Revista APCD Ribeirão - Agosto 2021

1

2

Agosto 2021 - Revista APCD Ribeirão

CAPA

PALAVRA DO PRESIDENTE
Muito orgulho

EXPEDIENTE
A Revista da APCD-RP
é um órgão Informativo da
Associação Paulista dos CirurgiõesDentistas Regional de Ribeirão Preto,
entidade de utilidade pública pela lei
nº 7535, de 1º de novembro de 1.96.
Os artigos assinados publicados neste
informativo não representam a opinião
da revista e são de inteira
responsabilidade de seus autores.
Presidente:
Dr. Regis de Moraes Peporini
1º Vice-presidente:
Dr. Paulo Alves de Oliveira Júnior
2º Vice-presidente: Dr.Flávio Dalto
Secretaria Geral: Dr. Zelio Faeda
Tesoureiro: Dr. Artur Rocha Martini
Diretor de Jornalismo:
Dr. Habib Assad Nader
Conselho Editorial: Dr. Regis Peporini
e Dr. Artur Rocha Martini
Jornalista responsável:
Dalva Maria de Souza-MTB 23099
Arte-finalista: Ney Tosca
Dep. Comercial: Dalva Maria
(16) 3629 0628 - 99135 9540
Redação: (16) 3629-0628
jornalista@apcdrp.org.br
Distribuição: Comunidade
odontológica da 5ª Macro da APCD.
E para mailing ampliado
sem limites geográficos
APCD-Ribeirão Preto
Sede: Avenida do Café, 1.080
Ribeirão Preto/SP.
Fone/fax: (16) 3630-0711
http:www.apcdrp.org.br
e-mail.apcdrp@apcdrp.org.br
Revista APCD Ribeirão - Agosto 2021

Índice

Novos especialistas em Harmonização Orofacial e o Dia dos Pais, são
os destaques de capa de Agosto.

Depois de encarar as
muitas dificuldades impostas pela inesperada
Covid 19, com vários altos e baixos, aqui estamos começando o mês
de agosto de 2021,vislumbrando novas perspectivas. É para ter muito orgulho de fazer parte de um povo que tem
demonstrado a sua força, num período tão desafiador de
nossa história.
Mais orgulho ainda de fazer parte de uma classe preparada, capaz,
confiante nos protocolos de biossegurança antes já praticado, ainda assim aprimorados.Uma classe que
continuou atendendo a sua clientela e manteve seu foco no aprendizado constate, uma característica
desta ciência em constante evolução.
Nós da APCD Ribeirão Preto muitos foram os colegas que terminaram os cursos, incorporando ao seu
campo de atuação novos conhecimentos e técnicas Temos de cumprimentar os concluintes dos cursos
de aperfeiçoamento em Ortodontia
Corretiva, Cirurgia Buco Maxilo Facial, Endodontia, Implantes Osseointegrados, além de outros em fase
final como Prótese sobre Implante
e Reabilitação Oral. Queremos cumprimentar aos que, neste mês de
julho, se tornaram especialistas em
Harmonização Orofacial, turma da

qual fiz parte, uma experiência enriquecedora com muita troca
de conhecimentos e
energia. Essa é uma
nova especialidade da
Odontologia e a nossa
APCD-Ribeirão foi uma
das primeiras a lançar
um curso de especialização, dentro da normativa do CFO.
Isso também muito nos dá muito orgulho, termos encontrado meios de manter não só esse, como os
outros cursos, alternando os recursos do aprendizado à distância com
os presenciais, priorizando as atividades clínicas, sempre que permitido.
Começamos o mês de agosto com
otimismo, confiantes que dias melhores virão. Aqui na APCD Ribeirão, iniciando alguns cursos, montando novas turmas para outros, cumprindo
nosso papel social atendendo a população em geral, nos cursos em andamento.
Associado APCD, confira a nossa
grade de Cursos e, dentro de suas
pretensões, e atualize ou amplie
seu campo de atuação agregando
novas especialidades a sua.
Venha se atualizar ou especializar conosco, afinal essa é sua a
casa. Abraço a todos.
Regis Peporini
presidente da APCD-RP
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Turma em módulo
anterior

Curso de HOF: Formada a 1a turma de
Especialização da EAP da APCD-RP
APCD Ribeirão Preto coloca no
mercado formandos de sua primeira turma do Curso de Harmonização Orofacial, agora especialistas
em HOF. O Curso é ministrado pela
equipe do Instituto Levy Nunes.
Os novos especialistas estão entusiasmados com o aprendizado
adquirido, capaz de realizar o sonho de consumo de grande parte
da população, uma demanda em
crescimento.
A equipe do Prof. Dr. Levy Nunes é composta por expressivos
profissionais foi efetiva, trazendo
especialistas em diversos procedimentos, desde a parte básica que
é o pilar da HOF como os módulos
de anestesiologia, interação medicamentosa, emergências médicas,
anatomia, fisiologia do envelhecimento, até as áreas específicas e
profundas da harmonização como
toxina botulínica estética e funcional, preenchedores faciais, bioestimuladores, laserterapia, Ozonioterapia, microagulhamento, lipoapada aspirativa e enzimática, Bichectomia, fios faciais, cosmetologia, visagismo, entre outros.
LEVY NUNES - De acordo com Levy
Nunes, “um sonho realizado, juntamente com a APCD Ribeirão Preto fo4

mos pioneiros nesta jornada. Fizemos
a história acontecer”.
Segundo Nunes, mesmo com
essa Pandemia, com foco, responsabilidade e com um time coeso,
foi cumprida toda a carga horária e
os objetivos foram alcançados.
“O Mundo está em constante
evolução e nós e APCD Ribeirão Preto não ficaremos a margem das
novidades. Veja que me mesmo
durante a Pandemia, tivemos reformas na clínica, realizamos aulas alternativas ou seja, só evoluímos”, frisa ele.
Quanto as reflexões sobre esse
período com essa doença COVID
19, Levy Nunes ressalta que diante
do vivido nos 70 dias em uma UTI
tentando superá-la, pode dizer que
as pessoas se tornaram mais sensíveis ao outro, darão mais valor às
amizades e família.
NICOLE BETTIOL - De acordo com a
Profa. Nicole Bettiol, a interrupção
das atividades de caráter presencial impôs o aprendizado remoto,
esse meio de comunicação que
veio em peso e para ficar.Lives,
debates online, aulas virtuais,
apresentações de TCC, transmitindo conteúdo de qualidade e aproximando para os participantes do

curso.
“A era da transmissão virtual
veio é veio pra ficar e por que não
nos beneficiar da tecnologia”. Além
disto, destaca que “com a primeira
turma houve aprendizados , entendemos o que os alunos almejam ao
se tornar especialistas em HOF. Para
a próxima turma daremos mais estímulos para que intensifiquem os
estudos complementares fora das
aulas”, frisa Bettiol
Segundo Bettiol “A nova turma
pode contar com todos esses módulos e, como sempre, trazemos
atualizações, os novos produtos
lançados no mercado, além de alguns professor ilustres como Ismael
Cação (laserterapia) Robson e Tânia Trindade (visagismo), Roberto
Puertas, (iprf, prp, venopunção),
entre outros”.
CAROL FACCINI - Já para a profa. Carol Faccini, “o mais marcante foi conhecer os outros profissionais que
compõem a equipe. Todos muito
comprometidos com o ensino e com
uma HOF baseada em ciência”. Faccini assegura, “os novos alunos vão
se impressionar com a HOF abordada pelo instituto, técnicas atuais, os melhores materiais e uma
abordagem técnica segura”
Agosto
Julho 2021 - Revista APCD Ribeirão

