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Reflexões e ações sobre neste
Dia do Dentista é destaque de capa

O Dia Mundial do
Dentista é comemorado anualmente em
3 de outubro e no
Brasil no dia 25 de
outubro. Outubro é
o mês do CirurgiãoDentista em que é
celebrado o profissional e são feitas
ações para conscientizar a sociedade da importância da
boa higiene para manter a saúde
bucal.
Para isso são feitas campanhas
no mundo inteiro. O FDI World Dental Federation está desenvolvendo
campanha lançada por ocasião do
Dia Mundial da Saúde Oral, para
2021 a 2023, com o tema "Tenha orgulho da sua boca". Com este apelo
à ação pró-ativa, a FDI espera motivar as pessoas a valorizar e cuidar
das suas bocas e compreender que,
fazendo isso, também podem ajudar a proteger a sua saúde e bemestar em geral.
O alerta em outubro é para reflexão de todos, também para o cirurgião-dentista que além dos procedimentos, deve conscientizar, cotidianamente, os seus clientes para
a importância da boa higienização e
das consultas periódicas, alertando
sempre para as consequentes doenças sistêmicas relacionadas com a
saúde oral.

Aqui na APCD-Ribeirão
Preto, o mês de outubro
está acelerado com vários
cursos rodando, além do
início do Curso de Especialização em Harmonização Orofacial, a realização da Quarta
científica e o Curso de Lipo
Mecânica de Papada.
Um presente para o cirurgião-dentista neste mês
de outubro, o CIOSP 2021 ONLINE.
Imperdível. Você, associado APCD
poderá assistir à programação científica completa sem nenhum custo.
E você, acadêmico não sócio, terá
passe livre aos cursos da grade científica apenas no dia 14, na primeira parte do CIOSP. A segunda parte
do CIOSP on-line será feita em três
dias de imersão, de 18 a 20 de outubro.
Temos também, de 20 a 22 de
outubro, a 43ª Jornada Odontológica de Ribeirão Preto - JORP, evento científica, que será online. Aproveitem! Participem!
Que os outubros sejam cada vez
mais estimulantes para a classe.
Mais uma vez cumprimento a todos
os cirurgiões-dentistas pelo empenho e dedicação, por estar sempre
dignificando a Odontologia e preservando a saúde bucal da população.
Regis Peporini
presidente da APCD-RP
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DIA DO DENTISTA
As expectativas e perspectivas para a classe odontológica,
diante do aprendizado nos últimos dois anos
As adequações de comportamento, na própria moradia e no ambiente
de trabalho, as mudanças de posições, rotinas e tecnologias. A comunicação e o ensino à distância, atividades profissionais presenciais e no
sistema home office, com seus efeitos deletérios. Esses são alguns dos
desafios enfrentados desde o início de
2020, tirando as pessoas da zona de
conforto. Embora muitos já tenham
se adaptado, as transformações continuam e o "reinventar" se tornou uma
constante.
Esse processo tem sido dinâmico
e evolutivo, acaba gerando uma certa pressão sobre toda a sociedade,
todos buscam formas dentro desta
nova realidade, para se manterem
produtivos, e superar perdas, o que
tem culminado no consequente crescimento profissional, em avanços e
conquistas para muitos, inclusive na
Odontologia.
Na edição deste mês, em que se
comemora em 3 de outubro o Dia
Mundial do Dentista e no em 25 de
outubro o Dia do Nacional CirurgiãoDentista, para fazer uma reflexão sobre o vivenciado em 2020 e no decorrer de 2021, os desafios e conquistas
encarados pelos profissionais de
Odontologia, além das expectativas
futuras, a Revista APCD-Ribeirão ouviu o presidente Dr. Regis Peporini e o
Dr. Artur Martini - tesoureiro, da Regional.
De acordo com Dr. Regis Peporini,
depois de adequações para atender
as necessidades exigidas no início de
2020 devido a Pandemia, de uma maneira geral, a Odontologia tem conseguido superar seus desafios.
"A Biossegurança sempre foi priorizada nos consultórios odontológicos, ainda assim aprimoramos um
4

pouco mais, sempre atendendo as recomendações
das autoridades da saúde. Isso nos possibilitou
continuar atendendo a
comunidade e, atualmente, em consequência da
tensão gerada neste período de Pandemia, estamos com maior demanda
nos consultórios. A classe tem demonstrado estar preparada para manter o atendimento em situações desafiadoras, o
que muito nos orgulha",
frisa.
Na APCD-Ribeirão
Preto, os cursos iniciados
antes desta fase foram
concluídos e novas turmas foram formadas, demonstrando o empenho
da associação e da classe para manter o ritmo
do crescimento profissional, nesta
constante de acompanhar dos avanços da ciência.
"Fizemos adequações e continuamos realizando os cursos e, apesar das
circunstâncias devido a Covid 19, tanto o ano passado como neste, os resultados foram muito bons. Estamos
otimistas, com o avanço da vacinação,
a expectativa para 2022 é de que, praticamente tudo, volte à normalidade.
Para isso estamos traçando novas
metas, sempre buscando a superação,
estimulando a classe a se manter atualizada, para oferecer excelência em
Odontologia, se posicionando bem no
mercado", salienta Peporini.
Quanto ao sucesso dos cursos da
EAP da APCD Ribeirão Preto, segundo
o presidente da APCD-R, i se deve a
tradição da escola, sobretudo ao em-

penho e competência do corpo docente.
"Os coordenadores e professores
sempre buscando inserir no programa
o que há de mais atual e avançado,
atendendo essa necessidade de todos
nós cirurgiões-dentistas de estar sempre se reciclando. Essa é uma constante na odontologia", comenta.
Quanto as inovações na Regional
APCD-RP, destaca ser o propósito da
diretoria de dinamizar ainda mais as
atividades.
"Estamos programando a abertura de novos cursos, fazendo adaptações no nosso cronograma, ampliando o quadro de professores. Enfim,
depois de tantos desafios, estamos
com ânimo renovado para levar adiante o trabalho da APCD Ribeirão Preto e para isso deveremos ter muitas
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Parabenizo a todos os Cirurgiões-Dentistas por esse dia, especialmente neste momento
de nossa história, em
que vimos que o profissional de Odontologia
tem estado a frente de
seu tempo, sempre desempenhando seu papel
com dedicação e competência, da melhor maneira possível.

As oscilações do mercado
A crise sanitária gerada pela Pandemia do novo Coronavirus provocou
Revista APCD Ribeirão - Outubro 2021
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novidades em 2022", adianta ele.
Segundo Peporini, ficam os aprendizados deste período e muitas podem ser as reflexões neste Dia do Cirurgião-Dentista de 2021.
"O principal aprendizado é de que
a gente esteja sempre preparado para
o inesperado. Felizmente vimos que a
Odontologia estava e está muito preparada. Por isso, quero parabenizar
todos os Cirurgiões-Dentistas por esse
dia, especialmente neste momento de
nossa história, em que vimos que o
profissional de Odontologia tem estado a frente de seu tempo, sempre desenvolvendo protocolos rígidos de biossegurança, desempenhando seu
papel com dedicação e competência,
da melhor maneira possível. Sigamos
juntos sempre, na esperança de que
dias melhores virão, a APCD continuará na vanguarda da Odontologia e do
associado, buscando manter unida a
classe e colocando ao seu alcance os
avanços da ciência", pontua Dr. Regis
Peporini.

