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Dose de otimismo

em diferente da rotina dos últimos
anos, depois de quase um ano de convívio com a realidade imposta pela COVID 19, o ano de
2021 começa trazendo a
perspectiva de voltar normal, embora nunca como
antes, com a tão esperada
vacina.
Embora há tempo adotamos praticas cotidianas
de biossegurança, nada é
tão bom que não possa ser
melhorado, a pandemia
nos estimulou a isso. Foi
essa prática, com maior rigidez, que possibilitou
atender os casos de urgência e emergência durante o período mais crítico da pandemia e depois retomar o atendimento dos casos interrompidos, como dos novos, gerados pelo estresse com a pandemia. A eficácia destes protocolos, agora mais que nunca, foi comprovada, visto ter sido o número de profissionais infectados muito pequeno.
Continuaremos respeitando a determinação e recomendação do
Ministério da Saúde e das autoridades do estado e município. Evidentemente, devido a vacinação e com a manutenção dos cuidados
e ações preventivas para a preservação da vida, estamos muito otimistas. Agora, mais que nunca a, a esperança renovada com a efetivação da vacinação dos profissionais de saúde.
Em nome da classe, como presidente da APCD-Ribeirão Preto,
agradeço a todos os envolvidos na ação de vacinação da Covid 19
no município. Foram dias de muito trabalho em favor dos profissionais de saúde. Foram momentos marcantes que entraram para a história da ciência e da nossa Odontologia. Cumprimento a todos que
participaram deste ato nobre e todos os vacinados, que desde o início enfrentaram a pandemia, sem perder a esperança.
Fortalecidos com essa dose de estímulo á preservação da nossa
saúde e por extensão de nossos pacientes, sigamos cumprindo nosso papel, valorizando a Odontologia e a classe.
Dr. Regis Peporini - Presidente da APCD-RP
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ENTREVISTA
Atuação do CROSP
frente aos desafios
impostos pela Covid 19

A

pandemia foi e tem sido um grande desafio, mas ao
mesmo tempo, temos uma grande oportunidade de
demonstrar que a atuação do CROSP pode ir muito além
das questões que envolvem a ética no exercício da profissão.
A afirmação é do Dr. Marcos Jenay Capez, presidente do
Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP)
“Unimos esforços e lutamos como nunca ao lado dos profissionais
pelo exercício seguro da Odontologia”, pontua Capez.
A seguir, na íntegra, as colocações do Dr. Marcos Capez,
em entrevista exclusiva a Revista APCD Ribeirão.
Revista APCD Ribeirão Preto: Os desafios impostos pela pandemia da Covid-19 impulsionaram as ações planejadas, meta de sua gestão? Quais ações estão sendo feitas para fazer
frente aos desafios impostos pela pandemia?
Marcos Capez: A pandemia mudou a vida de
todos e mostrou a necessidade de nos mantermos
unidos e fortalecidos como sociedade e isso não
foi diferente para a classe odontológica. Foi e tem
sido um grande desafio, mas ao mesmo tempo,
temos uma grande oportunidade de demonstrar
que a atuação do CROSP pode ir muito além das
questões que envolvem a ética no exercício da profissão. Unimos esforços e lutamos como nunca ao
lado dos profissionais pelo exercício seguro da
Odontologia nesses tempos, que já era a nossa
grande missão ao assumir a gestão do Conselho e
que foi potencializada diante do atual contexto.
Três palavras têm nos norteado durante esse
período: participação, democracia e transparência. Tivemos inúmeras ações na pandemia motivadas por esses pilares, começando pelas orientações aos profissionais para que pudessem desempenhar seus serviços de forma segura e íntegra. Passamos então, a intensificar o enfrentamento à Covid-19, precisando restringir os atendimentos presenciais aos casos de urgência e emergência no momento recomendado pelos órgãos de
Saúde; produzimos e divulgamos manuais de biossegurança, indicando as medidas a serem aplicadas na retomada dos serviços presenciais; mantemos a comunicação de forma intensiva através
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de todos os
nossos canais
of iciais; lutamos, mais recentemente,
pela inclusão dos
profissionais da
Saúde Bucal na
primeira fase de
imunização e estamos acompanhando esse processo para garantir
que cirurgiões-dentistas, técnicos e auxiliares da
linha de frente sejam vacinados. Disponibilizamos
também, conteúdo gratuito de webinares relacionados à biossegurança, gestão, crédito, entre outros assuntos, para tentar ajudar a driblar a crise
que a pandemia gerou não somente na Odontologia, como em todos os setores da economia.
Todo esse material está disponível em nossas redes e na TV CROSP, nosso canal no YouTube.
Trabalhamos incansavelmente junto a órgãos de
governo, conselhos, associações da indústria e entidades de classe para acompanhar e contribuir
com as normativas e resoluções que tratavam das
condições de trabalho da profissão. A cada dia surgem novos desafios e a nossa missão será sempre
de atuar em prol dos profissionais da Odontologia, vencendo cada barreira e trazendo melhores
condições e práticas para o exercício da profissão.
Mesmo diante das adversidades impostas pela pandemia, temos muito orgulho de afirmar que seguimos proporcionando um atendimento odontolóFevereiro 2021

gico seguro e de excelência para a população.

gamento via cartão de crédito e boleto bancário e,
é possível ainda, realizar a negociação dos pagamentos em aberto, de anos anteriores, basta entrar
em contato com o departamento de Cobrança pelo
Fale Conosco no site do CROSP. A determinação de
valores de anuidades e pagamentos são estabelecidos pelo CFO, de acordo com a Lei Nº 12.514/
2011. Estamos sempre à disposição para sanar qualquer dúvida dos inscritos.

