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EXPEDIENTE

Fazendo a diferença

Foto ilustrativa sobre Harmonização
Orofacial. Destaque para os novos

cursos da APCD Rieirão Preto.

Regis Peporini
presidente da APCD-RP

CAPA PALAVRA DO PRESIDENTE

A APCD-Ribeirão Preto, sempre em
sintonia com as determinações do Mi-
nistério da Saúde e  com as Secretarias
Estadual e Municipal da Saúde, segue
respeitando todas as orientações e fa-
zendo a sua parte para continuar aten-
dendo à população.

Tem se mantido aberta nas fases
permitidas e fechado nas mais restriti-
vas e, mesmo com as interrupções, tem
sido produtiva. Alguns cursos estão
apresentando o conteúdo teórico nas
aulas online e, nos períodos em que são
permitidos,  realizado as atividades pre-
senciais, as práticas clínicas, com pro-
tocolos rígidos de biossegurança.

A associação cumpre seu papel ofe-
recendo aos associados oportunidade
atualização profissional e, ao mesmo
tempo, dá a sua contribuição social
através do atendimento à população,
feito pelos alunos, sempre supervisio-
nados pelos professores.

Não há dúvidas que vivemos mo-
mentos marcantes de nossa própria his-
tória e da história do mundo. Entretan-
to, se a realidade é imperiosa e nos co-
loca nesta alternância de acontecimen-
tos, temos, como profissionais de Odon-
tologia, de nos adaptar e criar meca-
nismos para continuar dando o nosso
melhor, cuidando de todos a volta e
atendendo os nossos clientes.

Continuemos produtivos, acreditan-
do que as mudanças, mesmo sendo im-
postas pela realidade atual, podem tra-
zer novas perspectivas.

A APCD Ribeirão Preto tem, dentro

desta nova dinâmica, prosseguido com
os cursos,  terminando o conteúdo. A
maioia alunos, mesmo tendo a periodi-
cidade dos cursos se estendido, está bas-
tante satisfeita com o aprendizado, in-
clusive pelo conteúdo ampliado com as
aulas online.

Esses cursos iniciados em 2020, em
fase final, estão com as inscrições aber-
tas para montar novas turmas de 2021.
Essa pode ser uma oportunidade de
ampliar conhecimentos, técnicas e
aproveitar o tempo  agregando valor à
carreira.

São as nossas escolhas que fazem a
diferença. Optemos por ir em frente
com energia,  fé e esperança, dentro
do possivel, protagonizando a nossa his-
tória, fazendo a nossa parte.
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A vida acadêmica passou por mu-
danças significativas e os cursos on
line tornaram-se uma excelente fer-
ramenta de ensino. Além disto tan-
to professores, alunos e pacientes
foram se adequando as fases reco-
mendadas pelas autoridades da saú-
de e incorporando as ações preven-
tivas ao dia a dia.

 O curso, alternando as ativida-
des teóricas nas fases  restritivas e
aulas clínicas nas aberturas, está ter-
minando de desenvolver programa
proposto.

Segundo o prof. Levy Nunes, é

HARMONIZAÇÃO OROFACIAL
A demanda é crescente, mesmo em tempo de Pandemia.

Para profissionais interessados em se especializar, APCD-RP abre as inscrições
para o Curso de Especialização em Harmonização Orofacial.

FINALIZANDO O CURSO COM A PRIMEIRA TURMA
Preparados para começar a 2a Turma, diz Levy Nunes

fato que existiu um período de adap-
tação de todos à nova realidade ines-
perada.

“Não medimos  esforços para dis-
ponibilizar aulas on line, enviamos aos
alunos material didático, como livros e
artigos para estudarem e fizemos Lives,
foi bastante produtivo. Turma exce-
lente, interessada, participativa!”, fri-
sa o professor.

Quanto ao atendimento clínico,
nas atividades práticas na Clínica da
EAP da APCD-Ribeirão Preto, as
principais adequações foram as re-
lacionadas a Biossegurança, que

A Harmonização Oro Facial, mes-
mo com a pandemia, continua sen-
do o sonho de consumo de muitas
pessoas. As motivações, para isso,
podem ser diversas: a ampla divulga-
ção sobre os recursos e resultados
imediatos, o estímulo para todos se
voltarem para si próprios nos dias
atuais, sob a ótica da saúde e bem
estar e, até mesmo, o desejo de re-
moçar para quando as máscaras sa-
írem de cena. Entretanto, na  Odon-
tologia a estética e função caminham
de mãos dadas, muitas vezes exigin-
do uma atuação multidisciplinar.

No tocante a Harmonização Oro
facial o profissional de odontologia es-
pecialista, com segurança, realiza pro-
cedimentos apropriados para  a corre-
ção estética e funcional das arcadas
dentárias, gengivas, lábios, nas expres-
sões faciais, funções musculares, papa-
das, maxila, mandíbulas, com uma vari-
edades de técnicas, minimamente inva-
sivas, com poucos efeitos colaterais.

Tudo isso para restaurar função,
melhorar a harmonia do rosto e
promover  o rejuvenescimento.Talvez,

por isso tão procurados esses trata-
mentos atualmente.

Para atender aos cirurgiões-den-
tistas interessados em atuar nesta
nova especialidade e, ao mesmo tem-
po, tornar acessível esses recursos
para a população, a APCD Ribeirão
Preto promove o Curso de Especiali-
zação em Harmonização Oro Facial.
Enquanto realiza os últimos módulos
da turma anterior, uma nova  está sen-
do montada e o início está programa-
do para o segundo semestre de 2021.

MINISTRADORES - O curso com
coordenação geral do prof. Dr. Levy

Nunes, tendo na equipel local a
profa. Nicole Bettiol,coodenadora
local, e a profa. Carolina Faccini, é
ministrado pela equipe do Institu-
to do Dr. Levy Nunes, uma autorida-
de na Harmonização, reconhecido
no Brasil e no exterior.  Com experts
nas várias abordagens da Harmoni-
zação Orofacial a equipe é compos-
ta por destacados profissionais es-
pecialistas, mestres e doutores.

INSCRIÇÕES - Se você Cirurgião-
Dentista quer ser um destes profissi-
onais, faça especialização na APCD-
RP, informe-se (16) 3630 0711.

Nicole Bettiol coordenadora local e Levy Nunes coordenador geral do Curso de HOF da APCD-RP

felizmente, grande parte delas, já
era realizada na Odontologia an-
tes da Pandemia de COVID-19,
além disto, houve o maior cuida-
do em relação ao paciente, para
evitar procedimentos em casos
suspeitos.

  “O fundamental é que todos os
profissionais da área da saúde, que
atuam na recepção, na higienização
e no atendimento especializado nos
consultórios tenham a consciência
que a biossegurança deve ser leva-
da muito a sério”, recomenda Levy
Nunes.
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LIPO MECÂNICA DE PAPADA
 O prof. Fabio Tranches ministrou aula teórica e executou a Lipo papada aspirativa HD

CLÍNICA - Houve ainda
as atividades clínicas e o
professor Fabio Tran-
ches, tendo como  mo-
nitora Nicole Bettiol,
fez  a Lipo mecânica de
papada com excelente
resultado, demonstrado
em registro do antes e
depois (ao lado). “O resul-
tado pode ser visto de
imediato, nesta cirur-
gia  foi muito bom”, diz
Bettiol.