muita instabilidade econômica e assim como os demais setores, consultórios, clinicas, laboratórios e fabricantes odontológicos tiveram de refazer metas, ajustar gastos, se adequando a realidade inesperada. Depois de muitas aberturas e fechamentos, vacinação avançando, é vivenciado um clima de recomeço em toda
a economia. A afirmação é do Dr. Artur Rocha Martini - tesoureiro da
APCD-RP.
Segundo Martini, a retração do
mercado foi sentida por todos, alguns mais e outros menos, porém o
Cirurgião Dentista é muito criativo e
acompanha as oscilações, inclusive
dos novos nichos de mercado.
"Essa realidade é comprovada
pelo alta procura dos cursos da
APCD-Ribeirão Preto mesmo neste
período de instabilidade econômica.
Ninguém quer ficar para traz", pontua.
Sobre novos projetos e investimento na Regional, destaca: "Falar
em investimentos, é muito difícil,
pois ainda temos uma certa instabilidade, o importante é abrir novas
frentes, novos horizontes, criar novos
rumos, novos cursos. Com a Chegada

de novos diretores, que estão dando
força na APCD-RP, tenho convicção de
que iremos passar por todas as dificuldades, mesmo as que estão por
vir".
Sobre os altos e baixos da economia e do mercado, recomenda
austeridade ao profissional de Odontologia, para evitar perdas econômicas.
"Cautela, fazer pouco estoque,
comprar bem, se valorizar, e vender
seus produtos por um preço justo, e
não o que os donos dos Convênios
querem pagar, se aperfeiçoar a todo
momento, a toda Hora, e associarse, ver o que os colegas estão fazendo e estão passando, para nunca
perder o foco de ser sempre o melhor no que faz", diz Artur Martini.

“Cautela, fazer pouco
estoque, comprar
bem, se valorizar, e
vender seus produtos
em um preço justo”
“Nunca perder o foco
de ser sempre o melhor no que faz”
Artur Martini
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LEI DE PROTEÇÃO GERAL DE DADOS
Todos os segmentos devem se adequar a Lei
A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei.709 de 4 de
agosto de 2018) foi aprovada em 2018 e entrou em vigor em 18
de setembro de 2020. A lei muda a forma como as Instituições
privadas e públicas coletam, armazenam e disponibilizam informações de seus usuários. Todos terão de se adequar à Lei que
abrange qualquer tratamento de dados de pessoa física realizado
de forma digital ou até mesmo manualmente off-line. Os consultórios odontológicos deverão desenvolver um plano para isso.
Para sanar as dúvidas sobre a Lei Geral de Proteção de Dados,
especialmente sobre como implantá-la nas clínicas e consultórios Odontológicos, a Revista APCD Ribeirão, neste mês de outubro, entrevista o advogado Dr. Robson Firmino, especialista em
Direito da Saúde.

ENTREVISTA COM O ESPECIALISTA EM DIREITO DA SAÚDE DR. ROBSON FIRMINO
Revista APCD-Ribeirão : Qual
escopo da Lei?
Dr. Robson Firmino : A lei dispõe sobre o tratamento de dados
pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por
pessoa jurídica de direito público
ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de
liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.
O que é tratamento de dados?
Dr. Robson Firmino :A própria
lei define o que vem a ser tratamento de dados. É toda operação
realizada com dados pessoais,
como as que se referem a coleta,
produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição,
processamento, arquivamento,
armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação,
modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração.
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Quem são os responsáveis
pelo tratamento de dados?
Dr. Robson Firmino : Os responsáveis pelo tratamento de dados,
segundo a lei, é o controlador que
é pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem
competem as decisões referentes
ao tratamento de dados pessoais;
e o operador que é pessoa natural ou jurídica, de direito público
ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do
controlador.
Temos ainda a figura do encarregado ou DPO (Data Protection
Officer) que é pessoa indicada
pelo controlador e operador para
atuar como canal de comunicação
entre o controlador, os titulares
dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados.
Os consultórios e clínicas
odontológicas deverão se adequar?
Dr. Robson Firmino: Toda a
empresa que realiza tratamento

de dados de pessoa física deve
se adequar a lei. Para se adequar,
o profissional deverá contratar
um profissional capacitado e habilitado a realizar a implementação da LGPD em sua empresa.
O projeto de implementação
levará em consideração o porte da
empresa e a quantidade de dados
tratados em suas operações.
O plano a ser implantado envolve um caminho a ser seguido
e programas específicos para
isso?
Dr. Robson Firmino: Sim. Em regra, o projeto é composto por um
diagnóstico inicial, treinamento
de conscientização da equipe, mapeamento de dados, realização do
gap analysis, plano de ação, implementação e elaboração e revisão de documentos.
Além dos dados pessoais, a lei
trata dos dados considerados
sensíveis, quais são eles?
Dr. Robson Firmino: Os dados
Outubro 2021 - Revista APCD Ribeirão

É NECESSÁRIO TER PLANO DE ADEQUAÇÃO
Para isso contratar uma assessoria

As bases de dados podem ser
compartilhadas?
Dr. Robson Firmino: Sim, desde que seja para atender aos interesses do paciente e, em várias
ocasiões, desde que seja autorizado pelo titular dos dados esse
compartilhamento.
Com relação aos consultórios
Odontológicos, qual a principal
recomendação?
Dr. Robson Firmino: Os profissionais da odontologia lidam com
muitos dados sensíveis de seus
pacientes, com isso devem tratálos com muita segurança e com
observância à lei. Nestes casos,
a responsabilidade é ainda maior, porque os dados sensíveis podem ser utilizados para descriminalizar uma pessoa ou para outros
fins que podem prejudicá-la.
Os dados coletados pelos profissionais da saúde devem atender às determinações dos conselhos da classe, no caso o CFO?
Dr. Robson Firmino: Sim. Os
profissionais da odontologia devem coletar somente os dados necessários para realizar a anamnese e tratamento do paciente, conforme orientações do Conselho
de classe.
Revista APCD Ribeirão - Outubro 2021

Conveniados terão de comprovar a adequação à lei para
continuar prestando serviços?
Dr. Robson Firmino: A área da
saúde, por lidar com muitos dados sensíveis, certamente será
muito fiscalizada pela Agência
Nacional de Proteção de Dados.
Com isso, os planos de saúde já
estão se adequando à lei para
nãos serem penalizados pela
agência fiscalizadora. E, como a
responsabilidade é solidária, os
planos de saúde exigirão que os
consultórios e clínicas credenciadas, independente do seu porte,
se adequem as normas da LGPD.
Os que não se adequarem, possivelmente, serão descredenciados.
Quais são as penalidades que
podem ser aplicadas às empresas que infringirem a LGPD?
Dr. Robson Firmino: As penalidades vão de uma advertência a
proibição parcial ou total do exercício da atividade. Inclusive com
aplicação de multa a partir de uma
multa de até 2% do faturamento
da empresa, podendo chegar a 50
milhões por infração.
A quem compete informar os
vazamentos?
Dr. Robson Firmino: A responsabilidade por informar a Agência
Nacional de Proteção de Dados ANPD sobre um vazamento de
dados é o encarregado (DPO) da
empresa. É da competência da
referida agência realizar essa fiscalização. Além deles, o próprio
titular de dados pode supervisionar o tratamento e possível vazamentos de seus dados.

Os profissionais
da odontologia lidam
com muitos dados
sensíveis de seus
pacientes, com isso
devem tratá-los com
muita segurança e com
observância à lei.
Nestes casos a
responsabilidade é
ainda maior, porque os
dados sensíveis podem
ser utilizados para
descriminalizar uma
pessoa ou para outros
fins que podem
prejudicá-la.

