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Retomadas as aulas presenciais na Escola de
Aperfeiçoamento Profissional da APCD-RP
Alguns cursos retomaram as aulas
teóricas presenciais na APCD-Ribeirão
Preto. Outros retomam em outubro,
quando a entidade volta ao "novo" normal com a realização dos procedimentos
clínicos. Para isso, a estrutura física está
passando por adequações para receber
todos com segurança,neste tempo de
pandemia: professores, associados, pacientes e parceiros.
Entre as adequações feitas, a instalação dos exautores na recepção, divisórias
longas de vidro entre os equipos na clínica, 6 exautores e 6 esterilizadores de ar.
Página 2

Candidaturas:disponível
Sistema de informações
Para obter informações sobre os candidatos registrados em todo o Brasil a população pode acessar o DivulgaCandContas.
Selecionado o nome do candidato, é possível terá o seu número, partido, composição da coligação que o apoia (se for
o caso), nome que usará na urna, grau
de instrução, ocupação, site do candidato, limite de gasto de campanha, proposta de governo, descrição e valores
dos bens que possui, além de eventuais
registros criminais.

“O tempo maior nos fez ampliar e aprofundar ainda mais a parte teórica do programa do Curso, isso foi muito bom”,
afirma o prof. Dr. Rafael Faeda, do Curso de Aperfeiçoamento em Implantes osseointegrados. A turma entusiamada com o
retorno das aulas presenciais no Hands On na EAP da APCD-Ribeirão Preto.

Especialização em HOF

Atuação ética do cirurgião-dentista é valorizada em Campanha

Página 5

Tratamento gengiva
OMS alerta que 90% da população
mundial sofre com problemas na gengiva. Tratamento do sorriso gengival,
cuja causa mais frequente são os maus
hábitos, é importantíssimo para acabar
com a insatisfação de muitos com o próprio sorriso.
Página 6

Veja mais!
ARTIGOS
Reflexos da Pademia na Odontologia
Artigo da profa. Dra.Maria
Cristina Borsatto
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WALDOMIRO PEIXOTO
Sobre o Dia Internacional do Idoso.
Viver cada fase da vida em plenitude.
Página 5

CIENTÍFICO
Estabilidade no Pós-tratamento
Ortodôntico
Página 10

Alunos do Curso de Harmonização Orofacial participaram de aula presencial,
no final de setembro, ministradas pelo mestre, prof. Dr. Levy Nunes. Entre as abordagens: fio Silhoute, “Bichectomia e Lip lifting, além de hands on.

A campanha “Sem ética, sem
estética”foi lançada no dia 22 de setembro. A iniciativa é fruto de uma
ação integrada de todos os Conselhos
Regionais do país, incluindo o Conselho Regional de Odontologia de São
Paulo (CROSP), com o apoio do Conselho Federal de Odontologia (CFO). O
objetivo é promover a valorização da
atuação ética do cirurgião-dentista, levando esclarecimento sobre o exercício legal da profissão.
Pág.5

Dia do Dentista: mais que nunca
um estímulo a reflexão
Inseridos neste contexto denominado " novo normal", se referindo a
mudança de hábitos, conduta e
procedimentos, para fazer frente aos
riscos impostos pelo Covid 19, no
Dia do Dentista, o profissional de
Odontologia renova seu compromisso
de promover saúde, externando seu
sentimento de gratidão por estar
“vivo” e atuando na Odontologia,
para a maioria, uma “paixão”.

Grade de Cursos

Página 6

.C
.Cursos de aperfeiçoamento e pósgraduação nas várias especialidades da
Odontologia da Escola de Aperfeiçoamento da APCD-RP. Retomadas as aulas presenciais.
. Entr
eV
ista com o prof. . Antônio
EntreV
eVista
Borin Neto, coordenador do Curso de
Ortodontia.
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ARTIGO
OS REFLEXOS DA COVID 19
NA ODONTOLOGIA
Desde o início do ano estamos vivendo uma situação prevista por alguns visionários, mas
inusitada do ponto de vista prático e real da vida humana, para
os nascidos após a década de 20.
Em meados de março, as aulas
nas Escolas e Universidades foram interrompidas no modo presencial, e uma nova rotina virtual, muitas vezes assustadora, foi
a alternativa viável. Consultórios odontológicos deveriam permanecer fechados em função da
alta transmissibilidade do coro- Dra Cristina Borsatto
Profa.da FORP/USP
navírus SARS-Cov-2. Mas até
quando?
E os meses foram passando, o número de contaminados
aumentando absurdamente, e o número de mortes no Brasil e
no mundo, sendo acompanhados diariamente, mostrado e sentido muitas vezes, como tratando-se de números apenas, e
não de vidas perdidas. Os reflexos desta pandemia têm sido
observados e constatados em todas as áreas, e não seria diferente na Odontologia. Alguns profissionais clínicos podem
expor com maior precisão estes reflexos em sua vida diária,
que não é o meu caso, como professora universitária que sou.
O que posso compartilhar é a minha experiência na Universidade durante este período.
Após o dia 17 de março, com as atividades clínicas e aulas
teóricas suspensas presencialmente, uma rotina nunca antes
vivenciada foi instalada. Inicialmente, até o final do primeiro
semestre, foram muitas novidades: montar aulas gravadas ou
então ministrar aulas síncronas, nas quais é possível uma interação entre o professor e os alunos em tempo real, uma vez
que estão ao mesmo tempo no mesmo ambiente virtual. Google meet, Zoom, StreamYard somam-se às novidades. Bancas
de qualificações, dissertações, teses, TCCs, aulas em cursos de
graduação, pós- graduação, especialização, eventos científicos... tudo online!!! Ia me esquecendo das inúmeras reuniões...
tudo online!!! As correções de teses e a elaboração de novos
projetos puderam ser muito mais rapidamente finalizados.
Como não estamos presencialmente na Universidade,
pode-se ter a falsa impressão de que os professores não estão
produzindo ou trabalhando, no entanto, posso afirmar, assim
como, a maioria dos professores em home office que trabalhamos muito mais ainda neste formato. No segundo semestre,
passado o susto da adaptação à nova rotina, continuamos com
as aulas virtuais. Pesquisas em relação ao aproveitamento das
aulas teóricas online com alunos de graduação foram realizadas, sendo obtidos resultados favoráveis, o que dá embasamento para que esta nova tendência seja considerada e praticada como um "novo normal". Em janeiro, iniciarão as clínicas
de reposição deste ano, sendo que as aulas continuarão provavelmente sendo ministradas virtualmente. Muitas adaptações serão realizadas para esta volta. Uma comissão de Biossegurança elaborou um manual de Biossegurança que deverá ser
seguido rigorosamente, quando iniciarem as clínicas. Um menor número de alunos e de pacientes nas clínicas, respeitando
todas as normas de prevenção de contaminação, de biossegurança já utilizadas serão intensificadas e reforçadas. Uma comissão de planejamento para a volta aulas foi criada na FORPUSP para auxiliar funcionários, docentes e alunos com vídeos
informativos e instrutivos para capacitar todas as pessoas a se
protegerem, assim como, protegerem seus pacientes.
Enfim, muitos foram os reflexos em todos os ambientes de
trabalho, no entanto, sempre é possível enxergar todo acontecimento por ângulos diferentes. Apesar da tristeza por vivenciar este momento difícil para o planeta, com 1 milhão de mortes
pela COVID 19, a solidariedade, a compaixão, e a capacidade
do ser humano de se reinventar são marcantes e louváveis.
Aguardemos a vacina tão desejada para podermos voltar a ser
como sempre fomos, seres sociáveis, afetuosos e livres para os
reencontros tão esperados!!!

EDITORIAL
Tempo de reflexão e solidariedade
Estamos de volta, nada melhor do que este convívio, olho
no olho, muito além do repassar conhecimentos, discutir e
aperfeiçoar técnicas, trocar energias. Nada substitui essa dinâmica, antes tão natural na prática clínica em nossos cursos, que só depois destes 6 meses com o distanciamento
social devido a Covid 19, passou a ser valorizada devidamente. Entretanto, por outro lado as abordagens teóricas feitas
por aulas on line se revelaram um meio eficaz para tornar
acessível o ensino, permitindo, inclusive, aprofundar conhecimentos. Além disto, este ano de 2020 foi o meio que permitiu manter os cursos em andamento.
Há quem diga que nada será como antes, controvérsias a
parte, o que temos convicção é que as experiências vividas e
o aprendizado através delas, será um grande legado que levaremos deste período tão atípico. As perdas são as mais
diversas, quem experimentou apenas a econômica, foi um
privilegiado.
Alguns se mantiveram ativos, outros não, estão retomando agora, com riscos menores e aprovação das autoridades de saúde e, o importante neste presente um pouco mais
promissor, é atuar conscientes da importância das ações preventivas para preservar a saúde de todos no cotidiano de
nosso consultório, a si mesmo, os atendentes, os pacientes e
fornecedores de produtos e serviços.
Para isso, é fundamental cuidar de cada detalhe na rotina
do consultório, entre outras coisas que sempre fizeram parte
de nosso dia a dia, mas que a partir de agora é preciso estar
mais atento como a conduta das pessoas, a biossegurança,
ao ambiente, ao uso e manuseio correto dos EPIs.
Aqui na APCD-Ribeirão Preto, na segunda semana de
setembro, pudemos começar alguns cursos com aulas presenciais, outros as mantiveram ainda pela Internet e deverão
voltar já com as horas aulas práticas, com atividades clínicas,

