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EXPEDIENTE

Contagem regressiva

Regis Peporini
presidente da APCD-RP

Eis que chega no-
vembro, com isso inici-
amos o último trimes-
tre de 2021 e começa-
mos a contagem re-
gressiva para as festivi-
dades de final de ano.
Para muitos é tempo
de intensificar as ativi-
dades para concluir
projetos, cursos e tra-
tamentos dos pacien-
tes.

A nossa EAP Dr. Raphael Baldacci
está funcionando em ritmo acele-
rado concluindo alguns cursos, al-
guns iniciando nova edição, outros
fazendo inscrição para montar a tur-
ma para inicio em 2022.  Neste mês
de novembro a nova turma do Cur-
so de Reabilitação Oral iniciou cur-
so com aulas teóricas. É muito grati-
ficante ver, que mesmo no último
trimestre, cirurgiões-dentistas se
dispõem a começar a se atualizar de
imediato para oferecer a seus clien-
tes técnicas, materiais e procedi-
mentos de última geração. Certa-
mente é uma turma interessada e
isso faz a diferença no aprendizado.

Para que tudo corra bem e cum-
prir programas propostos a nossa
Escola de Aperfeiçoamento Profis-
sional mantém o ritmo de trabalho
até mesmo em dezembro, tanto nos
cursos de aperfeiçoamento e de es-
pecialização. Segue preparando in-

CAPA PALAVRA DO PRESIDENTE

Destaque de capa para para a turma do

Curso de Especialização em Ortodontia de

2020, com professores.

clusive para 2022,
mesmo com a edição
atual dos cursos de
especialização de En-
dodontia, Implanto-
dontia e Ortodontia
em andamento, as
inscrições já estão
abertas para as novas
turmas.

Os Cursos de imer-
são continuam acon-
tecendo para atender

os interessados, como ocorreu re-
centemente com o Curso Lipo de Pa-
pada. As Quartas Científicas foram
retomadas com as palestras gratui-
tas abertas aos profissionais de
Odontologia, sempre com temas
atuais, que despertem para avanços
da ciência ou tendências do merca-
do.

Todos estão convidados para a
próxima Quarta Científica, dia 24 de
novembro, com a Dra. Isamara Ca-
valcanti abordando o tema "A TAL
das postagens nas redes sociais".

Enfim aqui o propósito é ir em
frente promovendo cursos de qua-
lidade e, com isso, quem se benefi-
cia no final é a população que pode
contar com tratamentos de qualida-
de, com materiais e técnicas de úl-
tima geração, uma Odontologia de
excelência.
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ODONTOLOGIA, ENSINO E PESQUISA

Revista APCD-RP: A Odontopedia-
tria tem sido uma constante em sua
trajetoria.  Como tem sido a evolu-
ção e a procura pela especialidade?
Cristina Borsato:A Odontopediatria
é uma especialidade ímpar, na qual
os procedimentos clínicos envol-
vem todas as outras Especialidades,
porém aplicadas em pacientes in-
fantis. Assim, como as demais, a
Odontopediatria tem evoluído em
relação às diferentes técnicas ope-
ratórias antes mais invasivas, sen-
do que hoje, o conceito vigente é a
de Mínima Intervenção ou da Odon-
tologia Minimamente Invasiva.
Houve avanços também em relação
aos materiais odontológicos utiliza-
dos e novas tecnologias como o la-
ser, localizadores apicais e instru-
mentos rotatórios que são utiliza-
dos na Endodontia de dentes per-
manentes e decíduos, dentre ou-
tros. A Odontopediatria teve o seu
auge de procura por cursos há déca-
das atrás, retornando a ser procura-
da pelos profissionais atualmente.
Hoje existem 9.049 odontopediatras
no Brasil, segundo o site do Conse-
lho Federal de Odontologia. Um
número muito inferior ao de orto-
dontistas de 28.916 , bem como em
comparação com outras especialida-
des como Endodontia (16.870), Im-

plantodontia (17.503), Prótese
(12.659) e Periodontia (10.265). É
uma especialidade considerada di-
fícil por muitos profissionais, pois
atender crianças, muitas vezes cho-
rando, requer muita paciência e
destreza para um atendimento mais
rápido. Assim, as estatísticas mos-
tram que esta é uma especialidade
mais atrativa para as mulheres, que
totalizam 8120 odontopediatras,
sendo que os demais 929, são do
sexo masculino.