“

Robson Firmino

“

pessoais sensíveis, conforme disposto na própria lei, se referem
a origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente a
saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando
vinculado a pessoa natural.-

7

CURSOS DE IMERSÃO
CURSO DE LIPO DE PAPADA
Será realizado no dia 9 de outubro
Ficar livre da papada! Esse o sonho de consumo de muitos! Eliminar
aquele acumulo de gordura na região abaixo do queixo, que por causas diversas, pode surgir tanto em
homens como em mulheres. É comum seu aparecimento a partir dos
35 anos, quando a pele começa a ficar mais flácida. Hoje esse sonho
pode se tornar realidade com a Lipo
Enzimática e Mecânica de Papada.
A Lipo de Papada é um procedimento realizado em ambulatório sob
anestesia local que remove a gordura submentoniana/queixo duplo devolvendo a harmonia facial. Para capacitar os participantes os a realizar
com segurança as técnicas a APCD-RP
promove o Curso de Lipo Enzimática
e Mecânica de Papada, ministrado
pelos profs Levy Nunes e Fabio Tranches.
"O curso proporciona uma formação diferenciada, com aulas teóricas com profundo embasamento
científico e prática em pacientes, o
curso proporciona uma formação diferenciada capacitando o profissional para realizar com segurança a
Lipo Enzimática e Mecânica de Pa-

pada" afirmam os organizadores.
MINISTRADORES - O Prof. Dr. Levy
Nunes (coordenador) é especialista
em Cirurgia Bucomaxilo Facial FOP
UNICAMP, mestre em Fisiologia Oral
FOP UNICAMP, doutor em Cirurgia
FMB UNESP, pós doutor em Cirurgia
FMB UNESP. Coordenador de Cursos
HOF em Portugal e em mais de 20 Entidades de Classe no Brasil.
O Prof. Fábio Tranches é especialista em prótese e implante, especia-

lista em HOF, prof. São Leopoldo
Mandic, referência em Estética Dental, técnico em prótese dental e experiência clínica de mais de 15 anos.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
anatomia aplicada, planejamento; indicações e contraindicões, técnicas de
aplicação; zonas de perigo; cuidados
pré e pós-operatórios; Intercorrências e tratamento das complicações.
RESERVAS DE VAGAS:
ligue (16) 3630 0711.

QUARTA CIENTÍFICA
Palestra gratuita com Dra. Patrícia Peixoto
Coordenada pela profa. Nicole Bettiol foram retomadas as quartas
científicas realizadas, mensalmente, na sede da APCD-RP, sempre 19
horas.
O objetivo é mostrar novas tendências, descobertas científicas
e tecnológica para os profissionais, recém formados e até acadêmicos do último ano. A próxima Quarta Científica, no dia 20 de outubro, ministrada pela Dra. Patrícia Peixoto, abordando o tema: "Do olá
ao até breve. Encante e fidelize seu paciente."
"Participe! Além de enriquecer seus conhecimentos, sua presença
pode ainda ajudar o próximo! Traga 1kg de alimento não perecível
para doação para entidades de Ribeirão Preto", convida Bettiol.
Faça sua inscrição.
ttps:www.even3.com.br/quartacientificaapcdrp/
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CIOSP 2021 ONLINE
Participe do maior evento de Odontologia on-line, 18 a 20 de outubro.
Gratuito para sócios. serão 120 horas de atualização profissional
Preparamos um congresso diferente
de tudo o que você já viu na internet!
A grande estreia do CIOSP on-line
acontecerá no dia 14 de outubro.
Você, associado APCD/ABCD (Acadêmico, Cirurgião-Dentista, Recém-Formado e etc.) poderá assistir à programação científica completa sem pagar
nada. E você, acadêmico não sócio,
terá passe livre aos cursos da grade
científica apenas no dia 14. A segunda parte do CIOSP on-line será feita
em três dias de imersão, de 18 a 20
de outubro.
Os maiores nomes da Odontologia atual apresentando temas relevantes e de excelência para você, profissional, alavancar sua carreira. São
mais de 60 palestrantes renomados e
120 horas de atualização profissional.
Não fique de fora e faça já sua inscrição.
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NÃO SÓCIOS - Se você não é sócio, não perca a oportunidade e aproveite para se associar e ter acesso ao
Pacote de Cursos, mas, se preferir,
apenas faça a adesão ao pacote e viva
a experiência completo do CIOSP,
agora no on-line.
A estreia do CIOSP on-line acontecerá no dia 14 de outubro.

Acadêmico não sócio aproveite e
adquira o seu Pacote de Cursos
para assistir à grade científica
completa. Tenha acesso ao
melhor do evento digital da
Odontologia!
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CURSO DE SEDAÇÃO COM
ÓXIDO NITROSO E OXIGÊNIO
A técnica, objetivo, ministradores e diferenciais
A EAP da APCD Ribeirão Preto está lançando,
neste mês de outubro, o
Curso de Sedação com
Óxido Nitroso e Oxigênio. O Objetivo é habilitar e capacitar o profissional para executar o
método de sedação inalatória
com a mistura
de gases Oxigênio e Óxido Nitroso, segundo
a Resolução 51/
04 CFO.
Com duração de 4 meses e periodicidade mensal, o curso tem
como público alvo graduados e
pós-graduados em Odontologia.
Será ministrado por professores
especialistas na técnica e conta
com o apoio e patrocínio da
XDent.
SEDAÇÃO COM ÓXIDO NITROSO E OXIGÊNIO
A equipe de ministradores
destaca que a técnica de sedação
com óxido nitroso e oxigênio está
amplamente estabelecida na literatura científica - nas áreas médica e odontológica - como um método seguro, moderno e de fácil
manejo que vem sendo empregada nos consultórios dos países de

primeiro mundo como rotina e, no Brasil, como um
expressivo diferencial coadjuvante no manejo clínico dos pacientes.
DIFERENCIAIS DO CURSO
O Curso é reconhecido pelo
Conselho Federal de Odontologia e está de
acordo com a
Resolução
(CFO) - 51/2004
(12/05/2004); Carga horária específica e Conteúdo Programático
com ênfase em atividades práticas; Noções de Farmacologia,
Anestesiologia e Terapêutica Medicamentosa, além de conteúdo
direcionado à atendimento a portadores de patologias sistêmicas
crônicas e possíveis interações
medicamentosas; Aulas práticas
de Habilidades em Suporte Básico de Vida.
Os alunos terão à disposição
toda a infraestrutura da Clínica da
APCD para o aprendizado prático,
contando com a interação nas diversas clínicas como endodontia,
cirurgia e prótese, tornando possível a aplicação da técnica nas diversas especialidades da Odontologia.

AS INSCRIÇÕES SERÃO FEITAS APÓS ANÁLISE CURRICULAR

RESERVANDO VAGAS
NOVAS TURMAS COMEÇANDO
EM 2021 E INÍCIO DE 2022
CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO
Curso de Dentística Reabilitadora Estética com o prof. Dr. André
Minto e equipe.Semanal, às terças-feiras a noite. Duração: 9 Meses/ 108 hs.
Curso de Curso de Prótese sobre
Implante com o prof. Ronaldo Figueiredo de Oliveira e equipe. 10
meses. Quinzenal, às sextas-feiras.
Horário: 14 às 18h.
Curso de Reabilitação Oral com
Profs. Dr. Ronaldo Oliveira e equipe. 10 meses.Quinzenal aos sábados, das 8h às 12 h e das 14 às 18h.

CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO
Curso de 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. Mensal. Duração: 24 meses.
 Curso de 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
Curso de 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 e Prof.
Dr. Alexandre Latuf Najar. Mensal
. Duração: 24 meses.

