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EXPEDIENTE

Dr. Regis Peporini - Presidente da APCD-RP

Confira!

ue 2021 seja realmente
um recomeço e uma
transformação para to-
dos. É o que nós, direto-

res da APCD-RP, desejamos a
todos da comunidade odonto-
lógica reunida na APCD Ribei-
rão Preto: associados, comuni-
dade científica, corpo docente,
parceiros, funcionários, extensi-
vo a todos os seus familiares e
amigos.

Embora o ano de 2020 tenha
sido desafiador, o amadureci-
mento também foi real e con-
sequentemente o crescimento
de cada um.  E é com essa expe-
riência adquirida, que fortaleci-
dos rumamos para 2021. Sabe-
dores das incertezas instaladas,
embora desgastados com os
mais de 9 meses de distanciamento, vamos manter a fé na ciência,
manter a conduta e o foco nas ações preventivas neste início de
ano. Prevenção nunca é demais.

Nós, profissionais de Odontologia, temos sido referência, já que
sempre adotamos protocolos rígidos de biossegurança e , dife-
rentemente do temor inicial, temos mantido o atendimento à po-
pulação, cuidando, ainda mais, para evitar o contágio. Cabe a nós
sermos exemplo e estimular o uso de máscaras e do álcool gel.

Aqueles que ainda não o fizeram, aproveitem a pausa de final
de ano para readequar seu consultório, reorganizar a agenda e
orientar atendentes, para no retorno se sentirem ainda mais se-
guros.

A APCD-Ribeirão Preto retorna as atividades no próximo dia
11, quando retomaremos os cursos, com energia renovada. Que
2021 nos traga as alegrias represadas em 2020. Que haja muitos
reencontros e, mais que nunca, que haja muita fé, para prosse-
guirmos brindando à vida, o amor ao próximo, a amizade e a soli-
dariedade.  Feliz 2021 para todos!

Que seja um recomeço

Q
CAPA

O informativo da APCD Ribeirão
Preto a partir da edição 310, mudou

para Revista APCD-Ribeirão -
Digital. A  publicação pode acessada

no site da associação:

www.apcdrp.org.br
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pesar das perdas, no
término de 2020 e iní-
cio de 2021 o sentimen-

to é de superação. A expectati-
va é de que 2021 seja muito
melhor e nos traga novas pers-
pectivas”.

A afirmação é de Regis Pepo-
rini – presidente da APCD Ribei-
rão Preto, no dia 19 de dezem-
bro, último dia de atividades em
2020 na Regional, quando entrou
em recesso de final de ano, para
retorno em 11 de janeiro de 2021.
Interagindo com funcionários,
professores, associados e parcei-
ros, Peporini deixou sua mensa-
gem de otimismo para todos.

Segundo ele, embora o ano
tenha sido atípico e difícil, to-
dos deram o melhor de si para

a superação dos desaf ios im-
postos pela Covid 19. Os gover-
nos federal, estadual e munici-
pal fizeram a sua parte e a mai-
oria da população respondeu a
altura, adotando as ações pre-
ventivas.

“Óbvio, é difícil controlar tudo
e todos”, ressaltou o presidente
da APCD-RP, acrescentando que
com a reabertura do comércio  a
economia voltou a ser estimula-
da e houve uma reação positiva.
“Agora é entrar em 2021 fortaleci-
dos, preparados para os novos de-
safios”, pontua.

Destaca que a APCD Central
e as regionais mantem um in-
tercâmbio constante e, tal qual
sempre ocorreu, tem tido um
fluxo normal de troca de infor-

Educação Continuada
Esse o foco na APCD-RIBEIRÃO PRETO

“ Aqui o foco é o aperfeiçoamento e atualização do profissional,
priorizando a atividade clínica. Venha se atualizar na nossa EAP.”

mações, repassadas aos associ-
ados. Os profissionais de Odon-
tologia estão preparados para
continuar atendendo bem a po-
pulação.

“Depois da flexibilização do dis-
tanciamento social, com aulas on-
line, foram retomadas com vigor,
as aulas presenciais e intensifica-
das as atividades clínicas. E para
nossa grata satisfação, os cursos
somente iniciados recentemente,
estão todos com turmas lotadas”,
diz.

Ressalta ainda que a reade-
quação da sede, com a instala-
ção de dispositivos de filtro de
purificação do ar, exautores, di-
visórias na clínica, respeitando as
determinações da ANVISA, foi
decisiva para a tranquilidade de
todos.

“Diante da constatação do que
foi feito, todos estão tranquilos e o
trabalho tem fluido naturalmente,
com protocolos atuais e adequa-
dos a nossa nova realidade”, co-
menta.

“O importante é nos
mantermos unidos e
coesos, focados em
continuar colocando ao
alcance da população
uma Odontologia de
excelência. Para isso,
vamos continuar acompa-
nhando de perto os avan-
ços da Odontologia”

     Regis Peporini

“A



Janeiro 2021 Revista da APCD-RP 5

Contabilizando as realizações
prospectando o futuro

ano de 2020 foi muito de-
saf iador, tanto na saúde
pública como na privada,

avalia Artur Rocha Martini.
  Como coordenador da Divi-

são Odontológica da Secretária
da Saúde de Ribeirão Preto, res-
salta que graças as ações dos
governos, (federal, estadual e
municipal) muito foi feito para
minimizar os efeitos da pande-
mia para a população em geral.
“Para isso, o estímulo à adoção de
protocolos preventivos foi decisi-
vo”, comenta.

Como diretor tesoureiro da
APCD-Ribeirão Preto,Artur Mar-
tini salienta ter sido um ano de
muita austeridade econômica
na Regional, já que a receita
diminuiu signif icativamente e
os gastos f ixos permaneceram.

“Mas isso não impediu que, di-
ante da necessidade investíssemos
na readequação da Regional, vi-
sando preservar a saúde de todos.
Esse talvez tenha sido o melhor in-
vestimento dos últimos tempos”,
frisa o diretor.

Com relação a 2021, está oti-
mista e apreensivo. Otimista por

acreditar na superação e no an-
seio de se reinventar das pessoas.
Apreensivo por não saber se virá,
uma segunda onda do vírus, an-
tes de chegar a vacina.