Revista APCD Ribeirão Preto: Um desafio tem
sido o aumento abusivo de preços dos EPIs, principalmente luvas e máscaras, como reagir a esses abusos? O que o CROSP tem feito a respeito?
Marcos Capez: A orientação adotada pelo
CROSP é realizar a denúncia junto ao órgão de defesa do consumidor. Essa é a forma recomendada
para reagir à alta abusiva nos preços dos EPIs. Os
equipamentos de proteção individual são essenciRevista APCD Ribeirão Preto: E quanto a fisais para o exercício seguro da profissão, ainda mais calização do CROSP, continua sendo efetiva em
em um momento como o que estamos vivendo, todo estado, inclusive, orientando os profissionde o risco de contaminação cruzada é tão gran- onais? Esse tem sido o papel do Conselho, esde. Os procedimentos de
pecialmente neste período,
biossegurança, que já nos
orientar?
eram habituais, foram reMarcos Capez: A ética
“A orientação adotada pelo sempre vai ser nosso princídobrados e passamos a
incluir e trocar ainda
CROSP é realizar a denúncia pio norteador. Como autarmais os EPIs, principalquia federal representativa,
junto ao órgão de defesa do manter a ética, com a defesa
mente os descartáveis,
como luvas, gorros, avenprincípios no exercício
consumidor. Essa é a forma re- dos
tais e máscaras. E graças
profissional e a transparência
a manifestação da clascomendada para reagir à alta nesse processo é o nosso
se odontológica, o Miniscompromisso. Mas, ao conabusiva
nos
preços
dos
EPIs”.
tério Público Federal
trário do que comumente é
abriu um inquérito para
interpretado, nosso papel
apurar os preços abusiprincipal não é o de punir.
vos. Mas, temos orientado os profissionais para que Pelo contrário, o CROSP orienta, acompanha e faz
eles próprios façam suas denúncias também. Só as- parte da vida profissional dos inscritos para que
sim será possível ter dimensão do problema real e todos atuem de forma correta. Parte dessa função
alcançar a justiça nesse assunto. O profissional que é a fiscalização. Ela existe para garantir que neencontrar um preço fora do convencional, deve en- nhum princípio normativo e ético da Odontologia
trar no site do PROCON e acionar os Direitos do seja corrompido. Na pandemia, esse trabalho se
Consumidor com a denúncia anônima, informan- tornou desafiador, pois precisamos preservar a saúdo local ou site, produto e valor cobrado. Só assim de e integridade de nossos fiscais e, com isso, passerá possível combater essa prática.
samos a contar também com a moralidade entre
Essa deve ser uma ação conjunta de todos os os profissionais para que eles próprios pudessem
profissionais de Saúde, pois não é somente a Odon- nos ajudar na identificação de atitudes indevidas
tologia que está sofrendo com as altas. Temos que por parte de cirurgiões-dentistas. Por isso, intensiunir forças.
ficamos ainda mais o caráter informativo dos nossos canais. Ao longo de todo o ano, tivemos exceRevista APCD Ribeirão Preto: Ainda falando lentes palestras on-lines e webinares sobre o pade custo operacional, existe algum plano para pel do CROSP, as questões de governança, os comauxiliar o CD, em nível de descontos na anui- promissos da classe e os direitos e deveres dos prodade do CFO, para os CDs de São Paulo, já que a fissionais da Odontologia. O que queremos deixar
maior parte da anuidade vai para o federal?
claro é que o Conselho existe como um braço da
Marcos Capez: No mês de outubro do último Odontologia para apoiar e orientar em todos os
ano, foi aprovado por unanimidade, em Assembleia processos pertinentes ao exercício da profissão, seja
Conjunta entre o Conselho Federal de Odontolo- a nível de superior, técnico ou auxiliar, sempre de
gia (CFO) e os presidentes de todos os Conselhos forma transparente e participativa.
Regionais que a Anuidade 2021 permaneça com o
mesmo valor desde 2017. A aprovação unânime
Revista APCD Ribeirão Preto: O E-book “Ditambém contemplou desconto de 10%, prorroga- cas de Comunicação para os Odontologistas”
do até 31 de março de 2021 para pagamento à tem esse objetivo de orientar, com isso espera
vista. Oferecemos também a possibilidade de pa- estimular o uso destas ferramentas para conFevereiro 2021
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quistar mais espaço no mercado?
Marcos Capez: O e-book Dicas de Comunicação para os Odontologistas nasceu de uma necessidade, pois vimos que 60% dos processos éticos em
andamento e expedientes de fiscalização são relacionados à publicidade irregular. Isso no estado
de São Paulo. Ou seja, é preciso reforçar o uso correto dos meios de comunicação como publicidade odontológica, seguindo as diretrizes do Código de Ética, as resoluções do Conselho Federal de
Odontologia, a Lei 5081/66 e o Código de Defesa
do Consumidor. O mais interessante é que esse ebook é totalmente participativo, ele foi construído
com as dúvidas dos profissionais da Odontologia e
segue aberto para contribuições e sugestões de ideias para que seja constantemente atualizado.

metida com a promoção da saúde de milhões
de pessoas no estado, frente a realidade vivida
em 2020 e hoje?
Marcos Capez: A pandemia só deixou mais evidente quão essenciais e urgentes são as questões
de saúde. Os profissionais da Odontologia também
atuaram e seguem combatendo a Covid-19 nos
hospitais, em UTIs, unidades de pronto-atendimento
e nos consultórios. É razão de muita honra saber
que podemos contribuir para o bem-estar e a saúde das pessoas, atendendo urgências, emergências e os procedimentos eletivos com a devida atenção às diretrizes sanitárias.