Voce atua com pacientes especiais,
para atendê-lo é necessário  uma
atuação  multidisciplinar?
Cristina Borsato: Como são pacien-
tes muito comprometidos sistemi-
camente, a atuação multidisciplinar
e multiprofissional é fundamental.
Em 1996, foi conferido a mim o títu-
lo de especialista em Pacientes Es-
peciais uma vez que desde 1985
atendia estes pacientes na Clínica
da Faculdade e, assim que fui con-
tratada como docente me dediquei
ao atendimento destes pacientes
também, além de ministrar aulas e
publicar trabalhos, até então, escas-
sos na literatura.

Como  foi seu envolvimento com a
acupuntura. Quais as contribuições

da especialidade na Odontologia?
Cristina Borsato: Apesar da acupun-
tura ter sido reconhecida como es-
pecialidade odontológica apenas
em 2015, terminei meu primeiro
curso de formação em acupuntura
em 1997. E em 2004, tornei-me res-
ponsável pela Disciplina Optativa de
Acupuntura na Odontologia no cur-
so de graduação da FORP-USP, que
tem sido ministrada até os dias atu-
ais. Atualmente, coordeno o curso
de Especialização em acupuntura da
FORP-USP. Várias são as contribui-
ções da Acupuntura na Odontologia,
desde o tratamento de Disfunções

  A ribeirão-pretana Dra. Maria Cristina Borsato, mestre é douto-
ra em Ciências Odontológicas, especialista em Odontopediatria e
Acupuntura, desde 1989 atua na FORP/USP. Atualmente, é professo-
ra titular da disciplina de Odontopediatria do Departamento de Clí-
nica Infantil da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da Uni-
versidade de São Paulo. Desenvolve e orienta pesquisas na área de
Odontologia e Acupuntura aplicada à Odontologia, com ênfase em
Odontopediatria.

Associada APCD-RP desde o tempo de Faculdade, Borsato é uma
das fundadoras da Regional Ribeirão Preto, onde atuou ativamente
em várias gestões, ex-presidente da APCD-Ribeirão Preto. Em entre-
vista exclusiva à Revista APCD Ribeirão, fala sobre Odontopediatria,
Acupuntura, sua trajetória na FORP e expectativa para 2022.

Dra. Maria Cristina Borsato: mais de 30 anos dedicados à Odontologia, ao ensino  e à pesquisa
em Odontopediatria  e  Acupuntura,  além do tratamento de pacientes especiais na FORP USP.

Há uma interface
interessante entre a
Odontopediatria e

a Acupuntura.
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Temporomandibulares, controle do
stress, ansiedade e até fobias fren-
te ao tratamento odontológico, bru-
xismo, controle do reflexo de regur-
gitação e náuseas, paralisia facial,
nevralgia do trigêmeo, xerostomia,
lesões bucais até analgesia pré-ope-
ratória.

A Odontopediatria   e Acupuntura
interagem entre si?
Cristina Borsato: Sim, há uma inter-
face interessante entre estas duas
especialidades. Muitas das indica-
ções citadas acima são aplicadas às
crianças, no entanto outras técnicas
são preferencialmente utilizadas
em substituição às agulhas, como
laser, auriculoterapia, aromatera-
pia, Florais de Bach, dentre outras.

Como a acupuntura é utilizada nas
crianças para diminuir o estresse e
a ansiedade?
Cristina Borsato

 : 
Em relação à dimi-

nuição do stress e da ansiedade
uma das técnicas mais utilizadas, e
com vários trabalhos publicados na
literatura, é a auriculoterapia, que
em crianças utiliza-se sementes de
mostarda e esferas de ouro, prata e
cristal. Podendo ser utilizado tam-
bém o laser de baixa intensidade
nos pontos da orelha das crianças
com os mesmos efeitos das agulhas.