“Método de Sedação consciente com óxido nitroso”
Veja a seguir o artigo da equipe de professores especialistas da APCD-Ribeirão Preto do Curso de Sedação com Óxido Nitroso.
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Metodo de sedação
com óxido nitroso e oxigênio
Equipe de professores especialistas do Curso de Sedação com
Óxido Nitroso e Oxigênio da EAP da APCD Ribeirão Preto
As técnicas para o exercício da
odontologia vêm evoluindo progressivamente bem com novos materiais, aparelhagens e abordagens mais
humana, tornado a odontologia cada
vez mais confortável e agradável aos
pacientes. Todavia o medo ainda é
muito presente entre os pacientes.
Várias são as alternativas para controle do medo e da consequente ansiedade, desde o condicionamento
prévio, passando pela administração
de medicamentos como os benzodiazepínicos, evoluindo para o uso da
sedação com óxido nitroso e oxigênio ou até o recurso da anestesia
geral em hospital. Cada vez mais a
técnica de sedação com óxido nitroso e oxigênio vem se mostrando uma
ferramenta útil para o controle da dor
leve e moderada e alívio da ansiedade, porém seu uso exige a habilitação e capacitação junto ao CFO.
O curso Sedação Consciente com
Óxido Nitroso e Oxigênio da APCDRP proporcionará além do credenciamento para o uso da técnica, o conhecimento necessário para o manejo dos pacientes, dos equipamentos necessários, da bioquímica e do
mecanismo de ação dos gases óxido
nitroso e oxigênio, para que seja
possível uma sedação segura e tranquila, tanto para o profissional quanto para o paciente.
O método baseia-se na inalação
de uma mistura dos gases óxido nitroso e oxigênio pelo paciente durante um procedimento odontológico. Esta mistura garante a mínima
Revista APCD Ribeirão - Outubro 2021

diminuição da consciência, mantendo o paciente com seus reflexos vitais, com a respiração por seus próprios meios e com resposta adequada aos estímulos físicos e verbais.
Desta forma, proporciona conforto e
tranquilidade ao paciente, aumentando a segurança no atendimento,
e causando uma sensação de bemestar e relaxamento durante e após
a consulta, com o beneficio de não
tirar-lhe a consciência ou limitar suas
atividades no pós atendimento.

fundamentais para o sucesso da sedação. Noventa e nove por cento do
óxido nitroso é eliminado do organismo em até 10 minutos após o término do uso. A administração de
100% de oxigênio puro por 5 minutos ao termino do procedimento auxilia na completa recuperação deixando o paciente em condições de
deixar o consultório completamente alerta e consciente.

Como conseguir uma
sedação consciente ideal?

Vantagens da técnica de
sedação com óxido
nitroso e oxigênio

Sedação inalatória com óxido nitroso e oxigênio não é um substituto da anestesia local. É sim um coadjuvante à técnica de anestesia sendo que esta combinação oferece
uma excelente opção de manejo da
dor e da ansiedade. O equipamento
utilizado para esta técnica permite a
titulação e o controle da mistura gasosa de óxido nitroso e oxigênio.
Para a sedação, o profissional vai
administrando no paciente (via máscara nasal) os gases em doses incrementais até se atingir a condição de
relaxamento e conforto, considerada como sedação consciente ideal.
Não existe uma proporção dos gases
preestabelecida para se alcançar a
sedação ideal, visto que cada paciente reage de forma diferente frente ao incremento da mistura de gases.
O domínio da técnica de titulação
e o monitoramento do paciente são

· Garante a segurança e o bemestar do paciente, rápido início
de ação ao administrar.
· Reduzir ou eliminar a ansiedade.
Minimiza o desconforto físico e
a dor ao alterar a percepção e reação a dor.
· Melhorar a comunicação e a colaboração do paciente durante o
atendimento.
· Aumentar a tolerância a procedimentos mais extensos.
. Minimizar contraindicações relativas ao uso.
·Mantem a percepção do paciente sobre o ambiente que o cerca.
· Aceitação da técnica bem documentada pela literatura.
·Dispensa a necessidade de
acompanhante pós administração para os pacientes adultos.
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cURSO DE ESPECIALIZAÇÃO
Iniciado curso de especialização em HOF
As 14 alunas assistiram as aulas do 1o módulo sobre fisiologia,
encantamento de paciente e emergências médicas.
Com turma lotada e fila de espera
para a próxima teve início no dia 23
de setembro, as aulas da 2ª turma do
Curso de Especialização em Harmonização Orofacial da APCD Ribeirão
Preto. O curso é ministrado pelo professor Levy Nunes (coordenador geral) e equipe composto por conceituados professores especializados voltadas para a harmonização, direta ou
indiretamente.
Abertura foi feita pela coordenadora clínica Nicole Bettiol, seguida da
apresentação das 14 alunas do Curso
de 18 módulos mensal. Em seguida a
professora passou a palavra ao prof.
Dr. Levy Nunes numa participação
online, juntamente com a professora
Miscia Moraes.
"Fico extremamente feliz de poder
contar com uma equipe coesa e unida, a qual tem conduzido muito bem o
Curso e feliz também por estar recebendo essa nova turma, com a qual
trocaremos muita experiência no decorrer do Curso", pontuou Levy Nunes

ao abrir o curso.
O professor Lewy Nunes destacou
a atuação da equipe, salientando a
dedicação das profas de Ribeirão Preto: Dra. Nicole Bettiol (coordenadora clínica), Dra. Carolina Faccini, Dra.
Isamara Cavalcanti, Dra. Paula Poliseli
e Dra. Andreia Andrucioli Ribeiro.
Revelou estar em fase final de recuperação depois de ter vencido a
Covid 19, há algum tempo. "Espero
estar atuando em breve junto de vocês", disse ele.
O Prof. Levy Nunes concluiu ressaltando que toda atuação e aprendizado será dentro dos parâmetros da
lei e de acordo com as determinações
do Conselho Federal de Odontologia.
Dra. Patricia Peixoto

ABORDAGENS DO 1º MÓDULO
DO CURSO
O primeiro módulo da especialização foi iniciado com a aula ministrada pela cirurgiã dentista/ professora
Dra. Patrícia Peixoto com o tema "Do
olá ao até breve Encante e Fidelize seu

Professoras , Dr. Regis Peporini - pres. da APCD-RP e alunas do Curso de HOF.
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paciente".
"As alunas mostraram muito comprometimento na dinâmica da aula e
a teoria abordada, durante todo o dia.
No período da tarde, criamos situações
práticas, simulando acontecimentos
rotineiros dos consultórios.", frisou
ela.
Também neste módulo foi ministrada aula sobre "Emergências Médicas" pelo professor Eduardo Machado. Foram dois dias estudando a fisiologia e condutas em situações de
emergência com pacientes de Harmonização Orofacial.
Foi feito o treinamento dos alunos
para ressuscitação cardio-respiratória, como administrar o oxigênio nos
pacientes além de outras situações
que colocam em risco a vida do paciente.
O encerramento do 1o Módulo
foi muito animado, com a participação do pres. da APCD-Ribeirão Regis
Peponini, dando as boas vindas as
novas alunas na Regional.
Outubro 2021 - Revista APCD Ribeirão

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ENDODONTIA
Nova turma está sendo montada. Alunos aprovam programa
e elogiam desempenho dos professores.
O Curso de Aperfeiçoamento em
Endodontia na APCD-Ribeirão Preto com 60 turmas formadas no decorrer dos mais de 30 anos, estimulou a equipe de Endodontia da
EAP Dr. Raphael Baldacci, no início
de 2012, a lançar o Curso de Especialização em Endodontia ,atualmente montando a sua 6a turma, formando 45 novos especialistas.
Devido ao alto nível de aprendizado, o curso é referenciado pelos
concluintes, hoje especialistas, com
indicações para os colegas interessados. A equipe de ministradores
coordenada pelo prof. Dr. Antônio
Brufato Ferraz, é composta por professores com vasta experiência acadêmica e clínica e conta sempre
com o entusiasmo do prof. Artur
Martini.
Com frequência mensal, as quartas, quintas e sextas feiras, o curso
tem duração de 24 meses. Interessados reservem vaga pelo fone (16)
36 30 0711.