Revista APCD Ribeirão Preto: A classe odontológica foi incluída na primeira fase de vacinação?
Marcos Capez: Sim, os profissionais da OdonRevista APCD Ribeirão Preto: Como tem sido
tologia
são profissionais de Saúde e, por isso, como feedback dos profissionais a todas essas ações
põem a primeira fase de imunização contra a Codo CROSP?
vid-19. Aqui em São Paulo,
Marcos Capez: Tem
construímos um diálogo
sido construtivo. Nossos
canais estão sempre aber“A cada dia surgem novos desa- com o Governo do Estado
desde o início, pontuando
tos, estamos atentos a tofios
e
a
nossa
missão
será
semessa necessidade e a resdas sugestões, reclamações, críticas e depoimenpre de atuar em prol dos profissi- posta foi positiva. Com o
remanejamento das doses
tos que recebemos. Nossa
onais da Odontologia, vencendo a nível nacional, a classe
intenção é manter o diálogo democrático, particicada barreira e trazendo melho- odontológica tem sido
atendida de acordo com o
pativo e transparente para
res
condições
e
práticas
para
o
cronograma federal. Já teaprimorar sempre nossas
mos relatos de profissioatividades em busca da
exercício da profissão”.
nais sendo vacinados em
excelência da Odontolodiferentes regiões do estagia.
do, sendo priorizados aqueles que atuam na linha
Revista APCD Ribeirão Preto: A integração de frente de combate à pandemia.
profissional entre cirurgiões-dentistas, auxiliaRevista APCD Ribeirão Preto: Quais são as exres e técnicos em prótese dentária é determinante para obter resultados práticos nos consultó- pectativas para a classe e a Odontologia no decorrer de 2021?
rios. Como tem sido estimulado isso?
Marcos Capez: 2021 será um ano de recuperaMarcos Capez: Essa sempre foi uma preocupação
diante de tudo que vivemos no ano passado.
ção da nossa gestão, até porque os técnicos em Prótese Dentária e técnicos e auxiliares em Saúde Bucal Nossas expectativas são positivas, pois estamos à
representam, hoje, cerca de 35% dos 145 mil profis- disposição da Odontologia e de todos profissiosionais inscritos. Por isso, temos trabalhado a comu- nais da classe para o melhor desempenho da pronicação de forma a desmistificar os tabus de classes fissão, de forma segura, justa, digna, ética e transhierárquicas no consultório. A Odontologia funcio- parente. Esperamos a rápida imunização de tona de forma integrada, é isso que destacamos. Tive- dos os profissionais da Odontologia, que precimos até recentemente um webinar que falou sobre sam de segurança para trabalhar com tranquilio trabalho fundamental desses 50 mil profissionais dade em prol da saúde de tantas pessoas, assim
ao lado dos cirurgiões-dentistas e está disponível como esperamos que toda a sociedade seja imunizada o quanto antes para que possamos vencer
na TV CROSP.
esse capítulo da história. Não deixaremos de cumRevista APCD Ribeirão Preto: Como avalia a prir com o nosso papel e função que é estar ao lado
contribuição da classe odontológica, compro- da Odontologia em defesa da saúde de todos.
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Uma LUZ no fim do TÚNEL?

E

is que depois de 11 meses
começamos a enxergar uma
luz no fim do túnel: a tão esperada vacina!!! Ou vacinas... Este
talvez seja o assunto mais falado, comentado e polêmico do
momento. Após milhares de mortes no mundo, aproximadamente, 2.157.355 sendo 218.878 no
Brasil, números que sobem na velocidade de um impostômetro
visto em painéis eletrônicos pelas grandes cidades. Felizmente,
a ciência existe e os cientistas incansáveis e, na maioria das vezes,
sem recursos adequados, em todos os sentidos, se desdobram
enfrentando todos os obstáculos,
pressões, infortúnios... e conseguem desenvolver vacinas em
tempo recorde.
Mas agora faltam insumos, a
logística para a distribuição e vacinação num país com dimensões
continentais não parece ser simples, pelo contrário. E ainda enfrentamos os “fura-filas”... que aí
já é demais para os cidadãos de
bem, éticos, respeitosos, que
aguardam pacienciosos sua vez
de serem vacinados. Bem, mas e
após sermos vacinados? Como
será? Em quanto tempo vamos
ver um decréscimo de pessoas infectadas? Quando voltaremos ao
“normal”? Países mais ricos e desenvolvidos, que já tem até um
excesso de vacinas, como Canadá e Japão, ficarão sem novas
contaminações com o restante do
mundo sem vacinas suficientes?
São inquietações tão presentes
em cada um de nós.
Dados de Israel são animadores, uma vez que o Ministério da
Saúde de Israel informou, que o
país registrou uma queda de 60%

no número de internações entre
a população idosa após o início
da campanha de vacinação contra covid-19, em 20 de dezembro
do ano passado. No entanto, é
fundamental entender que em
função da globalização nenhum
país ficará isento de uma nova
pandemia com um vírus mutante. Portanto, torna-se imperativo
que países ricos e com alto potencial tecnológico continuem
seus esforços para uma vacinação
global, principalmente, em países do terceiro mundo.
Todos sabemos que voltar ao
“novo normal” vai ser difícil e a
longo prazo, todos os cuidados
de biossegurança deverão continuar , talvez por mais dois anos,
segundo pesquisadores renomados da área. Muitos avanços
em relação à doença foram alcançados e a tendência seria um
panorama com menos mortes,
no entanto surgem as variantes
do vírus original. E mais desafios. Para poder conseguir a imunização contra estas, algumas
vacinas provavelmente terão
uma terceira dose, como a Moderna, nos EUA. Como professora e pesquisadora, sinto-me
mais animada em relação a
2021, uma vez que as vacinas
estão sendo distribuídas e os
profissionais da linha de frente
vacinados.
Algumas Faculdades de Odontologia voltaram com atividades
presenciais, sem terem sido vacinados os professores, alunos e
pacientes, mesmo frente aos riscos evidentes de contaminação
por aglomerações e por ter um
contato tão próximo com pacientes. Respeito e admiro tal ati-

