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Com aulas presenciais e atividades clínicas
APCD-Ribeirão Preto volta ao “novo” normal
A Escola de Aperfeiçoamento Profissional da APCD- Ribeirão Preto, depois de mais de sete meses sem atividades presenciais, voltou a funcionar com
protocolos rígidos de Biossegurança.
Respeitando a determinação de evitar aglomerações, Dr. Regis Peporini presidente da APCD-RP, para marcar o
retorno das atividades, reuniu poucos
convidados em coquetel na sede da Associação.
Entre as adequações feitas, a instalação dos exautores e esterilizadores, divisórias longas entre os equipos na clínica.
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Durante a Pandemia, as
práticas integrativas
auxiliam a saúde
Aprovado em 2006, as Práticas Integrativas e Complementares em Saúde
(PICS) são tratamentos que utilizam recursos terapêuticos baseados em conhecimentos tradicionais, voltados para
prevenção e tratamento de diversas
doenças.

Para marcar o retorno das atividades na APCD-Ribeirão Preto, respeitando as recomendações de não aglomeração, foi realizado coquetel para um grupo de pessoas que faz parte do cotidiano da Associação. Entre os presentes, professores, diretores, funcionários e convidados, todos muito entusiasmados por poder rever os colegas, trocar experiências e energias.

3a Semana CROSP de Saúde Bucal
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Novos produtos da Credimogiana foram apresentados para associados na APCD-RP
Presentes em confraternização na
APCD-RP Nelson Antônio Faria Pantoni - gerente, também presente Isabela
Veríssimo - analista de negócios e Gabriela Dantas Siqueira- analista comercial. Na oportunidade foram apresentadosnovos produtos e serviços.
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Iniciada, dia 26/10, a 3a Semana CROSP (Conselho Regional de Odontologia de São Paulo) de Saúde
Bucal. O evento, que tem como objetivo reforçar a importância dos profissionais de odontologia, contou
com a participação de conselheiros, membros e presidentes das câmaras técnicas da autarquia. Pág. 4

Dia do Dentista
sorteio na APCD-RP
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A APCD-Ribeirão Preto em parceria com o Empório Florêncio, como
presente no dia do Dentista, 25 de outubro, realizou sorteio de cesta de
uma linda Cesta de Produtos. A Ganhadora foi associada e aluna Dra
Dra.. Marina de Morais, que muito feliz, recebe o mimo.
O Empório Florêncio oferece uma
ampla linha de produtos
produtos.. Está instalad
o a Rua Florêncio de Abreu, 703 lado
Centr
o. Ribeirão PPrr eto - SP
one (16)
Centro.
SP.. FFone
99305 0101.

Doenças reumáticas
Campanha Preventiva
O mês de outubro celebrou uma variedade de datas importantes para a
medicina, como o Dia do Dentista, Dia
do Médico, da Conscientização e Prevenção ao Câncer de Mama e da Artrite Reumatoide. No final do mês, foi
comemorado o Dia Nacional de Alerta
para Doenças Reumáticas, mais uma
data para informar, conscientizar e contribuir para a saúde pública. Especialistas alertam para os cuidados e a prevenção.
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ARTIGOS
NICOLE BETTIOL

Esclarecendo a Bichectomia
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WALDOMIRO PEIXOTO
Embalagem, esterilização
e armazenamento de materiais
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CIENTÍFICO
Acupuntura como tratamento complementar em pacientes com Neuralgia do
Trigêmeo - Relatos de Casos
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ARTIGO
Práticas Integrativas e
Complementares podem auxiliar na saúde física e mental durante a Pandemia
Já é sabido que a pandemia causada pelo novo
coronavírus mudou diversos hábitos da população.
Antes acostumados com rotinas de trabalho, faculdade, academia, parques, shoppings, happy hour,
contato social, as pessoas se viram obrigadas a abdicar praticamente de tudo isto, precisando ficar em casa
para ajudar na diminuição da curva de contágio do
vírus. Porém, esta mudança de hábito traz uma nova
rotina e comportamentos, que se não forem bem administrados podem desencadear casos de medo, ansiedade e depressão.
Dentro desta perspectiva, quais são as alternativas que temos para lidar com este período?
Aprovado em 2006, as Práticas Integrativas e
Complementares em Saúde (PICS) são tratamentos
que utilizam recursos terapêuticos baseados em conhecimentos tradicionais, voltados para prevenção e
tratamento de diversas doenças. Entre estas práticas,
atualmente temos disponíveis no Sistema Único de
Saúde (SUS) a fitoterapia, homeopatia, acupuntura,
terapia floral, e mais 25 modalidades, que podem trazer diversos benefícios à saúde humana.
A recomendação n° 41/2020 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), recomenda ações sobre o uso
das Práticas Integrativas e Complementares durante
a pandemia da Covid-19, com o objetivo de ampliar
as evidências científicas sobre estas técnicas e disponibilizar materiais informativos atualizados sobre os
benefícios e uso adequado durante a pandemia. O
ObservaPICS (Observatório Nacional de Saberes e
Práticas Tradicionais), que tem como objetivo partilhar experiências e estudos acerca dessa modalidade
de cuidado com pesquisadores, trabalhadores, gestores e usuários do SUS, tem contribuído com informações neste período.
Algumas das práticas, devido a restrição de contato social, ficam mais difíceis de serem executadas, como
é o caso das danças circulares. Porém, outras podem
auxiliar na saúde física e mental neste momento. É o
caso da terapia floral que utiliza essências derivadas
de flores para atuar nos estados mentais e emocionais, auxiliando no tratamento e manutenção do equilíbrio emocional e psicológico. Outra que pode auxiliar neste período é a aromaterapia, que utiliza as propriedades dos óleos essenciais, extraídos dos vegetais,
para recuperar o equilíbrio e a harmonia do organismo visando à promoção da saúde física e mental. Um
exemplo é o óleo essencial de lavanda, que possui propriedades calmantes e relaxantes, ideais para a fase
em que estamos.
Este ainda é um momento de angústias e incertezas quanto ao futuro. Sabemos que esta fase irá passar, mas, enquanto isso, precisamos ter coragem e
discernimento para cuidarmos dos outros, mas nunca esquecendo de nós mesmos.
Vinícius Bednarczuk de Oliveira, Doutor em Ciências FFarmacêuticas,
armacêuticas, Coor
denador do Curso de T
ecnoCoordenador
Tecnologia em Práticas Integrativas e Complementares do
Centro Universitário Internacional Uninter

EDITORIAL

União e fortalecimento da classe
Como é bom poder interagir com a classe, rever
amigos, receber os colegas, trocar ideias, "olhos nos
olhos". Para marcar o reinicio das atividades presenciais e clínicas na APCD-Ribeirão Preto, fizemos um coquetel para aqueles que fazem parte do dia a dia da
Regional. Atentos as recomendações de evitar aglomerações, poucos convidados, entretanto, o grupo
que compareceu foi suficiente para nos deixar reconfortados com o reencontro.
Como tem sido dito pela maioria, fomos inseridos
nesse novo normal, com mudança de conduta e protocolos, especialmente nas atividades da saúde. Muitos de nós, da família APCD-Ribeirão Preto, demos a
nossa contribuição para a superação dos dias mais
tensos proporcionados pela nova realidade em consequência da COVID 19.
Embora hoje possamos desfrutar de momentos
como os vividos em nossa confraternização, com uma
característica intimista, o vírus continua aí e as ações
preventivas são fundamentais e vital para muitos. Por
essas e outras que nós da APCD-Ribeirão Preto estamos comprometidos com a execução de protocolos
rígidos e incansáveis ao orientar o paciente quanto a
sua conduta na sala de espera e na clínica para evitar
contaminação.
Mas esta não é uma novidade para nós cirurgiõesdentistas que sempre atuamos de forma a evitar a infecção cruzada, para isso a Biossegurança sempre foi
priorizada. Essa sempre foi uma prática rotineira nas
clínicas e consultórios odontológicos. Hoje, outros elementos ganharam importância, a exemplo da renovação e purificação do ar dos ambientes. E foi isso que
fizemos aqui na APCD-RP colocando novos e modernos aparelhos para proporcionar a todos segurança
para o convívio na Associação.
É bom demais ver os cursos rodando com turmas
lotadas, os alunos confiantes, motivados, participan-