o que deve ocorrer ainda
neste mês de outubro.
Todos nós, diretores, professores, funcionários estamos entusiasmados, no
sentido amplo da palavra,
e agradecidos pelo privilégio de poder caminhar e
crescer juntos, cada um
com seu dom e capacidade, rumo a um futuro melhor, neste espaço da
APCD-Ribeirão Preto. Não
por acaso, neste mês, marDr. Regis Peporini
cado por fatos históricos na
Presidente
Odontologia e no qual é
da APCD-RP
comemorado o Dia Mundial do Dentista no dia 3, o Dia do Nacional Dentista, dia 25.
Todo ano, muitas confraternizações, campanhas e reflexões sobre os desafios, avanços, conquistas e anseios da classe.
E, embora tenhamos em nosso DNA essa paixão pela Odontologia e esse gosto pelas festividades, neste outubro de 2020,
no Dia do Dentista, com o mesmo orgulho de sempre pela profissão e pela contribuição que temos dado para a preservação da
saúde de nossos pacientes em tempo de pandemia, só nos resta
agradecer por estarmos vivos e ativos, nos solidarizando com os
colegas que perderam pessoas queridas.
Diante dos desafios que exigem cada vez mais de nós, continuemos sempre nos aperfeiçoando e atualizando, para podermos seguir com profissionalismo e fé neste "novo normal" passando confiança para todos aqueles que nos confiam a sua saúde. Abraço a todos,
Regis Peporini.

DIA INTERNCIONAL DO IDOSO

Viver cada fase da vida em plenitude.
Sim, é possível viver na plenitude cada fase de nossas
vidas. A vida é um direito de TODOS e em PLENITUDE, em
todas as suas fases. É um direito natural! Respeitar o idoso e
contribuir para criar condições de vida com dignidade natural
é uma atitude para com o próprio futuro, algo como "eu sou
você amanhã".
A cidadania e a dignidade da pessoa humana são 2 fundamentos que estão consignados no Estatuto do Idoso do Brasil, conforme Lei 10.741 de 1º de outubro de 2003. Em seu
artigo 8º reza que "o envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção um direito social...".
O que deveria ser um direito natural passa a ser previsto
no Estatuto do Idoso, porque nem sempre a Terceira Idade
tem sido tratada pela nossa sociedade com dignidade e sua
cidadania nem sempre tem sido respeitada. A cidadania é a
condição de quem possui direitos civis, políticos e sociais, e
garante a participação na vida política da sociedade onde nasceu, se desenvolveu e se aculturou.
Por força de lei, o Estatuto prevê os direitos à vida, à proteção, à saúde, ao trabalho, à previdência social, à educação,
à cultura, ao lazer, à moradia, ao voto, a ser votado e ao livre
ir-e-vir em todos os segmentos sociais. Em tese, o que é natural precisaria de legislação? A lei tem sido cumprida? São pontos que merecem a reflexão de cada um de nós, inclusive da
própria Terceira Idade. O Estatuto representa um avanço sociojurídico de grande valia na defesa dos direitos da população
idosa, pontualmente acima dos 65 anos, mas na prática há
muito a fazer, porque precisa fazer parte da cultura de todos
nós.
O envelhecimento é a maior conquista do nosso século.
No mundo todo, inclusive no Brasil, a participação ativa
de uma imensidão de cidadãos acima de 65 anos é bastante
evidente, principalmente resultado dos avanços da Ciência da
Saúde e do ganho na longevidade das pessoas, com qualidade
de vida, produtividade e indispensável experiência com sabe-

doria.
O Brasil hoje é um país
com população de idosos
acima de 15 milhões. A longevidade atingiu a média de
75 anos, com perspectiva de
chegar aos 90 anos nos
próximos 30 anos. As Ciências da Saúde têm tido
avanços consideráveis e são
responsáveis diretas pelo
aumento dessa longevidade.
Waldomiro Peixoto
Na Odontologia, por Consultor Técnico Woson
exemplo, o surgimento dos
implantes osseointegrados
de titânio provocaram uma
revolução na saúde geral dos pacientes, com especial impacto
na população de terceira idade. Aqueles que, por algum motivo, perderam seus dentes, hoje podem tê-los de volta. A
saúde bucal é fator fundamental na saúde física geral das pessoas, além da preservação ou resgate da autoestima, autoconfiança, saúde mental e inclusão social.
Uma sociedade justa e igualitária não pode prescindir do
sentimento e da prática da equidade social, que deve enraizar-se em sua estrutura social mais profunda e essencial até
fazer parte de sua cultura.
Na raiz da dignidade humana está a qualidade de vida e o
respeito com que todos devem ser tratados, independentemente da idade em que se encontre, os idosos inclusive.
A Woson é uma empresa que traz consignados em sua
missão, visão e valores a contribuição para a qualidade de
vida, a segurança e o bem-estar a todos, estando no centro de
tudo a pessoa humana.
Woson. Nós praticamos saúde!
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ESTÍMULO A REFLEXÃO
DIA DO DENTISTA

Outubro: marcante na história da Odontologia
03 de outubro - Dia Mundial do Dentista . 25 de outubro - Dia do Cirurgião-Dentista e Dia Nacional de Saúde Bucal.
Uma referência a datas históricas nos rumos da Odontologia mundial.
Outubro é o mês do Dia do Dentista, a
história mostra que esse sempre foi um mês
decisivo para a Odontologia mundial e nacional. Foi no dia 3 de outubro que surgiu o primeiro curso de formação para odontólogos,
em 1840, em Baltimore, nos Estados Unidos
da América, atualmente devido a isso, é comemorado o Dia Mundial do Dentista. Aqui
no Brasil, 25 de outubro é Dia Nacional da
Saúde Bucal e o Dia do Cirurgião-Dentista, data
em que, no ano de 1884, através de decreto,
foi criado os primeiros cursos de graduação
em Odontologia no Brasil, nos estados da Bahia
e Rio de Janeiro.
Essas datas provocam uma reflexão, todo
ano, sobre a importância da Odontologia e
das ações preventivas deflagrando campanhas
tanto pelas entidades odontológicas, que no
decorrer do mês de outubro, realizam muitas
ações para conscientizar a sociedade da im-

portância de manter uma boa higiene bucal e
da visita periódica ao profissional de Odontologia.
2020 - Mais que nunca, com a pandemia,
ocorrendo no mundo todo, no mês do Dentista, as reflexões sobre a atuação do profissional de Odontologia, sempre na vanguarda para
evitar a infecção cruzada, ganham maior proporção.
Entretanto, os recursos cada vez mais avançados da Biossegurança, assim como o uso de
mascaras, do álcool gel e o lavar as mãos frequente sempre fizeram parte da conduta dos
cirurgiões-dentistas, para coibir o contágio e
infecção cruzada. E hoje, com a Covid 19, mais
que nunca, fica evidenciada a importância de
ações simples e cotidianas no consultório
odontológico para preservar a saúde.
Diante desta nova realidade, em que todos foram inseridos neste contexto denominado " novo normal", se referindo a mudança
de hábitos, conduta e procedimentos, para
fazer frente aos riscos implícitos no convívio
com o Covid 19, neste Dia do Dentista, 25 de
outubro de 2020, o profissional de Odontologia, como fez anteriormente quando houve
necessidade, renova seu compromisso de promover saúde, aprimorando protocolos de biossegurança, cuidando e orientando seus pacientes para a prática de ações preventivas.
egis PPeporini
eporini - pr
esiDe acordo Dr
Dr.. R
Regis
presidente da APCD Ribeirão Preto
Preto, a regional reitera o compromisso de atuar em prol da
classe e a Odontologia.
"Neste ano de 2020, com a Covid 19, as
atenções estão voltadas, mais que nunca, para
a saúde e nós, cirurgiões-dentistas, estamos

“Estamos atentos ao compromisso de promover saúde”

“Sigamos firmes, dias melhores virão”

atentos ao compromisso de promover saúde. A
APCD-RP, como entidade de classe, continua
cumprindo o seu papel, disseminando conhecimentos e técnicas, num ambiente adequado ao
ensino, sempre com o objetivo de contribuir para
os avanços da ciência e para a promoção da
saúde da população", afirma o presidente.
Segundo Peporini, para isso a Regional
está readequando as suas instalações e clínica
para assegurar o convívio seguro de associados, funcionários, professores e pacientes em
tempo de pandemia.
Artur Rocha Martini - coordenador
a Divisão odontológica da Secretaria da
Saúde de Ribeirão Preto e tesoureiro
da APCD
-RP
APCD-RP
-RP, ressalta que o momento é para

todos se cuidarem, com boas práticas de saúde, cultivando hábitos saudáveis, cada um
buscando se manter ativo, dentro deste "novo
normal" e se preparando para um futuro ainda
melhor, quando tudo passar.
"Neste 25 de outubro vamos agradecer por
estarmos vivos e nos comprometer, ainda mais,
com essa ciência pela qual somos apaixonados, com o propósito de continuar promovendo
excelência em Odontologia, orgulhosos pela contribuição que estamos dando para superação
deste período de pandemia. Aos nossos companheiros que, de alguma forma, foram atingidos
por ela, nossa solidariedade. Sigamos firmes,
dias melhores virão", destaca Martini.