O professor Fabio Tranches, espe-
cialista no tema em foco, com  signi-
ficativa experiência clínica,  neste mês
de maio, ministrou  aula sobre a Lipo
mecânica de papada, um  procedi-
mento que faz a aspiração da gor-
dura acumulada na região submen-
tal (sob o queixo), respeitando  toda
a anatomia, com anestesia local.

Como resultado, a diminuição da
gordura local, com redução de vo-
lume e leve contração da pele com
efeito Lifting.

O procedimento é recomenda-
do para pacientes que não apresen-
tam flacidez na região ou com flaci-
dez leve, porque ele não retira o ex-
cesso de pele, apenas a gordura
subcutânea. Como meio de preservar

procedimentos feitos, os tor-
nando mais duradouros, em um
dos módulos anteriores, a Pro-
fessora Carolina Faccini, minis-
trou aula sobre os Bioestimu-
ladores de Colágeno.

Dos mais de 28 tipos de co-
lágeno existentes, existem os
que estruturam a face, ofere-
cendo firmeza aos tecidos e hi-
dratação.

Segundo Faccini, através de
uma reação inflamatória con-
trolada e subclínica, alguns pro-
dutos da Harmonização Orofa-
cial conseguem fazer com que
o próprio corpo produza esse
colágeno tão desejável.

"Sculptra e Radiesse são al-
guns desses produtos bioesti-
muladores de colágeno que
oferecem resultados graduais,
progressivos e naturais. Dife-
rente do famoso ácido hialurô-
nico que conseguimos ver uma
modificação na face imediata-
mente após a aplicação, os pro-
dutos que induzem a formação
do colágeno pedem tempo para
que comecem a agir e assim
apresentarem resultados mais
duradouros", explica a profes-
sora.

Dr. Fabio Tranches, de Poços de
Caldas, faz parte  da equipe do Insti-
tuto Levy Nunes e é um expert em
Lipo  Mecânica de Papada.

Bioestimuladores
de Colágeno

Profa. Carolina  Faccini, Prof. Levy Nunes, profa Nicole Bettiol e CDs alunos.
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ENDODONTIA
Aperfeiçoamento e Pós Graduação - Cursos de

excelência na EAP da APCD Ribeirão Preto

Os profissionais de Odontologia,
ainda na vida acadêmica, descobrem
quais as especialidades da Odontolo-
gia os atraem. Nos primeiros anos de
formados encaram os cursos de aper-
feiçoamento, definem as áreas de in-
teresse com as quais vão atuar duran-
te toda as suas carreiras. Muitos de-
les têm se identificado com a Endo-
dontia e, depois de fazer curso de
aperfeiçoamento, partem para a pós
graduação na APCD Ribeirão Preto
para ampliar seus horizontes como
especialistas.

Às vésperas do encerramento das
turmas iniciadas em 2020, a APCD-RP
está com inscrições abertas para as
novas turmas, com início programa-
do para o começo do segundo semes-
tre. Informações: (16) 3630 0711.

CURSO DE APERFEIÇOAMENTO
COM ÊNFASE EM ROTATÓRIOS
O objetivo do Curso é atualizar o

profissional clínico, visando o seu

aprimoramento para solucionar, de
forma rápida e eficiente, a terapêuti-
ca endodôntica de rotina, habilitan-
do-o a realizar tratamento de canais
radiculares em dentes molares com
segurança, através de técnicas manu-
ais e rotatórias com obturações con-
vencionais e termoplastificadas.

 O Curso de Aperfeiçoamento em
Endodontia, teórico e clínico, com du-
ração de 5 meses, é realizado sema-
nalmente, sempre às quartas-feiras
das 18 às 22 horas.

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO
EM ENDODONTIA

 Durante uma semana todo mês,
por dois anos, participam das aulas
e vivenciam o aprendizado fazendo
o atendimento de centenas de ca-
sos, triados criteriosamente, para
diversificar as abordagens. Através
da solução destes casos prestam
uma expressiva contribuição social
a população de Ribeirão Preto e de

cidades vizinhas.
 O curso de Pós-Graduação em En-

dodontia foi lançado em 2012 é mi-
nistrado e coordenado pela equipe do
professor José Antônio Brufato Fer-
raz – especialista e doutor em Endo-
dontia.

“O objetivo pe formar especialis-
tas em Endodontia apresentando
aos alunos tudo que existe de mais
moderno, de técnicas à instrumen-
tal, associado a uma formação bá-
sica essencial e a uma carga horária
clínica bem ampla.”, pontua o prof.
Brufato Ferraz.

 As quartas feiras são dedicadas a Endodontia na APCD-RP. Artur Martini
com professores e alunos, focados na solução de diversos casos clínicos.

Inscrições abertas para as novas turmas do Curso de Aperfeiçoamento e
especialização profissionalizante em Endodontia.
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A pandemia não alterou a deman-
da das necessidades endodônticas e
odontológicas de uma maneira ge-
ral, pelo contrário, com o aumento
do stress e da apreensão neste novo
momento houve um incremento das
necessidades. A afirmação é do prof.
Dr. Brufato Ferraz

“A Endodontia, tendo o fator sin-
tomatológico envolvido, sempre
tem sua necessidade premente”, fri-
sa ele.

Destaca ainda, o maior avanço
deste último ano na Odontologia foi
a compreensão da Covid 19 e todo
este entendimento apenas reforçou
que as medidas tomadas pela Odon-
tologia como rotina são efetivas
como barreiras, protegendo pacien-
te e profissional plenamente.

Sobre os programas desenvolvi-
dos com essas últimas turmas, rela-
ta  que as interrupções desfavore-
ceram a  continuidade clínica, mas
com as retomadas seguras puderam
atingir plena e satisfatoriamente os
objetivos dos cursos.

“Essas turmas, tanto de atuali-
zação quanto de especialização fo-
ram excepcionais, as evoluções e
aperfeiçoamento de todos foi notório
e significativo”, diz ele.

    PRÓXIMAS TURMA DE
 ENDODONTIA

Para as próximas turmas, a equi-
pe pretende manter a rotina e os
protocolos estabelecidos, que se
mostraram efetivos, dando prote-
ção à todos envolvidos.“Cabe res-
saltar que os alunos já trazem estes
novos protocolados sedimentados,
o que torna sua aplicação muito
tranquila!”, comenta.

Segundo Brufato Ferraz, no to-
cante ao programa do Curso de Es-
pecialização, continuará apresen-

tando o que a Endodontia tem de
mais atual, sistemas de preparo ra-
diculares (rotatórios e reciprocan-
tes) e equipamentos (motores, ul-
trassom, microscópio operatório,
etc.).

“As novas turmas tanto de aper-
feiçoamento quanto de especializa-
ção contarão, como sempre, com
muita dedicação e empenho de nos-
sa equipe, buscaremos transmitir

tudo que a Endodontia tem nos apre-
sentado de mais recente e sedimen-
tar os conceitos filosóficos já consa-
grados”, pontua o professor.

“Essas  turmas foram
excepcionais, as
evoluções e
aperfeiçoamento
de todos foi notório
e significativo”
Sobre turmas de 2020

•••
“As novas turmas
dos cursos de
aperfeiçoamento e
especialização
contarão, como sem-
pre, com muita dedica-
ção e empenho de
nossa equipe”

Brufato Ferraz

Turma anterior de 2019, antes da pandemia, preparada para mais um dia de atividades clínicas.