do das aulas, alguns no início nas
aulas teóricas,
outros na clínica
atendendo pessoas da comunidade, que desde o
começo do ano
esperavam uma
oportunidade de
participar das triagens e fazer o
seu tratamento.
Dr. Regis Peporini
Essa é a nossa
Presidente
contribuição socida
APCD-RP
al, o meio de retornamos para a sociedade o acolhimento da nossa classe.
Todos os cursos vão manter o programa e cronograma apresentado e o número de horas aulas, desenvolvendo todas as atividades como proposto anteriormente. Todas as informações sobre os cursos podem ser obtidas no site da associação:
www.apcdrp.com.br ou na Regional, pessoalmente,
será imenso prazer recebê-los, ou ainda pelo fone (16)
3630 0711.
Parceiros, funcionários, professores, alunos e pacientes, sejam todos bem-vindos de volta a nossa casa,
afinal mais que nunca percebemos quão importante é
estarmos juntos.Vamos valorizar o tempo, o convívio, o aprendizado técnico, a troca de experiências e
de energia, nos fortalecendo mutuamente. Vamos continuar juntos, nesse convívio harmonioso e enriquecedor, valorizando a classe e a Odontologia.
R
egis PPeporini
eporini - pr
es.da APCD
-RP
Regis
pres.da
APCD-RP

FIQUE ATENTO

Dia Nacional de Alerta para
Doenças Reumáticas

O mês de outubro celebra uma variedade de datas importantes para a medicina, como o Dia do Médico, da Conscientização e Prevenção ao Câncer de Mama e da Artrite Reumatoide. Neste final de mês, o Dia Nacional de Alerta para Doenças
Reumáticas, chega como mais uma data para informar, conscientizar e contribuir para a saúde pública.
No Brasil, segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia, cerca de 15 milhões de pessoas são acometidas pela doença. Existem cerca de 120 doenças reumáticas, que podem
afetar crianças, jovens, adultos, homens e mulheres. "Nossa
principal preocupação é não realizar diagnóstico e tratamento precoces, que podem levar à perda de qualidade de vida e
incapacidade física".
"A maioria das doenças reumáticas tem como manifestações iniciais, a dor persistente e o inchaço nas articulações.
Essa dor pode surgir como uma espécie de fisgada ou pontada
ao realizar tarefas e movimentos simples, como por exemplo
manejar um garfo ou faca para se alimentar ou subir escadas.
A melhor forma é reconhecer a presença da dor nas articulações e como ela se comporta ao longo do dia para melhorar",
explica a Dra. Claudia Goldenstein Schainberg, especialista
em reumatologia.
Situações como esta, iniciando de uma forma simples, podem começar a complicar a rotina das pessoas, causando difi-

culdades que podem afetar o dia-adia e até mesmo
atividades no trabalho. De fato,
hoje as doenças
reumáticas estão
entre as principais
causas de afastamento e aposentadoria precoce
por doença.
"O ideal é procurar um médico especializado para diagnosticar, tratar e nortear quanto à realização de as atividades
adequadas. A melhor forma de se cuidar é, sem dúvidas seguindo as orientações do seu médico, praticar exercícios físicos, manter uma boa alimentação leve e colorida, somada a
um estilo de vida saudável", conclui a especialista.

Dra. Cláudia Goldenstein Schainberg é especialista
em Reumatologia e Reumatologia Pediátrica. Possui graduação em Medicina pela Universidade Federal da Bahia, mestrado e doutorado em Medicina (Reumatologia) pela Universidade de São Paulo.
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ESTÍMULO A REFLEXÃO

EAP revitalizada, com modernos aparelhos de purificação de
ar e divisórias na Clínica, volta a funcionar a todo vapor
Para marcar o retorno das atividades clínicas, a Regional recepcionou pessoas que fazem parte do cotidiano da Regional
na sede da entidade, para apresentar os diferenciais, trocar ideias e energias.
Depois de mais de sete meses sem atividades presenciais, a Escola de Aperfeiçoamento Profissional da
APCD- Ribeirão Preto, volta a funcionar com as atividades clínicas, com protocolos rígidos de Biossegurança. Isso depois de readequada e revitalizada as instalações para receber com segurança a comunidade odontológica reunida na APCD-RP. Respeitando a determinação de evitar aglomerações, Dr. Regis Peporini - presidente da APCD-RP reuniu poucos convidados, que
fazem parte do dia a dia da associação, em um coquetel, para marcar o retorno efetivo das atividades na
Regional.
Entre os presentes Dr. Artur Martini - tesoureiro,
Angela Sanchez - gerente, Robson Firmino - advogado e
alguns funcionários e professores da entidade, além
de convidados.
De acordo com Regis Peporini, a APCD-RP sempre
afinada com as recomendações da Anvisa e com o propósito de proporcionar segurança e bem estar a todos (funcionários, diretores, professores e pacientes,
aém de parceiros) a sede está recebendo novos móveis, cortinas, modernos aparelhos de climatização e
purificação de ar, além de pintura nas paredes e vitros.
Orientando e alertando a todos para as novas condutas diante da realidade da COVID 19, foram espalhados cartazez em várias salas, estimulando para procedimentos simples, entretanto fundamentais, para preservar a saúde de todos, especialmente em tempo de
COVID 19.
Os vários aparelhos para purificação do ar adquiridos pela associação foram colocados na recepção e
clínica, que ganhou também divisórias entre os consultórios, mantendo o distanciamento. Ao todo foram colocados doze aparelhos em pontos estratégicos, sendo seis exaustores e seis esterilizadores de ar.
"É muito bom voltar a desenvolver os nossos cursos,
receber os colegas sempre entusiasmados, querendo
ampliar conhecimentos e fazer frente aos desafios do
mercado. Os colegas estão cheios de energia e com vontade de realizar, mesmo em tempo de COVID 19", salienta Regis Peporini - presidente da APCD-Ribeirão Preto, acrescentando que mais que nunca estão com disposição para conquistar novos conhecimentos, querendo fazer a diferença como profissionais de Odontologia.
“Em tempo de enfrentamento da Pandemia temos
feito a nossa parte, dando a nossa contribuição para a
preservar a saúde de nossos pacientes. Muito orgulho
de fazer parte da classe e da Odontologia, uma ciência
em constante evolução, sempre nos estimulando a continuar crescendo”, pontua o presidente da APCD-RP.
Para Dr. Artur Martini, tesoureiro da APCD-RP, esse
foi um investimento de suma importância da Regional, visto ter o objetivo de preservar a saúde de todos
que fazem parte do cotidiano da Associação.
"Queremos que todos, professores e alunos atuem com
tranquilidade, sabendo que todas as readequações foram feitas de acordo com as normas e orientações da
Anvisa", pontuou Martini.
Todos os cursos tanto de aperfeiçoamento como
de especialização estão rodando, alguns sendo retomados, outros iniciando, a maioria com turmas lotadas. Interessados na Grade de Cursos e em fazer parte
das novas turmas podem obter informações pelo fone
(16) 3630 0711.
Ribeirão Preto, Novembro de 2020

Artur Martini - tesoureiro e Regis Peporini - presidente da APCD-RP
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Clínica com divisorias alongadas, com novos purificadores de ar.