“2021 será um ano forte. Exigi-
rá de cada um o máximo de si,
muita força e fé para manter a es-
tabilidade, emocional e física, fren-
te a essa incerteza do amanhã. En-
tretanto, sempre foi assim, o futu-
ro a Deus pertence, que ele nos
brinde com o melhor, façamos jus
a isso”, Artur Martini.

tranquilo. Agradecer por estarmos
terminando esse ano juntos, um
ano com muitas dificuldades, per-
das, mas com superação. Desejo
que 2021 seja um ano de retoma-
da, de muitas inovações, cheio de
calor humano, com as pessoas po-
dendo se abraçar. Que seja real-
mente um recomeço e uma trans-
formação para todos nós. Um fe-
liz e próspero 2021”, externa o
presidente da APCD-RP Regis
Peporini.

“O ano de 2021 deverá ser de
muitas realizações, se tudo correr
bem, é o que esperamos, em abril
haverá o CIOSP, postergado devi-
do a Pandemia. Aqui, a EAP deve-
rá funcionar  com toda a sua ca-
pacidade, com os cursos intensi-
vos, extensivos e de imersão”
adianta o presidente da APCD-
Ribeirão Preto.

“O importante é nos manter-
mos unidos e coesos, focados em
continuar colocando ao alcan-

ce da população uma Odonto-
logia de excelência. Para isso,
vamos continuar acompanhan-
do de perto os avanços da ciên-
cia”, diz ele.

Com relação ao final de ano,
oportunamente, deixa seu agra-
decimento a todos.

‘Quero agradecer a todos da
APCD-Ribeirão Preto. Aos funci-
onários, diretores, parceiros, aos
alunos e professores pelo empe-
nho e esforço para um retorno

“2021 será um ano
forte. Exigirá de cada
um o máximo de si,
muita força e fé “.

“Sempre foi assim,
o futuro a Deus
pertence, que ele nos
brinde com o melhor,
façamos jus a isso.”

     Artur Martini

O
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Harmonização Orofacial,
hoje. uma especialidade so-
lidificada, não surpreende

pela alta demanda no mercado, é
o sonho de consumo da maioria
das pessoas, principalmente por
atender os apelos estéticos e ao
mesmo tempo restaurar a função.
Interagindo com as várias especi-
alidades da Odontologia a Har-
monização Orofacial tem feito a
diferença para sorrisos harmôni-
cos de muitos, hoje com a auto-
estima elevada. Para colocar es-
ses recursos ao alcance da popu-
lação, os profissionais de Odon-
tologia têm se especializado. Para
isso, a escolha do curso é funda-
mental.

 Uma referência na Harmoniza-
ção Orofacial, Prof. Dr. Levy Nunes,
juntamente com sua equipe, tem
compartilhado conhecimentos e
técnicas nos cursos de especiali-
zação nas principais cidades do
país, inclusive, aqui na APCD Ri-
beirão Preto. Para 2021, o prof.
Levy Nunes lança o Curso de Mes-
trado em Cirurgia Buco Maxilo
Facial com ênfase em H.O.F e Es-
tética Facial na Faculdade São Le-
opoldo Mandic, em São Paulo.

O objetivo é formar profissio-
nais de alto nível na especialida-
de e o público alvo é o cirurgião
dentista especialista em cirurgia

Mestrado em Cirurgia buco maxilo faci-
al com ênfase em H.O.F e Estética facial

buco maxilo facial. Com duração
de 24 meses o curso é realizado
bimestralmente.

Faz parte do programa: com
foco na Cirurgia e Traumatologia
Buco maxilo faciais. Preparo para
atuação hospitalar: diagnóstico,
radiologia, tomografia, ressonân-
cia, ultrassom, visagismo, exames
complementares, seminários clíni-
cos de buco maxilo facial e semi-
nários interdisciplinares envolven-
do a cirurgia buco maxilo facial.
O curso é apresentado em vários
módulos:  Harmonização Oro Fa-
cial, Trauma Facial, Cirurgia de
ATM, Cirurgia Ortognática e Cirur-
gias Orais em geral. No módulo
de Harmonização Oro Facial em
foco: toxina botulínica estética e
Funcional, o preenchimento faci-
al, indução de colágeno, tecnolo-
gia na HOF, planejamento, f ios
faciais, Lip Lift, lipoenzimatica e
mecânica, bichectomia e intercor-
rências na HOF. Além disso, as
abordagens avançadas dos mó-
dulos de cirurgia citados anterior-

Prof. Dr. Levy Nunes lança curso na Leopoldo Mandic

mente. No decorrer do curso, o
preparo e defesa de tese. Interes-
sados. façam já suas inscrições.

Informações: 19 91857 8888. @institutolevynunes

“Venha fazer parte de
nossa história. Entenda
a diferença entre o
bom e o ótimo”

Levy Nunes

A
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Confeccionamos
Estofados
Todas as marcas
 à base troca.
Atacado e varejo

Estofados odontológicos em
Poliuretano expandido,
revestido em PVCron
Laminado sem costuras.

Tel/fax: (16) 3626 2582
Rua Santos nº 201
CEP 14075-060 - Ribeirão Preto - SP
vendas@stylustapecaria.com.br
www.stylustapecaria.com.br

Haydee Ribeirão Preto: Rua Cavalheiro
 Torquato Rizzi, 1260 - Jardim Iraja

Reinaldo Oliveira  
; (16) 99961 2470

reinaldo@haydee.com

 A qualidade HAYDEE faz a diferença
em todos os projetos personalizados,

funcionais, ergonomia e beleza.
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Muito aprendizado e
Crescimento em 2020,

avalia Dr. Brufato Ferraz

Revista APCD-RP: O que mu-
dou na Odontologia em conse-
quência da pandemia?

 Brufato Ferraz: No início da
pandemia o cirurgião dentista e
equipe apareceram como os pro-
fissionais de maior risco de con-
tágio dentre as equipes de saú-
de, mas ao longo do tempo foi
observado que, apesar do maior
risco eram aqueles de menor con-
tágio, evidenciando que a classe
sempre soube se proteger e pro-
teger seus pacientes frente à con-
taminações e patógenos. Acredi-
to que a Odontologia sairá mui-
to mais reconhecida e fortaleci-
da!

Nestes períodos críticos,
consultas on-line são válidas?

On-line podem ser feitas ori-
entações, atendimentos odonto-
lógicos exigem a ação direta do
profissional e, por mais tecnoló-
gica que esteja se tornando, o ci-
rurgião dentista e sua atividade
presencial é, e sempre será, indis-
pensável!

No dia a dia dos consultóri-

endodontista e professor, José Antônio Brufato Ferraz, avalia 2020 como um ano de muito
crescimento e aprendizado profissional e pessoal. Para isso, segundo ele, foi fundamental o
empenho de TODOS, o que demonstra a importância e o valor do trabalho conjunto.  “Esforços

muito grandes foram feitos para que mantivéssemos a possibilidade de continuidade de nossa ati-
vidade profissional com qualidade”, diz.

