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EXPEDIENTE

Marcado com a comemoração do
Dia do Trabalhador em seu primeiro dia,
este é um mês de muitas reflexões so-
bre as conquistas, desafios e contribui-
ções dos trabalhadores, dentro da so-
ciedade em constante evolução.

Para quem escolhe a Odontologia,
sem dúvida, os desafios começam logo
após formado. Com um mercado de tra-
balho, cada vez mais, competitivo, jovens
profissionais, precisam escolher a espe-
cialidade da Odontologia com a qual tem
mais afinidade e encarar cursos de aper-
feiçoamento profissional, para definir
melhor a área na qual atuarão pelo resto
de suas vidas. Para isso, depois farão uma
pós-graduação para se tornarem especi-
alistas. Já os profissionais, há anos atu-
ando no mercado, com os constantes
avanços da ciência, é imprescindível, pe-
riodicamente, se atualizarem, para asse-
gurar seus lugares no mercado.

Para os recém formados, o planeja-
mento da carreira é fundamental, para
facilitar a entrada no mercado. É neces-
sário traçar metas,  perseguir os obje-
tivos a pequeno, médio e longo prazos.

A Odontologia pode oferecer diver-
sas possibilidades, como a diversifica-
ção de locais de atuação, o consultório
próprio, a prestação de serviços como
generalista ou especialista, parcerias,
serviço público, acadêmico, franquias,
entre outros focos.  Neste sentido, afi-
nidades ecompetências podem fazer a
diferença.

Para suprir essa necessidade dos
profissionais de se aprimorarem a APCD
Ribeirão Preto, há mais de trinta anos,
promove os cursos de aperfeiçoamen-
tos e, desde 2012, os cursos de Pós-Gra-
duação. Ministrados por professores
qualificados, mestres e doutores, com

Competência e planejamento

uma experiência clínica, todos comprome-
tidos com o ensino.

Ao longo destas três décadas, cen-
tenas de profissionais passaram pela
nossa escola e construíram carreiras de
sucesso, isso muito nos orgulha.

Estamos encerrando os cursos inici-
ados em 2020 ano atípico e, atualmen-
te com protocolos definidos, adequa-
dos para preservar a saúde em tempo
de Pandemia, e com o avanço da vaci-
nação, abrimos inscrições para as no-
vas turmas. O início está programado
para o 20 semestre.

Defina objetivos, escolha o curso na
grade da EAP e siga em frente, constru-
indo a nossa trajetória. Como as vagas
são limitadas, o recomendado é fazer a
sua inscrição o quanto antes.

Continuemos cuidando do bem-es-
tar de nossos clientes, colocando ao seu
alcance, uma Odontologia de excelên-
cia, esse é nosso trabalho e, mais que
nunca,  é preciso preservar a saúde da
população.

Regis Peporini
presidente da APCD-RP

A cirurgiã-dentista Tatiana Gonçalves,
esperando o seu filho Kenio Neto, já se

sentindo mãe neste Dia das Mães.
Foto: Nana Rodovalho.Estúdio Materna.
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Super mães
Superando os limites elas cuidam dos filhos, são
exímeas profissionais, exemplos de superação.

 

Durante a gestação já experimento o sentimento  de
ser mãe. Desde o quinto mês já estamos interagindo
com o Kenio Neto, começou a mexer, responde aos nos-
sos estímulos e, agora mesmo, falando sobre ele, fica
se movimentando, participando deste momento. São
muitas emoções nesta fase”, revela a cirurgiã-dentista
Tatiana Gonçalves C.R. Abrão, endodontista, que atua
consultório próprio.

De acordo com Tatiana Gonçalves, ainda muito jo-
vem sonhou em ser mãe. O seu sonho se tornou reali-
dade em setembro passado, 5 meses depois de seu ca-
samento. “Eu e meu esposo kenio Abrão Filho quería-
mos muito, então estamos muito felizes”! diz ela.

Segundo ela, embora tenha acontecido em tempo
de Pandemia, foi uma gestação tranquila, mesmo ten-
do de conviver com medos e distanciamento na fase
gestacional, em que se quer muito abraço e o carinho
dos familiares. “Para evitar riscos, a gente se fecha para
proteger a si mesma e ao filho. Agora com a liberação
da vacina para  as gestantes e as mães em fase de ama-
mentação, devo receber a vacina, inclusive para passar
anticorpos para o bebê”.

Para o futuro o casal Tatiana e Kenio Filho, preten-
dem educar seu filho Kenio Neto, passando valores
cultivados pelos seus pais, como  a importância da  va-
lorização da família, do respeito ao próximo e do culti-
vo de virtudes como equilíbrio e superação.

“É maravilhoso sentir, à medida que meu filho cres-
ce dentro de mim, aumentar esse imenso amor, vindo
não se sabe nem de onde, e saber que já é e será o
amor maior de minha vida. Não sei se o meu filho Ke-
nio chegará antes ou depois do dia das mães, que seja
no tempo dele, mas, esse Dia das Mães, para mim é
super especial, já me sinto mãe”, ressalta ela.

Um meio de homenagear e comemorar os sentimentos e virtudes do amor materno tem sido as muitas
manifestações no DIA DAS MÃES. Essas mulheres maravilhosas do mundo moderno que desempenham
bem o papel de mães, se superando, elas desenvolvem várias funções ao mesmo tempo, protagonizando
suas histórias. Esse é o desafio que  encaram com determinação, dando o seu melhor, se realizando como
mães e na carreira escolhida no universo da Odontologia. A maternidade proporciona momentos  emocionan-
tes e inesquecíveis, desde o nascimento dos filhos e,
a partir dai, pelo resto de suas vidas dos pais.

Amor aumenta com
o crescimento do filho,
ainda na barriga

Como tantas outras mães vivenciaram, Tatiana junto do
esposo, Kenio Filho, vive as emoções da espera do filho Kenio

Foto: Nana
Rodovalho

.Estúdio
Materna.
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A Cirurgiã-dentista Cristiane Aparecida Nogueira Ba-
taglion ,40 anos, mestre e doutora pela FORP/USP atua
no HCFMRP, pela manhã, durante as tardes se divide en-
tre os cuidados com a filha Luísa (2 anos e 5 meses) e o
consultório particular, atendendo casos de DTM e paci-
entes com necessidades especiais.

 “A maternidade é uma experiência única. Aprende-
mos a ser mãe no percurso. Ser mãe é um aprendizado
mútuo: a gente ensina nossos filhos, mas eles também
nos ensinam. Eles nos mostram belezas da vida que às
vezes a gente deixa de enxergar com a rotina.”, afirma
Cristiane Bataglion

Segundo ela, ser mãe, esposa, profissional e cuidar
das tarefas do dia a dia, requer organização, planejamen-
to e a busca de equilíbrio nestas responsabilidades.