Concluintes do Curso de
HOF apresentam TCC
módulo, apresentaram
o Trabalho de Conclusão do Curso.
Na banca examinadora, acompanhando a
distância, prof. Levy Nunes e profa.
Miscia Martins Moraes, presencialmente a profa. Nicole Bettiol e prof.
Artur Martini, entre outros profs
convidados.
Foram apresentados
trabalhos com abordagens diversas: Protocolo e Padronização em
Prontuários para Harmonização Orofacial
por Isamara Geandra
Cavalcanti Caputo; Uso
da Toxina Botulínica tipo
A para correção do sorRegis Peporini, após apresentação do TCC, com Nicole Bettiol,
riso gengival por Paula
Carol Faccini e Artur Martini.
Os concluintes do Curso de Especialização em OFM, cirurgiõesdentistas Andreia C.D. Andrucioli
Gobbo, Adriano Landim, José Carlos Amparado, José Rafael Costa,
Kelli Paiva, Maria Amélia Costa,
Marcela Faleiros, Paula Salgado Poliseli, Rangel Scandiuzzi, Regis Peporini e Thiago da Cruz, no último

Levy Nunes e Miscia Martins Moraes,

Amaral Salgado Poliseli.
O Uso do Ácido Hialurônico no
Preenchimento Labial foi tema do
trabalho apresentado por José Carlos Pereira Amparado; Complicações vasculares após preenchimento Facial com aÁcido Hialurônico por José Rafael de Oliveira
Costa e Toxina Botulínica além da
estética, o estado da arte no tratamento da Dor Miofacial por Regis Peporini, além de outros enfoques pelos demais concluintes.
Interessados em fazer parte da
próxima turma reservem vagas.
(16) 3630 0711.

-

Especialistas pontuam: aprendizado enriquecedor
Todos os
módulos trouxeram muito
aprendizado,
enfoques diferentes, cada
um mais interessante que o
outro. Vários
professores experts em suas abordagens, nos brindavam com seus conhecimentos e
técnicas aprofundadas. Difícil definir
um como mais importante. Muito
bem embasado teoricamente, muitas
técnicas, apresentação de novos produtos, interagindo com as outras especialidades da Odontologia, com
foco na funcionalidade.
Um período que marca a nossa
carreira profissional pelo aprendizado de alto nível, pela convivência tão
enriquecedora, com troca de conhecimentos, energia e experiência,
além de termos fortalecido os laços
de amizade. Realmente, muito bom!
Regis Peporini
Revista APCD Ribeirão - Agosto
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“Finalizo
o curso de Especialização
em Harmonização Orofacial com a
equipe do
prof. Levy Nunes feliz e realizada, pois o
curso superou
minhas expectativas, que eram
muito altas. É uma Especialização
completa em conteúdo teórico e
prática clínica, que nos mantém
sempre atualizados com o que há
de mais novo na HOF. O corpo docente é formado por excelentes professores, comprometidos em formar
profissionais diferenciados.
Me sinto completamente preparada e confiante para executar
em meu consultório tudo o que
aprendi ao longo desses dezoito
meses de curso, entregando aos
meus pacientes, tratamentos de
qualidade e com muita responsabilidade”. Paula Salgado Poliseli

“Vou levar
muito do aprendizado adquirido no Curso de
Harmonização
Orofacial para a
prática no consultório. Foram
muitos enfoques interessantes, interagindo
com todas as especialidades da Odontologia, principalmente com as voltadas para a estética: Dentística Restauradora, Prótese Dental e Ortodontia.
Muito esclarecedores os módulos sobre preenchedores, terapêutica medicamentosa e intercorrências, durante ou consequentes dos tratamentos
em geral.
Tudo muito bem embasado, muitas novidades, tanto as das descobertas científicas como as tecnológicas,
apresentando os novos produtos. Os
professores capazes, muita troca de
experiência e informações, além de
fazer novas e sólidas amizades. Valeu a pena!
Adriano Landim
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HOMENAGEM
SER PAI

Uma graça e uma responsabilidade
motivadora. Muito aprendizado.
A emoção de ser pai é algo
inesquecível desde o nascimento e em todas as fases da
vida do filho ou filha. Se por
um lado aquele novo ser chegue totalmente dependente,
por outro nada é mais motivador do que ver o filho crescer, dando brilho a sua vida. Se
por um lado o filho vê no pai
um herói, sendo referência
para seus atos, por outro o fi-

lho é a razão para dar o melhor de si. É uma troca constante e uma responsabilidade
para o resto da vida.
Os cirurgiões-dentistas tem se
revelado pais dedicados, participativos em todas as fases da vida
de seus filhos, em algumas delas até mesmo mudando os planos e projetos para acompanhar
de perto o crescimento dos seus
filhos.

Os depoimentos já feitos em
anos anteriores ao Informativo da
APCD-RP comprovam isso. Neste
ano de 2021, Paulo Alves de Oliveira Júnior, Artur Rocha Martini
e Ricardo Calzzani revelam um
pouco da emoção e da responsabilidade de ser PAI; e os filhos da
relação com seus pais.
Fica aqui a homenagem
a você que é PAI.

Ser pai é uma graça e é para sempre,
pontua Paulo Alves Oliveira Jr.
Para Paulo Alves de Oliveira Júnior – cirurgião-dentista,
deixar de atuar ativamente no
dia a dia da APCD Ribeirão Preto, da qual foi um dos fundadores juntamente com outros
colegas visionários, foi uma
das decisões mais difíceis da
vida profissional. A motivação
para isso foi o nascimento de
seu filho Paulo Alves Oliveira
Neto, cuja crescimento quis
acompanhar de perto ao lado
de sua esposa Lisete.
“Fiz a escolha certa, porque
ser pai é uma graça, muda a
maneira de pensar, é muito gratificante, apesar da responsabilidade, ser para sempre”.
Segundo ele, todas as fases
desde a gestação foram tranquilas, desde primeiro dia de
aula na escola, depois o fundamental e ensino médio seu
6

filho Paulinho permaneceu no
Marista, neste ano, o vestibular e já entrou na Universidade Estadual de Jaboticabal, no
curso de Engenharia Agronômica.
“Ser pai é ter todos os dias
algo novo para comemorar,
nesta fase com algo conta, com
as colocações de um jovem centrado, nos dando muito orgulho,
é maravilhoso”, diz ele.
Destaca que tem passado
valores morais, cultivados pelas a sua família e esposa LIsete: honestidade, solidariedade, bom caráter.
“Criar um filho é como fazer
um tratamento homeopático,
todo dia precisa dar muitas gotinhas para ele, para ir formando seu caráter, sua visão de
mundo e modo de vida. É isso
que fizemos. junto com a famíAgosto 2021 - Revista APCD Ribeirão

voo tranquilo e dê tudo certo.
Terá sucesso, a vida sorri para
as pessoas do bem, é o que eu
penso”, salienta.
Paulo Alves de Oliveira Jr