Quanto as suas expectativas para 2021, ressalta “Como profissional e cidadão espero que aqueles
que têm as rédeas de comando nos âmbitos federal, estadual e municipal, tomem as decisões neces-
sárias para o bem comum e para nossa evolução como sociedade”.

os o impacto econômico foi ex-
pressivo?

 Evidentemente algumas es-
pecialidades sofreram impactos
maiores, mas, de maneira geral
vivenciamos um aumento assus-
tador de dores por apertamento,
fraturas de restaurações e fratu-
ras dentais, e, toda a rotina de
emergências e urgências conti-
nuou presente de forma muito
forte, acabando, assim à equili-
brar o dia a dia dos profissionais.

Como descreveria os impac-
tos nos cursos, desafiador e  es-
timulante?

Muitas adequações foram ne-
cessárias, principalmente em
atendimentos em policlínicas,
com as restrições de circulação e
distanciamento social, mas, uma
vez que se teve noções maiores
do contágio e risco, medidas mui-
to efetivas foram tomadas e hoje
temos muita segurança em nos-
sos atendimentos nos nossos cur-
sos. Assim como em consultórios
particulares se priorizou a exaus-
tão e tratamento do ar ambiente

bem como reforços em EPIs, con-
ferindo assim plena segurança à
alunos, funcionários, pacientes e
professores!

O ensino a distância, intera-
gindo com as aulas presenciais
deve ser mantido?

Pessoalmente, achei positivo
no aspecto de aproveitamento
teórico, a possibilidade de apro-
ximação com profissionais, à dis-
tância, em aulas e conferências
também pode ser uma alternati-
va muito dinâmica para esses
conteúdos, tanto para as aulas de
graduação assim como para os
cursos de Atualização e Especi-
alização, mas no aspecto de intera-
ção e clínica deixa muito a desejar.

Os alunos, apesar das mu-
danças na dinâmica dos cursos,
têm mantido o foco?

As gerações mais novas são
muito conectadas às novas tec-
nologias, faz parte do dia a dia-
deles e até das interrelações so-
ciais. Nesse sentido, acredito que
o desafio maior foi para nós, os
professores. Percebemos a neces-

ENTREVISTA

O

ENTREVISTA EXCLUSIVA COM O PROF. DR. BRUFATO FERRAZ

8 Revista da APCD-RP janeiro 2021
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sidade de pensar no tempo de
absorção de conteúdos e infor-
mação e, espacialmente, como
coordenar o ensino dentro das ja-
nelas do computador que, por
vezes, apresentam milhares de
outras informações. Estratégias
de parcelamento de conteúdo e
dinâmicas mediadas com os alu-
nos ampliaram  nossa compreen-
são para outras formas de perma-
nência. Creio que esse momento
peculiar trouxe estímulos, man-
tendo e ampliando o foco.

Quais deverão ser as inova-
ções nos cursos da EAP da
APCD-RP em 2021?

 Para o novo ano serão aber-
tas novas turmas tanto de Atuali-
zação quanto Especialização, já
incorporando estratégias e alte-
rações sedimentadas e sempre
abrindo campo para a inovação
das dinâmicas pedagógicas. Te-
mos projeto de manter encontros
virtuais com alunos de cursos em
andamento e ex-alunos, trazen-
do professores convidados naci-

onais e internacio-
nais, com uma peri-
odicidade, que acre-
dito ser bimestral,
pois se mostrou uma
forma efetiva de reu-
nirmos um número
grande de pessoas
para terem acesso a
um tema específico.
Também temos pro-
jetos de Cursos de
Imersão, mais curtos,
de Cirurgia Parendo-
dôntica e Instrumen-
tação Reciprocante.

Quais avanços
mais recentes da
Endodontia desta-
ca?

A tecnologia se
faz mais presente na
rotina das áreas de
saúde hoje e não po-
demos deixar de
destacar a presença

na odontologia de recursos de
imagem mais avançados como a
tomografia cone been, os siste-
mas CAD-CAM incorporados aos
trabalhos restauradores e estéti-
cos, assim como materiais e ins-
trumentais muito mais precisos e
seguros para aplicabilidade clí-
nica. Além, é claro, da biotecno-
logia e bioengenharia inseridas
no panorama da odontologia
atual.

Hoje é imperativo que o pro-
fissional tenha uma visão mul-
tidisciplinar?

 A Odontologia, assim como
as áreas de saúde são multidisci-
plinares pois, cada parte de nos-
so corpo tem efeito sobre o todo.
É impossível dissociar as áreas,
desde todas as disciplinas bási-
cas até as clínicas, indo do mi-
croscópio ao macroscópio, tudo
é importante! Há uma máxima
que diz, “há dentistas de dentes,
dentistas de boca e dentistas de
gente “; não tem como dissociar-
mos a parte do todo.

O que leva para 2021 de
aprendizado e experiências vi-
vidas em 2020?

Foi um momento de cresci-
mento e aprendizado pessoal e
profissional! Esforços muito gran-
des foram feitos para que manti-
véssemos a possibilidade de con-
tinuidade de nossa atividade pro-
fissional com qualidade. Cumpre
ressaltar aqui o empenho e de-
dicação de todo corpo docente
e da Coordenação da UNAERP,
da Coordenação Odontológica
da Secretaria da Saúde do muni-
cípio bem como da Diretoria da
APCD, pois foram trabalhos que
presenciei e acompanhei, para
que o ensino de alto nível conti-
nuasse e mantivesse o atendi-
mento odontológico viável e se-
guro. Veja que ressalto aqui o co-
letivo, que nos permite perceber
a importância e o valor do tra-
balho conjunto!

O que espera de 2021?
Como profissional e cidadão

espero que aqueles que têm as
rédeas de comando nos âmbitos
Federal, Estadual e Municipal, to-
mem as decisões necessárias
para o bem comum e para nossa
evolução como sociedade!

A fé move o homem. Brufa-
to Ferraz mantém sempre o
foco e a fé?

Sempre! A fé é fundamental
em nossa existência e ela que nos
faz superar tudo. E o foco vem
como consequência, uma vez que
temos como missão a evolução
constante em  todos os níveis, do
pessoal ao profissional.

Que mensagem deixa para a
família APCD-RP?

Primeiro minha gratidão, por
fazer parte deste grupo, empe-
nhado em colaborar com o cres-
cimento e valorização da classe
odontológica. Pensando a Odon-
tologia viável e mais acessível,
abrangendo um maior número de
pessoas sempre. Votos de saúde
e um ano repleto de realizações!