“Ser mãe e profissional fazem parte do que eu sou.
Tento ser a melhor possível como mãe e como cirurgiã-
dentista, não trato só de dentes, cuido de pessoas. Fico
muito feliz por estar conseguindo acompanhar o cresci-

Ser mãe é algo grandioso,
uma grande oportunidade de crescer

A cirurgiã-dentista Cátia Janjáco-
mo Martini, 46 anos, que atua no ser-
viço público de Ribeirão Preto e em
consultório particular como clínica
geral e endodontista revela como se
sentiu ao se deparar com a responsa-
bilidade de ser mãe.

A maternidade transforma, dá um poder de superação,
mãe quer ser cada vez melhor

“Eu queria muito ser mãe, mas
quando fui fazer o ultrassom e ouvi o
coração de Pietra: tum, tum,
tum...uma emoção tomou conta de
mim. Ao sair, ainda no estacionamen-
to, chorei muito. E agora, o que eu
faço? Um medo de não ser capaz de
cuidar daquele ser ao qual estava dan-
do vida. Creio que toda mãe sente
isso,” conta.

Segundo ela, vê-la nascer e recebê-
la em seus braços foi maravilhoso e
único, destes momentos inesquecíveis,
inclusive, para o pai Artur Martini.

“Hoje Pietra Janjácomo Martini,
com 11 anos, uma menina dócil, amo-
rosa, dotada de um olhar humanizado
e sensível sobre tudo, me proporciona
uma imensa alegria ao constatar que
ela faz parte de uma geração de luz.
Sempre agradeço a Deus pela família
que construí e pela filha maravilhosa

que ele me deu”, frisa ela.
Segundo Cátia Martini, a materni-

dade transforma, dá um poder de su-
peração, capaz de impulsionar a ser
melhor.

 “A gente muda muito ao ser
mãe.Queremos ser melhores! A ma-
ternidade me transformou, hoje sou
muito melhor. Assim como minha mãe
foi para mim, eu sou espelho para Pi-
etra, é uma grande responsabilidade”,
ressalta.

Tem de saber administrar bem o
tempo, para fazer tudo.

“Ser mãe é isso, fazer tudo:  limpar,
lavar, cozinhar, levar na escola, acom-
panhar nas tarefas esco-lares...É estar
exaurida de cansaço, no fim de um dia
de trabalho e tudo mais, já na cama
para dormir, e a filha falar : mãeee...!
você  resgata as suas forças e vai aca-
lentá-la..., e se sente privilegiada por
isso. Mãe administra tudo, tem de ter
energia para fazer tudo isso... E se não
der, Deus provem “, frisa.

Cátia e Pietra
Janjácomo Martini

Cristiane e Luísa.
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mento de Luísa, seu desenvol-
vimento e aprendizado”, diz
ela, acrescentando que para
isso conta com o apoio tanto
do esposo, como dos pais e
sogros.

Depois de um ano compli-
cado devido a pandemia, Cris-
tiane Bataglion torce pela su-
peração de tudo isso, para
uma maior interação presen-
cial tão importante, especialmente para as crianças.

“Ser mãe é algo grandioso, uma grande oportunida-
de de crescer, ser melhor e ir além de nós mesmas. Quan-
do nos tornamos mães nascemos de novo. Ser mãe foi
um complemento para minha vida.  Amo ser mãe! Agra-
deço a minha mãe por tudo que sempre fez e faz por
mim. Feliz dia das mães a minha mãe e a todas as
mães!!”
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A cirurgiã-dentista, Dra. Kelli
Marques Paiva, 45 anos, ortodon-
tista, natural de Bauru, conciliar a
vida pessoal com a profissional foi
muito mais fácil nos primeiros anos
de seus filhos Caike (16 anos) e Isa-
bela (6 anos), com o apoio da mãe,
na sua cidade natural, onde tinha
carreira já consolidada.

O desafio mesmo foi ao mudar
para Ribeirão Preto, quando teve de
recomeçar a carreira e cuidar dos fi-
lhos, sem o apoio da família.

“Até hoje, minha rotina é bem aper-
tada. Tudo bem planejado e cronome-
trado. Cuido da casa, das refeições e
de dar suporte aos meus filhos as ati-
vidades estudantis e extra curricula-

res. Fico sempre com a im-
pressão de não ter feito tão
bem quanto deveria, mesmo
sabendo que dei o máximo
de mim”, revela Dra. Kelli.

Segundo ela, é preciso
ser bem criteriosa para ter
tempo para tudo: os filhos,
sempre priorizados. agora
ainda mais devido a pande-
mia, consultório, casa, aca-
demia e os cursos, para fa-
zer frente a muitas inovações
da Odontologia.

“Atualmente estou fazen-
do o curso de Especialização

em Harmonização Oro Facial, na
APCD-Ribeirão Preto, voltado para a
estética, uma área que sempre me
atraiu” comenta ela.

Revela ainda: “nestes meses  te-
nho passado muito tempo com eles,
tanto Caike quanto Isabela tem es-
tudado muito em casa, o que nos
aproxima muito mais. Algo bem po-
sitivo em meio a tudo isso”, frisa ela.

Realizada profissionalmente, Dra.
Kelli, salienta ser a família,  a maior mo-
tivação para todo esse empenho. “O
que dá força para fazer tudo isso são
os meus filhos. Eles me impulsionam
na busca de melhoria, até mesmo pro-
fissionalmente, não só para ser um re-
ferencial para eles, como para lhes pro-
porcionar melhores oportunidades em
suas trajetórias”, pontua ela.

De acordo com Dra Kelli, “toda
essa correria é recompensada, no-
final do dia, pelos momentos  de
aconhego vivenciados juntos com
Caike e Isabela”.

Os filhos dão a motivação para buscar
ser cada vez melhor

A maternidade é fundamental
para sentir como é ser mãe

A auxiliar e técnica em saúde bu-
cal, Lady Laura Reis Alves Ferreira,
38 anos, é mãe de Laura Ferreira,
que faz um ano no dia 30 de maio .
Formada em tecnologia em Gestão
Pública, atua como servidora públi-
ca municipal como auxiliar de Saú-
de Bucal há 8 anos, função que a re-
aliza profissionalmente.

“Ser mãe foi fundamental para
sentir como é ter um alguém que
você gerou, deu vida, sentir sensa-
ções e mudanças físicas que somen-
te na gestação a mulher é capaz de
tê-las, não me tornou mais mulher e
sim uma mãe, o que é maravilho-
so”, relata Lady Laura.