“Hoje, prestes a entregar
o TCC, percebo a enorme
evolução profissional e
pessoal que tive durante o
Curso, não só eu como também
meus colegas de turma”.
Dr. Gustavo Oliveira.
Revista APCD Ribeirão - Outubro 2021

DEPOIMENTOS DE CONCLUINTES
O cirurgião-dentista Gustavo Oliveira, está concluindo o Curso de
Especialização em Endodontia, iniciado em 2019. A escolha foi feita a
princípio pelo corpo docente e a grade curricular. "O Curso em si é ótimo, principalmente pela liberdade
que os docentes dão aos alunos, fazendo com que eu me sentisse à vontade desde o primeiro dia."
Destaca que em 2020, todos foram surpreendidos pela pandemia,
devido a gravidade da situação suspendeu as clínicas e aulas presenciais. Os professores se mostraram
aptos, ministrando aulas por meeting, abordando temas relacionados
ao curso semanalmente, com diversos convidados, o que manteve a
turma ligada e unida.
"Hoje, prestes a entregar o TCC,
percebo a enorme evolução profissional e pessoal que tive durante o
Curso de Especialização em Endodontia, não só eu como também
meus colegas de turma. Aqui a endodontia é tratada com muita seriedade, dada a importância que deve
ter, sempre alinhada a amizade e o
carinho dos professores e dos funcionários da APCD, que fizeram de
tudo para que tudo funcionasse da
melhor forma possível, e assim foi,
portanto o que me resta é agradecer a associação que sempre me
acolheu e agora me tornou especialista em endodontia! Sempre serei
grato a todos!", pontua Dr. Gustavo.
A Cirurgiá-Dentista Patrícia Cruvinel de Toledo, o curso foi enriquecedor, deu a segurança necessária para atuar, no consultório, com
tratamentos especializados de Endodontia.
"O programa do Curso de Especialização em Endodontia é completo, o acolhimento caloroso. O Curso

“O programa do Curso de
Especialização em Endodontia
é completo, o acolhimento
caloroso. O Curso me deu o
conhecimento necessário para
hoje atuar e estar amando a
Endodontia”
Dra. Patrícia Toledo
me deu o conhecimento necessário
para hoje atuar e estar amando a
Endodontia. Tenho muito a agradecer a todos os professores da equipe pelo aprendizado e a todos funcionários, todos nos dando suporte,
sempre com profissionalismo e cuidado, o que torna o ambiente muito agradável, propicio para o aprendizado e os colegas trocando experiências, sempre dispostos para promover uma "ajuda mútua", todos
focados no objetivo de crescermos
juntos. E com isso, o convívio é muito bom, fiz amizades com pessoas
que vou levar para o resto da vida.
Só tenho a agradecer aos colegas
pela reciprocidade, aos mestres
pelo conhecimento compartilhado e
a APCD Ribeirão Preto pelo acolhimento e por proporcionar essa
oportunidade", salienta Dra. Patrícia.
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Atualização
CURSOS DE APERFEIÇOAMENTOS
CLÍNICOS E CIRÚRGICOS
PROGRAMAS COMPLETOS :
www.apcdrp.com.br/cursoeap
DENTÍSTICA REABILITADORA
ESTÉTICA

CIRURGIA BUCOMAXILO
FACIAL

Teórico, Laboratorial e Clínico
Ministradores: Prof. Dr. André Minto e
Profa. Graciela Mazzei. Realização: Semanalmente, às terças-feiras, das 18h30 às
21h30 . Duração: 9 Meses/ 108 hs.

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 hs.

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. Me. Antonio José
Borin Neto, Prof. Me. Raul Antonio Pinto Neto e profs. convidados. Duração:
30 meses. Realização: mensalmente, às
segundas e terças. Das 8 às 17 h30.

PRÓTESE SOBRE IMPLANTE
Teórico, Clínico e Laboratorial
Ministradores: Prof. Me. Ronaldo
Figueiredo. de Oliveira; Prof. Dr. Rafael Silveira Faeda . Duração: 10 meses.
Realização: quinzenalmente, às sextasfeiras. Horário: 14 às 18h.

REABILITAÇÃO ORAL
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Teórico, Clínico e Laboratorial
Ministradores:rof. Gustavo Nogueira
(coordenador ). 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.

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.

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

PERIODONTIA COM ÊNFASE
EM REGENERAÇÃO
E ESTÉTICA GENGIVAL
Teórico e cirúrgico.
Ministradores: Dra. Flávia Adelino Suaid e
equipe. Duração: 10 meses. Mensal, sextas-feiras. Horário: 8 as 18 hs.

APCD-Ribeirão Preto

Av. do Café 1080. Vila Amelia.
Outubro 2021 - Revista
Ribeirão
(16)APCD
3630
0711

Pós-graduação

Ribeirão Preto

ESPECIALIZAÇÃO
PROFISSIONALIZANTE
CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO
RECONHECIDOS PELO CFO

PÓS-GRADUAÇÃO
EM ENDODONTIA
MINISTRADORES: Prof. Dr. José A. Brufato Ferraz; ,
Prof. Dr. Alexandre Bonini, Prof. Me. Danilo
Alessandro Oliveira e Prof. Dr. Alexandre Latuf Najar.
FREQUÊNCIA: Mensal - Quartas, Quintas e Sextas.
Duração: 24 meses.

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

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

FIQUE DE ÔLHO!
Atualizar ou especializar?
É aqui na APCD
Ribeirão Preto!
Revista APCD Ribeirão - Outubro 2021
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A IMPORTÂNCIA DO SORRISO
Haver uma ciência, uma profissão e uma especialidade que se
preocupam com o sorriso das
pessoas é fato que merece uma
reflexão. Quando o corpo é visto
de forma holística, em sua plenitude, a saúde bucal passa a ocupar a atenção que merece.
No conjunto da saúde oral, haveremos de considerar o sorriso
como o grande responsável por
expressar o equilíbrio geral do
corpo humano. Estar com o sorriso em dia é estar saudável de forma integral. O sorriso é a parte
que revela o todo. É o cartão de
apresentação de uma pessoa.
Quem tem problemas bucais
normalmente tem dificuldades
em sorrir, ou sorri não completamente, ou nunca sorri porque se
sente inseguro e, consequentemente, desenvolve uma trava
para expressar a sua felicidade e
bem-estar. O contrário também é
verdadeiro. Com a boca completamente saudável, vem o sorriso
fácil, a segurança, o bem-estar
geral, os relacionamentos sociais
fluem naturalmente.
Este é um tema muito mais
complexo do que possa parecer,
pois a falta de saúde oral não apenas impede o sorriso. Os estudos
científicos mostram que pode estar associada a inúmeros problemas de saúde como parto prematuro, endocardite, agravo de outras doenças do coração, da circulação, lesões musculares, infecção em outros pontos do corpo, dificuldade de mastigação,

problemas digestivos, dores de
cabeça, enxaqueca crônica, dor
de pescoço, problemas gerais de
postura, insegurança, isolamento social, baixa autoestima, dificuldades profissionais, relacionamento afetivo comprometido,
distúrbios vários de ordem comportamental e mais uma longa lista de consequências. A saúde bucal está na raiz da felicidade ou
infelicidade do indivíduo, associada ao comprometimento ou melhoria de sua qualidade geral de
vida e redução ou aumento de sua
longevidade.
Quando uma pessoa tem a
boca saudável tem também o riso
e o sorriso fáceis e bom humor
mais frequente. Descontrai o ambiente onde vive ou trabalha, colabora positivamente para o ambiente organizacional. Produz e
faz produzir mais, melhora as relações sociais, ativa bons sentimentos e otimismo, contagia as
pessoas. Sorrir é um poderoso