Cirurgiões-Dentistas atuam com protocolos rigidos,
orientando e estimulando a prevenção
Hoje, mais que nunca, existe um consenso entre os profissionais de Odontologia, independente da especialidade, que o cirurgiãodentista presta um serviço essencial, importantíssimo para a preservação da saúde. Salientam que mais uma vez, como em outras
ocasiões desafiadoras, tem demonstrado ser
altamente capaz para continuar atendendo,
mesmo em época de pandemia, sanando dor
e evitando, em muitos casos, consequentes
doenças sistêmicas.
Segundo integrantes da classe, o convívio
nos últimos meses, com a realidade tocante,
para muitos dolorida, com perdas irreparáveis
de familiares, amigos, pessoas da comunidade, amadas e admiradas por suas trajetórias,
torna esse mês de outubro sem o tradicional
foco nas realizações e vitórias, mas, ainda assim, fortalece a classe para enfrentar o que
vier no futuro.
Neste mês de outubro de 2020, no dia 3
no Dia Mundial do Dentista e 25 no Dia Nacional do Dentista e Dia Nacional de Saúde Bucal, ano de eleitoral, o foco é para a necessidade de democratização do acesso aos tratamentos odontológicos pela população em geral.
Para isso, são unanimes em reafirmar que
nestes tempos de enfrentamento de pandemia e eleição municipal, é fundamental escolher representantes capazes de promover a
justiça social e a melhoria do poder aquisitivo
da comunidade. Saúde é bem essencial .
Ribeirão Preto, Outubro de 2020

Tudo isso nos
leva a nos
conscientizamos que o
contato com o
ser humano faz
muita falta,
que o trabalho
preenche, dá
sentido para
continuar,
compensa tudo
isso, essa a
reflexão no Dia
do Dentista”
Para a cirurgiã-Dentista Edme Mello
Oliveira
Oliveira, as experiências vividas no decorrer
dos últimos sete meses, conduzem a uma reavaliação do que realmente importa para se
viver bem.
"Leva a maior aceitação do outro, dentro
de suas limitações e potencialidades, nos faz
exercitar a resiliência, deve conduzir ao desapego. Percebemos que podemos viver bem com
muito menos e a nos conscientizarmos que o
contato com o ser humano faz muita falta e que
o trabalho preenche, dá sentido para continuar,
compensa tudo isso, essa a reflexão neste Dia
do Dentista
Dentista", salienta ela.
Como especialista em Home Care, no decorrer do período atendeu e continua atendendo muitos casos de dor, fratura e próteses

desajustadas, muitos em consequência do estresse e do bruxismo, a maioria o domicílio,
acamados com Alzheimer, outros com dificuldade de locomoção, grande parte sem saber
da Pandemia. Entretanto, existem idosos mais
abuzadinhos, que não acreditam que vão ser
contagiados pela doença, os quais precisam
ser contidos.
"Muito difícil para eles entender certas mudanças como o não poder dar um abraço. Já os
mais jovens são mais resignados e disciplinados", revela Edme Mello.
Já o Cirurgião-Dentista Marcus AnSampaio, destaca que passado o imtônio Sampaio
pacto inicial e a surpresa de não poder trabalhar no início, apesar do fluxo no consultório
esteja sendo bem menor, atendeu muitos casos de urgência e emergência no decorrer do
período. Para isso, adotou protocolos ainda
mais rígidos e diferenciados, o que é uma exigência, especialmente para a parte cirúrgica.
Segundo ele, embora a maioria da população ainda não seja consciente disso, muitas
doenças sistêmicas são originadas na boca,
muitas podem acabar evoluindo, devido a falta do tratamento com o especialista em Periodontia. " Hoje existem comprovações científicas disto. A periodontite é uma delas",diz.
Em seu consultório cuidou para distanciar
o horário das consultas, para haver tempo
para desinfecção e ao mesmo tempo evitar

"Neste 25 de
outubro, reitero,
mais uma vez. o
orguho da
profissão e por
fazer parte desta
classe, que tem
feito a sua parte
para promover
saúde. Todos nós
cirurgiõesdentistas temos
essa paixão pela
Odontologia
contato entre pacientes, além disso, adequou
o ambiente para proporcionar maior ventilação a todos. Destaca que desde agosto o fluxo
no consultório tem sido maior, mas as pessoas revelam ainda terem muito medo, só indo
ao consultório quando não podem deixar para
depois.
O periodontista avalia que depois da vacinação se efetivar, haverá uma alta significativa
na demanda, compensando todo esse tempo
de procura represada.
Neste 25 de outubro,
outubro reitero mais uma
"Neste
vez o orgulho da profissão e por fazer parte desta classe, que tem feito a sua parte para promover saúde. Todos nós temos essa paixão pela
Odontologia. Sigamos em frente com otimismo",
conclui Sampaio.
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DEMOCRACIA

Eleições 2020 - faça a diferença, com escolha Clube de
consciente de seus representantes
Exercer o direito e dever de votar é a forma mais eficaz de manter a democracia.
Nenhuma eleição será como a de
2020 - a pandemia traz novidades e desafios aos Cento e quarenta e oito milhões de eleitores que irão escolher os
prefeitos e vereadores que assumirão os
Poderes Executivo e Legislativo de 5.568
municípios. Dentro de menos de dois
meses, os eleitores terão que escolher
prefeitos e vereadores. Uso obrigatório
de máscaras, biometria suspensa, ampliação no horário de votação e respeito à distância mínima de 1,5 m em eventuais filas estão entre as principais mudanças deste ano.
Hoje a sociedade em geral tem acesso irrestrito a jornais, revistas, rádios,
TV, internet e outras formas de comunicação. Com isso, tem meios para acompanhar o que está acontecendo na política e na saúde, seja na cidade, estado
ou país. Assim fica mais fácil se adequar
as mudanças e escolher candidatos que
realmente os representem e atuem para
o bem comum e ao mesmo tempo para
o progresso da cidade.
O voto é o meio de dizer sim ou não
ao que foi apresentado como proposta
de atuação. O voto é a forma de contestar ou aprovar as ideias e soluções,
o caminho para a realidade almejada na
sua comunidade, sua cidade. Exerça seu
direito, votando com consciência e fazendo a melhor escolha, para promover a melhoria de seu município.
TSE - O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, en seu pronunciamento
em rede nacional, no dia 26 de setembro, alertou para os cuidados sanitários a serem adotados durante a campa-

nha eleitoral e para a importância do
voto para a manutenção da democracia.
"As recomendações mais importantes são: evitar aglomerações, manter distância mínima de um metro das outras
pessoas e sempre utilizar máscara. Além
disso, reuniões devem ser feitas em lugares abertos e deve-se evitar a distribuição de impressos. Sempre que possível
lave as mãos ou utilize álcool gel após
ter contato com alguém ou com algum
objeto. Com esses cuidados, fica minimizado o risco de contaminação", frisou
ele.
“O Brasil é a quarta maior democracia do mundo. Na democracia, somos
todos livres e iguais. Ou, pelo menos, devemos lutar para que seja assim. Não
abra mão da sua chance de fazer diferença", afirmou.
APCD
-RP
APCD-RP
-RP:: Como entidade de classe
, a APCD Ribeirão Preto que atua em
prol da classe e da valorização da Odontologia, visando a promoção da saúde
da população, reivindica dos candida-

tos, de Ribeirão Preto e das cidades que fazem parte da Regional,
políticas públicas voltadas para
a melhoria do atendimento as
saúde da população.
Em sintonia com a classe e em
concordância CROSP, se une ao
Conselho nas reivindicações aos
candidatos a prefeituras no sentido de ampliar o atendimento
odontológico para a comunidade.
O Conselho Regional de
Odontologia de São Paulo
(CROSP), em carta pública no divulgada no mês de agosto, fez uma série de reivindicações da classe aos candidatos a prefeito nas eleições municipais
de 2020. Levando em consideração a
pandemia de covid-19, o documento, elaborado pela Comissão de Políticas Públicas e pela Câmara Técnica de Saúde
Coletiva da autarquia, reforça a importância da atenção à saúde bucal no Sistema Único de Saúde (SUS).
A carta pleiteia, entre outros pontos, a expansão da rede de saúde bucal;
o apoio às adequações estruturais para
reforço da biossegurança do exercício
odontológico; a qualificação dos sistemas de fluoretação da água de abastecimento; e o envolvimento dos cirurgiõesdentistas nas políticas do município.
“Para tornar realidade e ampliar o
alcance do atendimento odontológico,
nas redes públicas de saúde, exerçamos
o nosso direito, votando conscientemente, escolhendo candidatos comprometidos com a classe e com a Odontologia”,
ressalta Regis Peporini - presidente da
APCD-RIbeirão Preto.

Eleições 2020: sistema de divulgação
de candidaturas está disponível
DivulgaCandContas permite consultar candidatos registrados em todo o
Brasil. Também é possível acessar informações relativas às prestações de contas dos concorrentes.
O DivulgaCandContas, sistema responsável pela divulgação das candidaturas registradas em todo o Brasil para
as Eleições Municipais de 2020, já pode
ser
acessado
no
endereço
divulgacandcontas.tse.jus.br.
Desenvolvida pelo Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), a ferramenta permite consultar as candidaturas por município e
cargo, acessar informações detalhadas
sobre a situação dos candidatos que pediram registro de candidatura, bem como
todos os dados declarados à Justiça Eleitoral, inclusive informações relativas às
prestações de contas dos concorrentes.
Os números foram atualizados pela
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Justiça Eleitoral, por estado e nacionalmente.
Acesso - O sistema é disponibilizado
na internet para todos os cidadãos. Para
acessá-lo, não há necessidade de cadastro prévio ou autenticação de usuário.
O acesso é simples e pode ser feito com
apenas alguns cliques. Basta clicar
divulgacandcontas.tse.jus.br e selecionar
a unidade da Federação no mapa ou a
sigla do estado a ser consultado.
Na página principal do sistema, o
interessado encontrará o quantitativo
total de candidaturas e os candidatos por
cargo (prefeito, vice-prefeito e vereador).
No mapa do Brasil, é possível filtrar a
pesquisa clicando na unidade da Federação e depois no cargo desejado. Em
seguida, aparecerá uma lista com todos
os políticos que concorrem ao cargo no
estado.