Purificação do ar levada a sério com
a aquisição de modernos aparelhos
O Steri-Air esteriliza o ar interno de ambientes "fechados" através de fluxo forçado de ar, que passa por
uma câmara irradiada com Ultravioleta tipo C germicida. Steri-Air deve ser usado na prevenção das infecções e contaminações transmitidas por microorganismos presentes no ar e por ele transportados. Pode ser
usado em consultórios médico-odontológicos, salas
de cirurgia, quartos hospitalares, domiciliares e outros.
Características
Steri-air tem dimensões compatíveis com os ambientes a serem esterilizados, podendo ser instalado em
paredes, tetos ou até mesmo do tipo móvel, sobre
rodízios. O Steri-air, qualquer que seja o tipo indicado, é sempre dimensionado para tratar de 6 (seis) a 8
(oito) vezes o volume do ar ambiente, considerando
que este pode ser renovado de 1 a 2,5 vezes por hora.
Todas as considerações e informações no
site:www.odontobras.com.br

PARCERIA DE SUCESSO

Credimogiana apresenta novos produtos e serviços
para associado APCD-Ribeirão Preto
Há mais de 10 anos é par
ceira da APCD
-RP
ece vários pr
odutos e ser
viços: assessoria financeira, atendimento
parceira
APCD-RP
-RP,, ofer
oferece
produtos
serviços:
personalizado,aplicações - RDC, cartões, créditos, previdência privada, recebimento de contas, entre outros.
Sempre incorporando novos produtos e serviços, a Credimogiana, parceira da APCD-Ribeirão Preto, esteve presente no coquetel, marcando o reinicio
das atividades, através do seu gerente
Nelson Antônio Faria Pantoni, Isabela
Rea Veríssimo - analista de negócios e
Gabriela Dantas Ribeiro D.A. Siqueiraanalista comercial.
Recepcionados por Regis Peporini presidente e Artur Martini - tesoureiro
da APCD-Ribeirão Preto, os quais salientaram que a parceria tem sido coroada de sucesso. Hoje a Credimogiana
tem um número expressivo de integrantes da classe, associados APCD, como
cooperados.
Na oportunidade, Nelson Pantoni fez
uma breve explanação sobre o Cooperativismo e sobre os benefícios de ser
cooperado, falou sobre os produtos e
serviços que a Credimogiana oferece: assessoria financeira, aplicações -RDC, capital de giro, cartões, créditos, previdência privada, recebimento de contas, seguros, serviço de malote, entre outros.
A Credimogiana disponibiliza consultores especializados em investimentos e seguros. Oferece seguros em geral,
de vida, residencial, empresarial, patrimonial, além dos consórcios e Previdência Privada” pontuou Pantoni,
acrescentando que esses consultores

“Graças à parceria com a
APCD-Ribeirão Preto, feita
há mais de 10 anos, contamos com um número expressivo de profissionais da comunidade odontológica
como cooperados, aos quais
oferecemos um atendimento
diferenciado e personalizado, com a cordialidade que
nos é peculiar”
Nelson PPantoni
antoni

Isabela Veríssimo, Artur Martini, Nelson Faria Pantoni, Regis Peporini
e Gabriela Dantas Siqueira.

estão a disposição dos interessados associados da APCD-RP, bastando para
isso serem requisitados na própria agência. Conveniada com a APCD-Ribeirão
Preto oferece aos integrantes da classe
diferenciais no atendimento.
"Graças a essa parceria com a
APCD-Ribeirão Preto, feita há mais de
10 anos, contamos com um número expressivo de profissionais da comunida-

de Odontológica como cooperados, aos
quais oferecemos um atendimento personalizado e diferenciado, com a cordialidade que nos é peculiar", pontuou.
"Estamos à disposição da classe, seja
dos cooperados para eventuais consultas, seja daqueles que ainda não são e
querem saber mais sobre Credimogiana,basta solicitar uma visita. Todos serão bem-vindos" frisa Nelson Pantoni.

DEMOCRACIA

Eleitores devem ter cuidados redobrados
antes e depois da votação
Especialista do Hospital do Coração lista dicas para minimizar riscos de contaminação nas seções eleitorais
Com a proximidade das Eleições Municipais, este ano adiadas para novembro (15/
11), uma das maiores preocupações dos eleitores é manter a segurança na hora da votação em ambientes que costumam contar com
filas e aglomeração.
A infectologista Daniela Bergamasco, coordenadora do Serviço de Controle de
Infecção do HCor, ressalta que é possível exercer a cidadania e comparecer às seções eleitorais mantendo atenção redobrada às medidas
de segurança e higiene das mãos.
Assim como o documento de identidade, a máscara e o frasco de álcool gel não
podem ser esquecidos no domingo eleitoral.
A orientação é para manter o equipamento
de proteção facial o tempo inteiro no rosto e
só retirar quando estiver de volta em casa.
Já as mãos devem ser higienizadas
no momento de chegada, após a assinatura
do caderno de votação e antes e depois do
contato com a urna. Levar sua própria caneta
junto com a "cola eleitoral" também é boa
opção.
Outra recomendação é manter a dis4

tância de pelo menos um metro de outros eleitores e dos mesários, além de não consumir
bebidas e alimentos no local. "Também é importante evitar levar acompanhantes, mesmo
crianças pequenas, e, no retorno, lembrar de higienizar os carteiras, objetos e o aparelho celular, se utilizado durante o período na rua", reforça Bergamasco.
Devido a pandemia, o tempo de votação foi ampliado em uma hora (7 às 17 horas) e o período da manhã, entre 7 e 10 horas,
será preferencialmente dedicado a pessoas
com mais de 60 anos.
Quem não deve comparecer a
votação?
Os eleitores que estiverem com febre no
dia da votação ou que tenham testado positivo para a Covid-19 nos últimos 14 dias anteriores à data da eleição precisarão ficar em casa
e justificar a falta, posteriormente.
Pacientes do grupo de risco como os cardiopatas e que fazem tratamento oncológico devem seguir as recomendações médicas
individualizadas.

Como será a votação em meio a pandemia
Uma série de mudanças foi adotada para
dar segurança aos eleitores para depositarem o voto na urna no dia 15 de novembro.
Uma hora a mais - Ampliação do horário de votação, que este ano vai se iniciar às
7horas.
Prioridade para idosos - O Tribunal
Superior Eleitoral (TSE) definiu um horário
prioritário para os idosos, nas primeiras horas.
Identificação biométrica - Foi
suspensa este ano.
Uso de máscaras - Nos municípios
onde o uso da máscara ainda for uma
exigência para a circulação das pessoas, o
acesso só será permitido mediante o uso
da mesma.
Distância mínima - Deverá ser respeitada uma distância mínima de 1,5 metro entre os eleitores, ou distanciamento definido
pelas regras do município.

Recomendação é levar sua caneta
- Uma recomendação é que os eleitores levem as suas canetas para assinarem o registro de comparecimento à votação.
Mesários e servidores - Os envolvidos no trabalho durante a eleição irão receber máscaras e álcool em gel.
Justificativa - Os eleitores que deixarem de votar terão o prazo de até 60 dias
para justificar a sua ausência. Se isso não
feito sujeito as punições determinadas.
Higienização das mãos - A
recomendação do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) é pela higienização constante dos locais de votação, bem como das
mãos dos eleitores antes e depois do voto.
Febre - Os eleitores que estiverem com
febre no dia da votação ou com sintoma de Covid 19 até 14 dias antes da votação, não devem
participar do processo eleitoral. Devem justificar a ausência por questões de saúde.
Ribeirão Preto, Novembro de 2020

ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL

Iniciada a 3a edição da Semana CROSP
de Saúde Bucal no final de outubro

Conselho leva conteúdos atuais e temas relevantes ao profissional de odontologia
No dia 26 de outubro, foi iniciada a terceira edição da Semana CROSP (Conselho Regional de Odontologia de São Paulo) de Saúde
Bucal. O evento, que tem como objetivo reforçar a importância dos profissionais de odontologia, contou com a participação de conselheiros, membros e presidentes das câmaras
técnicas da autarquia.
A abertura foi marcada pela campanha em
homenagem ao dia do Cirurgião-Dentista, seguida pelo pronunciamento do presidente do
CROSP, Marcos Capez, que deu as boas-vindas aos inscritos. “O Conselho tem inovado
cada vez mais e valorizado iniciativas como
esta, onde o profissional recebe capacitação e
fica informado sobre as atualizações da classe
de forma segura”, ressalta o presidente.
O coordenador geral e o membro do comitê gestor das Câmaras Técnicas de Especialidades do CROSP, Ricardo Horliana e Mauricio
Querido, também participaram da abertura do
evento e reforçaram a importância do mesmo
para todos os inscritos no Conselho.
Os conteúdos do primeiro dia do evento
foram diversificados e contaram com a presença das Câmaras Técnicas de Especialidades
em Hipnose, Dentística, Odontologia Legal,
Saúde Coletiva, Implantodontia, Odontologia

do Trabalho e Endodontia.
Os palestrantes e cirurgiões-dentistas Soraya Monteiro Guedes Fernandez e Sérgio Brossi
Botta trouxeram no primeiro dia um questionamento pertinente ao atual momento. Intitulada “A Odontologia e a ética estão andando
juntas atualmente?”, a palestra dos cirurgiões

trouxeram
informações
sobre responsabilidade civil,
autoproteção, ética
profissional
e relação do
profissional
com as redes sociais.
Ambos
aproveitaram a oportunidade
para falar
sobre
a
campanha
nacional
“Sem ética,
Sem estética”. “As redes sociais têm influenciado muitas
pessoas a fazerem procedimentos estéticos e se
torna um papel do cirurgião-dentista avaliar se
essa intervenção vem do paciente ou é algo para
agradar terceiros, orientando sempre para o
melhor resultado”, ressaltam os palestrantes.