Janeiro 2021 Revista da APCD-RP 9
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Consultor de vendasConsultor de vendasConsultor de vendasConsultor de vendasConsultor de vendas
P/ Ribeirão PP/ Ribeirão PP/ Ribeirão PP/ Ribeirão PP/ Ribeirão Prrrrreto e reto e reto e reto e reto e regiãoegiãoegiãoegiãoegião

Zé RobertoZé RobertoZé RobertoZé RobertoZé Roberto
(16) 3013-5646      (16) 99634 1815(16) 3013-5646      (16) 99634 1815(16) 3013-5646      (16) 99634 1815(16) 3013-5646      (16) 99634 1815(16) 3013-5646      (16) 99634 1815

Atendimento
das 08:30 às 12:00 e 14:00 ás 18:00.

     CRO 134 793
Especialista e mestre em

Endodontia.Laser em Odontologia.
Microscopia operatória.

Radiologia Digital.

Emanuel Soares
de Souza

Fone:16  99797 9017Fone:16  99797 9017Fone:16  99797 9017Fone:16  99797 9017Fone:16  99797 9017
Email: endoclinica@gmail.comEmail: endoclinica@gmail.comEmail: endoclinica@gmail.comEmail: endoclinica@gmail.comEmail: endoclinica@gmail.com

Rua Conde Afonso Celso,1809Rua Conde Afonso Celso,1809Rua Conde Afonso Celso,1809Rua Conde Afonso Celso,1809Rua Conde Afonso Celso,1809
Jardim AméricaJardim AméricaJardim AméricaJardim AméricaJardim América

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

Fone 16Fone 16Fone 16Fone 16Fone 16

     36353635363536353635     63206320632063206320

Alugo sala por dia (4 dias no mês)
em clínica bonita e equipada. Sala
toda montada (armários, escrivani-
nha, autoclave, prof, ultrassom,
equipo,...).
R$ 400,00 por mês incluindo con-
domínio (SECRETÁRIA, luz, água,
WIFI, ...)

Centro  ou Vila Seixas.
(16)  991619008 - Igor

ALUGO SALA
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EDUCAÇÃO CONTINUADA
EAP mantém ritmo e foco

empre com o firme propósito de proporcio-
nar o melhor para a classe, com olhar atento
para as novas tendências e avanços, a direto-

ria e corpo docente da Escola de Aperfeiçoamen-
to Profissional Dr. Raphael Baldacci, da APCD- RP
têm acompanhado de perto toda a dinâmica des-
te “novo normal”. Graças a estrutura física reestru-
turada, com modernos equipamentos de purifica-
ção de ar e protocolos rígidos de biossegurança,
todos se sentem seguros na Regional.

“Felizmente, as ações preventivas atingiram os ob-
jetivos, o convívio tem sido harmonioso e tranquilo
na nossa APCD-Ribeirão Preto”, frisa Regis Peporini.

Os cursos atualização em Periodontia e Ortodon-
tia estão reservando vagas para início do primeiro
trimestre de 2021. Interessados, liguem (16) 3630
0711.

Curso de Periodontia
A EAP da APCD Ribeirão Preto, está com as ins-

crições para a 7ª Turma do Curso de Cirurgia Peri-
odontal com ênfase em regeneração Mucogen-
gival  e Estética.

O curso, coordenado pelo profa. Dra. Flávia Su-
aid Malheiros, visa capacitar os alunos a realiza-
rem procedimentos cirúrgicos regenerativos e es-
téticos, a partir de um protocolo clínico de diag-
nóstico com preparo básico periodontal racional
e eficiente.

Ministram o curso a equipe da profa. Dra. Flá-
via Adelino Suaid, especialista em Periodontia –
UNESP e mestra e doutora em Periodontia – FORP
USP; além de professores convidados.

Com 10 meses de duração, realização mensal,
às sextas-feiras, no horário das 8 às 18 horas. As
aulas têm início programado para março de 2021.
As vagas são limitadas.

  Segundo a coordenadora, a grade curricular
prioriza as atividades clínicas. Outras informações
sobre o curso podem ser solicitadas pelo e-mail
da coordenadora: flaviasuaid@hotmail.com

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
- Preparo da Área Cirúrgica Periodontal
- Retalhos Periodontais
- Aumento de Coroa Clínica – Conceitos de espaço
  biológico
- Aumento de Coroa Clínica em Área Estética
- Hands-on: incisões, retalhos periodontais e suturas
- Tratamento Periodontal Regenerativo e Biomateriais
- Endogain: Princípios biológicos e uso clínico
- Lesões de Furca (Classificação e Tratamento
  Ressectivo)
- Defeitos Infra-ósseos (Classificação e Tratamentos)
- Hands-on Biomateriais (Straumann)
- Hands-on Biomateriais (Geistlich)
- Enxerto Gengival Livre
- Técnicas de Recobrimento Radicular – Parte I, II, III,   e IV
- Agregados Plaquetários (parte I) – Conceitos
   Básicos. Agregados Plaquetários (parte II)
  Utilização na Periodontia
- Cirurgias Plásticas Peri-Implantares
- Discussão de casos clínicos
- Priorização da clínica

S

Reservas de vagas: (16) 3630 0711
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Aperfeiçoamento   
Cursos cirúrgicos                 

CURSOS CLÍNICOS

CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO

CIRURGIA BUCOMAXILO
FACIAL

Teórico-Cirúrgico
Ministradores: Prof. Dr. Jorge Liporaci Jr.

Duração: 100 hs. Quinzenalmente,
ás segundas-feiras. Horário:

das 17:30 às 22:30 h.

CIRURGIA ORAL E
ANESTESIOLOGIA

Teórico, Laboratorial e Clínico
Ministrador: Prof. Dr. José Antonio Saadi

Salomão e equipe. Duração: 10 meses  Realiza-
ção:  Semanalmente, às quintas - feiras.

Horário: 18 às 22horas.

CAPACITAÇÃO
EM  IMPLANTES

OSSEOINTEGRÁVEIS
Teórico e cirúrgico

Ministradores:  Prof. Dr. Rafael Silveira Faeda e
equipe. Duração: 10 meses: Quinzenalmente, às

sextas-feiras. Horário: 8 às 14 hs.

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 CIRÚRGICOS

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. Gustavo Nogueira e equipe.
Duração:  10 meses.  Realização:  quinzenalmente

aos sábados, das  8h às 12 h e das 14 às 18h.

APCD-Ribeirão Preto -  Av. do Café 1 080 - Vila Amélia
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    Pós-Graduação
        Cursos clínicos

CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO

CURSOS DE IMERSÃO
 .Técnica Lghting Concept  - com o Prof. Levy Nunes e equipe.