Selecionado o nome do candidato, é
possível obter informações sobre o seu
número, partido, composição da coligação que o apoia (se for o caso), nome
que usará na urna, grau de instrução,
ocupação, site do candidato, limite de
gasto de campanha, proposta de governo, descrição e valores dos bens que
possui, além de eventuais registros criminais. Também é possível acompanhar
a situação do pedido de registro e eleições anteriores das quais o candidato
tenha participado.
Acesse o DivulgaCandContas.
.#Candidatura
.#Prestação de contas
.#Registro de candidatura
.#Prestação de contas eleitoral
.#Eleições (2020)
#Tribunal Superior Eleitoral
Fonte:
onte: assessoria de Comunicação STF

Benefícios
da APCD

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
Responsabilidade Civil Profissional, que
protege o patrimônio do Cirurgião-Dentista em caso de reclamações de pacientes decorrentes da prestação de seus serviços. Tal proteção ainda garante ao associado os gastos com custos de defesa
até a indenização, caso venha a ser responsabilizado.
Pode ainda usufruir dos seguintes
benefícios: descontos em serviços 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; Seguros (automóvel, consultório, vida,
renda protegida e outros, com custos
diferenciados); Farmácia; Esportes; Cultura e Lazer (espetáculos, parques e outras possiblidades de diversões); Teatro
APCD; APCD Prev e muitos outros.
Descontos exclusivos nos cursos da
FAOA - Faculdade de Odontologia da
APCD e na APCD-Ribeirão Preto tem descontos nos cursos da Regional, acesso
a palestras, recebe informativo regional,
descontos em parceiros conveniados
APCD-RP, entre outros benefícios.

Campanha valoriza a atuação ética do cirurgiãodentista
Foi lançada, no dia 22 de setembro a
campanha “Sem ética, sem estética”. A
iniciativa é fruto de uma ação integrada
de todos os Conselhos Regionais do
país, incluindo o Conselho Regional de
Odontologia de São Paulo (CROSP), com
o apoio do Conselho Federal de Odontologia (CFO). O objetivo é promover a
valorização da atuação ética do cirurgião-dentista, levado esclarecimento sobre o exercício legal da profissão.
Ao longo das próximas semanas,
vários conteúdos ligados ao assunto
serão divulgados pelos Conselhos.
“A odontologia vem passando por
muitas transformações, sobretudo com a
introdução de novas tecnologias. É preciso que reforcemos a importância do profissional sempre atento às diretrizes contidas no Código de Ética Odontológica”,
destaca Marcos Capez, presidente do
CROSP.

É BOM SABER

Sorriso gengival: qual deve ser o tratamenCampanha
to para evitar a insatisfação das pessoas Setembro Verde
OMS alerta que 90% da população mundial sofre com problemas na gengiva
O sorriso é o nosso principal cartão de visita, seja
quando conhecemos alguém pela primeira vez ou reencontramos um amigo querido. É por meio dele que
demonstramos nossa alegria e contentamento. Mas,
nem todas as pessoas se sentem confortáveis para sorrir
livremente, e por muitas vezes isso acontece por causa do excesso da gengiva nos dentes, conhecido como
sorriso gengival, razão da insatisfação de pessoas no
mundo todo ao se olharem no espelho.
Este desalinhamento na região da boca tem diversas causas, podendo ser hereditário, resultado do excesso de crescimento do osso maxilar, e, o mais comum, uma consequência da periodontite, uma evolução grave da gengivite. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 90% da população mundial sofre com
problemas na gengiva.
"A doença gengival tem como causa mais frequente
maus hábitos de higiene bucal, porém, existem muitos
outros fatores que podem desenvolver uma periodontite", comenta a cirurgiã dentista e especialista em Medicina Integrativa pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein, Rosely Cordon. Segundo as Práticas Integrativas e Complementares, a nossa boca é
um reflexo da condição do resto de nosso organismo,
e, por isso, devemos nos atentar a quaisquer condições que possam se desenvolver no local.
No caso da persistência da periodontite, mesmo
com a higiene bucal adequada, devem ser considera-

dos outros fatores. "A causa da doença tem de ser explorada, já que pode provir do tabagismo, consumo
excessivo de álcool, diabetes, alterações hormonais comuns na gravidez e doenças autoimunes, que deixam o
sistema imunológico vulnerável", explica a especialista.
Independente da causa, o sorriso gengival é um
problema relativamente simples de resolver, por meio
de um procedimento chamado Gengivoplastia, que é a
remoção, com laser ou bisturi, deste excesso. A cirurgia é minimamente invasiva, com aproximadamente
meia hora de duração e anestesia local. "O pós operatório é um pouco desconfortável e traz excelentes resultados estéticos. O paciente pode voltar as atividades normais logo em seguida, apenas devendo tomar cuidado
com alimentos quentes e muito resistentes", explica Cordon.
Para a especialista, o passo mais importante em
casos como este é entender o motivo pelo qual houve
crescimento da gengiva, já que caso seja uma doença
mais grave, apenas o tratamento estético não resolverá completamente o problema. Além disso, é essencial encontrar um cirurgião dentista especializado na
área. "Um erro durante um procedimento de Gengivoplastia pode ser irreversível. A gengiva é um tecido
muito delicado, que recobre as estruturas ósseas, protegendo ligamentos e músculos do rosto. Por isso, deve-se
conhecer bem o histórico do profissional", alerta.

Rosely Cordon - Cirurgiã Dentista é pós-graduada em Bases da Medicina Integrativa pelo Instituto Israelita de Ensino e
Pesquisa Albert Einstein, pesquisadora Mapas de Evidências Clinicas e de conteúdo para Vitrine de Conhecimento- Rede MTCI
das Américas, BIREME, BVC, OPAS 2020. Projetos: Portal Todos pela Odontologia e Sorrir Muda Tudo.E-mail: rcordon@usp.br/

ORIENTE SEU PACIENTE

Alimentação balanceada auxilia na saúde bucal
Vitaminas A, C e D são as mais importantes para a boca
A nutrição alimentar e a saúde bucal caminham lado a lado, o que comprova o velho ditado de que "a saúde
começa pela boca". Uma boa alimentação é responsável por nos dar energia suficiente para o dia, evitar doenças, melhorar o humor, retardar o envelhecimento e também melhorar a
saúde bucal.
A deficiência de vitaminas A, C e
D pode afetar a saúde bucal, resultando em casos de hipoplasia e/ou
opacidade. Na primeira condição ocorre uma alteração do esmalte dentário que reduz sua
espessura e na outra, o esmalte se apresenta com
uma translucidez de grau variável que influi diretamente
na coloração dos dentes, embora não ocasione perda
de esmalte. Outra consequência da insuficiência de vitamina D pode ser a calcificação inadequada dos dentes, que pode resultar em um esmalte com menor qualidade, mais suscetível à doença cárie.
Os sais minerais também possuem um papel importante na saúde bucal, pois são eles os responsáveis pela formação de tecidos moles e dentários, bem
como da mucosa oral.
Alimentos - Apesar de muitos apontarem o açúcar como vilão da saúde bucal, ele não é o único alimento que pode provocar lesões aos dentes. Os car6

boidratos, os adoçantes, bebidas
fermentadas e os famosos "junk
foods" - alimentos carregados de
produtos químicos - também são
responsáveis pelo desgaste e por
problemas bucais.
"Não somente o tipo de alimento, mas a frequência com a
qual ele é consumido, assim como
a ausência da higiene bucal devem ser levadas em consideração",
alerta a presidente da Câmara Técnica de Odontopediatria do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP),
Sylvia Lavínia.
A cirurgiã-dentista reforça também que, assim como
a alimentação é responsável pela saúde bucal, o contrário também é verdadeiro. E não é só a ausência de
dentes que reduz a capacidade mastigatória.
"Lesões de cárie, má oclusão e até as alterações
causadas pela falta de nutrientes - como hipoplasias e
lesões nos tecidos moles - podem comprometer a nutrição e digestão dos alimentos", comenta Sylvia. Por isso,
considerando que o processo digestivo começa na
boca, através da mastigação, e que a saliva tem um
papel importante desde o início, é fundamental que
façamos visitas regulares aos cirurgiões-dentistas e nutricionistas para manter a saúde sempre em dia.