O desenrolar dos  atendimentos e dos cursos
em tempo de protocolos mais rígidos

“A Endodontia, tendo o fator sintomatológico envolvido, sempre tem sua
necessidade premente”, frisa o prof. Brufato Ferraz.
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PROF. ANDRÉ MINTO
Experiência clínica e acadêmica à serviço da Odontologia

Revista APCD Ribeirão: Diria que
procedimentos e a Odontologia têm
evoluído com resultados bem melho-
res, inclusive com maior longevidade?

Dr. André Minto: Sim, é inegável o
avanço da odontologia como um todo,
especialmente com o advento das téc-
nicas adesivas, passando de uma odon-
tologia mais invasiva para uma odon-
tologia mais conservadora, muito em-
bora, a conservação do elemento den-
tal sempre foi e sempre deverá ser a
prioridade dentro da atuação do cirur-
gião-dentista, juntamente com a recu-
peração e manutenção da saúde bucal.
Nesse interim, materiais e técnicas que
aumentem a longevidade das restaura-
ções, obviamente implicam em menos
substituições por falhas intrínsecas e
por conseguinte maior preservação do
elemento dental. É um ciclo.

Reabilitar o paciente é desafiador?
Envolve atuação multidisciplinar ?

Dr. André Minto: Todo e qualquer
tratamento odontológico visa, de certa
forma, reabilitar o paciente. Entretan-
to, o termo “reabilitação oral” ficou con-
sagrado como aquele tratamento em-
pregado em casos mais complexos e
multidisciplinares, sendo, portanto, tra-
tamentos mais longos, trabalhosos e
que exigirá atuação integrada entre pro-
fissionais de diferentes especialidades
ou então que o clínico geral tenha um
profundo conhecimento dentro das di-
ferentes áreas de atuação da odontolo-
gia.

Um diagnóstico detalhado e um
bom planejamento são determinantes

de resultado?
Dr. André Minto: O resultado satis-

fatório de qualquer procedimento ou
tratamento odontológico baseia-se
num tripé indissociável composto por
exame, diagnóstico e planejamento/pla-
no de tratamento. Sem isso, não se ob-
terá o sucesso desejado. Existem mui-
tas maneiras de se executar o planeja-
mento e o plano de tratamento sequen-
cial, incluindo-se aí os métodos digitais.
O exame físico e clínico inclui a etapa
onde o profissional emprega todo o seu
conhecimento para o correto diagnós-
tico, através de técnicas de anamnese,
inspeção, sondagem, palpação etc. as-
sociadas aos exames complementares,
onde destacamos os exames por ima-

gem e suas interpreta-
ções. Quanto mais
complexo for o caso,
mais profunda deverá
ser esta etapa, antes de
qualquer procedimen-
to. Somente as urgênci-
as são realizadas previ-
amente à esta etapa.

Atualmente as pes-
soas sonham com resul-
tados mais naturais pos-
síveis. Isso tem aconte-
cido?

Dr. André Minto: Na
odontologia contempo-
rânea, a associação dos
materiais e técnicas res-
tauradoras estéticas
proporcionam numero-
sas possibilidades e al-

ternativas para se obter um resultado
que expresse naturalidade. A parte mais
difícil é tentar conciliar o que o pacien-
te entende como sorriso natural aquilo
que a odontologia pode oferecer, aqui-
lo que o profissional entende por natu-
ralidade e a expectativa e previsibilida-
de do resultado. Dentro desse contex-
to é muito mais fácil quando o pacien-
te diz que deseja os dentes mais bran-
cos possíveis. Daí não tem erro....(risos).

Quanto as técnicas restauradoras
de dentes posteriores, tem incorpora-
dos novos conceitos e  novos materi-
ais?

R: Tanto as restaurações diretas
como as indiretas em dentes posterio-
res vêm evoluindo na mesma propor-

É inegável o avanço da odonto-
logia como um todo, especialmente
com o advento das técnicas adesi-
vas, passando de uma odontologia
mais invasiva para uma odontologia
mais conservadora, muito embora,
a conservação do elemento dental
sempre foi e sempre deverá ser a pri-
oridade dentro da atuação do cirur-
gião-dentista, juntamente com a re-
cuperação e manutenção da saúde

bucal. A afirmação é do prof. Dr. An-
dré Marcelo Peruchi Minto.

Prof. Dr. André  Minto é Graduado
pela Faculdade de Odontologia de Ri-
beirão Preto - USP. Especialista em
Dentística Restauradora - APCD Ara-
raquara. Mestre em Dentística -
UNESP - Araraquara e Doutor em
Dentística – FOUSP – São Paulo.

Atua em Clínica Particular, há
mais de  30  anos, nas áreas de Den-

tística Restauradora, Estética e Pró-
tese.

Em entrevista exclusiva para a
Revista APCD Ribeirão, Dr. André
Minto, fala sobre reabilitação oral,
técnicas restauradoras, avanços da
Odontologia e sobre o Curso de
Dentística Estética e Reabilitadora
ministrado na APCD-Ribeirão Preto.
A seguir na íntegra as suas coloca-
ções.
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ção que em que surgem novos materi-
ais e novas técnicas adesivas. Destaca-
mos aí as matrizes para restaurações
diretas, os adesivos universais e as resi-
nas tipo “bulk-fill” para restaurações di-
retas, e também os sistemas cerâmi-
cos para injeção e fresagem, onde po-
demos optar por diferentes técnicas de
confecção (convencional, digital ou mis-
ta).

E quanto as restaurações diretas
e indiretas anteriores, também cami-
nha nesta linha?  

Dr. André Minto: Para os dentes an-
teriores, a linha de atuação é a mesma
no que tange às restaurações indiretas,
e para as restaurações diretas, desta-
camos a evolução das resinas compos-
tas, onde a presença da nanotecnolo-
gia se faz de forma marcante, produ-
zindo materiais onde se obtém resulta-
dos estéticos com maior facilidade e na-
turalidade.

Os clareamentos dentais continu-
am em  alta?

Dr. André Minto: Os procedimentos
de clareamento dental ainda estão em
alta. É a técnica estética mais conser-
vadora que temos. Da mesma forma,
temos que ter em mente que o clarea-
mento não é um procedimento total-
mente inócuo e que problemas como
sensibilidade persistente, são indicati-
vos de que o procedimento está sendo
agressivo. Cabe ao profissional monito-
rar o paciente e estabelecer as técni-
cas e materiais corretos para cada caso,
assim como, ponderar com o paciente
a expectativa e previsibilidade do re-
sultado.

Tudo isso deve as indústrias que
investem em pesquisas e lançam no-
vos produtos. Mesmo neste ano com
a Covid 19 esses avanços continuam?

Dr. André Minto: O avanço industrial
nunca cessa. Para nós também. A vida
não para, especialmente em se tratan-
do da área da saúde. Apesar do nome

“saúde”, profis-
sionais dessa
área trabalham
em cima de
“doenças” físi-
cas e psicológi-
cas também.
Apesar do mo-
mento, é preci-
so encarar que
as dificuldades

nos tornam mais fortes.
A Reabilitação estética e restaura-

dora, hoje, envolve, inclusive, a Harmo-
nização Oro Facial?

Dr. André Minto: A Harmonização
Oro-Facial (HOF) é uma arma podero-
síssima na reabilitação da estética e
atrai um número cada vez maior de pa-
cientes e profissionais. É um campo
aberto e em plena ascensão. Da mes-
ma maneira existe um número crescen-
te e noticiado, de casos de insucessos.
Penso que a HOF deva ser encarada
como uma nova especialidade, pois o
profissional CD que realiza o procedi-
mento, deveria também saber como re-
vertê-lo ou corrigi-lo nos casos de insu-
cessos. É aí que se abre o debate com a
classe médica. Portanto, conhecimen-
to e preparo são fundamentais para a
formação do profissional, onde não deve
haver espaço para aventuras.