remédio para o corpo, a mente e
o espírito.
A ciência aponta dados incontestáveis de que a saúde oral tem
relação direta com a melhora o
sistema imunológico, que estimula o sorriso e ativa a musculatura e a elasticidade do rosto levando ao rejuvenescimento. Reduz a pressão arterial, induz a felicidade e o bem-estar e, por efeito, ativa o cérebro e até mesmo
combate a dor.
O sorriso tem relação direta
com elevação do astral, aumento
da autoestima, confiança, redução do sofrimento e com a disposição maior em enfrentar os dissabores da vida.
A sabedoria antiga já sabia que
a fonte do pensamento e do sentimento era o coração. A ciência
racional colocou o pensamento
apenas na mente. Mas os atuais
estudos demonstram que o coração e a mente são partes do mesmo todo, porque o que vai em um
repercute no outro. E o sorriso
tem relação direta com a complexa sede dos sentimentos e pensamentos, por isso se diz que o
sorriso perfeito é o que vem do
coração. O sorriso tem suas raízes
ramificadas no corpo, no coração,
na mente e no espírito, portanto
é a expressão da Vida.
Este artigo, escrito com a mente e o coração e um mega sorriso
no rosto, é a expressão de agradecimento da Woson pela acolhida de toda a Classe Odontológica.

Waldomiro Peixoto - Consultor Técnico Woson

“Woson, o sorriso é a energia que nos move”
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MORDIDA CRUZADA PROFUNDA
entenda como identificar e tratar
Distúrbios são responsáveis por prejudicar a cavidade bucal e a estética facial
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“

Esses
desalinhamentos
são capazes de
comprometer a
estética facial e
alterar seu
desenvolvimento,
pode provocar dores
de cabeça e desgastes
irregulares
nos dentes

“

O simples ato de sorrir, apesar de
demonstrar alegria, pode ser também
uma experiência desagradável para
uma pessoa com desalinhamento
dentário. Essa condição ocorre por
vários fatores, mas as causas mais
prevalentes são por mordida cruzada
ou profunda. Ambos os distúrbios
causam contatos desarmônicos entre
os dentes superiores e inferiores, levando a uma série de problemas associados.
Em uma mordida normal, os dentes superiores ficam posicionados à
frente dos inferiores, se encaixando
de forma correta e saudável. Porém,
quando se trata de mordida cruzada,
os dentes inferiores cobrem um ou
mais dentes superiores no momento
em que a pessoa morde e, nos casos
mais sérios, pode dar a aparência de
que a boca está “torta”. Em relação à
mordida profunda, os dentes da arcada dentária superior cobrem exageradamente de forma parcial ou total
os dentes inferiores.
“Esses desalinhamentos são capazes de comprometer a estética facial
e alterar seu desenvolvimento, pode
provocar dores de cabeça e desgastes
irregulares nos dentes”, explica a Dra.
Luciana Aparecida de Sousa Iwamoto, cirurgiã-dentista e presidente da
Câmara Técnica de Ortodontia do
Conselho Regional de Odontologia de
São Paulo (CROSP).
Ambas as más oclusões são relativamente comuns, surgindo principalmente na infância, e a ausência do
acompanhamento odontológico especializado e de tratamento aumentam as chances de complicações na
cavidade oral e surgimento de doenças bucais, como a cárie dentária.
“A mordida cruzada pode trazer

Dra. Luciana Aparecida de Sousa Iwamoto,
cirurgiã-dentista e presidente da Câmara
Técnica de Ortodontia do Conselho
Regional de Odontologia de São Paulo

ainda outros riscos, como bruxismo,
dores nas articulações, retração gengival, fratura e perda de dentes. Além
disso, mesmo que seja moderada, ela
afeta a aparência do sorriso, e consequentemente, a autoestima”, diz a cirurgiã-dentista.
A mordida profunda, além de afetar a estética do sorriso, pode interferir nas gengivas dos dentes superiores e no palato (céu da boca). “Em
crianças e adolescentes que ainda
estão em fase de crescimento, a mor-

dida profunda pode levar a
problemas na mandíbula, já
que essa condição provoca
uma espécie de travamento
nesse osso, prejudicando o
desenvolvimento correto da
área e podendo, inclusive,
afetar as articulações”, detalha.
Por isso, é importante que, no caso
de suspeita de alguma dessas más
oclusões, o problema seja tratado ainda durante a infância para manter o
bom desenvolvimento da fala, respiração, mastigação, entre outras funções relevantes do organismo.
Consultar o cirurgião-dentista é
essencial para o diagnóstico e o tratamento pode variar em cada caso,
sendo recomendado o uso de aparelhos ortodônticos fixos e removíveis para correção da posição dos
dentes. Dependendo do nível de
desalinhamento dentário, a realização de cirurgia corretiva para reposicionar os maxilares pode ser necessária.
“A melhor prevenção é que as
consultas odontológicas sejam feitas desde o nascimento, pois muitos cuidados podem ser tomados
para se evitar problemas, como orientações quanto à postura de amamentação, hábitos de sucção e alimentação, escolha dos recursos
mais adequados. Quanto antes for
diagnosticado o problema, mais rápido serão oferecidas opções para
correção da má oclusão”, completa
a Dra. Luciana.

FONTE
CROSP - Conselho Regional de
Odontologia de São Paulo
(CROSP). www.crosp.org.br
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Aniversariantes de Outubro
Saúde e sucesso profissional. É o que desejamos
aos aniversariantes do mês. Felicidades!
01/10
Haroldo Edvaldo Garcia
02/10
Sérgio Pasqualin
03/10
Marcelo Polimeno Alonso
Fábio Morello
05/10
Julia Del Bianco da Silva
Livia Semeo Schiavuzzo Celefi
06/10
Adriana Cavalcanti Ferreira
Alexandre de Paula Rodini Luiz
Ana Paula Zanetti Brochini Bignelli
Caroline de Carvalho Honorato da
Silva
José Roberto Tamburus
Heloisa Helena de Paula Pinto
Prata
Raquel Lima Moraes
07/10
Rosana Haddad Bistane
Mariangela Baptitussi Guimarães
Luana Marita da Matta
Paulo Eduardo Marra Filho
08/10
Caio Guedes Sordi
Juliana Dias Corpa Tardelli
Valdir Antônio Muglia
Marcelo Pessica
Thiago Schiavuzzo Cazelato
09/10
João José Moreira Bitondi
Tatiane Menin de Oliveira
10/10
José Roberto Tamburus

Carmen Silvia Cussioli Palma
Fabíola Alquimim de Pádua
Rangel Antonio Scandiuzzi
11/10
Natalia Domeneghetti
12/10
Pietra Ferreira Hoffgen
13/10
Ferrucio Vicentini Neto
Mariana Stefani de Carvalho
Giovanna Ferreira Hoffgen
14/10
Denise Cristina Camargo Maitto
Dondson Amancio da Silva Filho
15/10
Denise Albuquerque Landim
Marcia Rosangela Lopes Lauretti
Teresa Cristina Cheade
Letícia da Silva Brito Peres
Silvia Gisele Vieira Donato
Társis Cavagioni
16/10
Georgle Ribeiro de Pádua
Paul César A. Aventura
17/10
Adriano Lima Garcia
Brenda Maria Dik
Margarida M. Barreto de S. Leite
18/10
Alice Dias Petri
Denise Decarli Malvasio Freire
Marcos Sawamura
Eduardo Santos Carvalho Landi
Carlos Alberto Yoshikay
Julia Dantas Mazao
Marisa Catapani Shroeder