“

ser pai é uma
graça,muda a
maneira de pensar, é
muito gratificante,
apesar da responsabilidade, ser
para sempre

“

lia e a escola, o Marista, (uma
excelente escola), pudemos dar
uma boa formação para Paulinho Neto, hoje um jovem com
excelente caráter e, com certeza, será um ótimo profissional”.
“Agora ser pai desse jovem,
para mim como pai sempre um
menino, no futuro um engenheiro agrônomo, para mim é
algo muito gratificante. Essa é
uma fase maravilhosa, embora
aumente ainda mais a responsabilidade, continuar presente,
mesmo a distância, dando todo
suporte, mas deixando bater
suas asas e voar. Que seja um

está feliz com essa nova fase
a vida de seu filho.
Estou entusiasmado tanto
quanto ele que tem se dedicado, embora com aulas online e
em agosto deve começar o presencial, está se organizando
para isso. Está preparado, valeu a pena o tempo dedicado.
Vamos em frente para o próximo capitulo com desfecho final,
terminando a nossa missão com
a colação de grau, como engenheiro agrônomo. Mas nunca
termina a nossa a missão de
pai, é uma missão para todo dia
e para toda a vida.”.

“Meu pai é minha referência”,
diz Paulinho Neto
“Meu pai sempre é uma
pessoa muito importante e
presente, uma figura em que
sempre me inspirei. Desde criança sempre me ajudou, me
dando a educação, dando referências para minha formação. Sem seus ensinamentos e
posturas, eu não seria a pessoa que sou hoje.
Seus atos e posturas influenciaram bastante minha personalidade e minhas atitudes,
mas mesmo quando eu não as
adotava, sempre me apoiou
em minhas próprias decisões.
Agora eu tenho 18 anos e ele
continua sendo essa pessoa
que me apoia e me motiva.
Sinto que a pessoa que eu sou
hoje se deve muito a ele.
O apoio do meu pai foi determinante para a minha
aprovação na faculdade. O
ano de 2020 foi um ano difícil
para todos nós, com a perda
de um ente querido de nossa
Revista APCD Ribeirão - Agosto 2021

família, devido a
pandemia. Eu,
consequentemente, acabei ficando
bem desmotivado. Mesmo assim,
meu pai, uma
pessoa muito forte, me ajudou a
passar pelos “obstáculos”. Se eu
não tivesse tido
todo o apoio emocional, ajuda
com o estudo, conselhos e o
seu Incentivo, não teria conseguido entrar na faculdade.
Quando eu decidi cursar Engenharia Agronômica, ficou
bem surpreso, pois sempre demonstrei muita aptidão em música e interesse na área jurídica, mas ficou muito feliz com a
minha escolha e tem me apoiado, como sempre.
O meu futuro profissional
ainda vou definir, para isso
conto com o apoio e incentivo

de meu pai, que atualmente
tem me mostrando como está
o cenário nacional e as inúmeras notícias da área da Engenharia Agronômica.

“Pai, você sempre foi minha
referência. Sem seus ensinamentos e posturas, eu não
seria a pessoa que sou hoje.
É muito bom ter você como
pai, saber que posso contar
sempre com você para o que
der e vier.”
Paulo Alves de Oliveira Neto
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“Ser pai é maravilhoso, mais se aprende do
que se ensina” frisa Artur Rocha Martini.
Foi muito maravilhoso saber que
estava transmitindo o DNA, para duas
riquezas incontestes, as suas duas filhas. A afirmação de Artur Rocha Martini, cirurgião-Dentista, endodontista, pai de Martina e Pietra Martini.
"Foram duas situações distintas,
ambas cheias de emoção e muita, mas
bota muita, felicidade. Esses sentimentos se tornaram constantes e a
cada dia eu aprendo mais com elas,
estou convicto, mais aprendo do que
ensino", ressalta Martini
Segundo ele, são muitos momentos marcantes que passaram a fazer
parte de sua vida. "Momentos inesquecíveis: o primeiro banho, o primeiro
engatinhar, o primeiro passo. A primei-

ra coisa azeda que elas colocam na
boca.... E as vezes, dão risadas. Até as
primeiras Letrinhas esgarranchadas
parecidas com as do pai, emociona. O
Primeiro teatro na escola, a música fica
na memória para sempre”.
De cordo com Artur Martini, felizmente as experiências vividas nos
dão condições de orientá-las para ir
tirando as pedras do caminho. "Aprendendo a ser honestas e solidárias, o
restante se aprende naturalmente",
pontua ele, acrescentando ser Instigante aco tos, as fases vão se sucedendo. trazendo novas emoções, e a
responsabilidade vai aumentando.
Atualmente Pietra está fazendo o
secundário e Martina entrou na Fa-

“Meu pai sempre me inspirou”,
pontua Martina Martini

culdade este
ano.
A r t u r
Martini,ressalta "Não é fácil
servir de referência no mundo em que vivemos, porém importante é darmos uma boa
formação para
serem pessoas
com bom caráteredobem.Éo
que tenho passado para minhas filhas".

“Meu pai é maravilhoso”,
diz Pietra Martini

“Meu pai, Artur Rocha Martini, sempre foi muito
presente, mesmo não estando comigo todos os dias.
Por isso, ele teve um papel muito importante na minha educação e na minha personalidade. Sua personalidade e sua maneira de ser sempre me inspirou,
admiro muito a forma como trata as pessoas e como
sempre persiste e conquista o que quer.
Não foi por acaso que coloquei em meu facebook
“toda primeira filha nascida é a versão feminina de seu
pai”. Meu pai se emociona com as nossas afinidades e
eu estou convicta, não é mera coincidência eu buscar
sempre a sua aprovação e repetir os passos dele.
A minha escolha de cursar Relações Internacionais na Universidade Católica de Santos também tem
a ver com meu pai, que teve a coragem de optar por
fazer algo totalmente diferente do “ramo da família”, correndo atrás dos seus sonhos, sempre podendo contar com apoio familiar.
Embora, surpreso a princípio, está me dando a
maior força. Escolhi esse curso por acreditar ser essa
a minha vocação. Está me dando suporte nesta nova
fase, sei que posso contar sempre com meu pai.
Pai, você é incrível, eu te amo demais,
por você ser exatamente como é.”