. Master m Toxina Botulínica Funcionl w Preenchimentos Oromandibulares - com o prof. Levy Nunes e equipe.
. Habilitação em Laserterapia (CFO) e Capacitação em Biofotônica na HOF - Com a profa Rosane Lizarelli.

PÓS-GRADUAÇÃO
EM ENDODONTIA

MINISTRADORES: Prof. Dr. José A. Brufato Ferraz; ,
Prof. Dr. Alexandre Bonini, Prof. Me. Danilo Ales-
sandro Oliveira e Prof. Dr. Alexandre Latuf Najar.

FREQUÊNCIA: Mensal - Quartas, Quintas e Sextas.
Duração: 24 meses.

PÓS-GRADUAÇÃO EM
HARMONIZAÇÃO OROFACIAL
Ministradores:  Prof. Dr Levy Nunes e equipe;

Profa Nicole Bettiol, Profa Dra. Isamara Cavalvan-
ti.. FREQUÊNCIA: mensal - Duração: 18 meses.

PÓS-GRADUAÇÃO 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.

PÓS-GRADUAÇÃO 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

APCD-RP : (16) 3630 0711. www.apcdrp.org.br
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Cirurgia de Complementação
Endodôntica como primeira escolha

RELATO DE CASO CLÍNICO

Monografia apresentada por Paulo Augusto Kroll ao programa de pós-graduação da APCD-Ribeirão Preto
para obtenção do título  de especialista em Endodontia. Orientador: Prof. Artur Martini

INTRODUÇÃO
Endodontia é a especialidade

odontológica que visa prevenir, diag-
nosticar e tratar as doenças e danos
ao tecido pulpar dental.6 O tratamen-
to do canal radicular é um meio segu-
ro e eficaz de preservar os dentes que
de outra forma estariam perdidos7,
mantendo-os em função no meio bu-
cal sem que haja qualquer prejuízo na
saúde do indivíduo.

Para que se possa tratar endodon-
ticamente um dente, é necessário a
realização de uma manobra operató-
ria no conduto radicular que visa, além
de dar formato, saneá-lo através da
remoção do conteúdo pulpar rema-
nescente necrótico, ou não.6

O tratamento endodôntico conven-
cional tem modificado e melhorado
acentuadamente nos últimos anos de-
vido a grande evolução das técnicas,
dos materiais odontológicos e da ci-
ência, o que têm contribuído para que
o tratamento dos canais radiculares
alcance índices de sucesso variantes
que chegam a marca de 90%.3,4 Entre-
tanto, para que se possa atingir este
nível de sucesso todos os passos ope-
ratórios e princípios científicos e bio-
lógicos devem ser seguidos rigorosa-
mente, visando extinguir problemas
iatrogênicos, que são a principal cau-
sa do insucesso endodôntico.5 Uma
outra parte do insucesso no tratamen-
to pode ser atribuída aos acidentes
durante o ato operatório e complica-
ções na evolução clínica do caso.3,5

Diante dos fracassos no tratamen-
to endodôntico convencional deve-se
sempre em primeiro lugar indicar o
retratamento do canal radicular, des-
de que seja viável 5, tendo em vista
que se houver a necessidade de uma
cirurgia de complementação endodôn-
tica, o sucesso será mais alto quando
suplementada pelo retratamento do
canal radicular.8 Não havendo suces-
so após esse retratamento, o próxi-
mo passo indicado é a realização de
uma técnica cirúrgica parendodôntica

como complemento a endodontia.
A cirurgia de complementação en-

dodôntica é conceituada como o pro-
cedimento cirúrgico realizado com o ob-
jetivo de resolver adversidades prove-
nientes de um tratamento endodôntico
convencional e retratamento, ou impos-
síveis de serem solucionados por eles.1
Sendo indicada em casos de lesões pe-
riapicais persistentes ou com caracte-
rísticas císticas, em lesões periapicais
onde é impossível o acesso via câmara
pulpar, canais radiculares calcificados,
instrumentos fraturados na região do
ápice ou peri ápice, degraus e perfura-
ções apicais.9,10

Dentre as várias técnicas cirúrgicas
para a resolução de complicações,
acidentes e problemas periapicais
oriundos dos tratamentos endodônti-
cos convencionais, podemos citar as
mais utilizadas: curetagem com alisa-
mento apical, apicectomima, apicecto-
mia com retrobturação, apicectomia
com retroinstrumentação e retrobtu-
ração e obturação do canal simultâ-
nea ao ato cirúrgico.11,12

Existem situações em que o fracas-
so ou insucesso das técnicas de trata-
mento endodôntico convencionais irão
surgir após a restauração definitiva,
com núcleos intracanal e prótese fixa,
ou até mesmo como pilar de próte-
ses com vários elementos, sendo as-
sim nestes casos pode-se indicar a ci-
rurgia apical com curetagem e apicec-
tomia mesmo sem a realização de um
prévio retratamento endodôntico, ten-
do em vista os riscos presentes na re-
moção de tais próteses.6

Assim o presente trabalho tem
como propósito demonstrar um caso
clínico onde se optou pela cirurgia de
complementação endodôntica como
primeira escolha em um tratamento de
lesões periapicais em dentes que pos-
suíam núcleos intracanal e suporte para
prótese fixa de vários elementos, sen-
do a escolha do tratamento influenci-
ada também pela condição socioeco-
nômica do paciente, já que se optás-

CIENTÍFICA
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semos pela remoção dos núcleos e
próteses, retratamentos, e posterior
confecção de novas próteses, o paci-
ente não teria possibilidades em rea-
lizar os procedimentos.

RELATO DE CASO
Paciente do sexo masculino com-

pareceu a clínica odontológica da As-
sociação Paulista de Cirurgiões Den-
tistas de Ribeirão Preto, no curso de
especialização em endodontia relatan-
do incômodo com pequeno edema na
região gengival vestibular entre os
dentes 15 e 16 (Figura 1). Figura 1 -
Fístula entre os dentes 15 e 16

Após exame clínico foi possível di-
agnosticar que o pequeno edema era
uma fístula drenando aparentemente
conteúdo purulento, além disso, havia
uma prótese fixa bem adaptada unin-
do os dentes 12, 13, 14 e 15, sendo
essas próteses e demais dentes pre-
sentes no arco superior as bases para
os grampos e estrutura metálica da
prótese parcial removível que o paci-
ente possuía. Foi possível visualizar
também, principalmente na região da
prótese fixa, a presença de tártaro
proveniente da relevante falta de higi-
ene bucal.