19/10
Caio Rodrigo Pacheco Lopes
Regiane Franca Vita
20/10
Ana Maria Bazaca Stochi
Ana Elisa Lapenta Robazzi Bignelli
21/10
Rafael da Silva Goulart
22/10
Luís Mauro Frederico
Flávia de Padua Rodrigues
23/10
Ana Claudia Gatto Sammoura
Ligia Gusmão Santos
24/10
Ana Carolina Dias Diversi
Flávio Roberto Modolo
Isabela Miatello de Lima
Isamara Geandra C. Caputo
Rafael Nicholas Marino
25/10
Caroline Castro Chagas Leite
Carla Bertolini Frigori Junqueira
Mariana Maisa Rodrigues Pereira
Regina Stela Faccio da Silveira
26/10
Eduardo Marques
27/10
Iramaia Politi Duarte
2810
Matheus Sangalli Filipin
30/10
Cátia Cristina Janjacomo Martini
Laura Imbriani Bento
31/10
Maria Amelia Gracioli Costa

APCD Regional Ribeirão Preto
Ribeirão Preto
Revista APCD
Revista
APCD Ribeirão
Ribeirão - Julho
Outubro
2021
2021

Av. do Café, 1080 / Vila Amélia (16) 3630 0711
Saiba das atividades da sua Associação - www.apcdrp.com.br
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MAU HÁLITO
Cerca de 90% dos casos são gerados pela falta de higiene bucal
Cuidados simples indicados pelos cirurgiões-dentistas podem auxiliar no tratamento e prevenção da
halitose
Uma das consequências da falta
de cuidado com a saúde bucal é o
mau hálito, também chamado de
halitose. O problema atinge mais de
32% da população mundial, segundo a Organização Mundial de Saúde
(OMS). No Brasil, cerca de 60 milhões de pessoas apresentam alteração no hálito, de acordo com a
Associação Brasileira de Halitose
(ABHA).
As pesquisas mostram que mais
de 90% dos casos de mau hálito são
de origem bucal. “Sendo assim, o
cirurgião-dentista qualificado é essencial para o tratamento da halitose e deve ser o profissional de escolha quando houver este e outros
problemas relacionados ao assunto”, explica a dra. Karyne Magalhães,
presidente da ABHA.
O cirurgião-dentista Mário Sérgio Giorgi, membro da Comissão de
Halitose do Conselho Regional de
Odontologia de São Paulo (CROSP),
reforça que a halitose não tem cura,
mas tem tratamento. “Ao diagnosticar os fatores etiológicos da alteração no hálito, devemos instituir
um tratamento individualizado”,
afirma.
A principal dica para evitar o mau
hálito é fazer a higiene oral com os
instrumentos adequados – escova
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de dente, fio dental e raspador de
língua – pelo menos três vezes ao
dia, a fim de evitar o acúmulo de bactérias. Além disso, é importante
manter a boca hidratada, preferencialmente com água.
De acordo com o dr. Mário Sérgio, uma boa alimentação – com a
inclusão de frutas, como maçã e laranja, e folhas escuras, como couve e espinafre – ajuda a minimizar
os efeitos da halitose. Ele esclarece,
porém, que alguns alimentos podem despertar o mau hálito temporário, como é o caso da cebola e do
alho.
“O consumo em excesso de bebidas alcoólicas também causa irritação e um aumento na descamação de células da mucosa bucal.
Tudo isso contribui para a formação
da saburra lingual potencializando
o aparecimento do mau hálito, por
isso é importante fazer o consumo

moderado de determinados alimentos e
bebidas”, alerta o cirurgião-dentista.
A halitose de origem extra-oral é menos comum e pode
ocorrer devido a alterações no sistema
digestivo, à presença de diabetes não
controlada, ao uso
de determinados
medicamentos, a
problemas pulmonares e intestinais, ao tabagismo, a longos períodos de jejum ou regime e também
pela desidratação e problemas otorrinolaringológicos, como rinites, sinusites, amigdalites e faringite.
A halitose é uma condição anormal do hálito, ou seja, indica que o
organismo está desequilibrado. O
correto diagnóstico, feito por um
cirurgião-dentista é essencial e
deve ser realizado assim que se perceba alguma anormalidade. O tratamento precoce minimiza as chances do problema tornar-se crônico
e, consequentemente, interferir no
comportamento e gerar constrangimentos.

FONTE
CROSP - Conselho Regional de
Odontologia de São Paulo
(CROSP). www.crosp.org.br
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(16) 3633 9967

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

EPIDOCTOR Empresa

ribeirãopretana distribuidora
exclusiva das máscaras descartáveis Providence
Medical.

Caixas com 50 unidades

R$ 40,00

Na compra de 3 caixas,
você ganha uma caixa.

Consultor
de vendas

P/ Ribeirão Preto
e região

Soluções práticas e
econômicas em Proteção
Radiológicas
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Com laudo de
eficiência em
Laboratório
aprovado
pela ANVISA
R
(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
V ila 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
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43a JORNADA ODONTOLÓGICA DA FORP
De 20 a 22 de outubro de 2021, pela 2ª vez o evento será online, todas as adesões e palestras acontecem na plataforma Even3.
A 43ª Jornada Odontológica de
Ribeirão Preto – JORP, evento científico de cunho acadêmico, será realizada de 20 de 22 de outubro de
2021 e como no ano de 2020 será
online. O evento acontece anualmente e tem como intuito de aproximar os graduandos e pós-graduandos dos temas mais atuais da
Odontologia , além de resgatar o
contato de cirurgiões-dentistas e
demais profissionais da área de saúde, objetivando propagar o conhecimento científico mais atual.
Foram criados alguns tutoriais
para que os participantes possam
se familiarizar com a plataforma
Even3.
Neste 2021, a JORP em sua 43ª
edição homenageia e dá o nome
de “Prof. Dr. Geraldo Aleixo Passos”.
Sua organização conta com o apoio

da Comissão Organizadora,
composta por
graduandos da
própria Faculdade, bem como
do Centro Acadêmico Carneiro
Leão e professores e funcionários, que compoem a Comissão de Assessoramento Permanente.
O evento será composto
por ciclo de palestras, cursos, “hands-on” e “workshops”, contemplando várias áreas da Odontologia, ministrados por professores e profissionais de renome nacional e internacional por plataformas de transmissão on-line. Além disso, a
43ªJORP conta com projetos de extensão de ação comunitária como,

GSK VISITA APCD-RIBEIRÃO

Para apresentar o novo portal da GSK e atualizar os dentistas referente aos lançamentos Sensodyne e Corega, as propagandistas Alexsandra Brasil e Shirley Gomes acompanhadas da Gerente Distrital Andrea Dandi, estiveram na APCD-RP, sendo recebidas por Dr. Artur Martini- tesou reiro da Regional.
O portal será mais um meio de comunicação entre o cirurgião dentista e
a GSK, no mesmo serão divulgados conteúdos científicos e informações relevantes para a área odontológica.
Para se cadastrar basta acessar o link:
https:www.gskhealthpartner.com/pt-br/oral-health/
22

a exemplo do
“Projeto Criança”, “Projeto de
Prevenção ao
Câncer Bucal”,
“Projeto de
Atenção, Informação e Educação em Prótese
Bucal”, “Projeto
Gestante” e, “Projeto Instrumental”.
“Todos, profissionais e acadêmicos de Odontologia serão bem vindos
na 43ª Jornada Odontológica de Ribeirão Preto – JORP. Participem”, convida a Giulia Conti – presidente da Jornada.
GRADE DE CURSOS - Confira o
cronograma dos cursos e abordagens que compõem a Grade Científica do evento no site : https://
www.jorp.com.br