“Eu gosto muito da maneira de ser de meu pai.É amigo, brincalhão, protetor, mas muito protetor mesmo,
está sempre cuidando de mim. Nunca esquecerei as
músicas para dormir que cantava quando pequena,
nem o seu pedido para não mais andar de patins, quando cai e quebrei o pulso, nunca mais andei.
Meu pai trabalha bastante e isso é para conseguir tudo de melhor para nós, a família. É muito bom
estar com ele, está sempre nos fazendo sorrir com
suas piadas.Faz almoços e churrascos deliciosos,fala
o tempo todo, aí eu vejo para quem eu puxei, pois
gosto demais de ficar conversando sem parar.
Nos estudos, me ajuda muito nas tarefas, principalmente em matemática. A gente conversa sobre
muita coisa, até sobre o quero estudar, então falo
que quero fazer intercâmbio e me interesso por canto, hotelaria e arqueologia.
Enfim, gosto de fazer muita coisa com meu pai:
passear, brincar, andar de moto, mas o que mais gosto mesmo é de viajar, no caminho a gente vai se
divertindo muito, ele sempre parando para comprar
guloseimas deliciosas.
Pai você é maravilhoso,
é o melhor pai do mundo!”

Martina Martini

Pietra Martini
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“Aprendi que ser pai é ser um eterno
aprendiz” diz Ricardo Calzzani.

A tatuagem é uma
forma de Ricardo
Calzzani declarar seu
amor incondicional aos
dois filhos e a filha.
Revista APCD Ribeirão - Agosto 2021

“

Agradeço muito todos os
dias por todo conhecimento e todos os
desafios que vivencio por ser PAI
Ricardo Calzzani
(Na foto com os filhos
Yuri e Sofia )

filho crescer.
A chegada do Tomás era muito
aguardada e a grande mudança foi
ter de aprender a ter um anjo da guarda como filho em casa. “Como é importante ter amigos e familiares em
momentos difíceis da vida”, diz.
Já a chegada da Sofia me fez
olhar diferente para o relógio. “Hoje
percebo que estou sempre correndo
para chegar mais rápido em casa e
poder aproveitar o máximo esta
fase da infância dela que passa tão
rápido”.
Foram muitos momentos marcantes que tive com o Yuri. “Ficaram
em minha mente algumas cenas: o
nascimento, é uma fotografia gravada em minha memória, a despedida quando foi para São Paulo morar com a mãe e o retorno, quando
voltou para morar comigo em Ribeirão, para prestar vestibular”.

“

Ricardo Alexandre Junqueira
Calzzani, endodontista e clinico geral, é pai de 3 filhos: Yuri Sanerip
Calzzani, 24 anos, Tomás Focosi
Calzzani, há 3 anos se tornou anjo da
guarda da familia, e Sofia Focosi
Calzzani está com 1 ano e 3 meses.
Segundo ele, em todas as três
gestações foram como uma montanha russa de emoções e reflexões:
felicidade, ansiedade, frio na barriga, esperança que tudo dará certo,
a experiência de presenciar a ternura e o amor materno, o que fazer
e como fazer para ser um bom pai e
para educar.
“Não tem uma palavra ou expressão no vocabulário que consiga
sintetizar as sensações que senti no
primeiro momento que vi os meus
filhos ao nascerem, o que chegaria
mais próximo seria AMOR INCONDICIONAL”, salienta ele.
Ricardo Calzzani, destaca que
quando o Yuri nasceu tinha apenas
17 anos, então foi uma loucura sem
tamanho, ser tornar pai tão jovem,
um verdadeiro SE VIRA NOS 30. Foram várias mudanças de planos,
queria prestar vestibular, mas acabou indo trabalhar e decidiu dedicar os tempos vagos para poder o

Quanto aos menores, ressalta
que “O Tomás me acompanha todos os dias, desde a hora que me
levanto até a hora que me deito.
Para a Sofia cada sorriso é um flash,
eita menina que me deixa derretendo de amor. O que mais me marca
nela é sentir o quanto ela gosta de
fazer parte da nossa família e o
quanto ela é feliz e sorridente”.
Com a chegada da caçula, mudou e o propósito é “andar mais devagar para poder chegar mais longe com saúde e aproveitar os momentos mais simples”.
“Os valores mais importantes que
tenho buscado transmitir para os
meus filhos são : FÉ e SABEDORIA,
que por sinal é o significado do nome
Sofia”acrescenta.
“Aprendi que ser pai é ser um
eterno aprendiz; agradeço muito
todos os dias por todo conhecimento e todos os desafios que vivencio
por ser PAI, conclui.

“Yuri, Tomás e Sofia,
papai ama muito vocês”.

“Meu pai me ensinou a sorrir”,
diz Yuri Calzzani.
"Agradeço de todo o coração por sempre me incentivar a ser
independente, correr atrás dos meus objetivos, por incentivar
o meu apreço pela literatura e pelos estudos. Obrigado por me
ensinar a sorrir e apreciar a qualidade de todos ao meu entorno. Te amo pai. "
Yuri Calzzani.
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RESERVE VAGA PARA NOVAS TURMAS
Estão montando turmas os Cursos de Especialização em Endodontia
e em Harmonização Orofacial e os Cursos de Aperfeiçoamento
em Dentística, Prótese sobre Implante e Reabilitação Oral.
A Escola de Aperfeiçoamento
Profissional da APCD - Ribeirão
Preto está montando novas turmas para os Cursos de Aperfeiçoamento em Dentística Restauradora, Prótese sobre Implante e
Reabilitação Oral ,com início programado para o começo deste
segundo semestre de 2021.
Também estão montando turmas, para início neste segundo
semestre, os Cursos de Especialização de Endodontia e Especialização Harmonização Orofacial.
Esses cursos são ministrados
por conceituados profs especialistas, mestres e/ou doutores,
com prestígio junto aos integrantes da classe da cidade e região.
Priorizando das atividades clínicas, a cada nova edição, os últimos avanços são incorporados
aos programas dos cursos.
O conteúdo programático
completo e ministradores de
cada um deles pode ser conferido no portal da APCD Ribeirão
Preto: www.apcdrp.com.br, na
aba Curso EAP ou na Revista da
EAP Digital.

Curso de Especialização em Endodontia
O Curso de Especialização em
Endodontia, foi lançado em 2012,
está montando nova turma para
a sua quinta edição com início
programado para começo deste
segundo semestre.

Devido ao alto nível de aprendizado, o curso é referenciado pelos concluintes, hoje especialistas,
com indicações para os colegas
interessados. Os ministradores são
professores com vasta experiên-

cia acadêmica e clínica. Com frequência mensal, as quartas,
quintas e sextas feiras, o curso
tem duração de 24 meses. Interessados façam reserva de vaga
pelo fone (16) 36 30 0711.