Tendo feito o exame clínico, parti-
mos para o exame radiográfico peri-
apical, onde foi possível localizar le-
sões periapicais nos dentes 12, 13, 14
e 15, consequência de visível tratamen-
to endodôntico insatisfatório (Figura
2).

Figura 2 - Radiografia periapical
inicial

Após todo o diagnóstico clínico e
radiográfico, optamos em realizar a
cirurgia de complementação endodôn-
tica como primeira escolha nos qua-
tro dentes suportes da prótese fixa
que possuíam lesão periapical. Essa
escolha de tratamento pouco conven-
cional teve como objetivo a preserva-
ção de todo o trabalho protético da
arcada superior envolvendo núcleos
protéticos, próteses fixa e removível,
além do problema socioeconômico do
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|paciente que inviabilizaria o tratamen-
to convencional com retratamentos en-
dodônticos, cirurgias e confecção de
novas próteses.

A preparação pré-cirúrgica do pa-
ciente teve início em sessão prévia para
a remoção de todo o tártaro presen-
te, principalmente na região onde se-
riam feitas as incisões, visando dimi-
nuir os riscos de contaminação do
campo operatório, e de inflamação
gengival da região. Esse procedimen-
to foi realizado através de raspagem
manual com curetas de periodontia e
principalmente com pontas de perio-
dontia acopladas em ultrassom.

 Após esses procedimentos foi re-
ceitado ao paciente como medicação
prévia o Decadron com comprimidos
de 4 miligramas na seguinte posolo-
gia, três comprimidos no dia anterior
a cirurgia, quatro comprimidos no dia
da cirurgia e três comprimidos no dia
posterior a cirurgia, o uso deste corti-
costeroide teve como objetivo princi-
pal reduzir a dor e o edema no pós-
operatório.

No dia da cirurgia foi realizada
assepsia extra-oral com polivinil-pir-
rolidona com 1% de iodo ativo (PVP-I)
e assepsia intra oral com clorexidina a
0,12%, e logo em seguida iniciou-se o
bloqueio dos nervos alveolares supe-
riores anteriores, médios e posterio-
res através de técnica anestésica utili-
zando mepivacaina HCI 2% com vaso-
constritor epinefrina 1:100.000 em agu-

lha curta acoplada na carpule.
A incisão foi feita com lâmina de

bisturi número 15 percorrendo a re-
gião mesial do dente 12 e seguindo
em direção posterior até a região dis-
tal do dente 15, sendo está uma inci-
são trapezoidal de Wasmund.

Posteriormente realizamos o des-
colamento mucoperiostal e rebatimen-
to total do retalho com o auxílio de
uma espátula número 7 pressionando
uma gaze estéril no sentido apical da
incisão. E dessa forma pudemos cons-
tatar que as lesões não haviam rom-
pido a cortical óssea vestibular. Devi-
do a esse fato, foi necessário utilizar
uma cureta periodontal tipo Gracey
número 1-2 para sondar o tecido ós-
seo e localizar as áreas de menor es-
pessura e com aspecto semelhante a
uma “casca de ovo” onde estavam pre-
sentes as lesões.

Em seguida utilizamos uma ponta
diamantada esférica 1016 acoplada em
alta rotação para remover o tecido
ósseo vestibular onde haviam as le-
sões e assim expô-las totalmente para
que fosse realizada a curetagem e re-
moção do tecido de granulação atra-
vés do uso das curetas de Gracey e
de Lucas.

Após a curetagem localizamos to-
dos os ápices, e com uma broca cirúr-
gica Zecrya realizamos a apicectomia
de todas as raízes em um ângulo de
45 graus em relação ao longo eixo dos
dentes, posteriormente na região

Figura 1 Figura 2

 Figura 3 Figura 4
Figura 1- Fístula entre os
dentes 15 e 16
Figura 2- Radiografia
periapical inicial
Figura 3- Apicectomia e
preparo das caixas apicais
Figura 4- Radiografia
periapical imediatamente
após a cirurgia
Figura 5-Ausência de fístula
após 3 meses Figura 5
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o sugador da bomba a vácuo.
Para finalizarmos o ato cirúrgico,

estimulamos o sangramento dentro da
loja óssea para que preenchesse todo
o interior da mesma, a fim de auxiliar
a neoformação óssea. Em seguida re-
posicionamos o retalho e utilizamos o
fio de nylon monofilamentar 4-0 para
realizar a coaptação das bordas da
ferida cirúrgica através de uma sutura
do tipo contínua.

Em seguida foi realizada uma to-
mada radiográfica periapical para vi-
sualização das obturações retrógra-
das (Figura 4), e prescrição de mais
três medicamentos de uso interno a
serem tomados via oral, sendo eles:
Amoxicilina de 500 miligramas para uti-
lizar de oito em oito horas durante sete
dias, Nimesulida de 100 miligramas
para utilizar de doze em doze horas
durante cinco dias, e a Dipirona Sódi-
ca de 500 miligramas para utilizar de
oito em oito horas durante três dias.
Figura 4 - Radiografia periapical ime-
diatamente após a cirurgia

Após três meses fizemos o acom-
panhamento clínico e radiográfico,
onde pudemos constatar ausência da
fístula e início de recuperação do teci-
do ósseo reabsorvido (Figura 5). Figu-
ra 5 - Ausência de fístula após 3 meses

CONCLUSÃO
Neste trabalho portanto, podemos

concluir que seguir as regras clássicas
que norteiam os temas e as matérias
básicas em Odontologia é o mais co-
erente e rotineiro, haja vista que vári-
os mestres já estudaram insistentemen-
te os assuntos e tem capacidade téc-
nica e comprovação clínica/científica
para determinar protocolos. Porém,
atualmente vários são os fatores que
nos obrigam a utilizar técnicas alter-
nativas aos protocolos convencionais
e neste trabalho conseguimos consta-
tar que a cirurgia de complementação
endodôntica, pode sim ser usada
como primeira escolha, tendo em vis-
ta que o clínico cônscio e inteirado de
novas técnicas e condutas deve avali-
ar de forma singular o paciente, le-
vando em consideração todos os fa-
tores que o envolvem no aspecto ge-
ral, inclusive o fator socioeconômico.
Portanto, este trabalho comprova a
possiblidade de emprego da cirurgia
de complementação endodôntica
como primeira escolha, em que res-
salta-se não ser o mais preconizado
por inúmeros autores.

REFERÊNCIAS
Solicite pelo email:

eap@apcdrp.org.br

onde se encontra-
vam os canais radi-
culares confecciona-
mos uma caixa api-
cal com o auxílio de
uma ponta diaman-
tada esférica núme-
ro 1011 (Figura 3).