“Entre Aspas”
“O aprendizado maior
neste período de nossa
história é sobre a importância do convívio
com nossos familiares
e amigos, o fato de
apreciar pequenos
momentos e até as
tímidas conquistas, a
virada de chave dos
reais valores durante
nosso lapso de vida na
existência”
Dr. Luís Fernando Jardim
sobre o tempo de Pandemia
Outubro 2021 - Revista APCD Ribeirão

GARANTA TRANQUILIDADE NO FUTURO
Cirurgião-Dentista consulte o especialista sobre seguro diária
de incapacidade temporária, invalidez e seguro de vida.
Cuidar de manter a estabilidade
econômica envolve pensar o futuro e
criar meios de fazer frente aos imprevistos. Contratar um bom seguro é
fundamental para isso. O especialista em seguro de vida e previdência
privada Alexsandro Prado da Silva
pode fazer a diferença ao escolher o
seu seguro. O atendimento personalizado pode ser feito tanto presencialmente ou online.
“Posso
identificar a
melhor solução, com o
melhor custo
benefício e fazer a ponte en-

tre o cliente e a seguradora, além de
assessorar no preparo e encaminhamento da documentação em caso de
necessidade de cobertura”, frisa ele.
De acordo com Alexsandro Silva,
no caso dos cirurgiões-dentistas
além do seguro de vida indicado
para todos, é recomendável o seguro de Diária de Incapacidade temporária e o chamado seguro para as
mãos, envolvendo a perda do movimento metacarpiano (pinça), ou
seja, o seguro invalidez.
“A previdência com projeções
bem planejadas também deve fazer parte do planejamento para um
futuro seguro e tranquilo após os 60
anos. Estamos à disposição para fa-

zer esse estudo e projeção de acordo
com o potencial de investimento e
renda almejada”, oferece Silva.

Solicite consultoria, sem custo, pelo Whatzapp: (16) 99295 0100.

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

ALUGO CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO
Instalação completa.
Consultório equipado com
cadeiras Dabi Atlante, equipo,
raio X, auctoclave, armário,
etc. Estacionamento.
Rua Rangel Pestana, 128
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ALCOOLISMO

Qual a quantidade diária aceitável, segundo especialista
Embora o consumo de álcool seja
algo romantizado em nossa sociedade, sendo, inclusive, associado à juventude, bem-estar, vida social agradável e sucesso pessoal, esta substância é uma droga que, se consumida em
excesso, pode provocar inúmeros problemas de saúde física e psicológica.
“Quando há exagero, em vez de trazer felicidade como sugerido pelas
campanhas publicitárias, o álcool
pode destruir famílias e vidas profissionais”, afirma Dra. Lívia Salomé,
médica especialista em Medicina do
Estilo de Vida pela Universidade de
Harvard e vice-presidente da Regional Minas Gerais do Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida.
Conforme ela explica, o alcoolismo é uma doença crônica capaz de
levar o paciente a outras complicações orgânicas, como a cirrose e a
hepatite. “Trata-se de uma condição
em que o indivíduo faz uso constante, abusivo e descontrolado desse tipo
de bebida. Aos poucos, o organismo
perde a sensibilidade ao álcool e o
paciente aumenta cada vez mais a
quantidade ingerida, o que faz com
que seu vício seja progressivo”, esclarece a médica.
O álcool é um depressor do sistema nervoso central, ou seja, uma
substância que diminui a atividade do
cérebro, alterando a ação de neurotransmissores, como o ácido gamaaminobutírico - GABA - e a serotonina. À medida em que a pessoa ingere
a bebida, o organismo reage de uma
determinada forma, seguindo alguns
estágios.
“Quando a concentração de álcool no sangue é baixa (entre 0,01 e 0,12
gramas/100 mililitros), o indivíduo tende a ficar desinibido, relaxado e eufó24

rico. Se esta quantidade aumenta, outras reações aparecem, como lentidão
dos reflexos, problemas de atenção,
perda de memória, alterações na capacidade de raciocínio e falta de equilíbrio”, detalha Dra. Livia. Em níveis muito altos (a partir de 0,40 gramas/100
mililitros), ela alerta para a intoxicação
severa e parada cardiorrespiratória,
com possibilidade de sequelas neurológicas e até mesmo morte.
Para se ter uma ideia da gravidade
do alcoolismo, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, 3,3 milhões de pessoas morrem todos os
anos pelas consequências do álcool
no mundo – sendo por doenças ou por
acidentes de diversos tipos.
Dra. Lívia lembra ainda que há muitas dúvidas entre a população sobre
o que é o consumo excessivo. Para
ela, um etilista moderado é a pessoa
que bebe álcool, mas o faz de forma
esporádica ou em pequena quantidade: cerca de um ou dois drinks por dia,
por no máximo 5 dias não consecutivos da semana.
“Já o etilista pesado é aquele que
bebe álcool em quantidades sabidamente prejudiciais ao organismo. Por
exemplo, quem consome mais de sete
doses por semana para mulheres ou
mais de 14 drinks por semana para homens”, diz ela.
Há outros parâmetros para definir
quando se está abusando do álcool.
Por exemplo, quem bebe pelo menos
uma vez por semana mais de três doses em um único dia, no caso das mulheres, ou mais de quatro doses em
um único dia, no caso dos homens. É
o caso de prestar atenção também
quando a pessoa possui um episódio
de embriaguez por semana, ou que
consomem mais de 20 dias seguidos

de bebidas alcoólicas em qualquer
quantidade.
Traduzindo para a linguagem popular, considera-se uma dose a medida de qualquer bebida que contenha
cerca de 14 gramas de álcool - isto
equivale a uma taça de vinho (150 ml
com teor alcoólico de 12%), uma lata
de cerveja (350 ml com teor alcoólico de 5%) ou 45 ml de uísque (uma
dose com teor alcoólico de 40%).
“O consumo excessivo de bebidas
alcoólicas expõe o indivíduo a um elevado risco de desenvolver problemas
de saúde além do alcoolismo. Entre
eles, estão o câncer e disfunções de
órgãos importantes, tais como fígado, coração ou cérebro”, alerta a especialista em Medicina do Estilo de
Vida.
Para tratar o alcoolismo, é preciso escolher as terapias conforme o
nível de gravidade do quadro. Nessa
perspectiva, é preciso contar com
uma equipe multidisciplinar de saúde
composta por médicos clínicos, psiquiatras, psicólogos, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais e outros. “O objetivo é que todos fortaleçam e auxiliem o paciente na recuperação da estabilidade mental para
vencer a doença”. A Dra. Lívia explica
também que medicamentos podem
ser complementares às demais terapias para apoiar na desintoxicação do
organismo. “Por isso, é fundamental
obter o diagnóstico correto para a
avaliação da necessidade ou não de
remédios”, conclui a especialista.
FONTE : Dra. Lívia Salomé - médica,
especialização em Clínica Médica e
certificação em Medicina do Estilo
de Vida pelo American College of Lifestyle Medicine.
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A Implant Center Dentistas Associados foi idealizada para atender na área de implantodontia os clientes de nossos dentistas associados,
tanto na área cirúrgica como na protética. Se
você cirurgiao dentista, de outras especialidades, deseja oferecer Implantes dentários com
qualidade e segurança venha para IMPLANT
CENTER ASSOCIADOS.
MAIS INFORMAÇÕES, LIGUE:

(16) 3941 0070

(16) 98116 6170
Rua Visconde de Inhauma, 580
sl 511. Centro. Ribeirao Preto.

Confeccionamos
Estofados
Todas as marcas
à base troca.
Estofados odontológicos em
Poliuretano expandido,
revestido em PVCron

Tel/fax: (16)

3626 2582

Rua Santos nº 201
CEP 14075-060 - Ribeirão Preto - SP
vendas@stylustapecaria.com.br
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