reforça a importância da biossegurança
na odontologia

Nunca o tema da biossegurança foi tão importante como agora, quando o mundo enfrenta os desafios
da pandemia de covid-19. Intitulada Setembro Verde,
a Campanha de Conscientização da Biossegurança em
Odontologia (SETBIO) ganha relevância especial no
ano de 2020, sua segunda edição. A iniciativa, que
conta com o apoio dos Conselhos Federais e Regionais de Odontologia, incluindo o Conselho Regional
de Odontologia de São Paulo (CROSP), tem como
objetivo estimular medidas para prevenção de acidentes e contaminações durante as consultas.
A biossegurança é um fundamento imprescindível
na Odontologia, pois é o princípio da atenção à saúde geral do paciente e de toda a equipe de saúde bucal. Ela engloba muito mais do que a simples utilização de barreiras físicas para o atendimento. Mais do
que isso, a biossegurança envolve conhecer microbiologia, epidemiologia e infecção. “É necessário também
conhecer aspectos relacionados às vacinas obrigatórias e facultativas oferecidas à população, por exemplo.
O cirurgião-dentista precisa ter em mente todos esses
conhecimentos para fazer boas escolhas no cuidado
odontológico de todas as pessoas envolvidas nos procedimentos, tanto pacientes quanto a equipe”, explica
Mary Caroline Macedo, membro do Grupo de Trabalho de Biossegurança do CROSP.
A Odontologia, em comparação a outras áreas de
saúde, tem como diferencial a grande proximidade física com que os cirurgiões-dentistas atendem seus pacientes, estando em contato com a saliva e com as
vias aéreas superiores, o que reforça a atenção à biossegurança. “Por esta razão, é fundamental a troca
de EPIs a cada paciente. O cirurgião-dentista pode realizar procedimentos que geram aerossóis e em alguns
casos, quer sejam urgência ou emergência, correm risco de atender pacientes infectados com o coronavírus.
Portanto, todo cuidado é pouco”, frisa Mary Caroline.
Também é importante que haja tempo para a dispersão dos aerossóis e uma limpeza de superfícies com
agentes descontaminantes capazes de assegurar que
o ambiente possa ser reutilizado.
Os consultórios odontológicos estão preparados
e equipados para receberem os pacientes, de acordo
com todas as normas de biossegurança, o que mantém o risco de contágio em um patamar mínimo. “Campanhas são sempre bons momentos para se retomar
princípios fundamentais. A SETBIO assegura que o assunto biossegurança, em toda a sua amplitude, possa
ser repensado, reestudado e reorganizado”, reforça
Mary Caroline.
O SETBIO é o Setembro Verde: Mês da Conscientização da
Biossegurança em Odontologia da América Latina.

Mais informações: www.crosp.org.br
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Retomados os cursos na APCD-Ribeirão Preto

Alguns cursos mantiveram as aulas teóricas online e outros retomaram as presenciais,
entre eles o Curso de Especialização em Ortodontia. Alguns retomam em outubro, quando a entidade volta ao "novo" normal,
com atividades clínicas, com ambiente remodelado, climatizado adequadamente e com rígidos protocólos, para receber a todos:
professores, associados, pacientes e parceiros.
As atividades, aos poucos, estão retornando na sede da APCD-Ribeirão Preto. Alguns cursos retomaram as aulas teóricas presenciais. Outros retomam em outubro, quando a entidade volta ao "novo" normal, inclusive, com os procedimentos clínicos. Para isso,
a estrutura física está passando por adequações para receber a todos com segurança,
neste tempo de pandemia: professores, associados, pacientes, parceiros, enfim comunidade odontológica em geral.
Entre as mudanças a instalação de exaustores na recepção e na clínica divisórias longas de vidro entre os equipos, mais 6 exaustores e 6 esterilizadores de ar.
“Tudo isso para dar maior segurança a
todos no ambiente de nossa associação. Além
disto, os protocolos de biossegurança serão
executados com rigidez”, esclarece Regis Peporini- presidente da APCD-RP.
Aperfeiçoamento - Mantendo o cronograma, a Escola de Aperfeiçoamento Profissional a APCD-Ribeirão Preto retomou alguns cursos de aperfeiçoamento: Reabilitação Oral, Capacitação em Implantes Osseointegrados e Prótese sobre Implantes. Os demais, com aulas online, deverão ser retomados neste mês de outubro.
Os programas deverão ser cumpridos, nos

A turma
do Curso
Aperfeiçoamento em
Implante
Osseointeg r a d o ,
como outras, acabou
sendo beneficiada
com a ampliação do
conteúdo
teórico, antes com aulas online e
agora presenciais.
Professores e alunos da Turma de Especialização em OFM
“O tempo maior,
mesmos dias, horários e periodicidade deternos fez ampliar e aprofundar ainda mais a parminados anteriormente.
te teórica do programa do Curso, isso foi muito
Veja o programa e cronograma no site da
bom”, revela Rafael Faeda, professor do CurAPCD-RP (semanal, quinzenal ou mensal),
so, destacando ser uma turma interessada e
com carga horária (12, 18, 30 meses) e, se
participativa, entusiasmada com a Implantohouver interesse em algum dos cursos, condontia.
Especialização - Os cursos de Especialisulte sobre a existência de vagas remanescentes.
zação em Endodontia e Implantodontia con-

CONSUL
TE V
AGAS
CONSULTE
VA
REMANESCENTES
(16) 3630 0711
ou 99786 8341
tinuam com aulas a distância, via internet e
deverão voltar em breve ao presencial. Já a
turma do Curso de Harmonização Orofacial
participou de suas primeiras aulas presenciais, recentemente. Com envolvimento e foco,
os especializandos demonstraram entusiasmo
com o retorno ao convívio pessoalmente com
os mestres.
Quanto ao Curso de Especialização em Ortodontia, lançados em 2012, com 36 meses
de duração, que deveria ter iniciado em março
a sua quarta edição, iniciou, neste mês de setembro, as aulas teóricas presenciais. Sabendo o que querem e com objetivos definidos,
os profissionais participantes do curso estão
otimistas com a perspectiva de ampliar, ainda
mais, seus conhecimentos.
DEST
AQUE- PPara
ara o Curso de EspeciDESTA
alização em Ortodontia, com a Entrevista com o professor Antônio Borin
Neto, o coordenador do curso.

Especialização em Ortodontia
Com duração de 3 anos e com programa abrangente, o Curso de Especialização em Ortodontia que deveria ser iniciado em março, devido a Pandemia,
acabou sendo iniciado neste mês de setembro, com as primeiras aulas teóricas. Com duração de 36 meses, periodicidade mensal, o curso tem como ministradores os
emanescentes.
professores Antonio José Borin Neto (coordenador), prof. Raul Antonio Pinto Neto e prof. Mario Lânia de Araújo. Consulte vagas rremanescentes.
emanescentes.Em entrevista ao
Jornal da APCD-RP, o professor Borin Neto, coordenador, fala sobre a mudança na rotina no consultório de Ortodontia, do Curso e da expectativa para o futuro.
J. APCD
-RP
otiAPCD-RP
-RP:: Como tem sido a rrotina e demanda nos consultórios com a
Pandemia ?

Borin Neto:
Neto A demanda no consultório diminuiu comparado com os
meses antes da pandemia. O que aconteceu foi que no início da quarentena
houve um abre e fecha quinzenal e os
atendimentos foram de urgência, entretanto emergência em ortodontia pode
ser desde aparelho danificado, provocando dor e/ou incomodo, também envolvem os casos que necessitam de atendimento porque correm o risco de se
tornarem casos de emergência com complicações irreversíveis.

O que tem sido mais desafiador?
Borin Neto: Os procedimentos em ortodontia são considerados dentro da
prática odontológica mais clean, então
está sendo um desafio a execução dos
protocolos de biossegurança, desafio
maior do que o procedimento ortodôntico, mesmo porque o ortodontista é
por formação perfeccionista.
O que mudou nos consultórios?
Neto: No tempo da Covid-19,
Borin Neto
tudo mudou, o atendimento em ortodontia, o tempo de cadeira varia de acordo com a simplicidade ou complexidade
8

do caso. O atendimento simples passou a demorar tanto quanto um complexo e o complexo por sua vez demora
muito mais. Isto fez com que obrigatoriamente o ortodontista atenda poucos
pacientes por dia.
Quanto ao Curso, quais as principais abordagens e como está
sendo desenvolvido?
Borin Neto: Realmente o programa
do nosso curso é abrangente nós
abordamos desde a base da ortodontia até as técnicas mais modernas usadas em qualquer lugar do mundo. Gostaríamos de adiantar que o custo-benefício deste curso é imperdível pelo
nível de aprendizado ministrado por
professores com vasta experiência de
ensino e clínica em seus consultórios
privados. O curso por alguns meses,
será somente teórico e laboratorial, o
curso clinico que exige atendimento
dos pacientes, deverá iniciar mais adiante.
Quais os maiores e mais recentes
avanços da Ortodontia?
Borin Neto : Os maiores avanços
na ortodontia assim como nas outras
áreas de um modo geral é na área tecnológica, com avanços incríveis na ima-

Prof. Raul Antônio e Borin Neto com especializandos na primeira aula presencial
do Curso de Especialização em Ortodontia, na APCD-RP

ginologia avançando com scanners de
alta precisão e com a confecção em impressoras 3D, de guia cirúrgico para diversas cirurgias, aparelhos de diversos
tipos para serem usados em várias técnicas ortodônticas. As imagens conseguidas em 3D por scanners e tomografias melhoram o diagnóstico e favorecem o planejamento do tratamento.
Diante desses avanços, o que esperar da Ortodontia do futuro?
Borin Neto: A ortodontia está
aberta para um futuro radiante e estou
otimista quanto ao mesmo para a hu-

manidade após está experiência pelo qual
estamos passando precisamos ter paciência e coragem, isto não é fácil, necessitamos ter fé.
Está otimista quanto ao desfecho
de tudo isso?
Borin Neto: Esperamos como todos
brasileiros e habitantes de outros países que possamos retornar nossas atividades, senão como antes, pelo menos
o mais próximo possível. Vamos levar
para o futuro o aprendizado retirado das
experiências e descobertas, esse será o
legado.
Ribeirão Preto, Outubro de 2020

Aperfeiçoamento e Pós- Graduação
Cursos cirúr
gicos e clínicos
cirúrgicos
Cursos de Imersão
CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO
CURSOS CLÍNICOS
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
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.
Duração: 10 meses. Realização: quinzenalmente aos sábados,
das 8h às 12 h e das 14 às 18h.