Segundo ela, a maternidade

transforma diante da responsabili-
dade de cuidar de uma nova vida de
forma carinhosa e inteligente para
que ela seja uma criança tranquila e
uma adulta sábia no futuro.

De acordo com ela, mesmo no
momento se dedicando muito a fi-
lha Laura, sempre arruma um tem-
pinho para estudar, buscando encai-
xar em sua rotina cursos especial-
mente de culinária e estética, seus
hobbys  preferidos.

“Dá pra conciliar tudo, é só não
ter pressa, sem afobamento, tudo
vai se desenrolando com tranquili-
dade.  Para poder ter tempo para
acompanhar de perto e curtir o cres-
cimento de Laura, meu esposo Val-

deci e minha mãe me apoiam, são
meus pilares”, pontua Lady Laura.

Lady Laura e Laurinha
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A cirurgiã-dentista Rejane Barbi-
ere Marques, 50 anos, especialista em
Dentistica restauradora, há 30 anos
atuando em consultório próprio, é
natural de Ribeirão Preto, onde se for-
mou na FORPUSP.  Para Rejane ser
mãe de Murilo, 22 anos e Luiza, 18
anos, é muito gratificante nesta fase
de sua vida, em que eles são compa-
nheiros e amigos.

“É uma relação muito boa, estar
junto, dialogar, vê-los expressar suas
ideias, fazer suas escolhas, podendo
participar de tudo, dando o nosso res-
paldo”, comenta Rejane, acrescen-
tando que para isso focou em passar
para seus filhos o valor da família, tal
qual fizeram seus pais.

De acordo com Rejane, tanto para
ela como para seu esposo Robson,
também cirurgião-dentista, foi muito
reconfortante ver o filho Murilo, op-

tar pela Odontologia. “Atualmente,
Murilo faz estágio conosco e isso é mui-
to bom, podermos passar um pouco de
nossa experiência, acompanhar de per-
to a construção de sua carreira profis-
sional”, pontua ela, acrescentando que
a filha está na faculdade, fazendo o

curso de veteriná-
ria.

“Com a minha
filha Luiza, um dos
momentos mais
emocionantes, vivi-
dos nesta fase, foi
poder dançar com
ela no Festival de
balet. Muito bom
constatar que te-
mos muito em co-
mum, como o gos-
to pela dança”, co-
menta ela.

Sobre ser mãe, destaca emocio-
nada “É tocante saber que a partir de
duas células nasce um ser único, no
meu caso esses dois seres que me
completam. Esse é o milagre da re-
novação da vida, por isso minha imen-
sa gratidão”.

A maternidade é o milagre da renovação da vida,
por isso, imensa gratidão

Rejane com Murilo e Luiza

Curso de Aperfeiçoamento em Dentistica
Reabilitadora montando turma

Coordenador: prof. Dr. André Minto / Interessados consultem
conteúdo programático completo site da APCD Ribeirão:

www.apcdrp.com.br

Informações:

(16) 3630 0711
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Com o prolongamento da pan-
demia, várias ações solidarias es-
tão sendo feitas para apoiar  famí-
lias em situação de vulnerabilida-
de social.

O governo do estado de São
Paulo lançou (31/03) a campanha
“Vacina Contra a Fome”. A ação con-
vida cada pessoa apta a se vacinar
contra a COVID-19 a doar um quilo
de alimento não perecível nos mu-
nicípios participantes. O objetivo é
beneficiar famílias carentes e com
déficit nutricional durante o en-
frentamento da pandemia do coro-
navírus.

Atendendo ao apelo das Asso-
ciações APCD-RP e AORP, profissi-
onais da Odontologia, aderiram à
campanha, fazendo as suas doa-
ções, ao receber a segunda dose  da
vacina, nos dias 29 e 30, no Ribei-

.

rão Shopping.
De acordo com Dr. Artur Marti-

ni-chefe da Divisão odontológica
da Secretaria da Saúde de Ribei-
rão Preto, essas ações são funda-
mentais para dimuinuir o déficit
social de parte da população que,
mais que nunca, mostra sua condi-
ção de vulnerabilidade.

“É um privilégio poder contribuir
para melhorar essa condição. Es-
tendamos a essas famílias a nossa
dose de esperança, não só no to-
cante a saúde, mas também numa
maior justiça social”, frisa Martini.

 Campanha Ribeirão Solidária
Em Ribeirão Preto as doações

podem ser encaminhadas ao Fun-
do Social de Solidariedade, a Rua
Cerqueira César, nº 383 – Centro.
Contato: (16) 3625-7194.

Profissionais de saúde fazem doações
E você aderiu a Campanha Vacina contra a fome?

Os profissionais de saúde imunizados no primeiro lote receberam, nos
dias 29 e 30 de abril, a 2a dose da vacina da Astrazeneca no RibeirãoShopping

 Vacinação dos profissionais da saúde

Da esquerda para a direita : Dra. Vanessa Borin, Diretora do DASP, Dr. Luis Fernando
Jardim, Delegado Seccional do CROSP de Ribeirão Preto, Dr. Artur Martini, Chefe da

Divisão Odontológica da Secretaria da Saúde de de Ribeirão Preto , as cirurgiãs-
dentistas Dra. Ana Luisa Riul, Dra. Patrícia Jardim e Dra. Aurea Fahel.

A vacinação da população de Ribei-
rão Preto continua avançando. Tendo
imunizado pessoas com mais de 60
anos e grupos prioritários, neste mês
de maio, prosseguem sendo ministra-
das segundas doses e começam a ser
vacinados membros da população
com 60 anos e sequencialmente as
faixas etárias inferiores.

 Os profissionais da saúde que re-
ceberam a primeira dose, no início de
fevereiro, foram imunizados com a 2a

dose  da Astrazeneca , no RibeirãoSho-
pping.

  Os horários foram agendados e o
trabalho realizado pela equipe da Se-
cretaria da Saúde, contando com vo-
luntários para orientar quanto ao
atendimento, entre eles Dr. Luís Fer-
nando e Dra. Patrícia Jardim. Todo o
processo de vacinação foi realizado
com tranquilidade.
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 Profissionais de saúde, embora sendo contempla-
dos no Plano Nacional de Imunização, apenas parte dos
profissionais de saúde foram vacinados até agora, em
algumas cidades do Estado de São Paulo. Em A imuni-
zação dos profissionais de Saúde Bucal é e sempre tem
sido prioridade para o Conselho Regional de Odonto-
logia de São Paulo (CROSP).