Tudo isso é abordado no seu cur-
so de Dentistica Estética Restaurado-
ra ministrado na APCD Ribeirão Pre-
to? F

Dr. André Minto: O curso ministra-
do pela nossa equipe na APCD visa pro-
porcionar à classe odontológica uma
modalidade de ensino de extensão onde
são contempladas atividades clínicas e
teóricas na especialidade de odontolo-
gia estética em conjunção com especi-
alidades afins, apresentando aos inte-
grantes as mais recentes técnicas utili-
zadas em clínica restauradora. O pro-
grama é extensivo e envolve de manei-
ra global todos os procedimentos esté-
ticos diretos e indiretos, bem como a
apresentação e discussão de materiais
e técnicas restauradoras, bem como a
aplicabilidade das mesmas.

Quais os diferenciais do Curso?
Conteúdos complementares?

Dr. André Minto: O grande diferen-
cial do curso é fazer com que o partici-
pante possa tirar muito mais daquilo
que ele já possui. Não exigimos materi-

ais, instrumentos e procedimentos mi-
rabolantes. Fazemos com que o aluno
entenda que o aprimoramento técnico
é o grande segredo, pois de nada adi-
anta o melhor e mais caro material se a
execução for mal trabalhada. Trazemos
como conteúdo complementares a re-
visão e a apresentação de conceitos re-
lacionados com as especialidades afins,
de modo que o trabalho na odontolo-
gia restauradora estética não seja dis-
sociado das demais áreas da odontolo-
gia. Tudo é encarado de maneira inte-
grada.

Mais de um ano de Pandemia, das
experiências vividas, o que leva para
o programa da próxima turma?

Dr. André Minto: A pandemia vem
interferindo diretamente no trabalho
do CD. Entretanto, novamente a infor-
mação é a melhor arma nesse momen-
to para que o profissional não se deixe
levar pelas notícias da mídia fatalista e
política, até porque essa situação irá
passar. Cabe ao profissional da área da
saúde saber como atuar de maneira se-
gura, passando confiança para os seus
pacientes que necessitam de atendi-
mento. E não se faz isso se trancando
em casa e sim atravessando o furacão
de maneira segura e competente, im-
buído de racionalidade, foco, força, fé
e conhecimento. Não podemos nos aco-
vardar e sim enfrentar.

Diante da realidade atual de pan-
demia no mundo todo, quais suas ex-
pectativas para o futuro a curto e
médio prazo?

Dr. André Minto: Só se chega ao fu-
turo vivendo um dia depois do outro,
de maneira consciente e serena. Às ve-
zes, o próprio profissional é aquele que
contribui para denegrir a própria ima-
gem e a própria carreira. Um exemplo
disso é aceitar de cabeça baixa quan-
do as autoridades odontológicas lan-
çam a odontologia como atividade de
alto risco e recomendam somente o
malfadado “atendimento de urgência”.
O que é urgente para o paciente? Por
outro lado, vimos recentemente o HC
abrindo processo seletivo para que o
CD pudesse atuar na área de pacientes
com COVID. Quem está valorizando
quem? Então, de novo: O futuro a lon-
go e médio prazo cabe a quem encara
a pandemia com a responsabilidade
devida para um atendimento seguro e
eficaz.
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CURSO DE IMPLANTODONTIA
Formada mais uma turma iniciada em 2020,

no Curso de Aperfeiçoamento de Capacitação em Implantes

Formada mais uma  turma no
Curso Capacitação em Implantodon-
tia promovido pela APCD Ribeirão
Preto. Professores e alunos, focados no
objetivo, mesmo com as paralisações
consequentes da Pandemia,foram
além do conteúdo  proposto, amplian-
do as abordagens teóricas voltadas
para as atividades clínicas.

Nas retomadas das aulas presen-
ciais foram priorizadas as abordagens
clínicas, com a solução dos casos tria-
dos previamente.

De acordo Rafael Faeda, coorde-
nador e ministrador do Curso, a Pan-
demia os colocou em cenário novo
e, com tantas paralisações, o curso
teve de se adequar a nova realida-
de.  “Essa turma foi excepcional, bem
preparada para fazer frente aos de-
safios da Pandemia, comprometida
com o aprendizado”, salienta Fae-
da. Nova turma será iniciada em 18
de Junho.

“Essa turma foi excepcional, bem preparada,
para fazer frente aos desafios da Pandemia,

comprometida com o aprendizado”
Rafael Faeda

Com 100% de aprovação dos concluintes,
todos os alunos agradecem pelo aprendizado

Todos os alunos agradeceram  ao
mestre Rafael Faeda e sua equipe
pelo conhecimento compartilhado,
pelos conteúdos enriquecedores
teóricos e práticos. Relataram que
as aulas online, realizadas durante
as paralisações, agregaram valor ao
curso.

“Obrigada prof. Rafael, com cer-
teza foi um divisor de águas em nos-
sas vidas”, frisou a cirurgiã-dentis-
ta Iara Turuti de Souza, salientando
ter sido o curso muito enriquecedor.

O concluinte cirurgião-dentista,
Flávio Hueb Júnior foi enfático ao
agradecer: “Valeu mestre, parabéns
por ter levado o curso com sabedoria
e maestria perante todos os proble-
mas que estamos passando. Foi mui-
to proveitoso”.

“Essa foi uma experiência total-
mente diferente de tudo. Turma nota
10. Professor nota mil, muito apren-
dizado. Curso muito proveitoso, cheio
de novidades” frisou concluinte Luís
Augusto Barato, destacando ter fei-
to muitas amizades, com as quais
espera encontrar no futuro para
uma confraternização.

Excelente leque de aprendizado,
pontuou Thaís Mariane Brunca. “Me
mostrou onde realmente quero seguir
em minha carreira profissional. Foi uma
experiência gigantesca”, frisou ela.

Já Renato Paini agradeceu pelo
aprendizado. “Obrigada professor
Rafael por compartilhar com a nos-
sa turma todo o seu conhecimento.
Concluo esse curso feliz, aprendi
muito com os professores e com os

colegas com a troca de experiênci-
as”.

A concluinte Luciana Matosi-
nho cumprimentou os professores
pelo desempenho e pela supera-
ção das muitas dificuldades im-
postas pela Pandemia. “O conteú-
do teórico ampliado foi de especiali-
zação e as últimas cirurgias, maravi-
lhosas! Gostei  tanto que vou conti-
nuar na  próxima turma”.

Agradecendo por todo o apren-
dizado, paciência e conhecimento
compartilhado Letícia Montarele
ressaltou: “Obrigado por não desis-
tir de nós, apesar de todas as difi-
culdades da pandemia, pela amiza-
de e por tanta evolução nesse per-
curso... O curso realmente superou
as expectativas”.

Turma de concluintes do curso com Rafael Faeda, Regis Peporini e Zelio Faeda.



Maio 021 11

Curso de Cirurgia. com o  Dr. José An-
tônio Salomão e equipe.

Curso de Cirurgia Buco-Maxilo-Faci-
al. com o  Dr. Jorge Liporaci e equi-
pe.

    TURMA COMPLETA  EM  2021

Curso de Capacitação em Implantes
Osseointegráveis. com o prof. Zélio
Faeda e equipe

   CONSULTE  VAGAS REMANESCENTES

Curso de Dentística Reabilitadora Es-
tética 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. Bo-
rin Neto e equipe.