 Figura 3 - Api-
cectomia e preparo
das caixas apicais

 Dentro dessas
caixas apicais, utili-
zamos o cimento de
óxido de zinco e eu-
genol na consistên-
cia parecida com a
da “massa de vidra-
ceiro” para realizar a
obturação retrógra-
da, sempre com o
auxílio de uma cure-
ta de Lucas exercen-
do pressão no senti-
do ápice-coroa, e os
excessos do cimento
foram removido com
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material apresenta dicas
para que cirurgiões-dentis-
tas possam fazer suas co-

municações seguindo o Código
de Ética Odontológica

Visando promover a valoriza-
ção do exercício da profissão,
alinhada às boas práticas de co-
municação e publicidade na
Odontologia, o Conselho Regio-
nal de Odontologia de São Pau-
lo (CROSP) elaborou o e-book
“Dicas de Comunicação para
Odontologistas” com orientações
específicas para o segmento.

Assim como qualquer outra
profissão, que presta serviço em
um mercado cada vez mais com-
petitivo, os profissionais de saú-
de bucal precisam divulgar o
atendimento de forma estratégi-
ca e eficaz. No entanto, devem
seguir todas as diretrizes do Có-
digo de Ética Odontológica, as
resoluções do Conselho Federal
de Odontologia (CFO), a Lei
5081/66 e o Código de Defesa do
Consumidor.

O material contempla desde a
escolha dos meios de comunica-
ção, as melhores formas de abor-
dagem e de conteúdo da divul-
gação, até a maneira correta de
captar e fidelizar pacientes, ali-
nhados com os preceitos legais
do exercício da profissão. Nesse
contexto, as ferramentas de ma-
rketing são importantes recursos
na conexão dos cirurgiões-den-
tistas com os pacientes.

“O CROSP está sempre atento
e aberto às sugestões e dúvidas dos
inscritos. Por isso, resolvemos ela-
borar esse e-book, como material
de apoio, esclarecendo alguns pon-
tos relacionados à publicidade e

CROSP LANÇA E-BOOK
Melhores práticas na publicidade odontológica

Material apresenta dicas para que cirurgiões-dentistas possam fazer suas
 comunicações seguindo o Código de Ética Odontológica.

comunicação na odontologia. A
publicação pode ser complemen-
tada e atualizada sempre que per-
cebemos as dúvidas mais freqüen-
tes sobre o tema", explica Marcos
Jenay Capez, presidente do
CROSP.

O e-book também ressalta a
importância do Código de Ética
Odontológica, um importante ali-
ado dos profissionais na hora de
anunciar os serviços. Propagan-
das apelativas com descontos, va-
lores, concursos, sorteios e afins,
além de não serem permitidas,
tiram o foco sobre a real finali-
dade da assistência odontológi-

ca: que é a manutenção da saú-
de bucal e geral do indivíduo. A
melhor forma de divulgar, valo-
rizar os atendimentos odontoló-
gicos é incentivar o entendimen-
to da população sobre a neces-
sidade e o cuidado regular com
a saúde bucal.

Resolvemos elaborar
esse e-book, como
material de apoio,
esclarecendo alguns
pontos relacionados à
publicidade e
comunicação na
odontologia. A publicação
pode ser complementada
e atualizada sempre
que percebemos as
dúvidas mais
freqüentes sobre o tema”.
Marcos Jenay Capez,
presidente do CROSP.

O
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CONTÊINER
A PROTEÇÃO DE NOVA GERAÇÃO

Waldomiro Peixoto - Consultor Técnico Woson

“A Saúde é dever e compromisso de todos. Do cidadão comum e dos profissionais
diretamente envolvidos em atividades de Saúde. Da Woson também!“

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, em sua RDC 15 - ou RDC 585 ainda
sob consulta e cuja redação final não está

ainda oficializada - preconiza um protocolo de
Procedimentos Operacionais Padrão, conhecidos
entre os especialistas em biossegurança por POP's,
que preveem e orientam as ações de controle de
infecção, do início ao f im do processo de
esterilização, desde quando o instrumental é
disponibilizado para limpeza e lavagem até o
reuso.

Dentre essas fases do POP, a EMBALAGEM tem
especial importância por ser a barreira que impede
a recontaminação do material até seu
armazenamento para reuso. Sabe-se que o papel
grau cirúrgico é a barreira mais utilizada, entretanto
há uma "nova geração de embalagens" que oferece
novos conceitos e tecnologia de proteção aos
profissionais de Saúde - os contêineres.

São produzidos com alumínio andizado em
vários formatos e tamanhos, compatíveis com
várias capacidades de câmaras de inox de
autoclaves e trazem sensíveis inovações para as
CME's - Centrais de Materiais e Esterilização, por
aplicar nova metodologia de controle da
esterilidade e resultar em mais segurança na
logística, armazenamento e circulação até o
momento do reuso pelo profissional de Saúde.

Nas imagens veem-se contêiner (aberto e
fechado), cesto de aço 304, filtro descartável, lacres
de segurança, etiqueta de identificação, todos com
indicador químico. Certamente os ambientes de
Saúde experimentarão mudanças muito positivas
no controle de infeção a partir dessa nova
tecnologia.

Um contêiner para esterilização tem como
objetivo  permitir a remoção do ar do interior dos
pacotes; a penetração e remoção do agente
esterilizante; a facilitação de logística e transporte
ou circulação em ambientes maiores e mais

complexos; a proteção ao conteúdo durante a
circulação, armazenamento e distribuição nos
centros cirúrgicos, assegurando sua esterilidade até
o momento do reuso.

Embora as pesquisas sobre contêineres venham
sendo desenvolvidas há vários anos, a nova
tecnologia chega em um momento em que há uma
nova consciência sobre a necessidade de proteção
individual e coletiva e os envolvidos estão mais
receptivos ao tema.

No próximo artigo trataremos de f iltros
descartáveis, lacres de segurança, etiquetagem,
controles químicos e biológicos e temas afins.
Enfim, mostraremos benefícios como incremento
da segurança para prof is-
sionais e pacientes e redução
de custos com outras emba-
lagens.  Aguardem!

A
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ACONTECEU NA APCD-RIBEIRÃO PRETO

Com mensagem de otimismo feita para as redes sociais, sorteio de brinde e agradecimento aos funcionários,
o presidente Regis Peporini interagiu com a classe no último dia de atividades, antes do recesso da APCD-RP,

20/12 a 11/01 de 2021. Desejou a todos um 2021 cheio de realizações.