Confira Artigo da equipe de professores intitulado “Endodontia Clínica”, um
relato e reflexão sobre a evolução da Endodontia Moderna, contextualizada no
Curso de Especialização em Endodontia da EAP da APCD-Ribeirão Preto.
10
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ENDODONTIA CLÍNICA
Prof. Alexandre Bonini, Prof. Alexandre Latuf Najar, Prof. Artur Rocha Martini, Prof. Danilo
Alessandro de Oliveira e Prof. Dr. José Antonio Brufato Ferraz (Equipe de Endodontia RP)
Os cursos de Endodontia da
APCD, que em 2022 estão completando 30 anos de existência, primam
por apresentar aos nossos alunos a
associação da experiência clínica
aos avanços técnico-científicos,
bem como o conhecimento dos preceitos filosóficos desta especialidade importante na clínica odontológica.
A evolução tecnológica que vivenciamos invade nossa rotina de
maneira avassaladora. Na área da
saúde, como não poderia ser diferente, sempre temos inovações que
facilitam nossas rotinas clínicas no
concernente às terapias, equipamentos, materiais e instrumentais.
A Endodontia se insere plenamente
neste panorama e, desde a revolução que foi a aplicação da liga de
níquel-titânio na confecção de instrumentos, a busca de maneiras
mais efetivas para preparos mecanizados dos sistemas de canais radiculares ganhou um aceleramento
ímpar. Instrumentos manuais foram
criados, evoluindo para sistemas rotatórios e a aplicação de uma mecânica de movimento de oscilação
não regulares permitiu a criação de
instrumentos específicos para movimentos reciprocantes. Evidentemente a forma de acionamento destes sistemas também evoluiu, de sistemas manuais para sistemas movi-

dos à motores, sendo estes pneumáticos ou elétricos e, com estas
inovações hoje conseguimos realizar tratamentos endodônticos de
maneira mais rápida e previsível.
Evidentemente, o que se tem
como aceitável, clínica e radiograficamente, como um tratamento
endodôntico satisfatório hoje difere do que se realizava há décadas
atrás. Os retratamentos constituem
uma rotina na atividade dos clínicos
e especialistas (Figuras 1 e 2) tentando aumentar as possibilidades
de preservação de elementos dentais na cavidade em quadros de saúde.

Figura 3: Variação anatômica
significativa presente em raiz
palatina de Molar superior onde se
observa canais recorrentes e
secundário.

Figura 1: Retratamento em
molar inferior realizado com
sistemas rotatórios.

Figura 2:
Retratamento
realizado
em Incisivo
lateral
superior
com sistema reciprocante.
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Mas apenas estas evoluções
mecânicas não contemplam todas as
necessidades e os plenos objetivos
da Endodontia moderna, onde os
fatores microbiológicos e as variações anatômicas presentes em todos os sistemas de canais e em todos os dentes continuam sendo
grandes obstáculos clínicos rotineiros (Figura 3).

Infelizmente a terapia endodôntica nunca foi fácil, rápida e previsível. Muito embora estejamos hoje
com tratamentos de prognósticos
clínicos mais previsíveis, auxiliados
por exames de imagens mais elucidativos como as tomadas radiográficas com sensores digitais e até as
tomografias cone bean, estas que
nos dão uma visualização tridimensional dos elementos dentais, nossas estruturas de interesse; ainda
existem outros pontos tão ou mais
importantes a se analisar. Nunca podemos nos esquecer dos conceitos
filosóficos que norteiam esta especialidade e que, associados aos conhecimentos técnicos e biológicos,
é que fazem as perspectivas de êxito clínico terem sim, um grande incremento.
Venham compartilhar desse conhecimento conosco.
Equipe Endo APCD-RP
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Aperfeiçoamento
CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO
CURSOS CLÍNICOS E CURSOS CIRÚRGICOS
Ministradores

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.

André Minto

Graciela Mazzei

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.
José AntºSalomão

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 Realização: Semanalmente, às quintas - feiras.
Horário: 18 às 22horas.

Flávia Suaid

ORTODONTIA CORRETIVA FIXA

Mauricio Provinciatti

CIRURGIA BUCOMAXILO
FACIAL

Ronaldo Oliveira

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.

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.

PRÓTESE SOBRE IMPLANTE
Teórico, Clínico e Laboratorial

Ministradores :

Gustavo Nogueira

Ministradores: Prof. Ms. Ronaldo
F. de Oliveira; Prof. Dr. Rafael Silveira Faeda
Duração: 10 meses. Realização: quinzenalmente,
Suleima Alves

às sextas-feiras. Horário: 14 às 18h.

REABILITAÇÃO ORAL

Brufato Ferraz
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Livia Fiorin

Teórico, Clínico e Laboratorial
Coordenador: Prof. Gustavo Nogueira. Ministradores: 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.

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.
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Pós-Graduação
ESPECIALIZAÇÃO PROFISSIONALIZANTE
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.

Brufato Ferraz

Alexandre Bonini

Levy Nunes

Nicole Bettiol

Alexandre L. Najar

Danilo Oliveira

Isamara Cavalcanti

Carolina Faccini

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

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.
Jorge Liporaci

Rafael Faeda

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
Borin Neto

Raul Anto Pinto

Mario Araujo

(16) 3630 0711. www.apcdrp.org.br
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ORIENTE SEU PACIENTE

ENXAGUANTES BUCAIS
o que você precisa saber antes de usar
Um sorriso saudável deve ser
sempre acompanhado do cuidado com a higiene da boca, que
deve ser feita a partir da escovação correta dos dentes e língua,
uso de fio dental e escovas interdentais quando necessário. Além
desses, pode ser adicionado o enxaguante bucal, produto que se
tornou parte da etapa de limpeza oral de muitos brasileiros.
Presente em lojas, farmácias e
supermercados – com diversas
fórmulas na sua composição e especificações – alguns enxaguantes bucais vão além de refrescar
a boca, desempenham também
o papel de auxiliar no processo
de higienização, ajudando no
controle e combate de problemas
bucais, tais como: a cárie e gengivite. Porém, ainda há muitas dúvidas sobre seu uso e qual, entre
tantos, é o mais recomendado
para o dia a dia.
“O enxaguante bucal pode, em
alguns casos, ser indicado para
quem tem dificuldade de higienização oral. Nos casos de pacientes com doença periodontal ou
que possuam risco de desenvolvê-la, o uso do enxaguante está
associado ao controle diário do
biofilme dental (placa bacteriana)”, diz Roney Veludo Araujo, cirurgião-dentista e membro da Câmara Técnica de Periodontia do
Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP).
Mesmo auxiliando na limpeza
e na prevenção de doenças bucais, os enxaguatórios não elimi14

Produto é vendido livremente, mas seu uso requer
orientação de um cirurgião-dentista
nam o mau hálito, apenas aliviam momentaneamente o sintoma, já que o incômodo pode ser
multifatorial, tendo como causa
outras doenças além das bucais,
como diabetes e distúrbios gastrointestinais, o que necessita de
avaliação de um especialista para
o tratamento.
Os enxaguantes devem servir
apenas como complemento à limpeza, portanto, não substituem
a escovação mecânica e o uso de
fio dental, que garantem uma efetiva higiene dos dentes e da
boca. ”A placa bacteriana que
está na superfície dentária só é
removida por meio da associação
de: fio ou fita dental, escova dental e escovas acessórias, como a
interdental”, completa o cirurgião-dentista.