Esclarecendo a Bichectomia

Artigo de Nicole Bettiol - PPrr ofa. do Curso de Especialização em HOF da APCD
-RP
APCD-RP
Vamos esclarecer, baseados na literatura
existente, essa cirurgia que vem sendo procurada popularmente para melhorar o contorno
facial. Ela é muito mais que um procedimento
estético. Requer destreza, minuciosidade, precisão ao acesso e muitos cuidados e medidas
biosseguras do profissional que a estará executando.
Vamos entender um pouco melhor... e com
embasamento cientifico! Sem achismos... A bichectomia é uma cirurgia definitiva e resolutiva
que, com indicações conscientes e adequadas,
muda, de forma natural, a moldura do rosto.
HISTÓRICO
Marie François Xavier Bichat foi o médico
mais importante da era do Iluminismo. Nascido
em 14 de novembro de 1771, foi fundador da
anatomia e histologia descritiva da medicina moderna. Filho de médico, no vilarejo de Thoirette,
iniciou sua fase adulta durante a Revolução
Francesa, sendo enviado a cidade de Lyon, em
1791, para estudar anatomia e cirurgia, onde,
logo após, em 1793, devido ameaça da revolução invasora, teve que servir como cirurgião do
exército da República.
Passados alguns anos, em 1799, abandonou a cirurgia e passou a se dedicar à fisiologia
experimental, dissecação e autópsias. Contase que Bichat, em 6 meses, dissecou cerca de
600 corpos, resultando em trabalho excessivo,
o que debilitou sua saúde e resultou em sua
morte, em 1802, aos 30 anos de idade.
Seu legado, baseado em seus estudos, descobertas e princípios, levou-o a afirmar: "Quanto
mais alguém observar as doenças e abrir cadáveres, mais vai se convencer da necessidade de
considerar doenças locais, não do aspecto de
órgãos complexos, mas de tecidos individuais."
CONSIDERAÇÕES GERAIS
A estrutura de Bichat tem como função primária a relação com a sucção e mastigação nos
bebês. Outra função é servir de estrutura de
deslizamento para facilitar a ação dos músculos da mastigação, como proteção dos múscuRibeirão Preto, Novembro de 2020

los faciais sensíveis a uma lesão por forças externas.
A Bichectomia tem se tornado mais conhecida e desejada por diversos públicos, sendo
sempre planejada individualmente, tendo suas
indicações precisas, atentando para a anatomia da região operada e realização do procedimento, de maneira segura, buscando o melhor
resultado estético possível, em vista dos benefícios funcionais e conforto dos pacientes.
O resultado estético almejado seria delineamento dos contornos da face, face mais definida e harmoniosa. No sexo masculino evidencia-se mais a mandíbula. No sexo feminino consegue-se o "efeito blush" (sensualidade), com
evidenciação do terço maxilar do rosto.
Contudo, as indicações podem ser puramente ou também terapêuticas, sendo então
recomendada a cirurgia àqueles indivíduos que,
com frequência, mordem a mucosa julgal por
invasão do corredor bucal pela bola de Bichat,
resultando também da diminuição volumétrica
da face. A bola de Bichat é um coxim adiposo
localizado em espaços profundos da face dividida em três lobos: lobo anterior, lobo posterior e lobo intermediário.
Durante o exame clínico, os objetivos a conseguir, com a cirurgia de bichectomia, são a diminuição do volume das bochechas e o afinamento da região infrazigomática. Com estes
procedimentos, consegue-se esculpir e valorizar as características esqueléticas, obtendo-se
então um resultado estético-funcional favorável.
Levando em consideração que essa estrutura se constitui de tecido de gordura, restam
questionamentos no que diz respeito à sustentação da face. Não existem evidências científicas que afirmem que a Bichectomia cause
flacidez facial ou até mesmo acelere o processo
de envelhecimento da face. Sendo assim, pacientes que já apresentam ptose e flacidez devem ser muito bem avaliados para a indicação
do procedimento por conta desta falta de sus-

tentação tecidual já existente.
Como contra indicações do procedimento
temos sobrepeso, paciente cadavérico, doenças de base não controladas, pacientes com expectativa irreal.
As principais complicações relatadas na literatura são hematoma pós-operatório imediato, edema pós-operatório inédito, parestesia,
trismo=- temporário e infecção pós operatória. Essa última, vale ressaltar, pode ser prevenida seguindo todos os procedimentos operacionais padrão de um protocolo biosseguro. É
imperioso assegurar que o material a utilizar
durante a cirurgia esteja devidamente higienizado, esterilizado, com o campo cirúrgico adequado. Isso faz uma grande diferença nos resultados pós operatórios.
Estamos enfrentando um momento atípico mundialmente em que os detalhes de biossegurança podem, sim, fazer a diferença nos
resultados seguros oferecidos a quem se submeteu ao procedimento. O paciente precisa se
sentir protegido e seguro para que se obtenham os melhores resultados possíveis. Uma
biossegurança adequada protege os pacientes
e, também, os profissionais.
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A cirurgiã-dentista Sumaia Ahmad El Zoghbi falou sobre os protocolos de controle e
manutenção dos pacientes que fizeram procedimento de implante dentário durante a
pandemia. “Durante as consultas de manutenção, o papel do implantodontista é fazer com
que a higienização caseira seja facilitada para
o paciente. Além de observar e tratar estabilidade, oclusões, bruxismo, conforto do paciente
e possíveis inflamações como mucosite, peri-implantite”, contou a palestrante, ressaltando que
as consultas on-line, junto com o histórico do
paciente, ajudam na identificação da necessidade de exames e consultas presenciais.
Finalizando, a cirurgiã-dentista e presidente da Comissão de ética do Conselho, Sofia
Takeda, relembrou, durante palestra sobre processos éticos, o código ético da profissão falando um pouco sobre a relação cirurgião-dentista e paciente e explicando quais os riscos
aos quais os pacientes se submetem em um
tratamento odontológico “É importante que todos os riscos sejam apresentados, não como
uma forma de se precaver, mas também como
uma maneira de passar confiança para quem
está realizando o tratamento, garantindo uma
relação de confiança”, exaltou a presidente
da Comissão.