Curso de Curso de Prótese sobre Im-
plante com o prof. Ronaldo Figuei-
redo  de Oliveira e equipe.

Curso de Reabilitação Oral com Pro-
fs. Dr. Ronaldo Oliveira e equipe.

CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO

O Curso de pós graduação em En-
dodontia   Ministradores: Prof. Dr.
José A. Brufato Ferraz, Prof. Dr. Ale-
xandre Bonini, Prof. Me. Danilo Ales-
sandro Oliveira e Prof. Dr. Alexan-
dre Latuf Najar. Mensal . Duração:
24 meses.

O curso de Especialização em Har-
monização Oro Facial.  Ministrado-
res:  profs. Dr Levy  Nunes, Profa.
Nicole Bettiol, Profa. Dra. Isamara
Cavalvanti e equipe.    Mensal. Du-
ração: 18 meses.

CURSOS DE
APERFEIÇOAMENTO

RESERVANDO  VAGAS  PARA
NOVA TURMA DE 2021

Para atender aos apelos da pró-
pria classe, com a prática de rigidos
protocolos nas atividades presenciais,
a APCD-Ribeirão Preto prossegue com
seus cursos de aperfeiçoamento e
pós-graduação. Está com inscrições
abertas para as novas turmas, com
início programado para o segundo
semestre.

“A demanda não cessa e nós temos
de estar preparados para, mesmo
tempo de pandemia fazer frente a ela.
Para isso, continuemos nos atualizan-
do e desenvolvendo as atividades clí-
nicas, sempre priorizando as ações
de biossegurança. A APCD-Ribeirão
Preto mantém seus cursos, continua
dando oportunidade de atualiza-
ção, se adequando a realidade dos
dias atuais ”, salienta Regis Pepori-
ni – pres. da APCD-RP.

“A APCD-
Ribeirão Preto
mantém seus
cursos,
continua
dando
oportunidade
de atualização,
se adequando
a realidade
dos dias
atuais”

Regis Peporini

MONTANDO TURMAS
Cursos diversos da APCD-RP. Interessados

façam suas reservas. Vagas limitadas.

APERFEIÇOAMENTO
Estão sendo feitas

as inscrições dos cur-
sos de Capacitação em Implantes, Ci-
rurgia Oral, Dentística, Endodontia
com ênfase em Rotatórios, Ortodon-
tia, Prótese sobre Implantes e Peri-
odontia. O início está programado
para o segundo semestre.

PÓS-GRADUAÇÃO
Os cursos de pós-graduação de

Implantodontia, Ortodontia, Endo-
dontia e Harmonização Orofacial
prosseguem com turma em anda-
mento. Os cursos de Endodontia e
Harmonização, nos últimos módu-
los, estão com inscrições abertas
para a montagem das novas turmas,
com início programado para o se-
gundo semestre.

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

Aperfeiçoamento

CURSOS CLÍNICOS E CURSOS CIRÚRGICOS

Mauricio Provinciatti

Graciela Mazzei

José AntºSalomão Flávia Suaid

André Minto

Ronaldo Oliveira

Gustavo Nogueira Suleima Alves

Livia FiorinBrufato Ferraz

 Ministradores 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

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

Horário: 18 às 22horas.

CAPACITAÇÃO
EM  IMPLANTES

OSSEOINTEGRÁVEIS
Teórico e cirúrgico

Ministradores:  Prof. Dr. Rafael Silveira
Faeda e equipe. Duração: 10 meses: Quinze-
nalmente, 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.

APCD-Ribeirão Preto
Av. do Café 1080. Vila Amelia.

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

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. Minis-
tradores: Profa. Dra. Suleima do Vale Alves e

Profa. Lívia Fiorin
Duração: 10 meses.Realização: quinzenal

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

CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO

ESPECIALIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE

Nicole BettiolLevy Nunes Isamara Cavalcanti

Jorge Liporaci Rafael  Faeda

Borin Neto Mario AraujoRaul Anto Pinto

PÓS-GRADUAÇÃO EM
HARMONIZAÇÃO OROFACIAL

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

FREQUÊNCIA: mensal - Duração: 18 meses.

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
 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

Alexandre L. Najar Danilo OliveiraBrufato Ferraz Alexandre Bonini

Carolina Faccini

 (16) 3630 0711. www.apcdrp.org.br
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Maio é o mês marcado pela luta con-
tra o fumo, graças ao Dia Mundial sem
Tabaco (31/5). Essa é uma das principais
datas no calendário da Saúde e da Odon-
tologia, uma vez que o tabagismo au-
menta e muito o risco de câncer de boca,
um dos tipos mais comuns entre fuman-
tes - 70% das pessoas com câncer de
boca fumam, revela o Instituto Nacional
do Câncer (INCA).

Diante desse cenário, o Conselho Re-
gional de Odontologia de São Paulo
(CROSP) faz um alerta para os ‘novos ci-
garros’, opções mais atraentes do que o
industrializado, mas que escondem gran-
des perigos. São os narguilés, os vapes -
cigarros eletrônicos - e até as versões dis-
farçadas de naturais, com camomila, sál-
via, jasmim ou essências de sabor, em
que o próprio fumante prepara o cigar-
ro. “Não existe consumo seguro de ta-
baco. Se tem tabaco, sempre tem o ris-
co, pois são as substâncias que estão
nele que prejudicam a saúde bucal e, con-
sequentemente, o corpo em geral. Nico-
tina, alcatrão, monóxido de carbono e
até a fumaça e o calor geram danos à
mucosa da boca”, avisa a cirurgiã-den-
tista Silmara Regina da Silva, integrante
da Câmara Técnica de Estomatologia do
CROSP.

São poucos os estudos que abordam
os diferentes formatos, mas já se sabe,
por exemplo, que “uma hora de cigarro
eletrônico equivale a 10 cigarros conven-
cionais fumados”, explica o presidente da
mesma Câmara Técnica do CROSP, Fábio
de Abreu Alves. A comparação é impor-
tante, pois as versões eletrônicas cha-
mam a atenção por emitir menos fuma-
ça e pela discrição, já a ameaça está na
alta concentração de nicotina, provocan-
do a dependência de forma mais inten-
sa.

Mas, até o surgimento de problemas,
existe um caminho: dos menos graves,
como manchas nos dentes e doenças
periodontais, ou seja, que afetam os te-
cidos de suporte, levando, muitas vezes,
à perda de dentes e ao insucesso dos im-
plantes dentários; até os de maior com-
plexidade, sendo o câncer de boca o mais

preocupante. Ainda segundo o INCA, a
estimativa é de que 15 mil pessoas te-
nham desenvolvido a doença em 2020
no Brasil, além das mais de 6,6 mil mor-
tes registradas em 2019.

Esse percurso do tabagismo no cor-
po é silencioso e aumenta em até oito
vezes o risco de uma pessoa desenvol-
ver câncer de boca em relação a quem
não fuma. “A doença é mais comum a
partir dos 40 anos porque o tempo e a
quantidade ingerida são fatores que in-
fluenciam. Mas, dependendo da susce-
tibilidade da pessoa, uma quantidade pe-
quena já pode desencadear o câncer”,
afirma Silmara. “Os sinais surgem em
feridas que não cicatrizam por mais de
15 dias, manchas vermelhas ou esbran-
quiçadas e nódulos (caroços) em qual-
quer região da boca: língua, gengiva,
bochecha ou palato (céu da boca), por
exemplo. Ao notar um desses sintomas,
é preciso procurar imediatamente por
um serviço de Saúde”, enfatiza.