tude, pela coragem de colocarem
suas vidas em risco em prol da
saúde bucal dos seus pacientes.
Aqui na Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto – USP
após ampla discussão durante a
reunião de Congregação foi decidido que seria melhor adiar esta
volta em função do alto índice de
contaminação e de estarmos
passando pelo pior momento
desta pandemia. O bom senso e
a prudência da maioria dos docentes, bem como dos alunos de
graduação, foram importantes
neste momento de decisão. Várias comissões relacionadas à Biossegurança foram criadas e muito se tem feito para um retorno
mais seguro das atividades presenciais.
O fato de estarmos sem estas
atividades presenciais não quer
dizer que não estejamos trabalhando e muito... são inúmeras
bancas de teses, dissertações e
qualificações, elaboração de vários projetos de pesquisa, aulas
remotas para disciplinas de graduação , pós-graduação e em
cursos de especialização, além
de elaboração de pareceres de
agências de fomento e de periódicos nacionais e internacionais, inúmeras reuniões... muito
trabalho!!!
Enfim, o importante é que
nos mantenhamos confiantes e
esperançosos num futuro melhor,
pelo menos agora temos a possibilidade de sermos vacinados.
Sem evidentemente nos descuidarmos dos procedimentos básicos de biossegurança: uso de
máscara constantemente, lavar as
mãos e usar álcool em gel.
Uma luz no fim do túnel?

Maria Cristina Borsatto - pesquisadora e docente da Faculdade de Odontologia
da FORP - USP. Campus de Ribeirão Preto
Fevereiro
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VACINAÇÃO DA COVID 19

Profissionais de Odontologia vacinados

A

vacinação traz esperança para toda população. Através dela a expectativa e a perspectiva de volta ao “novo normal”. Para os cirurgiões-Dentistas, que atuam na cavidade bucal, principal via de contágio, a vacina é muito bem-vinda.
Embora atuem com rígidos protocolos de biossegurança, antes mesmo da Covid 19 devido a surtos anteriores, a vacina traz a segurança almejada pela classe.
Em Ribeirão Preto, profissionais de saúde em geral
foram vacinados no Centro Médico no Jardim Irajá,
na Recreativa no Centro e na Associação Odontológica de Ribeirão Preto na Nova Ribeirânia. Esteve
coordenando nesta última unidade, Dr. Artur Rocha
Martini - diretor da Divisão Odontológica da Secretaria Municipal da Saúde e diretor representante da
APCD-Regional de Ribeirão Preto.
“Com todas as nuances existentes diante de um novo trabalho, na
dinâmica do desenrolar do processo da vacinação dos profissionais
de saúde, proporcionamos o melhor atendimento possível”, ressaltou Martini, externando seus agradecimentos a todos que, direta e
indiretamente, contribuíram para
isso.
“Agradeço a todos da AORP, na
pessoa de Dra. Fabiana Careli de
Castro, a Seccional Ribeirão Preto
do CROSP, na pessoa do Dr. Luís
Fernando Jardim, pelo empenho e
envolvimento na organização, e a

Dr. Luís Fernando Jardim, Dra. Fabiana Careli e Dr. Artur Martini.

cada um dos profissionais que atuaram aqui, pela boa vontade e
dedicação”, salientou o Martini.
Fabiana Careli - presidente da
AORP, parabenizou a todos pela
realização. “
Gostaria de parabenizar a todos, a Prefeitura Municipal, a Secretaria da Saúde, ao CROSP, a
APCD-Ribeirão Preto e a AORP por
ter proporcionado esse momento
emocionante para nós, que foi sediar essa campanha de vacinação
para os profissionais de saúde de
Ribeirão Preto. É uma vitória da
categoria,” ressaltou ela.
Primeira fase
da vacinação
Foram vacinados, além dos
profissionais de
outras categoria
da saúde, os cirurgiões-dentistas, técnicos em
prótese dentária,
técnicos e auxiliares em Saúde
Bucal, que inte-

graram o grupo prioritário da
primeira fase da vacinação contra
a Covid-19. Essa foi uma reivindicação e conquista feita pelo
CROSP, ABO, Associações de classe de todas as cidades do estado,
no município da APCD-Ribeirão
Preto e da AORP, junto ao Governo do Estado de São Paulo.
“O CROSP, sempre em defesa
da classe, mais que nunca, neste
tempo de pandemia tem atuado
orientando e interagindo com as
autoridades da saúde, dando voz
aos profissionais de Odontologia,
fazendo suas reivindicações. Há de
se ressaltar o empenho feito pelo
governo municipal, pela Secretaria da Saúde, da Divisão Odontológica, pelo Conselho e as associações de classe APCD e AORP
para trazer o mais rápido possível
a vacinação em Ribeirão Preto.
Hoje uma realidade da qual fazemos parte, nos orgulhamos de participar deste momento histórico
para a classe” ressaltou Dr. Luís
Fernando Jardim - delegado da
Seccional de Ribeirão Preto do
CROSP.

