de Controle de Ta-
bagismo. “Manter os atendimentos a esses pacientes é
essencial, por isso desenvolvemos uma estrutura orga-
nizacional de modo com que os tratamentos agora
aconteçam online”, alega.

A medida tem caráter temporário e emergencial vi-
sando à prevenção da doença, evitando deslocamen-
tos e aglomeração de pessoas num mesmo ambiente.

Nos últimos cinco anos, cresceu mais de sete ve-
zes o número de unidades ligadas ao Programa Esta-
dual de Controle de Tabagismo – eram apenas 200
em 2015. Só no ano passado, 44.237 fumantes pas-
saram por tratamento.

TTTTTabagismo e COabagismo e COabagismo e COabagismo e COabagismo e COVIDVIDVIDVIDVID-19-19-19-19-19
Os atendimentos virtuais para tabagistas nas uni-

dades do programa foram definidos conforme medi-
das de saúde pública de prevenção à disseminação do
vírus e, também, porque fumar aumenta o risco de
complicações de dezenas de doenças – em especial as
cardiovasculares e respiratórias. Levando em conside-
ração que o novo coronavírus é respiratório, pesso-
as que fumam devem tomar cuidados redobrados, pois
o tabagismo pode provocar doenças de risco para
infecções da COVID-19.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde
(OMS), o tabaco causa diferentes tipos de inflamação
e prejudica os mecanismos de defesa do organismo.
Fumantes têm um risco de duas a quatro vezes maior
de contrair doença pulmonar pneumocócica invasi-
va, associada à alta mortalidade. Além disso, o risco
de Influenza é duas vezes mais alto e mais grave em
tabagistas, em comparação aos não fumantes. No
caso da tuberculose, fumantes têm duas vezes mais
chance de contrair a infecção, sendo quatro vezes
maior o risco de óbito.

“O tabagismo pode causar um comprometimento
da capacidade pulmonar e prejudicar o sistema respi-
ratório. Segundo estudos, um fumante tem 14 vezes mais
chances do que um não fumante de desenvolver os sin-
tomas mais severos da COVID-19”, alega Marques. "O
Dia Mundial Sem Tabaco nos faz lembrar a importân-
cia da cessação do tabagismo como medida efetiva
de melhora na qualidade de vida e prevenção de vá-
rias doenças", finaliza.
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Reinaldo Oliveira
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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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EM MOVIMENTO

Com um olhar peculiar sobre a nova
realidade com a COVID 19, mas man-
tendo seu otimismo, tanto como ser
humano e quanto como profissional,
Marcelo Rodrigues Alves comemorou os
seus 50 anos, como ele mesmo diz, " da
melhor maneira possível”, numa LIVE
festiva no Instagram, de 3 horas de du-
ração, com muita música e a participa-
ção de pessoas de sua grande estima.
O cenário foi produzido especialmente
para o aniversário.

"Foi uma noite muito feliz. Na primei-
ra parte fizemos um painel com pessoas
muito queridas, no qual fiz um agrade-
cimento a todos pela participação em
minha vida. Depois na segunda parte,
participaram da Live, Paulo Alves de Oli-
veira Jr., Lisete e Paulo Neto. Trouxemos,
para a Live, alguns amigos músicos: Pau-
linho Brasília - ex dono do Bar Mania,
os professores Paulo Quagliatto de Uber-
lândia, Paulo Vinicius Soares, Breno
Montalverne, de São Luís do Maranhão
e o Dr. Robson Ribeiro, de Ribeirão Pre-
to. Fizemos um som gostoso, tocando vi-
olão e cantando, celebrei os meus 50
anos. Foi muito bom, temos de celebrar a
vida", conta Marcelo Alves, ressaltando
ser esse um legado legado legado legado legado que fica perante a
Covid 19.

"Eu sempre sou muito otimista quanto
a melhora do ser humano, especialmen-
te para aqueles que entenderem que esse
momento de dificuldades nos torna mais
fortes, demanda mudança para se adap-
tar e que com criatividade poderemos me-
lhorar o futuro. Esse é nosso objetivo e,
para isso, é preciso ter un olhar mais aten-
to voltado para o aprendizado, visuali-
zando o que a vida nos ensina com os
acontecimentos que nela ocorre", diz Mar-
celo Alves.

 Odontologia e mercadoOdontologia e mercadoOdontologia e mercadoOdontologia e mercadoOdontologia e mercado
Profissionalmente, nos últimos 70

dias, seguindo determinações de distan-
ciamento social, as orientações sanitá-
rias e com criterioso dos EPIs de acordo
com as determinações do Ministério da
Saúde, da Secretaria Estadual e Munici-
pal da Saúde, atendeu na clínica MC Pre-
miere, apenas os casos de urgência e
emergência, deixando os eletivos para de-
pois. O tempo liberado com isso tem

usado para estudar e participar das ati-
vidades digitais. "Apesar de estarmos ten-
tando, via internet, manter o contato com
amigos e familiares, houve uma diminui-
ção no relacionamento social", diz.