CURSOS CIRÚRGICOS
CIRURGIA BUCO-MAXILO FACIAL

Teórico-Cirúrgico
Ministradores: Prof. Dr. Jorge Liporaci Jr.,
profª Me Alice Dias Petri. Duração: 10 meses. Semanalmente, ás segundasfeiras. 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.

Ribeirão Preto, Outubro de 2020

Ribeirão Preto

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.

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 e Prof. 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.
FREQUÊNCIA: Mensal. DURAÇÃO: 36 meses

CURSOS DE IMERSÃO
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. Ministradora: Profa Dra. Rosane
Lizarelli. Programa: procedimentosde Laserterapia na Odontologia, com bordagens exigidas pela Normativa do Conselho Federal de Odontologia (CFO).

CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO E PÓS-GRADUAÇÃO
Av.do Café, 1 080 - Vila Amélia /Ribeirão Preto
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Estabilidade no Pós-tratamento Ortodôntico
Monografia de Simone R
osati PPedr
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esentada para conclusão do Curso de PósGraduaçãp de Ortodontia, da Escola de
Rosati
edro
apresentada
Pós-Graduaçãp
Aperfeiçoamento PPrr ofissional da APCD - Ribeirão PPrr eto. Orientador : PPrrof
of.. MS Antonio Borin Neto
RESUMO
.A estabilidade no pós-tratamento ortodôntico representa um dos principais desafios
para o ortodontista sendo que, o equilíbrio da
oclusão pode contribuir e muito, para esta estabilidade. Tendo em vista: as principais causas de recidiva da terapia ortodôntica, os meios para avaliar a oclusão dentária funcional e
os critérios que devem ser analisados pelo profissional na finalização dos tratamentos que
poderemos alcançar a estabilidade no pós-tratamento ortodôntico. As conclusões desta revisão da literatura foram que: o conhecimento das causas de recidivas, a manutenção correta do arco dentário inferior, o uso adequado
das contenções, a manutenção de uma oclusão funcional e preservação do equilíbrio entre estruturas ósseas, musculares e tecidos
moles são essenciais para a estabilidade no
pós-tratamento ortodôntico. São sugeridos
então, alguns critérios que devem ser levados
em consideração na finalização dos casos ortodônticos.
Palavra-chave: Recidiva, Oclusão dentária, Contenções ortodônticas
OBJETIVO GERAL
O objetivo geral deste estudo foi realizar
uma revisão da literatura específica, avaliando
e compilando as principais causas de recidivas
e o que fazer para manter a estabilidade no
pós-tratamento ortodôntico, demonstrando
que casos finalizados com excelência apresentaram melhor estabilidade que os casos, que
ao exame mais minucioso, pareceram ter sido
subcorrigidos ou expandidos.
Objetivos específicos
.Definir os fatores que mais contribuem
para a recidiva pós-tratamento ortodôntico;
. Demonstrar o papel importante da forma
do arco dentário inferior na manutenção da
estabilidade no pós-tratamento ortodôntico;
. Avaliar o papel do paciente e a importância do uso da contenção para garantir a
estabilidade de resultados;
.Demonstrar o papel importante da manutenção da oclusão funcional do ponto de
vista dinâmico, sem alterar a estabilidade mandibular para proporcionar manutenção da estabilidade no pós-tratamento ortodôntico.
METODOL
OGIA
METODOLOGIA
Para a realização deste trabalho, foram
pesquisados os artigos científicos disponíveis
na literatura que abordaram o tema em questão. Destes artigos, foram extraídas informações consideradas de importância para um
sólido embasamento da estabilidade no póstratamento ortodôntico e quais os tratamentos possíveis. Utilizaram-se os bancos de dados: Google acadêmico, LiLACS-BIREME, Scielo.
CONCL
USÃO
CONCLUSÃO
A estabilidade no pós-tratamento ortodôntico, deve ser a eficiência do tratamento,
aliada à qualidade do resultado e tempo de
trabalho adequados ao paciente e ao ortodontista, como forma de obtenção da excelência na Ortodontia e como resultado, uma
estabilidade duradoura.
De acordo com os artigos analisados,
podemos concluir que:
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Estabilidade no Pós-tratamento Ortodôntivo
Figura.1
A+B+C+D+E
= Índice de
irregularidadede
Little.

Fig.2
Vista
intrabucal prétratamentoTres passe
horizontal

Fig.3- Vista
oclusal,
evidenciando o
desgaste inicial,
exem-plificado
pelo posicionamento de uma tira
de lixa de aço nas
faces distais dos
dentes 11 e 21 e duas tiras entre as faces mesiais
destes dentes, uma para cada face mesial.

Fig.4:Três- passe horizontal pós tratamento.

Fig.5 - A)delimitação dos pontos EV com ponta grafite; B) demarcação da borda WALA realizada com a superfície
do grafite; C)delimitação dos pontos BW com ponta grafite.
Fig.7- Pouco
torque dos
Incisivos superiores e particularmente os inferiores
pode aumentar a
probabilidade de
recidiva vertical da
sobremordida
profunda.

Fig.
6arco
grama

Fig.8 –
Sobremordida
normal- Esquema
ilustrando o equilíbrio entre as forças
dos lábios e língua
(setas), permitindo
o contato incisal
dos dentes anteriores e, por conseguinte, o estabelecimento de uma sobremordida normal.

Figura 11 Rotação
mandibular no
sentido antihorário com o
fechamento
dos espaços
causados
pelas
extrações
dentárias.

Fig.9 - Alteração para a cervical
Fig.10-Drawbridge effect” ou
do posicionamento do acessório
Fig.12- Relação
espacial entre os
vetores de
erupção contínua
para frente dos
primeiros e
segundos
molares
inferiores e
erupção versus
extração dos
terceiros mola-res. Quando os terceiros molares são
extraídos, os primeiros e segundos molares podem irromper
numa direção mais distal(ex) que “normalmente” (seta
escura contínua). Por sua vez, quando os terceiros molares
estão irrompendo, os primeiros e segundos molares
irrompem numa direção mais mesial(er) que “normalmente”.

Fig. 13Placa
de
HawleyContenção superior

Fig.14Barra
lingual
33Contenção
inferior

Fig.15 - Contatos oclusais no sentido
vestibulolingual. Visualização da oclusão
dentária no sentido vestibulolingual quando os
dentes estão bem posicionados em suas
bases ósseas. As cúspides de contenção
cêntrica, palatina superior e vestibular inferior,
ocluindo no sulco central do dente
antagonista.
Fig.16 - Contato “A”, direção da força
oclusal e vetores de força. A) Direção de
força pelo contato entre a vertente triturante
da cúspide de não-contenção superior com
a vertente lisa da cúspide de contenção
inferior; B) decomposição da força de
oclusão em vetores axiais (amarelo) e
horizontais (vermelho); C, D) vetores axiais
são dissipados pelo periodonto, restando os
vetores horizontais que levariam à
movimentação vestibular do dente superior e
lingual do inferior, ou desvio mandibular para
o lado oposto (Imagens cedidas por Dr. Paulo
Isaias Seraidarian

· Os fatores que mais contribuem para a
recidiva, ou falta de estabilidade no pós-tratamento ortodôntico são: incorreto fechamento
de espaços, insuficiente correção das rotações,
falta de paralelismo radicular, contenções incorretas e/ou usadas por tempo inadequado,
mudanças produzidas pelo crescimento, persistência de hábitos ou má função muscular,
discrepâncias esqueléticas limitantes, atresia
nos arcos superior e/ou inferior, sobremordida profunda, mordida aberta, apinhamento da
região anterior (superior e/ou inferior) e inadequada oclusão final;
· A manutenção da forma correta do arco
dentário inferior no pós-tratamento ortodôntico é importante fator de estabilidade. O arco
dentário inferior deve acompanhar a forma do
osso basal (utilizando como parâmetro a Borda WALA), manter a distância intercaninos do
arco dentário inferior, coordenar o arco dentário superior para ocluir adequadamente ao inferior e respeitar os limites musculares;
· A colaboração do paciente durante o
tratamento e no uso da contenção é fator de
extrema importância para a obtenção de bons
resultados. O uso da contenção pelo tempo
preconizado pelo ortodontista é uma boa alternativa como forma de manter os bons resultados alcançados pela terapia e minimizar
a recidiva. A contenção deve fazer parte do
diagnóstico e planejamento do tratamento ortodôntico. Embora existam variações, a mais
utilizada é a Placa de Hawley no arco dentário
superior e a barra lingual 3-3 no arco dentário
inferior (fixada aos caninos);
· A presença de contatos prematuros no
pós-tratamento ortodôntico podem ser causa
de recidiva, pois, impedem o correto fechamento da mandíbula em RC, provocando deslize de RC para MIH, comprometendo assim, a
estabilidade. Ao fim do tratamento ortodôntico propriamente dito, devemos reproduzir
um resultado onde a RC coincida com a MIH,
sendo que, em RC todos os dentes opostos
contactam simultaneamente seus antagonistas, sem deslize mandibular e nas excursões
excêntricas, os dentes anteriores, principalmente os caninos, desarticulem os posteriores. Ao final do tratamento ortodôntico as
condições desejáveis para uma oclusão funcional que traga estabilidade no pós-tratamento são:
. Côndilos na posição ideal ou fisiológica;
. RC coincidente com MIH;
. Movimentos mandibulares sem interferência oclusal em qualquer direção;
. Oclusão protegida, onde em RC, os
dentes posteriores tenham contatos homogêneos e os dentes anteriores contatos suaves e na protrusão haja desoclusão dos dentes
posteriores;
. Movimentos de lateralidade, onde o
lado de balanceio esteja desocluído com guia
de contato no lado de trabalho, sendo que o
favorável é a guia canino, podendo também
ser função de grupo;
. Contatos dentários com carga axial das
forças oclusais;
. DV estável.
Devemos manter o equilíbrio entre as estruturas ósseas, musculares e tecidos moles
para alcançar estabilidade à longo prazo no
tratamento ortodôntico, assim como, tentar
preservar as 6 chaves de oclusão de Andrews.
Ribeirão Preto, Outubro de 2020