Por não existir consumo seguro, tam-
bém não há meios de prevenir os efei-
tos do cigarro na cavidade oral. “Ne-
nhum cuidado com higiene bucal pode
evitar os riscos trazidos pelo tabaco.
Contudo, bons hábitos como a correta
higienização, o consumo de frutas e ve-
getais e a periodicidade das consultas
com o cirurgião-dentista são fundamen-
tais para fazer o diagnóstico precoce e
tratamento das possíveis alterações”,
conta Silmara.

Fábio recomenda que as visitas dos
fumantes ao consultório sejam de duas
a três vezes por ano. “O câncer de boca
na fase inicial, em geral, não tem sinto-
mas, por isso é tão importante a avalia-
ção da cavidade oral por exames odon-

tológicos. O diagnóstico precoce oferece
90% de chance de cura. No diagnóstico
tardio, essa chance diminui para 50%”.

O enfrentamento
 à dependência

O tabagismo é uma doença crônica
de dependência química da nicotina, pre-
sente no tabaco, e faz parte do grupo de
transtornos mentais e comportamentais
pelo uso de substância psicoativa, con-
forme a Revisão da Classificação Estatís-
tica Internacional de Doenças e Proble-
mas Relacionados à Saúde (CID-10).

“O Brasil é o segundo país no mun-
do, depois da Turquia, a promover um
modelo exitoso de implementação da
Convenção-Quadro para Controle do Ta-
baco (primeiro tratado internacional de
saúde pública, assinado e ratificado por
181 países), um conjunto de medidas
que permite o enfrentamento ao taba-
gismo. Isso possibilitou uma queda sig-
nificativa na prevalência da doença, mas
há muito a ser feito”, fala a coordenado-
ra Estadual do Programa Nacional de
Controle de Tabagismo de São Paulo, pelo
Centro de Referência de Álcool, Tabaco e
Outras Drogas (CRATOD), e integrante da
Comissão de Políticas Públicas do CROSP,
Sandra Marques.

No ano passado, com o desafio da
pandemia do novo coronavírus e o agra-
vamento das condições de saúde men-
tal, a Organização Mundial da Saúde
(OMS) lançou a campanha Comprome-
ta-se a parar de fumar durante a Covid-
19 para o Dia Mundial sem Tabaco de
2021. “O cirurgião-dentista tem papel
fundamental na estratégia de ampliação
das ações de enfrentamento ao tabagis-
mo e integralidade do cuidado. Assumir
esse protagonismo perante um grave
problema de saúde pública nos remete
à concepção do papel que exercemos
enquanto profissionais de Saúde. Preci-
samos desmistificar a dependência quí-
mica e entendê-la como patologia para
tratá-la”, completa.

FONTE: Assesoria de Impreensa
do CROSP.  www.crosp.org.br

70% das pessoas com câncer de boca fumam e o problema não está só no cigarro industrializado

As ameaças disfarçadas do tabagismo
para a sua saúde bucal

ORIENTE SEU PACIENTE
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Os profissionais da saúde, de 20 a 34 anos,  receberam a vacina
a 1a dose, no dia 2 de junho, no Ribeirão Shopping.

COVID 19 - VACINAÇÃO

Os profissionais de saúde, de 29
a 34 anos, receberam a 1a dose da
vacina contra Covid 19, na quarta
feira, dia 2 de junho, no Ribeirão
Shopping.

Profissionais de várias categori-
as foram imunizados, entre eles
profissionais de Odontologia: cirur-
giões-dentistas, auxiliares de saúde
bucal e técnicos em prótese dentá-
ria.

Os demais de todas as idades
deverão ser agendadas em breve,
as datas divulgadas no site da pre-
feitura.

 OUTRAS PESSOAS - além dos
profissionais da saúde (2100 vagas),
também foram imunizados, no dia
2 de junho, pessoas portadoras de
Deficiência BPC (614 vagas) e com
comorbidades (8.300 vagas).O agen-
damento dos grupos contemplados
com a  vacinação, o que tem facili-
tado todo o processo.

INFORMAÇÕES NO SITE - A Se-

cretaria Municipal da Saúde conti-
nua disponibilizando todas as  in-
formações no site da Prefeitura de
Ribeirão Preto. As faixas etárias, as
datas de agendamento para a apli-
cação da da vacina contra a Covid-19.

  Entre os imunizados profissionais de Odontologia - cirurgiões-dentistas e TPDs

Equipe de profissionais envolvida na vacinação.

Cursos, programa
ministradores e conteúdo

completo no site:

www.apcdrp.com.br

Informações:

(16) 3630 0711

Cursos de Aperfeiçoamento e Pós-gradução
 montando novas  turma

Além do agendamento evitando
as filas, vale ressaltar e agradecer
as autoridades, organizadores e as
equipes pela forma harmônica e
profissional que tem sido feita a va-
cinação em Ribeirão Preto.
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PRÉ-LAVAGEM E LAVAGEM

ULTRASSÔNICA

Waldomiro Peixoto - Consultor Técnico Woson

“Woson, Biossegurança com responsabilidade “

Nos artigos anteriores, falamos so-
bre ciclos pré-vácuos e gravitacionais
de autoclaves Classe B e N. Como só
existe esterilização se o material esti-
ver limpo completamente, hoje falare-
mos de pré-lavagem e lavagem ultras-
sônica. A limpeza profunda de verda-
de, que vai proteger seu instrumental,
sua autoclave e você.

Um princípio: material não-limpo
não é esterilizável; onde há sujeira não
há esterilização.

Outro princípio: os procedimentos
operacionais padrão (POP), preconizados
pela ANVISA, são uma corrente. Todas
as fases dos procedimentos são seus elos
e nenhum é mais importante que o ou-
tro.

A limpeza bem feita é um elo e não
pode, em nenhuma hipótese, ser negli-
genciada, sob pena de comprometer o
processo completo da esterilização
como se espera.

Um material para ficar limpo tem
que sofrer quatro ações: mecânica, quí-
mica, térmica e temporal.

A mecânica se faz com instrumen-
tos adequados ao tipo de material a ser
limpo. A química se faz através de de-
tergentes ou solução enzimática. A tér-
mica se dá pelo aquecimento do líquido
entre 40°C a 56°C (acima dessa tempe-
ratura, as enzimas começam a perder
o efeito). E a temporal ocorre com o
material mergulhado no líquido dentro
da cuba ultrassônica durante cerca de
5 minutos de cavitação (este é um tem-
po médio).

Antes do material sofrer a ação ul-
trassônica, ele deve ser pré-lavado, en-
xaguado e secado com jato de ar com-
primido, principalmente em articula-
ções e luzes de acanulados. Durante a
pré-limpeza devem ser utilizados instru-
mentos de ação mecânica e os EPI –
Equipamentos de Proteção Individual
corretos.

Quanto  menor o tempo entre o des-
carte pós-utilização e a pré-limpeza,
mais eficaz é a remoção de sujeiras ou
fluidos orgânicos.

O detergente utilizado na pré-lava-
gem deve ser neutro ou alcalino.

O que é uma lavadora ultrassônica?
É um equipamento que produz uma fre-
quência ultrassônica igual ou acima de
35.000 Hertz, aplicada nas paredes de
aço da cuba, através de pastilhas cerâ-
micas, dentro da qual se coloca água,
na qual se mergulham os materiais que
sofrerão uma ação por cavitação.