BIOSSEGURANÇA

Embalagem, esterilização
e armazenamento de materiais
Waldomiro Peixoto - consultor técnico da Woson
Dentro de um ambiente clínico pode ocorrer a contaminação cruzada. Os agentes que
contribuem para esse cruzamento são sangue, saliva, secreções e instrumentais contaminados. E as vias comuns de transmissão são
inalação, ingestão e inoculação por meio de
membranas, mucosas ou ferimentos na pele.
Para prevenir, recomendam-se as barreiras físicas.
Devemos considerar também o comportamento entre equipe profissional e pacientes e os Procedimentos Operacionais Padrão POP preconizados pela ANVISA (RDC 15,
março 2012). Comportamento adequado se
obtém com conscientização e capacitação da
equipe profissional e orientação dos pacientes. E os POP's têm estreita relação com planejamento do ambiente clínico, especialmente do Centro de Materiais e Esterilização - CME
e seus equipamentos, visando práticas biosseguras em geral.
A biossegurança é a "condição de segurança alcançada por um conjunto de ações
destinadas a prevenir, controlar, reduzir ou eliminar riscos inerentes às atividades que possam comprometer a saúde humana, animal e
o meio ambiente".
Neste conjunto de ações estão as embalagens, o processo de esterilização e o armazenamento, conforme os POP's.
Embalagem
O papel grau cirúrgico é a mais usada nos
CME's para embalagem de produtos a esterilizar em autoclaves. É composto de uma lâmina plástica termo resistente e outra de SMS
(spunbond-meltblown-spunbond) ambas
fundidas lateralmente, onde se encontram indicadores químicos que mostram quando foi
submetido ao calor e pressão de autoclave.
Sua tira é cortada no tamanho adequado ao
conteúdo a esterilizar e, através de uma termo
seladora, se fundem os extremos para fechar o
envelope.
Outros tipos de papel não são recomendados para esterilizar em autoclaves sob calor, vapor e pressão. Atenção: mesmo o papel
grau cirúrgico precisa ser autorizado pela
ANVISA, pois há de ter porosidade controlada e seguir as normas oficiais de segurança e
qualidade.
Dez cuidados importantes nesta
fase:
1) O material a ser embalado deve estar
absolutamente limpo, preferencialmente submetido à lavagem ultrassônica, que remove
sujidades ou resíduos orgânicos das estruturas profundas dos materiais, principalmente
em peças-de-mão. Material sujo não se esteriliza, então a regra é "limpar, limpar e limpar".
2) O enxágue deve ser com água filtrada
ou purificada para minimizar a presença de
sais da água da pré-lavagem, os grandes vilões da oxidação e manchas em instrumentais.
3) Recomenda-se pistola de água sob pressão para enxágue de material com lúmen.
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4) A secagem do material é outro cuidado.
Deve igualmente ser feito com pistola de ar
comprimido isento de óleo, principalmente
jatear articulações, lumens, superfícies rugosas ou irregulares.
5) A secagem com tecido pode deixar fiapos presos na superfície do material e manchá-los. A exceção é o tecido tipo Perfex, de
alto poder de absorção.
6) A selagem de qualidade é outro cuidado, para que pacotes ou envelopes não abram
durte a esterilização e manipulação. O descolamento compromete a esterilidade do material e seu reuso. O padrão recomendado é selagem uniforme com área de contato de
12mm, na temperatura e tempo corretos.
7) Os materiais colocados no envelope
devem ser de natureza similar. Por exemplo,
plástico com plástico, metal com metal, têxtil
com têxtil, borracha com borracha etc.

8) Os instrumentos com corte devem ser
acondicionados nos envelopes ou pacotes de
forma que (o corte) não toque em outra superfície para não se danificar. E os pontiagudos devem ter as pontas protegidas para não
perfurar a embalagem e não causar ferimentos durante a manipulação.
9) As embalagens devem ser datadas e
identificadas com caneta ou etiqueta apropriadas para não perder a nitidez, para controle
de validade e gestão de armazenamento.
10) Embalagens excessivamente cheias
influenciam na qualidade da esterilização, além
de favorecer o rompimento de embalagens.
Com o surgimento das autoclaves Classe
B pré-vácuo, surge também a nova geração
de embalagens: os contêineres. É uma tecnologia mais avançada, de metal aluminizado,
que aumentam a segurança do usuário, preservam mais a esterilidade dos materiais e mudam os procedimentos nos CME's. Sua vida
útil é longa, nunca se danificam e possuem
filtros perenes, considerados "eternos", porque
não precisam ser trocados. O investimento
neles se paga na medida em que reduz despesa com embalagem, facilita o operacional e
ganha tempo e segurança com a esterilidade
do material.
Esterilização
Com o material limpo, embalado adequadamente e cuidados tomados, chega o momento de autoclavar.
Há dois tipos mais comuns de autoclaves,
de acordo com a Norma Internacional
EN13060: as Classe N ou gravitacionais e as
Classe B ou pré-vácuos, que operam com vapor injetado e bomba de vácuo (para saber
mais sobre a diferença, acesse: https://
www.wosonlatam.com.br/a-escolha-da-autoclave-ideal.).
É preciso analisar a demanda de material
a esterilizar e entender qual classe de autoclave - gravitacional ou pré-vácuo - vai trazer mais benefícios para o profissional ao longo do tempo.
Dez cuidados durante a esterilização:
1) Fazer inspeção visual, com lupa 8X,
nas soldas e superfície antes do abastecimento da autoclave.

2) Colocar os
envelopes
nas bandejas, na
posição
vertical,
com espaço entre
eles para
favorecer a
secagem.
Não enWaldomiro Peixoto
Consultor Técnico Woson costar a
embalagem no
aço da câmara de inox; seu calor seco é superior à do
vapor e pode queimá-la.
3) Pacote úmido é pacote contaminável
por estar a porosidade controlada do SMS ainda aberta e sua superfície úmida receptiva à
microbiota em suspensão.
4) Se detectar presença de umidade nos
envelopes, realizar um ciclo adicional de secagem antes da retirada dos envelopes de dentro das autoclaves.
5) É recomendável investir em autoclaves
que tenham o recurso do aumento do tempo
de secagem automática com porta fechada.
6) O cuidado acima deve ser especialmente tomado quando a autoclave utilizada for
Classe N ou gravitacional, porque esta não
trabalha com bomba de vácuo. Registre-se que
é característica de autoclaves que "realizam a
secagem com porta aberta ou semiaberta" não
possuir secagem efetiva.
7) Recomenda-se escolher autoclaves que
sequem com porta fechada, seguindo com rigor as instruções do fabricante. A secagem ideal somente ocorre com as autoclaves a vácuo.
8) Os envelopes devem ser colocados faceface do mesmo tecido, ou seja, plástico-plástico (ou filme-filme) e papel-papel (ou SMSSMS), principalmente em autoclaves gravitacionais.
9) Encher demais as bandejas não é recomendável, pois compromete a esterilização e
a secagem. "Pacote úmido é pacote contaminável".
10) Ao retirar os pacotes secos da autoclave é recomendável outra inspeção visual
antes de armazenar ou colocar em reuso.
As cargas esterilizadas em contêineres seguem critérios diferentes dos cuidados acima,
definidos pelo seu fabricante. Aguardem matéria sobre a utilização de contêineres.
Armazenagem
O local para armazenagem segue critérios
definidos pela ANVISA (RDC 15): O transporte do CME até a sala de armazenagem deve ser
feito em suportes adequados para a manipulação reduzir-se ao mínimo e o mais segura
possível. As prateleiras devem ser feitas de material não poroso, resistente a limpezas úmidas e a produtos saneantes. Os nichos devem
ser arejados, em local seco e com luminosidade controlada. O armazenamento deve privilegiar a leitura das etiquetas com datação e
identidade das coleções esterilizadas. O material deve circular o mínimo possível até o local
de armazenagem e deste até a sala de atendimento.
Para complementação dos temas acima,
acessar estes dois links:
https://youtu.be/AOGhc7zpvn4
https://www.wosonlatam.com.br/
diferenca-entre-tnt-e-sms.

ENTRE ASPAS

“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”.
R egis PPeporini
eporini - pr
esidente da
presidente
APCD -RIbeirão PPrr eto.

“A Pandemia e o consequente distanciamento
social, nos fez ministrar
,por um tempo maior, as
aulas online, o que acabou ampliando e aprofundando, ainda mais, a
parte teórica do programa do Curso, isso foi muito bom!”
PPrrof
aeda,
of.. Dr
Dr.. Rafael FFaeda,
mestr
eriodontia,
mestree e doutor em PPeriodontia,
especialista em Implantodontia,
Pr of
of.. dos Cursos de aperfeiçoamento e especialização em
Implantodontia da APCD -RP
-RP..