A maior vitrine
da Odontologia regional
Indica. Seja indicado.
Eis alguns especialistas
nesta vitrine
Para anunciar:
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Alto da Boa Vista
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3635 6320

CRO 43 329
CRO 88 615

Clínica Geral - Endodontia
Rua Rui Barbosa, 1296- Centro - Rib Preto-SP
Fone (16) 3628 6330

Emanuel Soares de Souza
CRO 134 793

Especialista e mestre em Endodontia.
Laser em Odontologia. Microscopia
operatória. Radiologia Digital.
Rua Conde Afonso Celso, 1809
Jardim América
Fone
16 99797 9017
Email: endoclinica@gmail.com

alugo Sala montada
para Dentistas

Alugo sala montada com equipamento, ar
condicionado e armário com chave. Uso da
sala um dia por semana,inclusive a noite. Valor: R$ 380,00 por mês. Otimo ponto- ao
lado da Catedral, e perto de vários pontos de
ônibus.
Rua Visconde de Inhaúma, 840. Centro.
Fone: (16) 3636 0391 / Whats (16)
Ribeirão Preto,
2020
9942 Outubro
5095
com
Dra. Marli.
5095,, de

Alugo sala/consultório
por dia
Quatro dias no mês. Clínica bonita e equipada. Sala toda montada (armários, escrivaninha, autoclave, prof, ultrassom, equipo,...). R$ 400,00 por mês incluindo condomínio (SECRETÁRIA , luz, água, WIFI, .... )
Centro ou Vila Seixas.
(16) 99161 9098 Igor

Alug
o consultório monAlugo
tado por período ou não,
e outra alugo sala livre
Clínica localizada na Vila Seixas, equipada
com consultório, pronto para receber o
profissional de Odontologia.
Outra livre para quem tem o equipamento.

Informações
fone ; (16) 36335 2668

Vendo kit de Instrumentais Cirúrgicos.

Contendo: Fórceps, Elevadores ( alavancas ),
porta agulha, alveolótomo, Cinzel e Descolador todos Quinelato. E Golgran, Pinças,
Lima para Osso, Tesouras, afastadores, etc.
Caixa para esterilização FAMI. Os materiais
foram usados pouquíssimas vezes e estão impecáveis, novos, sem nenhum defeito.
Maiores informações com
Gabriela.“
Gabriela.“TTelefone: (11)9 9944-9668

FIQUE ANTENADO

ENTRE ASPAS

Saúde alerta sobre fatores de risco
e cuidados para o coração
Dia Mundial do Coração é celebrado no dia 29 de setembro.
Na véspera do Dia Mundial do Coração
(29), a Secretaria de Estado da Saúde preparou um alerta sobre os cuidados e fatores de risco do coração com apoio do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia
(IDPC), referência na área.
Similarmente a diversas doenças, as
medidas preventivas para ter um coração
"saudável" incluem hábitos saudáveis como
atividade física e alimentação nutritiva e
balanceada, além de idas regulares aos médicos. As recomendações sejam válidas
para todos, independentemente de faixa
etária e sexo, mas atenção especial deve
ser dada ao público masculino, que responde por cerca de 63% dos infartos, e
pelas pessoas com mais de 50 anos, que
representam 85% das vítimas desse problema cardiológico.
O Estado de São Paulo registrou, de
janeiro a julho deste ano, 20.771 internações relacionadas a infartos do miocárdio,
sendo 13.245 em homens e 7.526 em mulheres. Os dados mostram, ainda, que 85%
do total das vítimas possui mais de 50
anos. Durante todo o ano de 2019, foram
contabilizados 36.823 casos, divididos em
23.353 em homens e 10.617 em mulheres. Os números estão disponíveis no DATASUS, banco de dados oficial para estatísticas de atendimento no SUS.
A proporção menor no público feminino está relacionada a questões hormonais.
Segundo Feres, mulheres em fase reprodutiva (fértil) contam com hormônios femininos protetores, que reduzem significati-

vamente o aparecimento de uma doença
coronária.
Os sintomas mais comuns de problemas cardiovasculares são cansaço, falta de
ar, náuseas, suor intenso e dor no peito
que irradia para o braço esquerdo.
Dentre os sintomas mais raros, mas
também possíveis, estão dores abdominais
e enjoos, além de cansaço excessivo e sem
causa aparente. Todos estes sintomas, sejam eles de maneira individual ou coletiva,
representam riscos à saúde, mas podem
ser facilmente confundidos com outras
doenças mais cotidianas. "Nem toda dor
no peito é sintoma de infarto. Mas se a
dor passar a incomodar e se juntar a outros sintomas, a recomendação é a procura imediata por um serviço de saúde para
avaliação da situação", orienta o diretor do
IDPC, Fausto Feres.
Os principais fatores de risco que podem afetar a saúde do coração são obesidade, índices elevados de pressão arterial,
colesterol, glicemia, sedentarismo, tabagismo e dieta não saudável ou irregular. Visitas regulares a um cardiologista, com a realização de exames rotineiros como eletrocardiograma e teste ergométrico simples,
são essenciais.
Infarto x Ataque cardíaco
Infartos e ataques cardíacos podem
atingir pessoas de todas as idades, independentemente do sexo. Embora muitas
vezes sejam utilizados como equivalentes,
são diferentes, e procurar um serviço de
saúde diante de sintomas como os lista-

dos acima.
"Para um correto e ágil diagnóstico de
qualquer doença cardiovascular, é preciso
estar atento aos indícios que o coração nos
dá quando algo não está muito bem", destaca Feres. "Antes de qualquer coisa, é preciso saber que ataque cardíaco e infarto não
são sinônimos. O ataque cardíaco se refere a qualquer enfermidade fatal ou quase
fatal do coração, como, por exemplo, as
paradas cardíacas. Já o infarto acontece
quando um coágulo bloqueia, de forma
súbita e intensa, o fluxo sanguíneo para o
coração", explica.
O Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia é internacionalmente reconhecido
e referência em prestação de assistência
médico-hospitalar, em regime ambulatorial, de emergência e de internação na área
cardiovascular, visando a promoção de saúde, a proteção contra doenças cardiovasculares, o diagnóstico, o tratamento e a
reabilitação da população portadora desta
patologia.
Fonte: Assessoria de Imprensa
da Secretaria da Saúde de São Paulo

impotências podem
ser notadas. Problemas relacionado
ao sono e
também
mudanças
negativas
na alimentação, que
tende a ser
mais gordurosas ou com apelo para doces devido o
acionamento dos hormônios do prazer, são
outros fatores que podem denunciar altas
cargas de estresse diário", aponta Débora
Garcia.
Para evitar problemas relacionados ao
estresse prolongado, a especialista em fisiologia e meditação Débora Garcia, separou
algumas dicas práticas para evitar esse quadro nocivo à saúde do corpo e da mente:
Defina prioridades
Estar sobrecarregado é um dos fatores
que mais gera estresse, em especial em uma
época onde tempo significa trabalho e dinheiro. Por isso, a recomendação da especialista em fisiologia Débora Garcia é definir, antes de qualquer coisa, quais são as
prioridades. Desta forma, além de se organizar, a pessoa passa a ocupar a cabeça e o
tempo apenas com aquilo que faz sentido

para o momento, o que evita a ansiedade
por tarefas não feitas, por exemplo.
Evite autocobranças
Além de se organizar, é preciso ser realista com capacidades e limitações. "Autocrítica em excesso pode condicionar a
pessoa a quadros deprimidos e ansiosos,
por isso é necessário encontrar o equilíbrio
entre a vontade de dar o seu melhor e a
necessidade irreal de sempre fazer tudo de
forma perfeita, rápida e altamente eficiente", pontua Débora Garcia.
enha momentos relaxantes
É preciso aprender a descansar. Na rotina, é importante separar não apenas o
momento das obrigações como também
espaços de tempo livre onde a pessoa possa ler um livro, ver um filme, ou fazer alguma atividade que lhe cause bem-estar. "Há
quem goste de colocar práticas esportivas
nesses momentos, o que favorece ainda
mais a saúde corporal e mental, já que há
liberação de endorfina quando o corpo está
em movimento", relembra a fisiologista.
Mantenha-se em equilíbrio
O combo comer, dormir e se exercitar é
uma receita potente de prevenção. No caso
do estresse prolongado, se ater a essa rotina saudável também pode ajudar a lidar
melhor com as cobranças do dia a dia. "Se
necessário, procure a ajuda de um profissional para equilibrar o estresse. O importante é não deixar que ele tome conta e
cause malefícios ao organismo", diz.