PANDEMIA DA COVID 19

Orientações devem continuar
“Aos cirurgiões-dentistas, que
estiveram durante todo esse período de pandemia atendendo as
urgências e emergências, e depois
toda demanda represada, a vacina proporciona uma maior segurança e tranquilidade, inclusive
para os pacientes, diminuindo o
receio de contrair o vírus no consultório”, destaca Dr. Artur Martini, como diretor e representante da APCD-Ribeirão Preto.
Segundo Martini, mesmo
após receberem as vacinas, as
ações preventivas devem ser
mantidas. "Os profissionais de
Odontologia seguirão orientando
seus pacientes a continuarem
usando máscaras, álcool gel e
mantendo o distanciamento. As-

sim fazendo, estamos convictos, dias
melhores
v i rã o”,
pontua
Martini.
A cirurgiã-dentista, especialista em
Cirurgiã-Dentista Áurea Fahel recebe a 1a dose da vacina da Covid 19.
Ortopedia
mento para poder acolher e cuiFuncional dos Maxilares, Dra. Áurea
dar do lado emocional dos nosFahel, compareceu, logo no prisos pacientes, que chegam fragimeiro dia, para receber a sua dose
lizados, temerosos nos consultóda Vacina da Covid 19.
rios. Precisamos crescer com essa
“Nós, os profissionais de saúde,
Pandemia”, frisa Fahel.
temos de compreender esse mo-

Cenas da vacinação

Os profissionais que atuaram na vacinação e os que receberam a vacina, esperançosos e gratos pela dose de saúde.

Filas com distanciamento. Atendimento Drive thru. Cirurgiões-dentistas são vacinados : Cristina Imperador , Marcelo Alves e Rafael Faeda.

Também registrando a participação neste momento histórico: Zelio Faeda, Flávio Dalto e Cristina Borsatto com Artur Martini.

EAP MONTANDO NOVAS TURMAS
A Escola de Aperfeiçoamento Profissional
continuará a manter o ritmo dos cursos e montando
novas turmas. Para isso, está reservando vagas.

C

omo vem ocorrendo com
toda a população, o corpo docente e os alunos,
cirurgiões-dentistas atualizando
seus conhecimentos, estão com
ânimo renovado para manter o
ritmo das atividades na APCD-Ribeirão Preto.
APCD Ribeirão Preto está estruturada para a realização dos
cursos, fez as adequações recomendadas pelos órgãos da saúde, vem desenvolvendo protocolos rígidos e atualizados de biossegurança e continua mantendo e estimulando as ações preventivas, entre elas o uso da máscara e do álcool gel, além da manutenção do distanciamento na
sala de espera.
“Estamos percebendo o desejo
de muitos profissionais de várias
especialidades da Odontologia de
retomar, o mais rápido possível,
seu crescimento profissional, com
as atualizações e especializações”,
salienta Regis Peporini – presidente
da APCD-Ribeirão Preto.
Segundo ele, para atender
esse apelo da própria classe, apesar das pausas em tempo de pandemia, o propósito é manter o ritmo da EAP.
“Vamos terminar os cursos em
andamento, montar novas turmas
e desenvolver os cursos com empenho ainda maior para atender
as expectativas dos profissionais e,
por consequência, colocar uma
Odontologia de excelência ao alcance da população, hoje mais que
nunca valorizando a saúde”, pon-

“Vamos terminar
os cursos em
andamento,
montar novas
turmas e desenvolver os cursos,
com empenho
ainda maior, para
atender as expectativas dos profissionais e, por
consequência,
colocar uma
Odontologia de
excelência ao
alcance da população, hoje mais
que nunca valorizando a saúde”

Regis Peporini
tua Regis Peporini.
Para isso, a EAP Dr. Raphael
Baldacci continua montando novas turmas em 2021. Seguindo seu
cronograma normal, está reservando vagas para os Cursos de
Aperfeiçoamento em Cirurgia
Buco Maxilo Facial, Implantodontia, Endodontia. Ortodontia e Periodontia. O início está programado para ocorrer nos próximos
meses. Os demais deverão montar turmas no segundo semestre.

“Estamos otimistas, vislumbrando o melhor, alguns cursos
devem começar em março, abril, e
outros em maio e junho. Portanto,
reserve sua vaga”, frisa Peporini.
Os cursos são ministrados por
equipes de professores comprometidos com o ensino e com experiência prática, todos priorizando as atividades clinicas. O profissional é preparado para atuar
com segurança em sua especialidade no dia a dia dos consultórios.

APCD -Ribeirão Preto - Av. do Café, 1080 - Vila Amelia
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CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO
Reservando vagas
ORTODONTIA

Corretiva

Com ênfase em auto ligados, o Curso de aperfeiçoamento em Ortodontia -ministrado pelo prof.
Borin Neto e equipe, formou 17 turmas.
O seu objetivo é habilitar para diagnosticar,
planejar e tratar maloclusões em crianças, jovens
e adultos com a técnica de arco contínuo (Straight-wire) multivariada usando miniimplantes e miniplacas e outros. A duração é de 24 meses, realizado mensalmente às segundas e terças.
“O Curso proporciona a atualização de conceitos técnicos, com ênfase em aparelhos ao-ligados. A meta é atender as expectativas dos alunos”, comenta Borin Neto
Os interessados em fazer parte da 18a turma
reservem vagas. (16) 3630 0711.

ENDODONTIA

Ênfase em Rotatórios

O curso de Aperfeiçoamento em Endodontia é
ministrado pelo prof. Dr. José Antonio Brufato Ferraz e equipe, além de renomados professores convidados.
O objetivo é atualizar o profissional clínico, visando o seu aprimoramento para solucionar, de
forma rápida e eficiente, a terapêutica endodôntica de rotina, habilitando-o a realizar tratamento de canais.
A duração é cinco meses, ás quartas – feiras,
semanalmente, no horário das 18 às 22 horas. “O
ambiente acolhedor de nossa escola é adequado
para o aprendizado, para compartilhar de novas
técnicas e conhecimentos, e também para a troca
de experiências“, pontua o prof. Dr. Brufato Ferraz.