Quanto as atividades acadêmicas,
,houve a necessidade de ser reinventado
de forma rápida e adotar o ensino a dis-
tância, as resistências, mais que nunca,
foram quebradas. " Fizemos cursos com
cargas horárias de 4, 8 e 16 horas, tam-
bém produzimos cursos na plataforma de
ensino à distância, e intensificamos as li-
ves focadas no ensino". diz ele.

Segundo o cirurgião-dentista, a
Odontologia vai sentir muito os efeitos
econômicos deste período de paraliza-
ção de atividades, a maioria dos empre-
sários e profissionais liberais, em todos
os seguimentos, teve  uma expressiva
diminuição do faturamento.  No setor
Odontológico houve  até o fechamento
de uma grande indústria no país. Sali-
enta, que embora a maioria saiba que
com cada um fazendo a sua parte a su-
peração é mais rápida, observa existir
uma certa dificuldade em seguir uma
disciplina e pensar no coletivo, sendo   o

individualismo muito presente. " Basta
tomar como exemplo o uso das másca-
ras e as atitudes dos cidadãos, metade
das pessoas não usam" comenta.

De acordo com Marcelo Alves, na
odontologia deve haver mudanças, num
primeiro momento com a Biosseguran-
ça ocupando um espaço maior nos con-
sultórios e clínicas de Odontologia, e
depois com a escassez de recursos e pa-
cientes, será mais importante que nun-
ca fazer uma boa  gestão das clínicas e
consultórios.

 "Teremos de nos envolver no proces-
so de reconstrução, que deverá ocorrer
nos próximos 18 meses, para voltarmos
ao normal ou um novo normal. As ações
de saúde pública e a resposta da popu-
lação para o controle da pandemia, vão
direcionar as atividades econômicas",
conclui.
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AlvesAlvesAlvesAlvesAlves

01/06
Lucas Flausino Rocha
02/06
Daniela de Biagi Freitas
Marilena Chinali Komesu
03/06
Marina de Campos Esquivel
04/06
Gustavo Palma Nogueira
Jorge Luiz Jacob Liporaci Jr.
05/06
Antonio José Borin Neto
Theobaldo Ponde Neto
06/06
Ana Vitória Vechini Sant'ana Santos
Marcio Inada
Sandra Valeria Rancan
07/06
André Mafra Brienza
08/06
Bruna Junqueira Correa
Humberto A. Resende Vianna

09/06
Jaime Augusto Cerveira
10/06
Juliana Faquim Assad Lima
11/06
Karen Christine Ramos Godoy
12/06
Elaine Angélica de Souza Coronatto
Arthur Vinicius de Mello Salomão
13/06
Solange Baranowski de Pádua Lou
renço
Cristiane Pilagi Neves de Oliveira
Lilian Michelman
14/06
Ettore Monferdini
15/06
Deise Silva
João Cesar S. Camargo
Juliano Gonzaga Facioli
Ricardo Alexandre Junqueira Calzza
ni

16/06
Ana Vitoria Vecchini Sant'Ana
 Santos
Antonio Francisco Fernandes Sá
Batista
Isabella Minervino Barichello
17/06
18/06
Marielle Maria de Carvalho
Iara Turati de Souza
Rossana Pereira de Almeida Antu-
nes
19/06
Helena Yuri Nishinari
Rosana Mastrofrancisco
Tatiana Lopes da Silva Gonçalves
Thiago Donizete da Silva
20/06
Enoch Garcia Leal Neto
21/06
André Luis Bizio
Cláudia Rogeria Abrão de Toledo

22/06
Silvana Issa Chodraui
24/06
Vitória Monferdini Rupolo
25/06
Danilo Zaparolli
Lucia Helena Encinas Barticci Liboni
26/06
Sergio Neuppmann
Ederaldo Luiz Veronese
Vivian Vicentin Massoni

28/06
Alexandre Bonini
Andre Marcelo P. Minto
Ricardo Cardoso Ferreira da Rosa
Ligia Gabrielle Sanches
29/06
Denise Stefani Eliseu Cabral
30/06
Vagner Eduardo Visentainer

Motivos não faltam para comemorar em 2020Motivos não faltam para comemorar em 2020Motivos não faltam para comemorar em 2020Motivos não faltam para comemorar em 2020Motivos não faltam para comemorar em 2020
ANIVERSARIANTES

Lives com grandes profissionais da Odontologia Estética

Tocando e cantando, fizeram  muito som gostoso.
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