“Os procedimentos em
ortodontia são considerados dentro da prática
odontológica mais clean,
então está sendo um desafio, em tempo de pandemia, a execução dos
protocolos de biossegurança, desafio maior do
que o procedimento ortodôntico, mesmo porque o
ortodontista é por formação perfeccionista.”
Prof
of.. Antonio José Borin Neto,
mestre em Ortodontia, ministrador e coordenador do Cursos de
aperfeiçoamento e especialização
em Ortodontia da APCD
-RP
APCD-RP
-RP..
Ribeirão Preto, Novembro de 2020
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As sextas-feiras são dedicadas a Implantodontia
na EAP da APCD-Ribeirão Preto
Com aulas presenciais desde o início de outubro, a Escola de Aperfeiçoamento Profissional da APCD-RP retoma o ritmo a todo
vapor neste mês de novembro, com as atividades clínicas intensificadas. As atividades voltam ao normal, hoje chamado
“novo” pelas mudanças inseridas no dia a dia das pessoas de um modo geral, nas clínicas, consultórios e, inclusive, nas EAPs,
nos cursos de aperfeiçoamento e especialização.
Todas as sextas-feiras na Escola de
Aperfeiçoamento Profissional são voltadas para os profissionais interessados
em aperfeiçoar seus conhecimentos e técnicas em Implantodontia. Há vários
anos tem sido assim. Os Cursos têm o
objetivo de introduzir profissionais ou
atualizar os profissionais na especialidade. Os professores dos Cursos de
Aperfeiçoamento em Implantes Osseointegrados e Aperfeiçomento em Prótese sobre Implantes estão sempre antenados com novas tecnologias e materiais do mercado para colocá-las ao alcance dos alunos.
Em ambos os cursos, os participantes saem preparados para diagnosticar,
indicar, planejar e realizar as cirurgias de
implantes e as próteses sobre implantes.
Os cursos que normalmente começam em março, este ano de 2020, está
readequando o calendário. O Curso de
Implantes Osseointegrado, iniciado no
começo de março com o distanciamento social, acabou aprofundando o con-

Prof. Ronaldo A.F. Oliveira com alunos na aula inaugural do Curso de Especialização em Prótese sbre Implante na APCD-RP.
Todos recebendo um mimo da GSK.

teúdo teórico no período, através das
aulas online. As aulas presenciais foram
retomadas na segunda quinzena de setembro, com atividades laboratoriais
(hands on). Os casos clínicos triados
para as aulas práticas na clínica come-

çam a ser solucionados a partir deste
mês de novembro.
Quanto ao Curso de Aperfeiçoamento em Prótese sobre Implante, destacado esse mês com a entrevista com
o seu professor Ronaldo Oliveira, teve

início no dia 24 de outubro, com aula
teórica, atividade clínica já sendo feita.
Consultem a grade de Cursos com
programas completo, ministradores e coordenadores, cronograma e formação de
novas turmas no site da regional da associação : www.apcdrp.org.br

Aperfeiçoamento em Prótese sobre Implante

Coordenado e ministrado pelo Prof. Ronaldo Figueiredo de Oliveira - Mestre, Especialista em Implantodontia pela São Leopoldo MandicCampinas e pelo prof. Rafael Silveira Faeda - mestre, Doutor e Especialista em Periodontia pela UNESP - Araraquara. O Curso teórico e clínico,
tem duração de 10 meses, com 80 horas aulas, sempre as sextas-feiras, quinzenalmente, das 14 às 18 horas. O professor Ronaldo A.F. Oliveira, em entrevista ao Jornal da APCD-RP, fala do Curso e da dinâmica do mesmo na atualidade.
EntreVista
-RP:: O que em mudado
J.APCD -RP
no curso de PPrótese
rótese sobr
sobree Implantes com passar dos anos ?
P r of
of.. Ronaldo: Tem incorporado
algumas inovações nossistemas de
próteses sobre implante, vem aumentando as opções nas reabilitações fixas unitárias e múltipla, além de vir
agregando os avanços da tecnologia
digital.

cientes para todos os tipos de próteses
sobre implantes fixas e móveis, enfim
capacitando o cirurgião-dentista a planejar e executar as próteses sobre implantes. Faz parte do conteúdo do curso entre outras abordagens: a seleção
dos componentes protéticos, as próteses cimentada X prótese parafusada,
prótese unitária, fixa e overdentures,
protocolo para próteses superiores e inferiores, ajuste oclusal, planejamento
protético, técnicas de moldagem, e estética voltadas para próteses sobre Implantes. E o que é fundamental, priorizando a prática, através da resolução
de casos diversos, triados previamente
na nossa clínica da EAP.

Ele o profissional de Odontologia para executar todos os tipos
de próteses?
Prof
of.. Ronaldo: Sim, ao final do curso o aluno estará capacitado a reabilitar proteticamente ou referenciar adequadamente os pacientes que foram submetidos ao procedimento de implantes
osseointegrados em todos os sistemas.
O aluno sai preparado para atender a
demanda de seus pacientes com segurança, de acordo com a necessidade do
paciente.

Em tempo de PPandemia
andemia como foi
a procura no consultório?
Prof. Ronaldo: Houve redução no
início, mas com o passar do tempo os
pacientes se sentiram seguros e foram
retornando para a clínica, seguindo todos os protocolos de biossegurança.

Quais as principais abordagens
do programa do Curso?
Prof. Ronaldo : O foco é ensinar o
aluno a reabilitar proteticamente os pa-

Diante da demora para iniciar
iniciar,,
como fica o curso e seu o cronograma ?
Ronaldo Oliveira
Oliveira:: Houve apenas
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o adiamento do início do curso, que continuará com a mesma carga horária de
10 meses com aulas quinzenais, ás sextas-feiras. Retomamos com as aulas presenciais e todos os alunos compareceram, tem demonstrado tranquilidade,
mantendo um maior distanciamento e
adequação ao novo normal.
O que essa turma pode esperar
dos professores diante dos desafios impostos pela COVID?
Ronaldo Oliveira: Nós, professores,
estamos sempre empenhados para
manter o programa do curso atualizado, inclusive sobre os protocolos rígidos exidos em tempo de pandemia. Nos
encontramos preparados e capacitados
para transmitir com segurança o conhecimento e a técnica, com a realização
dos procedimentos, dentro dos protocolos de biossegurança.
Frente a tudo isso, quais as suas
expectativas para 2021?
Ronaldo Oliveira: Objetivamente,
espero que a vacina para a COVID-19
se torne realidade e que continuemos a
fazer diferença na Odontologia.

“Nos encontramos preparados e capacitados para transmitir com segurança o conhecimento e a técnica, com a realização dos procedimentos,
dentro dos protocolos de biossegurança”.
R
onaldo A.F
Ronaldo
A.F.. Oliveira
Ribeirão Preto, Novembro 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, Novembro 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