•••

•••

PERIODONTIA

CIRURGIA
Buco-Maxilo-Facial

Ênfase em regeneração
mucogengival e estética
O Curso de Cirurgia Periodontal com ênfase em
regeneração Mucogengival e Estética é ministrado pela Profa. Dra Flávia Suaid Malheiros e equipe.
O curso capacitar os cirurgiões-dentistas a realizarem procedimentos cirúrgicos regenerativos
e estéticos, a partir de um protocolo clínico de
diagnóstico com preparo básico periodontal racional e eficiente.
Com 12 meses de duração, realização mensal,
às sextas-feiras, no horário das 8 às 18 horas.
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

Fevereiro
2021
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Ministrado pelo Prof. Jorge Liporaci Jr e equipe, o curso de Cirurgia Buco-Maxilo-Facial é ministrado pelo prof. Jorge Liporaci Jr. e equipe.
O Curso aborda a especialidade no âmbito
ambulatorial, capacitando à realização de cirurgias de complexidade média e alta para o clínico
geral, além de ser um preparatório para prestar
especialização cirúrgica, com a possibilidade de
estágio hospitalar.
O Curso tem duração de 10 meses distribuídos
em 20 módulos semanais às segundas-feiras das
17:30 às 22:30 horas.
“O aluno sai com total segurança. Ao longo
do curso a complexidade das cirurgias vão aumentando e cada caso é discutido antes e após
a cirurgia para validar o aprendizado” salienta
Prof. Liporaci.

Interessados
reservem
3630 0711
APCD
-RP - Av.
do Café,vagas:
1080 - (16)
Vila Amelia
0711

Fevereiro 20212

Aperfeiçoamento em Endodontia
O QUE DIZEM OS ALUNOS

Cirurgiã-Dentista
Dra. Adriana Paranhos

“Eu sou formada há 26 anos, como a
Odontologia evolui cotidianamente, busco
sempre me atualizar. A proposta do curso de
apresentar sistemas rotatórios, me motivaram
a fazer minha adesão ao Curso de
Aperfeiçoamento em Endodontia na APCD
Ribeirão Preto. Atende as minhas
expectativas: é rápido, objetivo, prático. Além
disto, a credibilidade da APCD foi
determinante na minha escolha. Em 2020, o
conteúdo teórico foi aprofundado, devido a
Covid 19, o que foi muito bom. Retomadas as
atividades clínicas, muitas abordagens
práticas. Os professores comprometidos
com o ensino e experientes. Vale a pena!”

“Logo que me formei, há um ano, fiz minha
adesão ao Curso de Endodontia na APCD
Ribeirão Preto para aprofundar meus
conhecimentos e conhecer novas técnicas
para realizar tratamentos de canal no
consultório com segurança. Com conteúdo
teórico aprofundado, com muita troca de
experiências, devido a Pandemia da Covid 19,
o curso tem superado minhas expectativas,
demonstrando várias técnicas, muitas dicas e
orientações para a escolha do caminho e mais
fácil para a solução de cada caso, dentro de
suas especificidades. Excelentes professores,
ótima didática.”
1
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Cirurgião-Dentista
Dr. Paulo Barros de Almeida
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Aperfeiçoamento
CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO
CURSOS CLÍNICOS
DENTÍSTICA REABILITADORA
ESTÉTICA

CURSOS CIRÚRGICOS
CIRURGIA BUCOMAXILO
FACIAL

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.

Teórico-Cirúrgico
Ministradores: Prof. Dr. Jorge Liporaci Jr e
equipe. Duração: 100 hs aulas. Quinzenalmente,
ás segundas-feiras. Horário: das 17:30 às 22:30 h.

ENDODONTIA CLÍNICA
COM ÊNFASE EM ROTATÓRIOS

CIRURGIA ORAL E
ANESTESIOLOGIA

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.

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.

ORTODONTIA CORRETIVA FIXA

CAPACITAÇÃO
EM IMPLANTES
OSSEOINTEGRÁVEIS

Teórico, clínico e Laboratorial
Ministradores: Prof. Ms. Antonio José Borin Neto,
Prof. Me. Raul Antonio Pinto Neto e profs. convidados.
Duração: 30 meses. Realização: mensalmente,
às segundas e terças. Horário : 8 às 17h30.

Teórico e cirúrgico
Ministradores: Prof. Dr. Rafael Silveira Faeda e
equipe. Duração: 10 meses: Quinzenalmente, às
sextas-feiras. Horário: 8 às 14 hs.

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
Coordenador: Prof. Gustavo Nogueira. Ministradores:
Profa. Dra. Suleima do Vale Alves e Profa. Lívia Fiorin
Duração: 10 meses. Realização: quinzenalmente
aos sábados, das 8h às 12 h e das 14 às 18h.
1

PERIODONTIA
COM ÊNFASE
EM REGENERAÇÃO
E ESTÉTICA GENGIVAL

Teórico e cirúrgico.
Ministradores: Dra. Flávia Adelino Suaid e
equipe. Duração: 10 meses. Mensal, as sextasfeiras. Horário: 8 as 18hs.

CURSOS DE IMERSÃO

Fevereiro 2021
APCD-Ribeirão Preto - Av. do Café 1 080 - Vila Amélia

Pós-Graduação
CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO
PÓS-GRADUAÇÃO EM

PÓS-GRADUAÇÃO
EM ENDODONTIA

IMPLANTODONTIA

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.

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

PÓS-GRADUAÇÃO EM

HARMONIZAÇÃO OROFACIAL

ORTODONTIA

Ministradores: Prof. Dr Levy Nunes e equipe;
Profa Nicole Bettiol, Profa Dra. Isamara Cavalvanti.. FREQUÊNCIA: mensal - Duração: 18 meses.