Desde 2020, antes mesmo da aprovação da primeira
vacina, o CROSP manifestou ao Governo do Estado de
São Paulo a necessidade da inclusão de cirurgiões-den-
tistas, técnicos e auxiliares em Saúde Bucal e em Pró-
tese Dentária na primeira fase do Plano Estadual de
Imunização da Covid-19, conforme ofício encaminha-
do no dia 10 de dezembro. A resposta da Coordenado-
ria do Controle de Doenças veio no dia 22 de dezem-
bro, com o cronograma estadual que previa a 1ª dose
para 25 de janeiro e a 2ª dose para 15 de fevereiro.
Naquele momento, ainda era aguardado o detalhamen-
to da logística de vacinação. 

Ainda em janeiro, com a aprovação da vacina e
redistribuição nacional das doses, o CROSP reiterou a
importância de imunizar os profissionais da Odontolo-
gia dado o risco de contaminação ao qual esses traba-
lhadores estão expostos, conforme documento envia-
do no dia 18 daquele mês ao governador e ao secretá-
rio Estadual de Saúde. No dia seguinte, a Secretaria de
Saúde do Estado de São Paulo, em consonância com o
Ministério da Saúde, divulgou informe técnico sobre a
vacinação, pontuando que todos os trabalhadores da
Saúde seriam contemplados com a vacina de acordo
com a ampliação gradativa de público diante da dispo-
nibilidade de doses. O CROSP havia se colocado tam-
bém à disposição para receber as etapas de imuniza-
ção, assim como a Associação Paulista de Cirurgiões-
Dentistas (APCD), a Associação Brasileira de Cirurgiões-
Dentistas (ABCD Brasil) e a Associação Brasileira de
Odontologia (ABO) Seção São Paulo.

O CROSP, em outra ação conjunta aos demais conse-
lhos de Saúde que compõem o Fórum dos Conselhos
de Atividades Fim da Saúde de São Paulo (FCAFS), en-
caminhou um novo ofício para a Secretaria de Saúde,
COSEMS-SP, Coordenação do Centro de Contingência
da Covid-19, Conselho Estadual de Saúde e o Governo
de São Paulo solicitando providências e previsão de

COVID 19 - VACINAÇÃO

imunização de todos os profissionais de Saúde, ainda
na primeira fase da campanha de vacinação. Em outro
ofício à Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, o
FCAFS declarou, enfaticamente, estar a favor da imu-
nização de todos os profissionais de Saúde. A nova ma-
nifestação se deu pelas demandas do CROSP, do Con-
selho Regional de Educação Física de São Paulo (CREF)
e do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo
(COREN), após a apresentação de dados pelo Conselho
de Secretarias Municipais de Saúde (COSEMS/SP), que
revelou que mais de 50% dos trabalhadores das diver-
sas áreas da Saúde das cidades paulistas não haviam
recebido, até o final de março, sequer a primeira dose
da vacina. Sendo que, muitos desses profissionais, se
expõem ao risco de contágio diariamente, como é o
caso da Odontologia.

Mais recentemente, o comitê de crise da classe
odontológica contra o novo coronavírus - formado pelo
CROSP, pela Associação Paulista de Cirurgiões-Dentis-
tas (APCD), pela Associação Brasileira de Cirurgiões-
Dentistas (ABCD Brasil) e pela Associação Brasileira de
Odontologia (ABO) Seção São Paulo - se reuniu com o
deputado federal Vitor Lippi para tratar da urgência da
vacinação dos profissionais da Saúde Bucal no Estado.
No encontro, o parlamentar se propôs a levar as reivin-
dicações a representantes do governo do Estado para
que sejam tomadas providências a fim de avançar com
a imunização. 

 Somente no estado de São Paulo são cerca de 140
mil profissionais da Odontologia, entre cirurgiões-den-
tistas, técnicos e auxiliares em Saúde Bucal e em Pró-
tese Dentária. Só entre os cirurgiões-dentistas são mais
de 100 mil. 

O CROSP destaca ainda que a vacinação de todos os
profissionais de Saúde, incluindo cirurgiões-dentistas,
técnicos e auxiliares em Saúde Bucal e em Prótese Den-
tária, está prevista e resguardada por definição do Mi-
nistério da Saúde, mas que a priorização das doses é de
competência legal dos estados e municípios. A imuni-
zação, porém, tem seguido de acordo com a disponibi-
lidade de doses, avançando de formas diferentes em
cada município. Por isso, o número de vacinados deve
ser consultado com o Governo do Estado e com as pre-
feituras de interesse. 

Nota  do CROSP respondendo aos questionamentos da APCD-Ribeirão
Preto sobre as ações em prol da vacinação dos Cirurgiões-Dentistas

Fonte: Assessoria de Imprensa do CROSP.
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A Escola de Aperfeiçoamento
Profissional da APCD-Ribeirão Pre-
to está prosseguindo com seus cur-
sos de aperfeiçoamento e pós-gra-
duação, cujos programas para 2020
estão sendo complementados com
as atividades práticas neste primei-
ro semestre, devido as interrupções
provocadas pela pandemia.

Esses cursos com novas tur-
mas, normalmente com início em
março e abril, este ano estão pro-
gramados para começar no segun-
do semestre.

“Com várias atividades voltando
ao normal estamos programando o
início das novas turmas, com vagas
limitadas. Para isso, estão sendo fei-
tas adesões aos cursos.”, salienta
Regis Peporini – pres. da APCD-RP.

APERFEIÇOAMENTO
Os cursos de Cirurgia Oral, Den-

tística, Endodontia com ênfase em
Rotatórios, Ortodontia, Prótese so-
bre Implantes e Periodontia, que ti-
veram início em outubro de 2020,
estão finalizando o cronograma do
curso neste semestre.  As adesões
as novas turmas destes cursos es-
tão sendo feitas, cujo início está
programado para o segundo semes-
tre.

O conteúdo programático pode
ser conferido no site. Vagas limita-
das. www.apcdrp.com.br

PÓS-GRADUAÇÃO
Os cursos de pós-graduação em

Endodontia e Harmonização Orofa-
cial, também com turma em anda-
mento, estão com inscrições aber-
tas para as novas turmas.

 Depois de interrupções e várias
aulas teóricas à distância, estão com
as atividades clínicas, presencial-
mente. Regis Peporini destaca que

CURSOS NA APCD-RP
O início de novas turmas de vários cursos está programado

para começo do segundo semestre. Vagas Limitadas.

Curso de Cirurgia. com o  Dr. José Antônio
Salomão e equipe.

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

    LOTADO EM 2021

Curso de Capacitação em Implantes Osseo-
integráveis. com o prof. Zélio Faeda e equi-
pe

   LOTADO EM 2021

Curso de Dentística Reabilitadora Estética
com o prof. Dr. André Minto e equipe.

Curso de Endodontia. com o prof. Brufato
Ferraz;.

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

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

Curso de Curso de Prótese sobre Implante
com o prof. Ronaldo Figueiredo  de Olivei-
ra e equipe.