   Entregou cesta de produtos
natalinos para a ganhadora Kelli
C. Marques Paiva - parceria da
APCD e Empório Florêncio (16)
9905  0101- acima.

   Posou para foto junto dos fun-
cionários presentes.Interagiu com
os associados visitantes- ao lado.

  Recepcionou, juntamente com
Zelio Faeda e com o prof.  Dr. Ra-
fael Faeda, o ex-aluno Marcos Vi-
dal de Catanduva - abaixo.

As comemorações de aniversário
com clima intimista e famíliar.

Artur Martini comemora com a es-
posa Cátia Jánjacomo e as filhas
Martina e Pietra - acima E.
Paulo Alves, amigo de longa data,
dá uma palinha - Esquerda.

Cristina Imperador Rodrigues Al-
ves festeja com direito à carreata
de amigos para cumprimentá-la
e a um “eu te amo” da filha Cacá,
nas redes sociais - Direita.
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ANIVERSARIANTES
Parabéns, felicidades!

01/01
Paulo Alves de Oliveira Júnior
Auro Tomio Nisiyama
Márcia Mitsuo Sudo Enoki
02/01
Áurea Lima Souza Fahel
03/01
Murilo Rinaldi Bianchi
04/01
Nelson Ângelo Chaguri
Ana Maria Berto Galdiano
Joao Felipe Bonatto Bruniera
05/01
Umberto Demoner Ramos
06/01
Bruno Lima Malzone
Luanda Carrijo Rosa
07/01
Maria de Fátima Jurca Motta
08/01
Ângelo Marcos Faleiro Macedo
Marcelo Aparecido dos Santos
Fernanda Aparecida Cristovão
Ferreira
Gabrielle Ribeiro de Freitas
09/01
Maria Laura Matos Dalmaso
Marlei Aparecida Seccani
Galassi
Rodrigo de Oliveira Andrade
10/01
José Luis Alves da Costa
11/01
Rodrigo Martins Nogueira
Costa
Larissa Moraes Silva
12/01
Amanda Rodrigues Falconi
13/01
Bruna Rosa de Oliveira
Marcelo Soares Francischini
14/01
Carmen Silvia Frezarim
Thomazini
Danilo Alessandro de Oliveira
Ronaldo Armando Alves
15/01
Hélton Pimenta Júnior
Thais de Freitas Sampaio

Terezinha de Fátima F. Dalto
Vitória Bombig Tosta
16/01
Guilherme Volta Gianotti
17/01
Isabela L. Lambert Lucas
18/01
Danilo Santos Paschoal
Habib Assad Nader
Francisco Carlos dos Santos Pinto
Larissa Daher Moreira Bazzan
20/01
Anna Grabriela Biagini
Milena Resende Naufal
Mariana Resende Naufal
21/01
Fábio Drude Almeida
Fábio Henrique Pasqualin
Jéssica Martins Santos Bernardes
Renan Ribiero Mingorance
22/01
Rosangela Cecília Saadi
Salomão Costa
23/01
Célia Aparecida Shibuya
Walter de Paula P. Filho
24/01
Camila Lebre de Castro
Ronaldo Andrade Figueiredo
de Oliveira
27/01
Isabela Morando Fabbri
28/01
Alcir José de Oliveira Júnior
Vanessa Roberta Vieira
29/01
Carlos Augusto Baggio Esteves
Leticia Lara Franco
Maria Auxiliadora Cortossi
Molinari
30/01
André Ricardo F. Anderson
Bruna Belon de Siqueira
Mariana Aparecida Lima de
Oliveira
Pedro José Bistane
Vinicius K. Kumasaka
31/01
José Roberto de Freitas

=

•Levantamento Radiométrico
•Testes de Controle de qualidade
•Upgrade Comando de Raio X

•Comercio de ¨Raio X recondicionado
•Assessoria em Física Médica

•Manutenção em Raio X Odontológico

www.msmedical.com.br

(16) 9821 7075(16) 9821 7075(16) 9821 7075(16) 9821 7075(16) 9821 7075

Soluções práticas eSoluções práticas eSoluções práticas eSoluções práticas eSoluções práticas e
econômicas em Peconômicas em Peconômicas em Peconômicas em Peconômicas em Prrrrroteçãooteçãooteçãooteçãooteção

RadiológicasRadiológicasRadiológicasRadiológicasRadiológicas

Físico

responsável:
Sergio Luiz
Rocha
ABFM- RD001

FFFFFone/ Fone/ Fone/ Fone/ Fone/ Faxaxaxaxax
(16) 3627 2636(16) 3627 2636(16) 3627 2636(16) 3627 2636(16) 3627 2636

(16) 3441 7265(16) 3441 7265(16) 3441 7265(16) 3441 7265(16) 3441 7265

c o n t a t o @ m sc o n t a t o @ m sc o n t a t o @ m sc o n t a t o @ m sc o n t a t o @ m s
m e d i c a l . c o m . b rm e d i c a l . c o m . b rm e d i c a l . c o m . b rm e d i c a l . c o m . b rm e d i c a l . c o m . b r



20 Revista da APCD-RP janeiro 2021

Merece BIS

“Esses dois vírus – coronavírus e HIV – com profundas
implicações sociais e econômicas são o desafio do
momento para toda a sociedade humana. Para
aumentar a consciência de todos, o dia 1º de
dezembro foi instituído como o Dia Mundial de
Combate à AIDS. A informação é uma grande
auxiliar nesta luta.”

WALDOMIRO PEIXOTO - Consultor Técnico da Woson.

“Que, passado tudo isso, não esqueçamos dos valores
despertados em 2020, do cuidado com a saúde, da
importância do estar junto, da família, dos parceiros e
de valorizar muito mais o ser do que o ter. Das dificul-
dades vividas que fiquem as lições, tanto pessoais quan-
to profissionais, que tenhamos sabedoria para seguir
com o que de bom criamos .”

RAFAEL FAEDA- periodontista
sobre a pandemia.

“São normas que conduzem as boas práticas
nos serviços de saúde, capaz de dar ao gestor o
controle de sua clínica, uma iniciativa
louvável, onde ganham todos os envolvidos:
profissionais e pacientes.”

SERGIO LUIZ ROCHA
Físico da MS Medical - sobre a RDC 330

“Solidificamos marcas, disseminamos conhecimentos
e técnicas, nos posicionamos na política, unimos
e mantivemos a classe motivada, entusiasmada,
sempre buscando fazer o melhor pela saúde
da população.”

ARTUR MARTINI - diretor da APCD
sobre o Informativo da Regional.

ENTRE ASPAS
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continuará nos dando voz
em 2021!