O que é cavitação? É um fenômeno
que ocorre a partir da formação de mi-
lhões de microbolhas dentro da água
que, ao implodirem, retiram (“sugam”)
o que estiver aderido à superfície do ins-
trumental. Sua ação é efetiva também
nos pontos onde a lavagem mecânica
manual não alcança.

Para favorecer a remoção de suji-
dades e potencializar a limpeza, a água
enzimatizada deve estar aquecida a
uma temperatura entre 40°C e 56ºC. A
limpeza ultrassônica é, então, a combi-
nação de cavitação + calor + detergen-
te + tempo.

O detergente enzimático não é bac-

tericida, logo o líquido utilizado na lim-
peza de um lote de instrumentos deve
ser descartado, sob pena de o lote sair
contaminado mais do que entrou com
os micro organismos do lote anterior.

Antes de fazer a limpeza ultrassôni-
ca, deve-se fazer um ciclo de desgasei-
ficação, sem nada submerso no líquido
enzimatizado, durante cerca de 2 minu-
tos, para eliminar as bolhas de ar que
existem naturalmente dentro do líqui-
do. A presença delas interfere na ação
direta da cavitação sobre a superfície
dos instrumentos.

Por fim, depois da lavagem ultras-
sônica, o material tem de ser enxagua-
do, seco e inspecionado visualmente.

Enxaguar com água filtrada, secar
com ar comprimido (se usar toalha,
atentar para não deixar fiapos ou fibras
no instrumental) e utilizar uma lupa
com aumento cerca de 8 x e boa ilumi-
nação para inspecionar se o instrumen-
tal está completamente limpo. Pelícu-
las de biofilme podem ser confundidas
com ferrugem ou oxidação. Se identifi-
cada essa película, lavar novamente o
instrumental. Quanto mais limpo me-
nor é a possibilidade de o instrumental
ficar manchado, perder o brilho ou es-
curecido.

A eficiência da cavitação deve ser
testada periodicamente. Para isso, exis-
tem indicadores em forma de frascos
ou fitas que, submersos no líquido e
submetidos à ação cavitacional, mu-
dam de cor. A leitura da mudança de cor
deve ser feita conforme orientação do
fabricante.

Depois de completamente lim-
po, seco e inspecionado, se tudo estiver
em conformidade, o material deve ser
embalado para se
acondicionado na
bandeja da auto-
clave,temas para
o próximo artigo.
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Foi realizada, no dia 27  de maio, a
defesa de tese de doutorado de Eloá
Bicego Pereira desenvolvida na Facul-
dade de Odontologia de Piracicaba-
Unicamp.

Parte da  pesquisa intitulada “Per-
fil das comunidades microbianas e de
formação de biofilme de Enterococ-
cus faecalis isolados de canais radi-
culares de dentes submetidos ao re-
tratamento endodôntico”, foi realiza-
da na Medizinische Universität Inns-
bruck – Áustria.

A defesa online do doutorado con-
tou com  participação da orientadora
Profa. Dra. Brenda P. F. A. Gomes, da ori-
entadora do exterior Profa. Dra. Debo-
ra C. Coraça-Huber, e dos membros da
banca examinadora Profa. Dra. Janaina
Sardi, Profa. Dra. Maraísa Delboni, Prof.
Dr. Marcos S. Endo, e da Profa. Dra. Fla-
viana B. de Andrade; além de familiares
e amigos.

“Através de minha pesquisa do
doutorado, feito parte na Universida-
de de Medicina de Innsbruck, na Áus-
tria, vimos que os canais bem trata-
dos e restaurados, possuíam uma va-
riedade de microorganismos, com ca-
pacidade de multiplicar, formar biofil-
me e gerar um insucesso. A resposta
clínica que tivemos é que durante o
planejamento de uma nova reinter-
venção protética, o tempo e qualida-
de do tratamento endodôntico, deve
ser levado em consideração, para evi-
tar a perda do trabalho protético e do
elemento dental”, conta ela sobre os
resultados da pesquisa.

TRAJETÓRIA
Graduada pela Faculdade de Odon-

tologia de Piracicaba, Eloá Pereira ini-
ciou sua carreira na odontologia, em
2010, na FOP-Unicamp, realizando sua
iniciação científica com a Profa. Dra.
Lívia Tenuta, na área de Bioquímica,
com co-orientação do Prof. Dr. Jaime
Cury.

 Desde então interessada na área
acadêmica, obteve duas bolsas de ini-
ciação científica PIBIC, o que lhe pos-

Pesquisa ressalta a importância do tempo e qualidade na reintervenção
endodôntica. Tese de doutorado de Eloá Bicego Pereira.

sibilitou frequentar congressos naci-
onais e internacionais, despertando
ainda mais seu interesse. Participou
de congressos de grande impacto du-
rante a graduação, entre eles IADR
Foz do Iguaçú 2012, IADR Seattle
2013, SBPqO 2013; tendo assim con-
tato com grandes nomes da odonto-
logia.

Durante a sua   graduação par-
ticipou do PAD (Programa de Auxílio
ao Docente), na Endodontia, com fi-
nanciamento,  orientado pela Profa.
Dra. Brenda P. F. A. Gomes. Ao final
da sua graduação teve o convite para
entrar na área de Endodontia, com
estágio no laboratório.

Em 2014, foi fazer sua especiali-
zação em Itapetininga, na escola co-
nhecida pelo seu fundador, Prof. Dr.
Francisco José de Souza-Filho, con-
tando com professores referência,
Prof. Dr. Luiz Valdrighi e Prof. Dr. Pa-
trick Baltieri, grandes nomes na Endo-
dontia, que lhe despertaram ainda
mais o interesse pela Endodontia clí-
nica.

“Me sinto muito sortuda por tê-los
como professores e amigos, com uma
bagagem extensa e referenciada por
todos na área acadêmica e clínica”, co-
menta ela.

Em 2015, teve a grande felicida-
de de entrar no mestrado em Endo-
dontia, na FOP-Unicamp, com orien-
tação da Profa. Dra. Brenda P. F. A.
Gomes, realizando a pesquisa clíni-
ca-laboratorial, com objetivo de in-
vestigar o perfil microbiológico dos
canais de dentes submetidos ao re-
tratamento endodôntico por moti-
vos protéticos.

 A publicação da dissertação de
mestrado em revista internacional de
alto impacto, foi um incentivo para o
doutorado para aprofundar estes
achados, culminando na sua tese de
doutorado defendida online, no dia
27 de maio 2021.

 “Sou muito grata pela minha cami-
nhada acadêmica, e muito focada na
associação da minha carreira como en-
dodontista e professora acadêmica, vis-
to que o ensino só é possível se sabe-
mos como a realidade clínica realmen-
te ocorre”, frisa  Eloá.

ENDODONTIA
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HOMEOPATIA E A COVID
Especialistas realizam atendimentos gratuitos a distância
A Associação Médica Homeopá-

tica Brasileira (AMHB) mobilizou
mais de 800 médicos voluntários em
todo o País para assistência gratuita
a pacientes nesses difíceis tempos
de pandemia. A iniciativa teve início
em 15 de junho de 2020, obtendo
excelente resposta dos cidadãos.
Foram 1500 atendimentos por tele-
medicina, sem cobrança de quais-
quer honorários.

Denominada de Campanha Ho-
meopatia na Covid, envolve ainda
cerca de 200 farmácias. Dos pacien-
tes já assistidos, a maioria busca e
recebe orientações sobre preven-
ção. Casos de pacientes confirma-
dos com SARS-Cov-2 têm o devido
encaminhamento às unidades de
saúde.