Curso de Reabilitação Oral com Profs. Dr.
Ronaldo Oliveira e equipe.

CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO

O Curso de pós graduação em Endodontia
Ministradores: Prof. Dr. José A. Brufato Fer-
raz, Prof. Dr. Alexandre Bonini, Prof. Me. Da-
nilo Alessandro Oliveira e Prof. Dr. Alexan-
dre Latuf Najar. Mensal . Duração: 24 me-
ses.

O curso de Especialização em Harmoniza-
ção Oro Facial.  Ministradores:  profs. Dr
Levy  Nunes, Profa. Nicole Bettiol, Profa.
Dra. Isamara Cavalvanti e equipe.    Men-
sal. Duração: 18 meses.

CURSOS DE
APERFEIÇOAMENTO

“Desenvolvemos
Protocolos
rígidos tanto em
relação ao
convívio, quanto
no tocante a
biossegurança”
Regis Peporini

RESERVANDO VAGAS PARA
NOVA TURMA DE 2021

os professores e alunos  es-
tão atentos aos novos proto-
colos para preservar a saúde
de todos.

“Para que o atendimento
ocorra com tranquilidade, es-
tamos desenvolvendo com ri-
gidez os protocolos, tanto em
relação ao convívio, quanto
aos procedimentos voltados
para a biossegurança”, pon-
tua Dr. Regis.
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O curso de Aperfeiçoamento, em
Ortodontia, com vagas limitadas, está
fazendo as inscrições para nova tur-
ma com início programado para iní-
cio do segundo semestre.

Já o Curso de Especialização em
Ortodontia, lançados em 2012, com
36 meses de duração, em sua quarta
edição, iniciou, em setembro de 2020
e prossegue com as aulas teóricas e
clínicas.

Os cursos de Ortodontia, especiali-
zação e aperfeiçoamento, são abran-
gentes, enfocando desde a base da or-
todontia até as técnicas mais moder-
nas usadas em qualquer lugar do mun-
do. São reverenciados pelos ex-alunos,
com indicações aos colegas, devido ao
alto nível de aprendizado.

 Os ministradores são professores
com vasta experiência acadêmica e
clínica, adquirida em seus consultó-
rios privados.

De acordo com o prof. e coorde-
nador Dr. Borin Neto, ambos os cur-
sos, cada um com sua proposta, con-
textualizam os maiores avanços na or-
todontia interagindo com as outras
áreas de um modo geral.

CURSO DE ORTODONTIA
Reservando vaga para nova turma. Vagas Limitadas.

Professores Borin Neto, Mario Lania e  Raul Antonio.

               Em nossos

                 cursos
os profissionais tem
acesso a conteúdos
e atividades clínicas
que facilitarão o
diagnóstico, o
planejamento e a
execução dos
tratamentos
ortodônticos.

Borin Neto

 O professor destaca que hoje
são muitos os avanços na área tec-
nológica, na imaginologia com scan-
ners de alta precisão e as impressoras
3D, enfim, com aparelhos de diversos
tipos para serem usados em várias téc-
nicas ortodônticas.

“Em nossos cursos os profissionais

Ministradores e
conteúdo programáti-
co no site da APCD-RP:

www.apcdrp.com.br

tem acesso a conteúdos e ativida-
des clínicas que facilitarão o diag-
nóstico, o planejamento e a execu-
ção dos tratamentos ortodônticos.
Iniciaremos nova turma do curso de
aperfeiçoamento no início do segun-
do semestre, interessados façam
suas inscrições, as vagas são limita-
das”, pontua Borin Neto.

Ministradores e
conteúdo programáti-
co no site da APCD-RP:

www.apcdrp.com.br
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CURSOS CLÍNICOS

CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO

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 e profs. convidados. Duração: 30

meses. Realização:  mensalmente,

 às segundas  e terças. Horário : 8 às 17h30.

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.

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

Aperfeiçoamento

CIRURGIA BUCOMAXILO
FACIAL

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.

CIRURGIA ORAL E
ANESTESIOLOGIA

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

mão e equipe. Duração: 10 meses  Realização:
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 DE IMERSÃO
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Pós-Graduação

APCD-RP : (16) 3630 0711. www.apcdrp.org.br

CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO
PÓS-GRADUAÇÃO
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.

PÓS-GRADUAÇÃO EM
HARMONIZAÇÃO OROFACIAL

Ministradores:  Prof. Dr Levy Nunes e equipe;, e Profa Nicole
Bettiol, Profa Dra. Isamara Cavalvanti e.Prof.a Carolina Faccini.

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

Para aperfeiçoar ou especializar,
procure a EAP Dr. Raphael Baldacci

Ribeirão Preto
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Tomografia Computadorizada x Radiografia Panorâmica
AVALIAÇÃO PRÉ-CIRURGICA EM IMPLANTODONTIA

Conceitualmente, radiografia pano-
râmica é a técnica radiográfica mais uti-
lizada para o planejamento de implan-
tes devido à habilidade do cirurgião-
dentista em visualizar a presença ou au-
sência de dentes ou implantes em re-
gião de maxila e mandíbula. Ela apre-
senta boa identificação de pontos, re-
trata áreas da face como maxila, man-
díbula e a metade inferior dos seios
maxilares em uma única imagem, fator
que também influencia na escolha des-
ta técnica pelo profissional. Porém, esta
radiografia apresenta como desvanta-
gem sua distorção, podendo variar de
acordo com o fabricante do equipamen-
to, de cerca de 20% na horizontal e 10%
na vertical, o que pode comprometer o
tratamento se não for considerada.

Com o avanço da tecnologia, essa
distorção foi mitigada pelo surgimento
da tomografia computadorizada cone
beam (TCFC). Essa é uma técnica de cap-
tura das imagens do corpo em fatias ou
cortes e possibilita a mani-
pulação da imagem em três
planos (axial, coronal e sa-
gital), permitindo a obten-
ção de volume da área de
estudo. Registra de manei-
ra clara objetos localizados
dentro de determinado pla-
no e permite a observação
da região selecionada com
mínima ou nenhuma sobre-
posição de estruturas. As vantagens da
TCFC para o cirurgião-dentista são a au-
sência de sobreposição por anatomia
sobrejacente, facilidade de manipular e
ajustar a imageme maior sensibilidade
na diferenciação de tipos de tecidos.

Misch, em 2006, descreveu que para
implantes unitários a tomografia com-
putadorizada pode ser até dispensável,
já que a radiografia panorâmica associ-
ada a um guia radiográfico pode apre-
sentar custo e tempo inferior para ob-
tenção sem grande comprometimento
do resultado. Entretanto, devido a evi-
dências observadas pelos diversos es-
tudos e na prática da clínica radiológi-
ca, destacamos que o custo e o tempo

para se obter o exame de tomo-
grafia tornam-se irrelevantes
quando buscamos avaliação cri-
teriosa e fidedigna. Assim, a
TCFC proporciona maior segu-
rança aos profissionais durante
o planejamento e execução do
ato cirúrgico.