CIENTÍFICO
Acupuntura como tratamento complementar em pacientes com
Neuralgia do Trigêmeo - Relatos de Casos clínicos
Camila Scatena, Marta Maria Martins Giamatei Contente, Ana Cristina Soares Caruso França Biagini, Rodrigo Galo,
Jerônimo Manço Neto, Maria Cristina Borsatto. Curso de Especialização em Acupuntura da FORP/USP - Funorp.
INTRODUÇÃO
A Acupuntura é uma terapia holística, originária do extremo Oriente que existe há mais de 2500 anos e visa à harmonização do Qui (energia) do ser vivo que pode ser utilizada para
várias finalidades, sedando ou tonificando os acupontos pela
estimulação com de agulhas, massagem, moxa, sementes ou
cristais e até mesmo corrente elétrica (eletroacupuntura) (Maciocia, 2007).
Em 1997, o Instituto Nacional de Saúde determinou a eficácia da acupuntura no tratamento da dor dentária pós-operatória e declarou que poderia constituir um tratamento benéfico complementar para a fibromialgia, dor miofascial, e
osteoartrite (NIH, 1997). Em 2002, a Organização Mundial da
Saúde informou que a dor crônica miofascial tem uma boa
reação ao tratamento com acupuntura (WHO, 2002).
Na Medicina Tradicional Chinesa (MTC), a acupuntura é
realizada através da inserção de agulhas muito finas em determinados pontos (acupontos), com uma posição anatômica precisa, na superfície da pele ao longo de linhas energéticas chamadas meridianos para harmonizar o fluxo de energia
(Qi) e estimular os mecanismos naturais de cura do corpo e
da alma (Stux & Pomeranz, 1981).
Muitos estudos “traduzem” esta definição chinesa em termos de impactos biológicos, bioquímicos e neurofisiológicos. Tem sido demonstrado que, no momento em que a
agulha é inserida nos acupontos, os níveis sanguíneos e cerebrais de â-endorfina, endorfina, encefalina, serotonina e dopamina sobem, e a administração de naloxona impede esses
aumentos (Helms, 1995). Além disso, com a inserção da agulha há liberação de imunomoduladores que intensificam o
processo lipolítico e têm um impacto sobre a liberação de
adrenalina e noradrenalina (Jensen & Jensen, 1982). Os fenômenos descritos acima são a base para o uso da acupuntura
no tratamento da dor, ansiedade, depressão, distúrbios gastrointestinais, e reabilitação pós acidente vascular cerebral
(Cabyoglu et al., 2006; Jellinger, 2000).
O efeito analgésico experimentado é produzido por uma
resposta geral do corpo por meio de ativação do hipotálamo
no cérebro e uma inibição direta ao nível da medula espinhal
(Noiman, 2010). Esta parece ser uma explicação parcial para o
efeito da acupuntura na neuralgia do trigêmeo, fibromialgia,
osteoartrite e enxaqueca, assim constitui uma ferramenta valiosa para a neurologia moderna (Jellinger, 2000).
A neuralgia do trigêmeo (NT) é uma síndrome de dor neuropática, caracterizada por dor facial paroxística unilateral grave. Crises de dor são geralmente desencadeadas por irritação
tátil na região do nervo (Sert et al., 2009). A NT normalmente
apresenta crises reincidentes, mesmo quando os pacientes
estão em tratamentos convencionais, resultando em importante fonte de deficiência e má qualidade de vida. Drogas
como a carbamazepina, oxicarbazepina, fenitoina, gabapentina e o baclofeno têm sido utilizadas para tratar a NT (Sert et
al., 2009). Adicionalmente, várias abordagens minimamente
invasivas, como bloqueio do nervo trigeminal ao nível do
gânglio esfenopalatino, descompressão microvascular, rizotomia, radiofrequência e injeção de toxina botulínica, têm
sido realizadas para o alívio da dor (Zakrzewska & Patsalos,
2002; Türk et al., 2005).
No entanto, nenhum destes métodos está livre de complicações. Os efeitos adversos mais comuns após abordagens
minimamente invasivas são parestesia, perda sensorial facial,
fraqueza ou paralisia dos músculos masseter e, em alguns
casos, perda do reflexo corneano (Kanpolat, 2001).
Com o objetivo de examinar a eficácia da acupuntura apenas por meio de estudos com qualidade metodológica aceitável, várias revisões de literatura foram realizadas. Em 1989,
Patel et al. executaram uma meta-análise com 14 estudos
randomizados controlados e concluíram que a maioria dos
estudos de tratamento usando técnicas de acupuntura foram
benéficos para a dor crônica. Isso demonstra como esse tipo
de tratamento pode auxiliar no tratamento da Neuralgia do
trigêmeo.
RELATOS DOS CASOS CLÍNICOS
CASO 1 - Paciente: ON, Masculino, Leucoderma, Cabeleireiro, com história Médica de cirurgia do menisco, meningite
aos 7 anos de idade, dores lombares e no ombro. Queixa
Principal: Neuralgia do Trigêmeo – lado direito, há 2 anos e 6
meses quando da primeira consulta. Como tratamento foi
receitado Tegretol (Carbamazepina) – 400 mg, 2 vezes ao dia,
realização de bloqueio do nervo sem sucesso, Vitaminas do
Complexo B. Após a primeira crise de dor quando lavou o
rosto após acordar, o paciente relata que no período da tarde
até o toque do vento provocava dores quando então, decidiu
procurar ajuda médica. Nos dois anos seguintes realizou consultas periódicas com diversos especialistas e na Clínica de
Dor, local onde realizou 9 bloqueios neurais. Em seguida, iniciou o tratamento no ambulatório de Acupuntura, e compareceu às consultas semanalmente.
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1ª consulta: Anamnese, exame clínico e harmonização.
Tratamento: Ponto aberto: E36
Pontos Sistêmicos – aplicação de agulhas: E36, BP4 (esquerdo), B62 (direito), Ex-HN3 (Yintang), VG20, F3, IG4, IG11,
C3, ID19, ID18, E7, E6, E5, ID3 (esquerdo), CS6 (direito).
Pontos Auriculares – colocação de sementes de mostarda:
Shenmen, Rim, Simpático (SNV), Analgesia, Ansiedade 1 e 2,
Relaxamento Muscular, Estômago, Maxila, Mandíbula, Subcórtex e Cadeia da Ansiedade (agulha semi-permanente de 7mm).
Nas demais consultas foram realizadas basicamente as
mesmas condutas, alterando ou acrescentando alguns pontos, tanto sistêmicos quanto auriculares. Após a 2ª consulta o
paciente relatou melhora na qualidade do sono. Nas 3ª e 4ª
consulta o paciente relatou melhora nos quadros de dor (NT)
mesmo com redução da dose do medicamento (de 800 mg/
dia para 400 mg/dia).
Durante a 5ª consulta o paciente relata melhora evidente e
redução da dose do medicamento
(400 mg,/dia para 200 mg/dia, até
A
s e m
mediB
cação)
e sem
dor. Na
6ª consulta o
paciente relata
ausência de medicamento e dor apenas quando move o nariz para a esquerda. Durante a 7ª consulta o paciente relata
alívio por estar sem dor e sem medicação. Tomando ômega
3 (300 mg pela manhã), conforme prescrição médica. Na 8ª
consulta o paciente relata ausência de dor mesmo quando
move o nariz para a esquerda.
Tratamento: mantida a conduta e espaçamento das consultas para períodos quinzenais. Na 9ª consulta: Paciente sem
dor. E por fim, na 10ª consulta o paciente sem dor e sem medicação. Apenas tomando Ômega 3. O tratamento foi mantido com espaçamento das consultas para períodos mensais.
Figura 3. Paciente recebendo o tratamento para Neuralgia do Trigêmeo com eletroacupuntura - A (vista frontal) e B
(vista lateral direita).
CASO 2 -Paciente: OKS, 60 anos, Masculino, Leucoderma,
Autônomo. Com história Médica de esclerose múltipla, uso
de Betaferon. Cuja queixa principal era Neuralgia do Trigêmeo – lado direito, com primeiros sintomas há um mês (quando da consulta), relatando sensação de “choque” no olho
direito. O tratamento foi realizado no ambulatório de Acupuntura, consultas com retornos semanais.
1ª consulta: Anamnese, exame clínico e harmonização.
Tratamento: Pontos Sistêmicos – aplicação de agulhas:
F3, E36, IG4, Ex-HN3 (Yintang), VC4, E3, E4, E5, E6, E7, TA21,
ID18, VB14, B2, TA23. Prescrição de Ômega 3 – 1g pela manhã. Na 2ª consulta o paciente relata grande melhora clínica,
apenas com sensação de “choque” e sensibilidade na região
do ponto E6. Como tratamento a aplicação de agulhas nos
pontos B62 (Esquerdo), F3, E36, IG4, Ex-HN3 (Yintang), VC4,
E3, E4, E5, E6, E7, TA21, ID18, VB14, B2, TA23, ID3 (direito). Na
3ª consulta o paciente relata sensibilidade. O tratamento realizado foi nos pontos B62 (Esquerdo), F3, E36, IG4, Ex-HN3
(Yintang), VC4, [Eletroestimulação E3 – E6, E4 – E5, E7 – TA23]
TA21, ID18, VB14, B2, ID3 (direito). Observação: EletroestiA

B

mulação mista por 30 minutos, 2-5Hz, lado direito (Figura 4).
Na 4ª consulta o paciente relata ausência total de dor desde a
última consulta. Foi mantido o tratamento. E na 5ª consulta o
paciente relata ausência total de dor e foi mantido o tratamento.
Figura 4 - Paciente recebendo tratamento com eletroacupuntura para Neuralgia do Trigëmeo – A vista frontal e B vista
lateral direita.
DISCUSSÃO
Em revisão sistemática da literatura (Liu et al., 2010), quatro dos 12 estudos tiveram resultados favorecendo o tratamento de acupuntura, e os oito restantes mostraram que não
houve diferença significativa entre a acupuntura e o tratamento medicamentoso utilizando a carbamazepina (CBZ).
Oito dos estudos incluídos utilizaram acupuntura manual
e os quatro restantes utilizaram eletroacupuntura. Nenhum