Quais são os enxaguantes disponíveis no mercado?
O cirurgião-dentista Camillo
Anauate Netto, integrante da Câmara Técnica de Dentística do
CROSP, explica que o mercado oferece dois tipos de enxaguantes: os
chamados ‘cosméticos’ e os medicamentosos ou terapêuticos. “Os
enxaguatórios cosméticos oferecem a sensação de frescor e de
sabor agradável na boca, mas não
são efetivos contra os microrganismos que provocam cárie, problemas periodontais, gengivites, periodontites ou até o mau há lito.
Já o outro grupo contém propriedades antibacterianas efetivas no
combate aos microrganismos presentes no biofilme dental (placa
bacteriana), responsáveis pela cárie dental, gengivite e mau hálito.”
Agosto 2021 - Revista APCD Ribeirão

O uso em excesso de enxaguante bucal
pode fazer mal à saúde?
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a recomendação e orientação de
uso deve ser feita sempre por um
cirurgião-dentista. Após a avaliação das condições da saúde bucal do paciente, o profissional
poderá indicar o produto correto para o tratamento.
Produtos que contenham flúor
não devem ser usados por crianças abaixo de 6 anos. Enxaguan-

“

O uso
indiscriminado
de enxaguante com
álcool por um longo
período pode
provocar irritação
dos tecidos bucais
devido ao
ressecamento e
descamação das
mucosas, além de
outros riscos
para o paciente

“

Os enxaguantes bucais contendo flúor são recomendados para
prevenção da cárie dental, já que
o composto ajuda a fortalecer o
esmalte do dente e combate os
microrganismos que provocam a
cárie presentes na placa bacteriana, com indicação predominante para crianças acima de 6-7
anos de idade. Nessa faixa etária, as crianças já sabem bochechar sem o risco de engolir a solução.
Outro tipo de enxaguante com
função terapêutica são os que
possuem digluconato de clorexidina a 0,12%. A solução tem indicação para o combate aos microrganismos do biofilme dental responsáveis pela doença periodontal, recomendado também após
procedimentos mais invasivos,
como cirurgias, raspagem
de cálculos supra e subgengivais
para remoção de tártaro ou infecções da cavidade oral. Seu uso
contínuo, entretanto, deve ser
controlado para evitar alguns
possíveis efeitos colaterais indes
ejáveis.
Alguns enxaguatórios utilizam
álcool em sua composição para
conservar e também diluir os
princípios ativos que estão presentes nesses produtos, porém
são vistos com ressalvas já que o
álcool, em uso rotineiro, pode
causar irritação nas mucosas da
boca.
O uso em excesso de enxaguante bucal pode fazer mal à
saúde
Apesar dos enxaguatórios poderem ser adquiridos livremente,
sem a necessidade de prescrição,

Anauate Netto.

tes com álcool devem somente
ser utilizados sob orientação de
um cirurgião-dentista, devido a
seus efeitos colaterais em uso
prolongado – o que não quer dizer que possa causar câncer bucal, pois a doença tende a se manifestar em pessoas com predisposição a desenvolvê-la, como no
caso de fumantes ou alcoóla-

tras. & nbsp;
“O uso indiscriminado de enxaguante com álcool por um longo período pode provocar irritação dos tecidos bucais devido ao
ressecamento e descamação das
mucosas, além de outros riscos
para o paciente”, diz Anauate
Netto.
Da mesma forma os enxaguantes que possuem digluconato de
clorexidina em sua fórmula também só devem ser utilizados sob
a orientação do cirurgião dentista, que vai determinar o tempo
necessário de utilização para cada
caso. “O uso prolongado pode
causar alteração na coloração nos
elementos dentários, nas restaurações estéticas, próteses e língua, perda do paladar, danos no
tecido mole da boca, ressecamento bucal e gosto residual desagradável na boca”, completa.
Cada tipo de enxaguante pode
ser coadjuvante com os cuidados
voltados à saúde bucal, então, na
hora de comprar, observe qual
produto está levando e consulte
o cirurgião-dentista para obter
bons resultados.
Sobre o CROSP
O CROSP conta com mais de 145
mil profissionais inscritos. Além dos cirurgiões-dentistas, o CROSP detém
competência também para fiscalizar o
exercício profissional e a conduta ética dos Técnicos em Prótese Dentária,
Técnicos em Saúde Bucal, Auxiliares em
Saúde Bucal e Auxiliares em Prótese
Dentária. Mais informações:
www.crosp.org.br
FONTE: Assessoria
de Imprensa do CROSP.
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ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM EM AUTOCLAVES
Em nosso último artigo, tratamos de
embalagem e acondicionamento de
material dentro da autoclave para fins
de esterilização. Agora, trataremos da
esterilização propriamente dita. Para
a esterilidade dos materiais autoclavados chegar até o momento de reuso, é
importante levar em conta também a
forma correta de secagem (parte do
processo de esterilização), transporte
e armazenamento.
A qualidade assegurada da esterilização depende da repetibilidade de um
processo consistente, definido pelos
Procedimentos Operacionais Padrão
(POP), conforme a RDC 15 da ANVISA,
para autoclaves Classe N Gravitacionais e Classe B Pré-Vácuo, que têm
características e resultados distintos.
Recomendamos a leitura atenta da
RDC acima e o acesso do link https://
www.wosonlatam.com.br/-comofunciona-os-ciclos-de-esterilizacaoem-autoclaves no blog da Woson.
Lembramos que há materiais esterilizáveis a 121°C sob pressão de 110 KPa durante 30 minutos, a exemplo de têxteis e
algodão, e há os esterilizáveis a 134°C sob
pressão de 210KPa durante 4 minutos, a
exemplo dos sólidos embalados.
Os tempos de secagem de cada um
deles dependem de a autoclave secar
com porta aberta ou com porta fechada. Secagem eficiente e absoluta, somente com porta fechada e pressão negativa obtida por meio de bomba de
vácuo. Outras formas de secagem nunca são absolutas. Logo, o conceito de
uma autoclave que seca com porta
aberta, não prevê e nem privilegia a
secagem absoluta. Ao contrário das
autoclaves com bomba de vácuo, que
retiram a umidade dos pacotes e impedem choques térmicos com o ar ambiente, favorecendo, assim, a secagem absoluta dos pacotes, dando-lhes melhores condições de assegurar a esterilidade dos materiais no final do processo.
Reiteramos que estamos tratando de
autoclaves horizontais, de bancada, comumente utilizadas em consultórios e