Para ilustrarmos o assunto
decorrido exemplificamos um caso em
que a paciente realizou a tomografia
cone beam para planejamento na man-
díbula e foi solicitado pelo cirurgião den-
tista radiografia panorâmica para um
estudo geral do complexo maxiloman-
dibular. Na imagem 1, visualizamos a re-
gião posterior esquerda da mandíbula
com mensuração (em vermelho) e tra-
çado anatômico (em laranja). Enquan-
to que a imagem 2 refere-se à mesma
região, porém com mensuração realiza-
da pelo software E-vol DX através para
analisar imagens adquiridas pelo tomó-
grafo cone beam.

Imagem 1 -
(Panorâmica)
Corte segmen-
tada de
radiografia
panorâmica
do lado
esquerda da
mandíbula.

Imagem 2 - (TCFC) Cortes oblíquos
da região posterior esquerda da man-
díbula, que indicam mensuração verti-
cal e horizontal do rebordo osso alveo-
lar remanescente.

Na imagem 3, visualizamos a região
posterior direita da mandíbula com
mensuração (em azul) e Traçado Ana-
tômico (em laranja). Enquanto que a
imagem 4 refere-se a mesma re

Imagem 3 -
(Panorâmica)
Corte
segmentada de
radiografia
panorâmica do
lado direito da
mandíbula.

Imagem 4  - (TCFC) Cortes oblíquos da
região posterior esquerda da mandíbu-
la, que indicam mensuração vertical e
horizontal do rebordo osso alveolar re-
manescente .

Com os cortes oriundos da tomo-
grafia cone beam é possível verificar
a mensuração horizontal, ou seja, re-
alizar a medida da tábua óssea vesti-
bular a lingual, além da visualização
clara da estrutura anatômica do ca-
nal mandibular, que apresenta descor-
ticalização.

Podemos averiguar que nas áreas
analisadas houve uma diferença na me-
dida vertical em relação às diferentes
técnicas de aquisição de imagem. Essa
diferença pode acontecer pela desvan-
tagem do processo de distorção da ra-
diografia panorâmica.

Apesar das duas técnicas serem
utilizadas com embasamentos cientí-
ficos, recomenda-se a análise cuida-
dosa de cada caso para a definição do
melhor meio de captura de imagem
para o procedimento cirúrgico. A uti-
lização da tomografia computadoriza-
da cone beam para procedimentos de
Implantodontia fornece imagens mui-
to próximas do tamanho real, o que
torna o procedimento mais preciso e
mais seguro, com custo benefício
compensatório.

Fonte: Blog Dose de Sabedoria , uma publicação da equipe de radiologistas da Radiologia
Odontológica Jardim: Dra Ana Luiza Riul, Dr. Luis Fernando Jardim e Dra. Patrícia Jardim.
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Rua Dr. João Palma Guião, 715
Alto da Boa Vista

Fone 16

 3635 6320
ALUGO CONSULTÓRIO

ODONTOLÓGICO

Montado e funcionando,
 nos Campos Elísios
em Ribeirão Preto.

Ótimo ponto comercial
Tratar: Dr Carlos (16) 99133-5800

A distribuidora EPI Doctor está com promoções especiais

Máscaras Providence Medical

A EPIDoctor, distribuidora das
máscaras produzidas pela Providence
Medical, fábrica de Cravinhos, está
com promoções imperdíveis.

O cirurgião-dentista Sergio Rave-
lli, diretor da EPIDoctor, salienta que,
com a experiência anterior no ramo
de estamparia Paulo Macedo de
Matos,proprietário da Providence
Medical, visando atender a alta de-
manda de máscaras, devido a Covid
19, desenvolveu e depois de testada

em Laboratório especi-
alizado e aprovada pela
Anvisa (Registro na ANVI-
SA: 82132510001), pas-
sou a produzir as másca-
ras Providence Medical.

As máscaras de TNT
Tripla com filtro meltblo-
wn (filtragem de 99.9%)
são indicadas como bar-
reira de uso individual
para proteção do profis-

sional de saúde contra infec-
ções por inalação de gotículas
transmitidas à curta distância e
pela projeção de sangue e/ou
outros fluidos corpóreos, que
possam atingir suas vias respi-
ratórias.

Segundo ele, a EPIDoctor
está com preços e condições

especiais tanto para
profissionais de saúde
como para os revende-
dores. No site da EPI-
Doctor os combos para
todos os perfis de con-
sumidores: caixa com
50 unidades – R$45,00.
O combo 2, muito pro-
curado pelos profissio-
nais, duas caixas saem
no valor de R$ 80,00.

 Adquirindo o combo 3, na com-
pra de 4 caixas, ganha uma, cada
uma sai por R$ 32,00. Confira no S
site os outros combos a escolher.

Adquirir pelo site:
https://ww.epidoctor.com.br

epidoctorp@gmail.com
Whatzapp : (16)99349-7181

Maquinário na fábrica Providence Medical.

Sergio Ravelli

A MAIOR VITRINE DA ODONTOLOGIA REGIONAL
Serviço de especialista, vender equipamento ou alugar sala? Anuncie aqui.
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Home Care
Os cuidados especializados com o idosos

Reconhecida  há quase 20 anos (2002, a Odontogeriatria é uma
especialidade odontológica jovem e, portanto, em fase de desenvol-
vimento. A demanda é crescente e a especialidade ainda por apro-
fundar conhecimentos correlacionados com as
demais especialidades da Odontologia e também da Medicina. Para
atender esse público, o profissional de Odontologia tenha uma
ampla experiência como generalista.  O sistema de Home Care tem
feito a diferença, especialmente para os casos em que a locomoção
está comprometida. Para falar das características dos pacientes
geriátricos e dos cuidados específicos, a cirurgiã-dentista, Dra. Edme
Mello, clínica geral, com cursos de aperfeiçoamento em Odontogeri-
atria em Domicílio.
Segundo ela, a experiência de mais de 40 anos na profissão ajuda
bastante no atendimento a esse público que requer conhecimento e
prática nas várias áreas da Odontologia.
Abaixo, na íntegra, as colocações de Dra Edme Mello.

Revista APCD Ribeirão: Quais as
principais ocorrências na saúde bu-
cal dos pacientes geriátricos?

Dra. Edme Mello: A doença peri-
odontal é uma das ocorrências mais
frequentes, devido principalmente à
dificuldade na higienização. Mas, ou-
tros problemas como cáries e fratu-
ras também ocorrem com frequên-
cia.