De forma geral, há enorme inte-
resse por profilaxia. Maior deman-
da vem da faixa de 45 a 60 anos de
idade, do sexo feminino.

Médico homeopata, psiquiatra e
membro do corpo docente da Escola
Homeopática de Curitiba - Dr. Javier
Salvador Gamarra, Francis Mourão
pontua que os especialistas têm se en-
volvido demais na campanha.

 “Todos estamos lutando com as fer-
ramentas que possuímos para minimi-
zar riscos e combater a Covid-19”, afir-
ma.

 Os atendimentos da Campanha
Homeopatia na Covid acontecem a
partir do portal http://www.

homeopatianacovid.com.br. Após
a (o) paciente responder breve
questionário sobre sintomas, o for-
mulário é encaminhado ao grupo
de médicos homeopatas voluntári-
os. Um deles assume o caso e en-
tra em contato para marcar a ava-
liação do quadro clínico etc.

 De acordo com o presidente
nacional da AMHB, Luiz Darcy Si-
queira, a ideia é oferecer confor-
to e assistência de qualidade em
um momento em que as pessoas
estão fragilizadas, desestabiliza-
das financeiramente e com menos
opções de acesso à saúde, já que
praticamente todo o sistema foca
os episódios mais graves e o sal-
var vidas.

“Continuamos atendendo a
quem nos procura, buscando o alí-
vio ao sofrimento e a manutenção
da esperança”, finaliza Francis
Mourão.

Rua Dr. João Palma Guião, 715
Alto da Boa Vista

Fone 16

 3635 6320

A MAIOR VITRINE DA ODONTOLOGIA REGIONAL
Serviço de especialista, vender equipamento ou alugar sala? Anuncie aqui.

ALUGO CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO
Instalação completa.

Consultório equipado com
cadeiras Dabi Atlante, equipo,

raio X, auctoclave, armário,
etc. Estacionamento.
Rua Rangel Pestana, 128

Tratar: Dra Rosane (16) 99289 4257
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Aniversariantes de junho
Votos de felicidades aos anoversariantes do mês

Muita saúde e sucesso profissional.

APCD Regional Ribeirão Preto
Av. do Café, 1080   /   Vila Amélia (16) 3630 0711

Saiba das atividades da sua Associação  - www.apcdrp.com.br

01/06

Lucas Flausino Rocha

02/06

Daniela de Biagi Freitas

Marilena Chinali Komesu

03/06

Marina de Campos Esquivel

04/06

Gustavo Palma Nogueira

Jorge Luiz Jacob Liporaci Jr.

Samia Jorge Silva Nehme

Verediana Martins Cruz

05/06

Antonio José Borin Neto

Theobaldo Ponde Neto

06/06

Ana Vitória Vechini Sant'ana  Santos

Marcio Inada

Sandra Valeria Rancan

07/06

André Mafra Brienza

08/06

Bruna Junqueira Correa

Humberto A. Resende Vianna

09/06

Jaime Augusto Cerveira

Verônica de Oliveira Mantovani

10/06

Juliana Faquim Assad Lima

11/06

Karen Christine Ramos Godoy

12/06

Elaine Angélica de Souza

Coronatto

Arthur Vinicius de Mello Salo-

mão

13/06

Solange Baranowski de Pádua

 Lourenço

Cristiane Pilagi Neves de Olivei-

ra

Lilian Michelman

14/06

Ettore Monferdini

15/06

Deise Silva

João Cesar S. Camargo

Juliano Gonzaga Facioli

Ricardo Alexandre Junqueira

Calzzani

16/06

Ana Vitoria Vecchini Sant'Ana

Santos

Antonio Francisco Fernandes Sá

Batista

Isabella Minervino Barichello

17/06

18/06

Marielle Maria de Carvalho

Iara Turati de Souza

Rossana Pereira de Almeida

Antunes

19/06

Helena Yuri Nishinari

Rosana Mastrofrancisco

Tatiana Lopes da Silva Gonçalves

Thiago Donizete da Silva

20/06

Enoch Garcia Leal Neto

21/06

Cláudia Rogeria Abrão de Toledo

Kelli Cristina Marques Paiva

22/06

André Luis Bizio

Silvana Issa Chodraui

24/06

Vitória Monferdini Rupolo

25/06

Danilo Zaparolli

Lucia Helena Encinas Barticci

Liboni

26/06

Sergio Neuppmann

Ederaldo Luiz Veronese

Vivian Vicentin Massoni

 28/06

Alexandre Bonini

Andre Marcelo P. Minto

Ricardo Cardoso Ferreira da Rosa

Tainara Albiassetti

Ligia Gabrielle Sanches  Mariot-

to

29/06

Denise Stefani Eliseu Cabral

30/06

Vagner Eduardo Visentainer

Ribeirão Preto
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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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O mau hálito é uma condição que
afeta 40% da população mundial, se-
gundo a OMS. Embora muitas vezes se
pense que esse problema está relacio-
nado somente à falta de higiene bucal,
ele também pode estar ligado aos pro-
blemas emocionais.

Segundo a cirurgiã dentista presiden-
te da Associação Brasileira de Halitose,
Dra. Cláudia Gobor, “o estresse é uma
das grandes causas da halitose. Apesar
do desconhecimento sobre isso, o mau
cheiro bucal ligado ao estresse é decor-
rente da diminuição na produção sali-
var”. Assim, nem sempre a ocorrência do
mau hálito está ligada a algo que foi con-
sumido ou a uma falha de higienização.

Isso ocorre porque momentos diári-
os que possam ser estressantes ou dei-
xar a pessoa nervosa, ocasionam a boca
seca pela descarga de adrenalina no or-

HALITÓSE
A origem psicológica do mau hálito

ganismo. Desse modo, com a pouca sali-
vação, ocorre a descamação das células
epiteliais da mucosa bucal, que podem
ser depositadas na parte posterior da lín-
gua e ali sofrem uma decomposição por
bactérias que existem neste dorso lin-
gual, causando o mau hálito.

Dessa forma, a Dra. explica que “em
outras palavras, o estresse causa a boca
seca e a boca seca causa a alteração de
hálito”. Assim, para evitar o mau hálito
em decorrência do estresse, é importan-
te combater a boca seca. Para isso, be-
ber bastante líquidos diariamente e mas-
car chicletes sem açúcar para estimular
a salivação pode ajudar.

  Não só beber mais líquidos, é essen-
cial também que se reduza ao máximo o
consumo de bebidas como café, álcool e
chá, já que promovem a desidratação.
Para finalizar, a cirurgiã dentista ainda re-

lembra que o básico funciona: “cuidar
da higiene bucal escovando os dentes
após todas as refeições, usando o fio den-
tal ao menos uma vez ao dia e higieni-
zando corretamente a língua são atitu-
des que tendem a manter a saúde bucal
e o hálito agradável”.

Cláudia Christianne Gobor é cirurgiã
Dentista e especialista,  Presidente da As-
sociação Brasileira de Halitose.Site:https:/
/www.bomhalitocuritiba.com.br/

FONTE: Assessoria de Imprensa da
Associação Brasileira de Halitose.

Na aula de encerramento da Turma do Curso de Capacitação em Implantes,
CDs concluintes colococaram a mão na massa, realizando várias cirurgias.

Quarta-feira é dia de Endodontia na APCD-RP. Profissionais  se aperfeiçoando
e solucionando muitos casos dando sua contribuição social  para a comunidade.

ACONTECEU NA APCD-RP
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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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