Ministradores: Prof. Ms.Antonio José Borin Neto;
Prof. Me. Raul Antonio Pinto Neto; Prof. Me. Mario Lânia
de Araújo. FREQUÊNCIA: Mensal. Duração: 36 meses

PROFESSORES DA EAP DR. RAPHAEL BALDACCI
Mestres, doutores e especialistas.

Brufato Ferraz

Alexandre Bonini

Alexandre L. Najar

Danilo Oliveira

Jorge Liporaci

Rafael Faeda

MauricioProvinciatti

Levy Nunes

Nicole Bettiol

Isamara Cavalcanti

José AntºSalomão

Flávia Suaid

Ronaldo Oliveira

Graciela Mazzei

Borin Neto

Raul Anto Pinto

Mario Araujo

André Minto

Gustavo Nogueira

Suleima Alves

Livia Fiorin
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CIENTÍFICA
Laminados cerâmicos minimamente invasivos
DO PLANEJAMENTO A CIMENTAÇÃO

O

Autores: Paulo S. Quagliatto - Denildo de Magalhães - Auro Tomio Nisiyama
Guilherme Faria Moura - Jéssica de Freitas Rabelo - Valeska Barros

sucesso em odontologia
é alcançado por meio da
percepção, planejamento e previsibilidade. Um correto
planejamento restaurador é importante para a correta execução
do tratamento. O presente caso
clínico envolve o fechamento de
diastemas na região de dentes
anteriores superiores, pós cirurgia periodontal, da paciente
T.G.,do sexo feminino,19 anos de
idade, a partir de um planejamento estético e confecção de
“mock-up” para posterior execução das reabilitações estéticas
com laminados cerâmicos. O
planejamento envolveu técnicas
de fotografias extra e intraorais,
em seguida executou-se a cirurgia de frenectomia, após a cicatrização foi obtido um modelo
de estudo no qual realizou-se o
enceramento diagnóstico a partir de um planejamento numérico de comprimento e largura
dos dentes anteriores (V. A. CESARIO. Jr, 1984).
Após realização do mock-up,
dos testes fonéticos e ajustes oclusal, passou-se a execução do clareamento dental. Os passos a seguir ao clareamento foram a remoção de áreas de retenção dos
elementos a serem restaurados,
afastamento gengival, moldagem
para confecção do modelo de trabalho, confecções dos laminados
, ajustes dos laminados, uso do
try-in paste para confirmação da
cor do cimento a ser utilizado, cimentação adesiva, ajustes e polimento das interfaces.

1
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Diante do exposto, é possível
observar que o sucesso de um tratamento odontológico não se baseia apenas em técnicas cirúrgicas
ou habilidades individuais. O prognóstico positivo é obtido por meio

de um planejamento criterioso,
bem executado e que reproduza
a naturalidade.
Palavras-chave: Planejamento
restaurador; Fechamento de diastema; Mock-up; laminados cerâmicos.

REGISTROS DO TRATAMENTO

Figura 1: presença de diastemas. Notem
a estabilidade oclusal e freio labial superior irregular

Figura 3: pós operatorio 30 dias

Figura 2: frenectomia

Figura 4: prova dos laminados com
try-in-dentes 13,12,11

Figura 5: Laminados cimentados Allcem
Venner transluìcido.
Figura 6 : antes.

Figura 7 : depois.
Figura 8: antes.

Figura 9: depois

Figura 10: depois - visão lateral
Fevereiro 2021
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A qualidade HAYDEE faz a diferença
em todos os projetos personalizados,
funcionais, ergonomia e beleza.

Reinaldo Oliveira ; (16) 99961 2470

reinaldo@haydee.com

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

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)

Fevereiro 2021

3626 2582

Rua Santos nº 201
CEP 14075-060 - Ribeirão Preto - SP
vendas@stylustapecaria.com.br
www.stylustapecaria.com.br
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INSUMOS para contêiner em
autoclaves classe B pré-vácuo

ando sequência ao artigo do número
anterior da Revista APCD, trataremos sobre
insumos de segurança em contêineres para
esterilização em autoclaves classe B pré-vácuo.
Contêineres não são compatíveis com autoclaves
classe N gravitacionais tradicionais.
Em que consistem estes insumos? Em etiquetas,
filtros de entrada do agente esterilizante e lacres
de segurança. São desenvolvidos e fabricados
conforme normas ISO11607-1. Sua finalidade
principal é indicar se um contêiner foi ou não
submetido à esterilização a vapor em autoclaves
classe B pré-vácuo. Seu fim não é aprovar ou
reprovar processos de esterilização. Há testes
específicos para este fim.
Os contêineres para autoclaves, além de permitir
circulação do material esterilizado mais segura que
as embalagens tradicionais, são sistemas
INTELIGENTES de gestão. Os Procedimentos
Operacionais Padrão (POP), preconizados pela
ANVISA, preveem a fase de embalagem de
materiais como barreira do material a esterilizar e
como tal devem os "insumos inteligentes para
contêineres" ser considerados.
As etiquetas adesivas (de 18 x 60mm) para
contêiner, com indicador químico tipo 1 para
vapor, possuem campos pré-definidos para o
nome do material e datas da esterilização e
validade. A cor rosa do indicador, depois do
processo de esterilização, altera-se para marromescuro. Concluída a esterilização, a etiqueta é
retirada do contêiner, sua película da parte de trás
removida e colada no prontuário ou livro-registro
para rastreamento.
Os filtros hidrofóbicos, fabricados em papel
crepado branco de 60 g/m², são colocados na face
interna da tampa do contêiner para autoclaves
classe B pré-vácuo e presos por um retentor com
o indicador químico tipo 1 virado para dentro (do
contêiner), que se altera de rosa para marrom-

escuro. Quando da abertura da tampa, sua
visualização favorece a gestão dos processos.
Os lacres, fabricados em homopolímero de
polipropileno, travam os contêineres para
autoclaves classe B pré-vácuo antes, durante e
depois do processo de esterilização, com a
introdução da haste (seta) no encaixe de sua base.
Seu indicador químico tipo 1 também se altera de
rosa para marrom-escuro. Sua função é garantir a
inviolabilidade do conteúdo dos contêineres e
assegurar a esterilidade até o rompimento.
Os contêineres e os insumos, avançados em
tecnologia e conceito, se constituem um "sistema"
de barreira, conhecido por "container system",
utilizados em especialidades
críticas da Odontologia e em
Centros Cirúrgicos de hospitais
dos países desenvolvidos.