Para tratar esse paciente idoso é
necessário planejamento e méto-
dos próprios, como isso é feito?

Dra. Edme Mello: Esse paciente
muitas vezes tem dificuldade de lo-
comoção, visão e /ou audição alte-
rados, diminuição da cognição. A
maioria precisa de acompanhante.
Portanto, todo o ambiente e a equi-
pe devem estar preparados para re-
cebê-lo. Acessibilidade, atenção, pa-
ciência, são multiplicados. A atuação
multidisciplinar algumas vezes se faz
necessária. Já o atendimento domi-

ciliar é bastante peculiar. O tratamen-
to deve ser realizado no menor tem-
po possível, já que, em geral, esse
paciente está muito limitado.

O Cirurgião-Dentista (CD) está
preparado para as indicações medi-
camentosas destes pacientes?

Dra. Edme Mello: A anamnese
desse paciente torna-se mais impor-
tante do que nunca, e a atenção do
profissional tem que estar toda vol-
tada para o histórico de saúde dele.
O cirurgião-dentista tem uma forma-
ção em farmacologia que lhe dá o co-
nhecimento necessário, porém a atu-
alização é imprescindível.

Ao atender no sistema de Home
Care, qual o perfil de seus pacien-
tes?

Dra. Edme Mello: O perfil do pa-
ciente no Home Care é de muita li-
mitação, o que dificulta ou mesmo
impede sua ida ao consultório. Não

“O atendimento ao

paciente geriátrico

deve ser muito bem

planejado, todas as

informações têm que

ser obtidas com

antecedência, o

profissional deve

comparecer à visita bem

preparado em todos os

sentidos, de modo que

interfira o menos possível

na rotina da casa e melhore

a condição de vida e saúde

desse paciente.”

  Edme Mello

ENTREVISTA
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Em tempo pandemia protocolos
rígidos de biossegurança?

Dra. Edme Mello:  Os protoco-
los de segurança numa clínica
odontológica já são bastante rígi-
dos há vários anos, por estarem
profissionais e pacientes sujeitos à
contaminação por várias doenças.
Em tempos de pandemia, isso teve
que ser multiplicado, com a ade-
quação a novos protocolos e ma-
teriais. O cuidado é o mesmo para
os pacientes de qualquer faixa etá-
ria, porém o idoso deve ter uma
atenção especial.

A higiene bucal é
fundamental em
todas as idades, é
ainda mais relevan-
te para o idoso?

Dra. Edme Me-
llo: É de fundamen-
tal importância a ori-
entação sobre a hi-
giene bucal aos ido-
sos e seus cuidado-
res. Esse paciente
costuma ter uma
perda na coordena-
ção motora, e tam-
bém mudanças nos
hábitos alimentares,
preferindo muitas
vezes alimentos
mais adocicados e
pastosos, o que exi-
ge maiores cuida-
dos.

Hoje são muitas
são as opções pro-
téticas para se rea-
bilitar um paciente
idoso?

Dra. Edme Me-
llo:  As opções pro-
téticas são muitas,
existe solução para
todos os tipos de ne-
cessidade, confor-
me as indicações
para cada caso, de-
pendendo de vários
fatores. Os implan-

tes são excelentes soluções para as
reabilitações em todas as idades,
desde que bem planejados. As over-
dentures são uma ótima opção às
próteses convencionais, assim como
as próteses protocolo, desde que as
indicações sejam corretas.

Em sua opinião, qual deverá ser
o futuro da Odontogeriatria?

Dra. Edme Mello:  A tendência é
de um crescimento da especialidade
e do número de especialistas, já que
a demanda deve aumentar com o
passar do tempo.

são raros os casos de pacientes aca-
mados, muitas vezes não colabora-
dores, com vários graus de perda
cognitiva. O atendimento deve ser
muito bem planejado, todas as infor-
mações têm que ser obtidas com an-
tecedência, o profissional deve com-
parecer à visita bem preparado em
todos os sentidos, de modo que in-
terfira o menos possível na rotina da
casa e melhore a condição de vida e
saúde desse paciente num menor
tempo e com a maior assertividade
possível.

O Chavão antigo, “é só colocar
dentaduras nos velhinhos” real-
mente caiu por terra, hoje com os
avanços da Odontologia?

Dra. Edme Mello: Com a melho-
ria da qualidade de vida das pessoas,
está ocorrendo um aumento da lon-
gevidade. E, com o avanço da ciên-
cia, e particularmente da Odontolo-
gia e  Odontogeriatria,  cada vez me-
nos dentes naturais são perdidos. As
próteses de maneira geral ainda têm
uma relevância grande para a reabi-
litação bucal. Os pacientes também
têm bastante acesso à informação
sobre a importância da preservação
da saúde  e dos métodos mais mo-
dernos de tratamento.
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PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO
 Ciclos Woson - parte II

Waldomiro Peixoto - Consultor Técnico Woson

“Woson, Biossegurança com responsabilidade “

Conforme Parte I,
abordada em artigo an-
terior (Revista APCD nº
314), a qualidade da es-
terilização decorre da
repetibilidade de um
processo consistente,
previsto nos Procedi-
mentos Operacionais
Padrão (POP), preconi-
zados pela ANVISA  em
sua Resolução Colegia-
da RDC 15 de 2012.

Naquele artigo, dis-
corremos sobre o Ciclo
Woson de esterilização
em autoclaves pré-vá-
cuo da Classe B. Nesta
Parte II, trataremos do
Ciclo Woson em auto-
claves gravitacionais,
da Classe N. Na Ilustra-
ção, o Ciclo Gravitacional foi consi-
derado esterilizando material sólido
empacotado, processo de rotina nos
Centros de Materiais e Esterilização
(CME) dos ambientes de tratamento
da Saúde.

Sugerimos comparar as Partes I e
II, compreender as diferenças de pro-
cesso e decidir qual modelo e classe
de autoclave que melhor atenda às
necessidades de sua CME.

AUTOCLAVE CLASSE N E SEU CICLO
DE ESTERILIZAÇÃO GRAVITACIONAL.

1. FASE DE ACONDICIONAMEN-
TO – o equipamento pré-aquece a
câmara de inox e transmite calor à
carga empacotada, antes de atingir o
ponto de pressurização. Ao iniciar o
pré-aquecimento, retira simultanea-
mente o ar contido na câmara e car-
ga. A retirada das bolhas de ar se dá

através das fases de despressuriza-
ção, antes do processo de saturação.
Essa fase é base para uma boa esteri-
lização, porque “Onde houver bolhas
de ar não haverá esterilização!”