dos estudos mencionou a formação do acupunturista. Os
métodos de seleção de pontos de acupuntura, que foram
utilizados principalmente na região afetada, foram geralmente
consistentes entre os estudos. Os cinco principais pontos de
acupuntura mais comumente utilizados foram Xiaguan (E7;
7/12), Chengjiang (VC24; 6/12), Jiache (E6; 6/12), Sibai (E2; 5/
12), e Quanliao (ID18; 4/12). Sensação Te-Qi, uma característica do estilo tradicional de acupuntura, foi induzida em todos os estudos, e a técnica de agulhamento reduzido foi usada pela maioria dos estudos. Não houve diferença significativa no protocolo de acupuntura entre os estudos com resultados positivos e aqueles com resultados negativos.
Revisões da literatura têm mostrado que em estudos clínicos, a eletroacupuntura proporcionou diminuição nos escores de dor (Vickers et al., 2012), assim como aumento do
limiar de dor (Schliessbach et al, 2011) em avaliações subjetivas do tratamento (Wang et al., 2010) quando os resultados
foram comparados à acupuntura manual. A eletroacupuntura, em modelos animais diminuiu significativamente a dor
em relação ao controle negativo (acupuntura simulada).
Estudos que empregam eletroacupuntura com método
terapêutico para controle da dor fornecem informações importantes e úteis para maximizar o efeito da medicina integrativa e complementar em ambientes clínicos (Mavrommatis et al., 2012). Tais tratamentos combinados podem fornecer estratégias eficazes para controle da dor, tanto pelo aumento da efetividade do tratamento quanto pela redução
das doses de medicação, diminuindo assim o risco de efeitos
adversos debilitantes. Lin et al.(2002) realizaram um estudo
clínico empregando eletroacupuntura antes de cirurgias e
esse tratamento diminuiu significativamente a quantidade
total de morfina necessária durante as primeiras 24 h do pósoperatório. Também reduziu significativamente a incidência
de náuseas e tonturas nos pacientes durante o mesmo período pós operatório quando comparado ao controle com eletroacupuntura simulada. A eficiência da Eletroacupuntura
no controle da dor pós-operatória em cirurgia de terceiros
molares inclusos também foi comprovada por Tavares et al.
(2007).
Portanto, sugere-se que estudos clínicos futuros, com metodologia apropriada, incluindo grupos controle com acupuntura placebo, com instrumentos validados para avaliação
da dor, e descrição precisa dos procedimentos de acupuntura, são necessários para avaliar a eficácia e segurança da acupuntura para tratamento da Neuralgia do Trigêmeo.
CONCLUSÃO - O tratamento com Acupuntura pode diminuir a medicação analgésica convencional do paciente que
sofre de Neuralgia do Trigêmeo e até mesmo eliminar os
sintomas dolorosos por longos períodos de tempo;
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EDUCAÇÃO CONTINUADA

EAP da APCD-RP movimentada com retorno dos Cursos
Todos entusiasmados com retorno do convívio
Embora as máscaras escondem os sorrisos, os olhos revelam a alegria de todos por esse “novo normal”

As cenas são reconfortantes,
ambiente preparado para receber a
família APCD. Os funcionários,
diretores, professores, a postos
acolhendo a todos: alunos, pacientes, parceiros, membros da comunidade científica.
A Escola de Aperfeiçoamento
Profissional - EAP Dr. Raphael
Baldacci, coração da entidade, volta
a bater forte, com a troca de conhecimentos, energia, com o compartilhar experiências e técnicas. Ao
adentrar a recepção, salas de espera
e corredores, os cartazes indicando
ações preventivas, agora mais
que nunca,
fazendo parte
dos protocolos
para interação
na sede, revitalizada e preparada para
receber a todos
neste período
de Pandemia.

Maria atendendo na EAP.

Aula inaugural do Curso de Dentística Restauradora com a profa. Gaciela Mazzei

O Curso de Dentística Restauradora, ministrado pelo prof.
tauradora
André Minto e Profa. Graciela Mazzei, a quem coube receber a nova
turma de 2020, que deveria ter
iniciado em abril. Segundo Graciela Maz
Mazzzei
ei, “a demora para começar
não tirou dos participantes do curso
o desejo de alçar voo na profissão
através da Estética Restauradora”.
A nova turma do Curso de
Especialização em Ortodontia
ministrado pelos profs Borin Neto,
Raul Antonio Pinto e Mario Lânia,
iniciado em outubro, desenvolvendo
mais um módulo do Curso. Os
alunos focados na orientação do
mestre, em aula teórica, voltados
para objetivos comuns: a conquista
de conhecimentos e do título de
especialistas.

Curso de Especialização em Ortodontia em aula teórica com o prof. Borin Neto na APCD-RP.

O Curso de Especialização
em Harmonização Oro
Oroff acial
acial,
que conta com uma turma entusiasmada com o aparato de recursos da
especialidade, em clínica triando
casos e fazendo cirurgias de Bichectomia.
Mimos dos professores do Curso de H.O.F.
Estímulos para os alunos.

Curso de Especialização em Harmonização Orofacial fazendo triagem de pacientes na Clínica da EAP/APCD-RP.
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A maior vitrine
da Odontologia regional
Indica. Seja indicado.
Eis alguns especialistas
nesta vitrine
Para anunciar:
16

99135 9540

Rua Dr
alma Guião, 715
Dr.. João PPalma
Alto da Boa Vista
Fone 16

Dr
ocha Martini
Dr.. Artur R
Rocha
Cátia Janjácomo Martini

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,
de 2020
9942Novembro
5095
Dra. Marli.
5095,, com

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 ( ala[vancas ),
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

Confraternização marca retorno de atividades
Evitando aglomerações e mantendo distanciamento, coquetel para poucos convidados.

E os reencontros começam aqui. Bom demais rever pessoas que fazem parte do cotidiano da Associação e trocar ideias.

Paulo Fracon, Artur Martini e
Regis.Peporini

Gabriela Siqueira, Nelson Antônio Pantoni
e Isabela Veríssimo, da Credimogiana.

Angela Sanchez, Robson Firmino
e Isamara Cavalcanti

Andrezza Zaccaro e Maria

Cristiano Alvarenga, Isa Cavalcanti e
Marcelo Pessica.

Livia Fiorin, Artur Martini ,Camila Favero e Regis Peporini.

Paulo Fracon e Angela Sanchez

Artur Martini e Patricia Badessa

Turma do Curso de Especialização em Harmonização Orofacial, cada vez mais afinada e entusiasmada
com o aprendizado, em confraternização com a participação de familiares.
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ANIVERSARIANTES
Parabéns, felicidades
O1/11 Rodrigo Antonio Mercadante
Silva
03/11
José Carlos P. Amparado
Roberta Mara Fernandes da Silva Nunes
04/11
Carlos César Carnassa
Fernanda Vicioni Marques
Guilherme Tramonte Pedro
Katia Regina Miyoshi
05/11
Edmar Ricardo Pozzobon Christovam
Paulo Kroll
06/11
Sérgio Luiz Volpon
07/11
Michelli Menezes Sobreiro
08/11
Albertina Maria de Moura Melo
Kamila Bastos Silva
Solange Aparecida Bordini Perón
10/11
11/11
Edvard Fernando Zaparolli
Marcia Pavan Pedroso
Patricia de Padua Ferreira Chaguri
Ricardo Cantarelli Amprino
Rita de Cássia Maiello
Robson Morais Marques
13/11
Camila Porto Capel
Regina Maura Fernandes
Sabrina de Azevedo Piccinato
14/11
Frankie Pitta
16/11
Emanuel Soares de Souza
Lais Karut Medeiros
Eloisa Rodrigues Maffeis Javaroni
Patrícia Mayo Fernandes Santana
17/11
Fernando César Franco
Marilia Andrade Figueiredo de Oliveira
Thalma Soares Nunes
18/11
Anderson Campioni Jaquinta
Rogério Bombig
Stéphanie Francoi Poole
19/11
Carlos Eduardo Zaparolli
Elaine Cristina Voltolini Pontes
Fernanda Carlos Katafuti
Fernanda Fernandes Carvalho
Rosane Granusso
20/11
Yara Biagiotti
Rafael Marques Monti
Sérgio Augusto Ravelli
21/11
Thales Rosolen
Celso Barcelini Junior
22/11
Joice Camargo da Silva
Mariana de Souza Carneiro
Patricia Dezem Amorim
Patricia Almeida Curyfolo
23/11
Gilson Piantino Silveira
25/11
Daniela Ferreira Kakumu
Caio Zangirolami
27/11
Carmem Maria Ávila Dutra
Marina Helena Russo
28/11
29/11
Renata Guerreiro Nascimbem
Marcia Regina Saran Vezzani
30/11
Flávia Reis de Oliveira Lutti
Joseane Maria Dias B. Mantov
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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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