clínicas odontológicas ou similares, e
não de autoclaves hospitalares de grande porte, que têm outros parâmetros.
A secagem absoluta é indispensável
para garantir a manutenção da esterilidade, porque “pacote úmido é pacote
contaminável”, principalmente quando
os materiais são embalados com papel
grau cirúrgico, o mais utilizado nas Centrais de Materiais e Esterilização (CME)
do mundo todo.. Este possui porosidade controlada, que se abre durante o
processo de esterilização para entrada
do vapor como agente esterilizante, por
isso precisa de estar plenamente seco,
ao final do processo, para estar com sua
trama completamente fechada e proteger seu conteúdo estéril.
Para transporte e manipulação seguras, pós esterilização, é mandatório
que esteja absolutamente seca, porque
a embalagem úmida, além da microporosidade aberta, é fácil de se romper. O
mesmo ocorre quando da armazenagem. Transportar e armazenar pacote,
mesmo levemente úmido, é
pôr todo o processo a perder e jogar no lixo a esterilidade do material, que se tornaria impróprio para o reuso.
Temos exaustivamente
informado que os procedimentos operacionais padrão (POP) passam por técnicas corretas de pré-lava-

gem de instrumental, lavagem ultrassônica, enxágue adequado, inspeção visual rigorosa (material com sujidade
não consegue ser esterilizável), embalagem segura que não se rompe nem
rasga durante toda a cadeia, uso de água
destilada ou purificada de boa qualidade, monitoramento periódico com integradores químicos e testes biológicos
etc. Todas as etapas são fundamentais
e elos de uma corrente que não podem
romper. “A corrente nunca é mais forte
que seu elo mais fraco”, é a lição indispensável da Dra. Izabel Yoko Ito e Dr.
Sérgio Narciso Marques de Lima.
“Os produtos esterilizados devem
ser armazenados em local limpo e seco,
sob proteção da luz solar direta e submetidos à manipulação mínima.” “O
transporte de produtos para saúde processados deve ser feito em recipientes
fechados e em condições que garantam
a manutenção da identificação e a integridade da embalagem.” (Artigos 101
e 103 da RDC 15).
Além do papel grau cirúrgico, eficiente embalagem quando os conteúdos
são corretamente acondicionados e selados com solda de boa qualidade, há
também os contêineres, projetados e
seguros para fins de transporte e armazenagem, embora mais raramente utilizados. É uma tecnologia disponível muito segura utilizada principalmente em
centros cirúrgicos onde se praticam os
procedimentos críticos altamente invasivos.
Tudo seguido rigorosamente, inclusive secagem, transporte e armazenamento, fica assegurada a esterilidade
do material até o momento
de reuso. Caso contrário
todo o esforço de controlar
a infecção nos ambientes de
saúde terá sido em vão.
As dúvidas podem ser
encaminhadas para o suporte da Woson através
das várias ferramentas de
contatos
no
site
www.wosonlatam.com.br.

Waldomiro Peixoto - Consultor Técnico Woson

“Woson, Biossegurança com responsabilidade “
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Como o ESTRESSE está relacionado com o aumento de PESO

Com a rotina corrida e cheia de
tarefas, é comum que as pessoas
relatem o estágio de estresse. Mas
afinal, o que seria e como evitá-lo?
Para entender as causas é necessário conhecer os mecanismos estressores internos e externos, os quais
estão relacionados à personalidade,
como o perfeccionismo, autocobrança exacerbada e a pressa, ou
mudanças provocadas pelo ambiente, como o trânsito caótico, doença
na família, morte de entes queridos
e pressão no trabalho, por exemplo.

“De forma prática, quando uma
pessoa se estressa gera uma resposta metabólica primitiva de defesa e
proteção, onde corpo libera um hormônio chamado cortisol, que faz
com que o corpo libere adrenalina e
insulina. A adrenalina libera açúcar
na corrente sanguínea rapidamente porque o corpo precisa de energia para contrair músculos e a insulina faz com que a glicose entre mais
rápido na célula para termos mais
energia, otimizando o trabalho da
adrenalina”, afirma Dr. Alisson
Melo, médico da Clínica Benessere.
“Quando isso acontece, várias vezes ao dia, uma pessoa começa a sentir mais vontade de comer doces e carboidratos simples, como pães, porque
a insulina está circulando no sangue e
o sistema nervoso central entende que
o corpo precisa de mais energia atuan-

do em áreas da fome no cérebro. Esse
é um ciclo vicioso que o corpo não entende que deve parar: quanto mais estresse, mais cortisol, maior a vontade
de comer doce e maior o ganho de
peso”, completa Dr. Elifas Rodrigues,
médico da Clínica Benessere.
O estresse está presente nas diversas situações do dia a dia, todavia
existem alguns hábitos capazes de
amenizá-lo, como buscar uma boa
noite de sono, cuidar da saúde, alimentar-se de forma saudável, praticar exercícios regularmente e ter
momentos relaxantes. É preciso controlar os mecanismos estressores e
mudar a forma de enfrentá-los, entendendo nossos limites e estabelecendo prioridades.
Fonte: Assessoria de Imprensa
da Clínica Benssere.https://
clinicabenessere.com.br

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

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

3635 6320
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
18

Agosto 2021 - Revista APCD Ribeirão

Aniversariantes de agosto
Muita saúde e sucesso profissional. É o que desejamos
aos aniversariantes do mês. Felicidades!
01/08
Bruno Monguilhott Crozeta
Fabiane Leone do Couto
Rosa Bergamo
Marcelo Leipner de Oliveira
Luiza Cansian Tubero
02/08
Beatriz Thereza Custódio da
Silva
Maria Isabel Serra Miranda
Polo
03/08
Nelson Sebastião Fávero
04/08
Wellington Sanches
05/08
Patricia Cristiane dos Santos
Schiavinato
Hélio Lúcio Rosielo Júnior
Patricia Zanon Justiano
Zanetta
Etiene Faria Aguiar
06/08
Cláudio Whebe Salum
08/09
Wilson Yukio Ushirohisa
12/08
Alexandre Latuf Najar
Fabiana Colombari Pamplona
Leandro Fabiano Alves da
Costa

13/08
Maria Rita S. Magnani Danezi
14/08
Isabela Marques Gognetti
15/08
Alice Angelo Vaz
Carlos Augusto Dutra Megale
16/08
Adriano Alexandre Manfrin
Priscila Cavalini Anholeto
17/08
Gabriele Ichara Sanches
Adriano Alexandre Manfrin
18/08
Rosane de Fátima Zanirato
Lizarelli
19/08
Maria Clara Cali Nanfrim
Rosa
Juliana Faria de Freitas
21/08
Marcos Virgílio de Lazari
22/08
Adriane Roim Gomes Vanni
João Gomes Pereira Filho
José Antônio Saadi Salomão
23/08
Alexandre Gentil
Éder Shindi Wak
Cláuida Muniz Prado
Reigadas
José Paulo Ribas
Mariane Tanaka Pinto

24/08
Ana Flávia P. Maida
Larissa Midori Nakata Correa
Sônia Maria Lemos Brancato
Camarinha
25/08
Badi Moussi
Rodrigo Bertagna
Rafael Silveira Faeda
Giovani Henrique Nunes
Rondon
26/08
Vânia Marly Zanardi
27/08
Luiz Miguel de Medeiros
Roque
28/08
Elizangela Maia Ruvueri
Laís Helena Pataro Parreira
29/08
Cinthia Roberta Bonzatto
FelipeckI
Leonice Junko Nisiyama
Natacha Malu Miranda da
Costa
Taina Bianchin Paulino
Tarcisio Quaranta
30/08
Débora de Oliveira Pimenta
31/08
Fábio de Almeida Pinto
Ricardo Violante de Souza