2. FASE DE AQUECIMENTO –
ocorre através de uma resistência elé-
trica imersa na água destilada no in-
terior da câmara de inox. Ao atingir o
ponto de ebulição, inicia-se a geração
vapor saturado e sua pressão dentro
da câmara de inox sobe. O aqueci-
mento procura atingir a temperatura
selecionada, +121°C ou +134°C, con-
forme seleção do usuário indicada no
painel da autoclave.

3. PATAMAR DE ESTERILIZAÇÃO
– 3 parâmetros essenciais do proces-
so entram em ação, dentro da câma-
ra de inox: 1° tempo, 2° temperatura
e 3° Pressão. Ao atingir o patamar de
esterilização – temperatura selecio-

nada de 121°C e pres-
são de 110 kPa – o pro-
cesso de esterilização
se realiza em 20 minu-
tos. Ou em 6 minutos,
quando atingir a tempe-
ratura de 134°C e pres-
são de 210 kPa.

4. FASE DE DES-
PRESSURIZAÇÃO –
ocorre após o término
do patamar de esterili-
zação. A pressão posi-
tiva dentro da câmara
de inox é aliviada, o va-
por saturado é retirado
e o processo de seca-
gem da carga é iniciado.

5. FASE DE SECA-
GEM – eliminado o va-
por saturado de dentro
da câmara de inox, ini-

cia-se o processo de retirada da umi-
dade residual na carga empacotada.
Esse processo se dá sem abrir a porta
do equipamento. Este é um ponto
crucial no ciclo de esterilização, por-
que “pacote úmido é pacote contami-
nado”. Tem que secar ou secar!

6. FIM DO CICLO –Terminada a
secagem, abre-se minimamente a
porta e se aguardam entre 3 e 5 mi-
nutos antes da manipulação das car-
gas. Atentar para os procedimentos
orientados pelo fabricante, antes da
retirada do material estéril.

A Woson se coloca à disposição
dos Profissi-
onais de Saú-
de para es-
clarecimen-
tos comple-
mentares, se
necessários.
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HOMEOPATIA E COVID

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
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Aniversariantes de maio

01/05
José Antônio Brufato Ferraz
Ronaldo José Silva
Marina Kimie Oba
Marina Contin de Sanctis

02/05
Maria Beatriz Issa de Macedo
Flaviane Guimarães Barbosa
Hermano Borges Magalhães
Maria Silvana Gabarra
Patricia Rossi Peixoto

04/05
Clizia Genoveze Gauch
Flavia Adelino Suaid Malheiros
Odine Maria Rego Bechara
05/05
Sônia Regina Gaku

Luís Fernando Jardim
Flavia Adelino Suaid Malheiros
06/05
Amanda Rodrigues da Rocha
Beatriz Lima Figueiredo
Gustavo  Oliveira

07/05
 Jackeline Bonfati Cesini
Gustavo Oliveira
Maria Helena de Freitas
Marcia Helena Lucas de Freitas
08/05

Manoel Damião de Sousa Neto
Millene Zamper Silva
09/05
Livia de Campos Ferreira Sobon
Fernanda Borges Tormin
10/05

Denise Reis de Mendonça

11/05
Murilo Barbieri Marques
12/05
Carlos Eduardo Zordão
13/05

Jaider Furlan Abbud
Márcia Helena Zuccolotto Felippe
Mateus Sakuma
14/05
Wilson Matsumoto
Jorge Gauch

Pedro de Alcantara Fonseca Faleiros
Helena Namba da Silva
Hélcio Tadeu Ribeiro
15/05
Jorge Gauch
Laura Maria Cristovão Cussioli

Leticia Paiva Barbosa de Oliveira
Marcela dos Santos Piola
Ismael Drigo Cação
Rosangela Skaf
Vivian  Barbosa de Castro Nagem As-
sad

16/05
Edward Wagner Sasaki
Monica Tribucci rujillo
Marcelo Rodrigues Alves
17/05
Carlos Ventura de Oliveira Ruellas

Larissa Luca dos Santos
18/05
Felipe Tarosso Rea
Flavio Miguel Eueb Júnior
José Luís Franceschini
Leonor Aparecida Carneiro da Cunha

Leonardo Aparecida Carneiro da Cu-

nha
Leonardo de Castro Oliveira

19/05
Augusto Roberto Nogueira
20/05
Lilian Soares Pimentel Nogueira
21/05
Simone Gallao

Maria Cristina Martins Franco Pole-
gato
22/05
Andrea Visentainer
23/05
Alda Lúcia Santos Teixeira

Rodrigo Hernandes Alves
24/05
Armando Caleffi Filho
Aparecida de Lourdes Borducchi
Cristian César Wolf
25/05

Fernanda Brito Peres
José Mario Prado Morandini
26/05
Cintia Roberta Lima de Oliveira
Rejane Filomena Barbieri Marques
Tatiana Mello T. Pellegrini

27/05
Luciana Velludo Bernardes Pires
28/05
Alice Correa Silva Sousa
29/05
Fabio Elias Lopes

30/05
Lorena Mosconi Clemente
31/05
Maira  Silva Ferreira

Cumprimentos aos aniversariantes do mês. Votos de saúde e sucesso profissional.

‘‘DOSE DE SABEDORIA”
Um blog feito por dentistas para dentistas.

Semanalmente, a equipe de radiologistas da Radiologia Odontológica
Jardim faz publicações em seu blog, o Dose de Sabedoria.

O intuito é distribuir conhecimento com ênfase em imaginologia
sobre os mais diversos temas da odontologia.
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Maior

vitrine
odontológica
da região

Divulgue

aqui
o seu produto

Dalva Maria (16) 99135 9540

Consultor
de vendas
P/ Ribeirão Preto
e região

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

R. Abilio Sampaio, 56
Vila Virginia

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

Caixas com 50 unidades

R$ 40,00
Na compra de 3 caixas,
você ganha uma caixa.

Máscaras
descartáveis
triplas com filtro
Meltblown

Filtragem de 99,90
de partículas

Com laudo de
eficiência em
Laboratório
aprovado
pela ANVISA

(16) 99233-3084
www.epidoctor.com.br

EPIDOCTOR Empresa
ribeirãopretana distribui-
dora exclusiva das másca-
ras descartáveis Providen-
ce
Medical.

•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

Soluções práticas e
econômicas em Proteção

Radiológicas

Físico
responsável:

Sergio Luiz
Rocha
ABFM- RD001

Fone/ Fax
(16) 3627 2636
(16) 3441 7265

contato@ms
medical.com.br

(16) 9821 7075

www.msmedical.com.br

Av. Antonio e Helena Zerrener, 1347

(16) 3019 1934

(

(16) 3633 9967
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jornalista@apcdrp.org.br / (16) 99135 9540