Fisiologista aponta ferramentas práticas
para lidar com o estresse
Debora Garcia é especialista em meditação e tem técnicas para aliviar o estresse
O estresse é um mecanismo fisiológico. Graças a ele, o corpo se prepara para
agir de forma física e emocional em situações adversas, deixando-o em estado de
alerta e sendo o responsável por respostas
rápidas e precisas. Apesar disso, quando o
estresse se torna crônico, as consequências passam a ser negativas, já que o quadro
favorece não apenas o adoecimento psicológico, como é fator desencadeante de
doenças graves, como as cardiovasculares.
Segundo um levantamento do International Stress Management Association, o
Brasil é o segundo país mais estressado do
mundo, perdendo apenas para o Japão.
Especialista em fisiologia em meditação,
Débora Garcia explica que os efeitos do
estresse são, no geral, cumulativos e podem aparecer meses após o episódio. "O
fato de os efeitos não serem imediatos faz
com que a pessoa só perceba que a situação de estresse prolongado está adoecendo corpo e mente quando os sintomas
surgem", alerta.
No estado de estresse, o organismo
aumenta a liberação de cortisol e adrenalina na corrente sanguínea, o que provoca
queda de imunidade e aumento de arritmia
cardíaca e pressão arterial a longo prazo.
"De início, alterações sutis de concentração, como pensamentos distantes e conturbados, assim como sentimentos de
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“Para a felicidade nossa,
todos os alunos dos Cursos de Endodontia e os colegas profissionais têm se
mostrado bem conscientes
da realidade com a Pandemia e os cuidados tem
se mostrado efetivos. Embora no início tenha sido
alertado como sendo o profissional de Odontologia o
que correria maior risco,
hoje dados indicam serem
os menos contaminados”.
Pr of
of.. Dr
Dr.. José Antônio Bruffato
Ferraz - Mestre e Doutor em
Endodontia pela FORP
-USP
FORP-USP
-USP.. PPrr of
of..
do curso de Especialização em
Endodontia da UNAERP
UNAERP.. PPrr of
of.. do
curso de Aperfeiçoamento e
Especialização em Endodontia da
APCD RP
RP..

“Devemos salientar a
importância da manutenção da saúde periodontal
e da saúde bucal, evitando possível influência sistêmica negativa, principalmente em relação aos
pacientes que já possuem
alguma comorbidade.
Como estamos em uma
pandemia na qual os
mais gravemente atingidos são aqueles que já
possuem alguma doença,
é fundamental manter a
saúde periodontal.’’
PPrr ofa. Dra. Flávia Suaid é especialista (UNESP), mestre, doutora
e pós-doutora em PPeriodontia
eriodontia
(FORP
-USP). PPrr of
(FORP-USP).
of.. do Curso de
Cirur
gia PPeriodontal
eriodontal na EAP da
Cirurgia
APCD -RP
-RP..
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(16) 3236 7640

Soluções práticas e
econômicas em PPrr oteção
Radiológicas

Físico
responsável:
Sergio Luiz Rocha
ABFM- RD001

F one/ FFax
ax
•Levantamento Radiométrico
•Testes de Controle de qualidade
•Upgrade Comando de Raio X
•Comercio de ¨Raio X recondicionado
•Assessoria em Física Médica
•Manutenção em Raio X Odontológico

(16)

3627

2636

(16)

3441

7265

contato@ms
medical.com.br

www.msmedical.com.br
Rua José Peri, 475 - Nova Ribeirania
Ribeirão Preto – SP.

(16)
(16)

98219
98123

7075
9854

Consultor
de vendas
P/ Ribeirão PPrreto e
região

Consultores
de vendas e
assistência
Técnica
P/ Ribeirão PPrreto e rregião
egião

Zé Robe rto
(16)
(16)

3013-5646
99634

1815

Genivaldo
(16) 98244
whatsapp

Maristela
Atendimento
das 08:30 às 12:00
Ribeirão Rua
Preto,
Outubro
de 2020
Abilio
Sampaio,
56 - Vila Virginia

e 14:00 ás 18:00.

(16) 98244
whatsapp

3500

3534

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

ANIVERSARIANTES
APCD Ribeirão PPrreto: rregistrando
egistrando as aulas pr
esenciais
presenciais

Aulas presenciais são retomadas

Profissionais entusiasmados com o convívio e com o aprendizado.
Os profissionais
alunos do Curso de
Harmonização Orofacial participaram de aula
presencial na segunda
quinzena de setembro.
Todos com o estusiasmados com o retorno
das atividades nesse
“novo normal”. O prof.
Levy Nunes ministrou
as aulas teóricas entre
outras abordagens
sobre fio Silhoute,
Bichectomia e lip lifting,
além de hands on.
Nos horários das
refeições a oportunidade de se confraternizarem em restaurante
local.
Os profissionais
participantes do
Curso de Implantes
Osseointegrados
ministrado pela equipe
Faeda retomaram, no
final de setembro, as
aulas presenciais.
De acordo com o
professor Rafael Faeda
esse tempo de distanciamento e abordagens on line proporcionou a oportunidade
de arprofundar o
conteúdo teórico.
“Isso foi muito bom”
diz o professor acrescentando ter se
surpreendido com a
turma, sempre participativa e interessada
nos avanços da
Implantodontia.
FLASH BACK
Essa é de abril de
2016, após palestra
ministrada pelo prof.
André Peruchi Minto,
ministrador do Curso
de Estética Reabilitadora da APCD-RP.
Após abordagem
científica, o registro
fotográfico: prof.
André Minto, Artur
Martini, Regis Peporini
e alguns participantes.
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Parabéns, felicidades
01/10
Haroldo Edvaldo Garcia
02/10
Sérgio Pasqualin
03/10
Marcelo Polimeno Alonso
Fábio Morello
05/10
Julia Del Bianco da Silva
Livia Semeo Schiavuzzo Celefi
06/10
Adriana Cavalcanti Ferreira
Alexandre de Paula Rodini Luiz
Ana Paula Zanetti Brochini
Caroline de Carvalho Honorato da Silva
José Roberto Tamburus
Heloisa Helena de Paula Pinto Prata
Raquel Lima Moraes
07/10
Rosana Haddad Bistane
Mariangela Baptitussi Guimarães
Luana Marita da Matta
Paulo Eduardo Marra Filho
08/10
Caio Guedes Sordi
Juliana Dias Corpa Tardelli
Valdir Antônio Muglia
Marcelo Pessica
Thiago Schiavuzzo Cazelato
09/10
João José Moreira Bitondi
Tatiane Menin de Oliveira
10/10
José Roberto Tamburus
Carmen Silvia Cussioli Palma
Fabíola Alquimim de Pádua
Rangel Antonio Scandiuzzi
12/10
Pietra Ferreira Hoffgen
13/10
Ferrucio Vicentini Neto
Mariana Stefani de Carvalho
Giovanna Ferreira Hoffgen
14/10
Denise Cristina Camargo Maitto
Dondson Amancio da Silva Filho
15/10
Marcia Rosangela Lopes Laureti
Teresa Cristina Cheade
Letícia da Silva Brito Peres
Silvia Gisele Vieira Donato
Társis Cavagioni
16/10
Paul César A. Aventura
17/10
Adriano Lima Garcia
Brenda Maria Dik
Margarida M. Barreto de S. Leite
18/10
Marcos Sawamura
Eduardo Santos Carvalho Landi
Carlos Alberto Yoshikay
Julia Dantas Mazao
Marisa Catapani Shroeder
19/10
Caio Rodrigo Pacheco Lopes
Regiane Franca Vita
20/10
Ana Maria Bazaca Stochi
Ana Elisa Lapenta Robazzi Bignelli
21/10
Rafael da Silva Goulart
22/10
Luís Mauro Frederico
Flávia de Padua Rodrigues
23/10
Ana Claudia Gatto Sammoura
Ligia Gusmão Santos
24/10
Ana Carolina Dias Diversi
Flávio Roberto Modolo
Isabela Miatello de Lima
Isamara Geandra C. Caputo
25/10
Caroline Castro Chagas Leite
Carla Bertolini Frigori Junqueira
Mariana Maisa Rodrigues Pereira
Regina Stela Faccio da Silveira
26/10
Eduardo Marques
27/10
Iramaia Politi Duarte
30/10
Cátia Cristina Janjacomo Martini
Laura Imbriani Bento
31/10
Maria Amelia Gracioli Costa
Luciana Costa Crizostomo
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A qualidade HAYDEE faz a diferença em todos
os projetos personalizados, funcionais, ergonomia e beleza. Praticidade e economia.

SORRIR SÓ FAZ BEM!
Parabéns aos profissionais que tornam os sorrisos
mais belos! Feliz Dia do Dentista !
Haydee Ribeirão Preto
Rua Cavalheiro Torquato
Rizzi, 1260 - Jardim Iraja
fone (16) 3621 3244

Reinaldo Oliveira

(16) 99961 2470
reinaldo@haydee.com.br

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)
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3626 2582

Rua Santos nº 201
CEP 14075-060 - Ribeirão Preto - SP
vendas@stylustapecaria.com.br
www.stylustapecaria.com.br

Luciane
16 99176 3858
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