“Woson, Biossegurança com responsabilidade “
Waldomiro Peixoto - Consultor Técnico Woson
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COMEMORE A VIDA

CDs aniversariantes do mês, parabéns!
Eduardo Luis Vicentini
Rogerio de Biagi Mendes

01/02
Michele Quaranta Pustrelo

20/02
Mirian Lucia Lopes Baldin

02/02
Patricia Mara Nossa
Jose Higashi Araguti
Regis de Moraes Peporini
03/02
Alma Blasida C. Elizaur B. Catirse
04/02
de Castro Watanuki
Nayara de Lima Ferraz
Marco Antonio Galatti
Giovana Chirubini Venezian
05/02
Leonardo Secondino Cesar
Mariana de Pinho Noronha
Patricia Cruvinel de Toledo
Tulio Marcos Soares Milograma
06/02
Yara Teresinha Correa Silva
07/02
Aparecido Silvio de Souza
Wesley Serrano Forti
Suellen Mendonça Perseguin
Rodnei Coletti
08/02
Kárila Cristina Previato
Gizele Vieira Bassan Pedrazzi
09/02
Andressa Carolina Zaccaro Mestriner
Cintia Savassi Zorzetto
Cristiano Nakao
Regina Mara Scrideli Stefanoni
10/02
Cesar Bataglion
Heucles Del Bianco Pelegia
Monica Danielle Riberio Bastos
Rejane da Costa Silva
120

Victor Augusto Minari
11/02
Maria Cristina Borsatto
Lais Helena Carneo
Samuel Carlos de Aguiar
12/02
José Antonio de Souza Bueno
Junior
Tabajara Sabbag Fonseca
Gabriela Bruno de Souza
13/02
Armando Amorim Mendonca
Eduardo dos Santos Marquesin
Miriam Yatiyo Hara
14/02
Camila Camossa Martinatti
Kahema Rodrigues Soldati
Samantha Galant Stevanato
16/02
Lucila Mercio Xavier Zacarin
Osvaldo Luiz Bezzon
17/02
Beatriz Grossi
Thales Parpinelli Monteiro
18/02
Ana Paula Dias Moreno
Cristhiane Ristum Bagatin
Eloa Marisilva Ignacio Ponce
Jesus Djalma Pecora
Marcos Manheze Beraldo
Reginaldo Barban
19/02

21/02
Danieli Cristina da Silva
Juliana Elias Oliveira
Raphael Brigagao P. Alcantara
Rodrigo Casasanta França
Sueli Midori Ichikawa Kumasaka
22/02
Fernanda Matsuda de Paula
Sandro Ferreira Simoes Leal
Roberta Mirandola Mile
23/02
Gustavo da Col dos Santos Pinto
Marcelo Giraldi Santana
24/02
João Vitor Gomes de Freitas
Roberto Vecchi
Renato Consoli Augustinho
Zelio Faeda
25/02
Alessandra Garcia de Nicola
Marcia Naves de Souza
Leonor Lopes de Souza
Renata Alves Ferreira Junqueira
Solange Ap. Nogueira Bataglion
Takami Hirono Hotta
Vitor valente Neto
26/02
Carolina Barbosa Siqueira
Eduardo Mendes Gotardo
27/02
Sara Arantes Scandiuzzi
28/02
Natalia Maria Castorini de Oliveira
Emily Eduardo da Silva carvalho
Marcelo Garcia de Freitas
Barbara Voinichs de Freitas
Fevereiro
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Emanuel Soares
de Souza
CRO 134 793

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

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

3635 6320

Dr. Artur Rocha Martini
CRO 43 329

Cátia Janjácomo Martini
CRO 88 615

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

Faça parte desta
vitrine odontológica
regional
jornalista@apcdrp.org.br
(16) 99135 9540
Fevereiro 2021
Fevereiro
2021
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Aconteceu na APCD-RP
Na última semana de Janeiro, alunos entusiasmados participam dos Cursos de Especialização
em Harmonização Oro Facial e do Curso de Especialização em Ortodontia.

No módulo desenvolvido pelo Curso de HOF em janeiro, profa Carolina
Faccini, da equipe do Prof. Levy Nunes, ministra aula sobre “Bioestimuladores”

Clínica integrada de HOF.

As profas. Isamara Cavalcanti,
Carolina Faccini e Nicole Bettiol.

Após abordagem teórica, professores e alunos posam para foto.

Professora Ana Luisa Riul Sorio e Luís Fernando Jardim ministram aula sobre “Diagnóstico por imagem”.
1
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Comemorando a vida!

Elas, que fazem parte do dia a dia da APCD-RP, felizes por mais um ano de realizações. No dia 26 de dezembro Maria Luiza Santiago Malu e Érica Leite, brindaram a vida! No próximo dia 24 de fevereiro será a vez de Angela Sanchez. Parabéns! Felicidades.

Físico
Soluções práticas e
econômicas em PPrroteção

responsável:
Sergio Luiz
Rocha

F one/ FFax
ax
(16) 3627 2636
•Levantamento Radiométrico
•Testes de Controle de qualidade
•Upgrade Comando de Raio X
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