APCD Regional Ribeirão Preto
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Saiba das atividades da sua Associação - www.apcdrp.com.br
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PESQUISA
Coronavírus infecta e se replica em
células das glândulas salivares
Um estudo realizado por pesquisadores da Faculdade de Medicina da
USP (FMUSP) mostrou que o Sars-CoV2, vírus responsável pela covid-19, infecta e se replica em células das glândulas salivares, responsáveis pela produção e liberação de saliva na cavidade bucal. A pesquisa ajuda a explicar o motivo pelo qual o coronavírus
se faz presente em grandes quantidades na saliva de pacientes infectados,
possibilitando, inclusive, a realização
de testes a partir desse material.
Nos últimos meses, várias pesquisas têm revelado a presença e recorrência do coronavírus na boca de pessoas infectadas e também a prevalência de complicações da Covid-19 em
pacientes com problemas bucais. Um
estudo publicado no Journal of Clinical Periodontology, a revista da Federação Europeia de Periodontologia
(FEP), analisou 500 pacientes que foram infectados pelo coronavírus e
concluiu que aqueles com problemas
gengivais tinham 3,5 vezes mais possibilidade de serem internados por
complicações da covid-19 e a probabilidade 4,5 vezes maior de precisarem de um ventilador mecânico. Outra pesquisa, realizada por profissionais da Residência em Periodontia no
Hospital de Clínicas de Porto Alegre
(HCPA), revelou ainda que o biofilme
- placas de bactérias que se acumulam sobre os dentes - pode ser um reservatório de SARS-CoV-2.
Além disso, a importância do cuidado com a saúde bucal já era demonstrada na prevenção de outras
doenças. “Por ser uma abertura ampla do corpo, e que tem muito contato com objetos externos, como a
comida, as mãos, talheres e copos,
20

a cavidade bucal se torna um caminho fácil para a entrada de vírus. E,
mais do que isso, por ser um espaço
de absorção de nutrientes e canal direto para o interior do corpo, ela
também é um local sensível, vulnerável para o acometimento de doenças”, explica o dentista e especialista em Saúde Coletiva na Neodent,
João Piscinini.

Boca como porta
de entrada
Muito antes da chegada da covid19, outras patologias já tinham acesso ao corpo humano pela boca. Vírus
como o da herpes, catapora, caxumba e mononucleose são exemplos de
transmissores que usam a saliva como
forma de contágio. “Já está claro para
a sociedade que até mesmo a gripe comum pode ser transmitida pela cavidade bucal. Porém, o que esperamos
com as descobertas feitas com relação
à covid-19 é poder evidenciar, ainda
mais, o quanto é importante olharmos
para a boca, e também para a saúde
bucal, como parte do cuidado do corpo
como um todo”, ressalta Piscinini.
Além das doenças virais, diversas
outras complicações podem indicar
alertas pela boca. A sífilis, leucemia,
anemia, diabetes, cirrose e até diabetes são exemplos de enfermidades
que podem dar sinais por meio da
boca. De acordo com Piscinini, além
de porta de entrada, a boca também
é um espelho do corpo. “Em uma análise da cavidade bucal, profissionais da
odontologia conseguem identificar
anormalidades que podem revelar a
presença de muitos outros problemas
de saúde, isso a partir de sintomas
como mudança de coloração na muco-

sa, textura da língua, sangramento nas gengivas, enfraquecimento
dos dentes, entre outros”, conta.
Por isso, além da necessidade de
manter a saúde bucal em dia, o acompanhamento com profissionais da
odontologia também pode garantir a
descoberta precoce de doenças mais
graves. “Estudos como esse da USP,
que investigam o papel da boca como
transmissora e local de proliferação
de vírus e bactérias, nos ajudam a
conscientizar ainda mais sobre a importância de a população manter as
consultas frequentes ao dentista”, reforça Piscinini
A próxima etapa da pesquisa dos
profissionais da USP pretende identificar se os tecidos presentes na
boca, como mucosas e gengivas, podem também facilitar a entrada do
vírus para o corpo. “A boca é uma
cavidade muito maior que a nasal e,
caso os tecidos internos sejam uma
abertura direta do vírus para o organismo, as medidas de cuidados devem ser ainda mais relevantes”, ressalta o especialista em Saúde Coletiva na Neodent.
No estudo da Universidade de São
Paulo, as células das glândulas salivares foram descobertas como local
de replicação do vírus da covid-19.
Realizada por meio da análise de
amostras de três tipos de glândulas
salivares de pacientes que morreram
em decorrência de complicações
causadas pelo coronavírus, a pesquisa teve apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) e os resultados foram
publicados no Journal of Pathology.
FONTE:
Assessoria de Imprensa
da Neodent - Central Press.
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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)
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3626 2582

Rua Santos nº 201
CEP 14075-060 - Ribeirão Preto - SP
vendas@stylustapecaria.com.br
www.stylustapecaria.com.br
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Confraternização formandos da Especialização de HOF
Em clima de alegria, os novos especialistas participaram de jantar de confraternização
no Mousse Cake. Foram momentos agradáveis, com direito a muitos mimos, canecas
personalizadas, bolo com “parabéns especialistas em HOF” e, depois de degustar deliciosos pratos, antes de recolocar as máscaras, algumas fotos para marcar o momento.

Thiago, Kelli, Regis, Paula, Andrea,
Isamara e Adriano.

Os profs Nicole, Carol, Thiago, e Isamara
com Regis Peporini - pres. da APCD-RP.

Decoração com felicitações, bolo com “parabéns”, canecas personalizadas, foram alguns mimos feitos pelos mestres.

Algumas fotos para no futuro relembrar do período e da convivência tão enriquecedora, por quase 2 anos.
22
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EPIDOCTOR Empresa

ribeirãopretana distribuidora exclusiva das máscaras descartáveis Providence
Medical.

Caixas com 50 unidades

R$ 40,00
(16) 99295 9100
asilvamongeralaegon@gmail.com

Na compra de 3 caixas,
você ganha uma caixa.

Consultor
de vendas

P/ Ribeirão Preto
e região

Soluções práticas e
econômicas em Proteção
Radiológicas

Com laudo de
eficiência em
Laboratório
aprovado
pela ANVISA
(16) 99233-3084
www.epidoctor.com.br

Sergio Luiz
Rocha
ABFM- RD001

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

(16) 3013-5646
(16) 99634 1815

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

Filtragem de 99,90 de
partículas

Físico
responsável:

Zé Roberto

R. Abilio Sampaio, 56
Vila Virginia

Máscaras
descartáveis
triplas com filtro
Meltblown

•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

contato@ms
medical.com.br
(16) 9821 7075

www.msmedical.com.br

(16) 3633 9967

(
Av. Antonio e Helena Zerrener, 1347
(16) 3019 1934
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