E em tempo de Pandemia, qual a
contribuição da Acupuntura?
Cristina Borsato: Foi constatado que
em função da pandemia a popula-
ção em geral apresentou aumento
nos níveis de stress, ansiedade e
distúrbios do sono. A acupuntura se
mostra efetiva nestes casos, uma
vez que são liberados vários neuro-
transmissores relacionados com a
diminuição destes sintomas. Além
do equilíbrio energético proporcio-
nado por esta técnica que leva a auto
regulação de todos os seus meridi-
anos ( canais energéticos) do paci-
ente.

Como professora tem constatado
um aumento de interesse pela da

acupuntura na Odontologia?
Cristina Borsato: Um interesse cres-
cente pela especialidade de Acu-
puntura tem sido constatado, no
entanto o número de dentistas acu-
punturistas no Brasil ainda é incipi-
ente, totalizando 506, sendo que a
grande maioria (315) está no esta-
do de São Paulo. Este interesse vem
aumentando principalmente após o
reconhecimento da Acupuntura
como especialidade Odontológica
bem como pela maior difusão des-
tes conhecimentos em cursos, pa-
lestras em diversos congressos e
jornadas acadêmicas.

do, almejando a carreira acadêmi-
ca. No entanto, como a Odontolo-
gia é uma profissão na qual a técni-
ca/prática é fundamental seria in-
teressante uma Especialização na
área de escolha deste profissional.

Depois de vivenciarmos esse perí-
odo atípico e desafiador de nossa
história no Brasil e no mundo, qual
sua expectativa para 2022?
Cristina Borsato: Sempre fui e sem-
pre serei uma pessoa otimista, acre-
dito que 2022 será sem dúvida um
ano bem melhor. Com a conscienti-
zação da população em relação à
importância da vacinação e da ma-
nutenção dos cuidados bem conhe-
cidos por todos, a pandemia estará
sob controle, e a vida de volta ao
novo normal.

Tantos anos a serviço da Odontolo-
gia, se sente realizada?
Cristina Borsato: Sim, completa-
mente. Tenho me dedicado com
afinco a todas as minhas atividades
acadêmicas e cheguei a ser Profes-
sora Titular, o mais alto grau dentro
da Universidade de São Paulo.
Como pesquisadora publiquei inú-
meros trabalhos nacionais e inter-
nacionais, e continuo pesquisando
com muita disposição, diariamente
com meus orientados de mestrado,
doutorado, iniciação científica e
pós-doutorado.
Como docente de Odontopediatria
minha realização é ainda maior, te-
nho prazer em estar na clínica com
meus alunos de graduação e espe-
cialização atendendo o maior núme-
ro de crianças possível, tentando
proporcionar uma melhor qualida-
de de vida a estes pequenos gran-
des seres humanos. Uma outra rea-
lização tem sido acompanhar a evo-
lução dos meus orientados nas res-
pectivas carreiras acadêmicas. Mui-
tos hoje são professores da Facul-
dade em que se formaram (FORP-
USP) e em outras Instituições de
Ensino, e isto é motivo de muito
orgulho pra mim e me faz reconhe-
cer que tudo valeu a pena.

Diante dos avanços e desafios da
Odontologia, o que recomendaria
aos a novos profissionais de Odon-
tologia?
Cristina Borsato: Atualmente,
acompanhar a evolução dos mate-
riais e técnicas é um desafio cons-
tante. Assim, o profissional deve
estar sempre se atualizando por
meio de cursos especializados, e se
possível, consultar a literatura
odontológica recente. Muitos aca-
dêmicos do último ano já ingressam
no curso de pós graduação, mestra-

Atualmente,
acompanhar a
evolução dos

materiais e técnicas é
um desafio constante.
Assim, o profissional
deve estar sempre se
atualizando por meio

de cursos
especializados, e se
possível, consultar

a literatura
odontológica

recente.
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LIPO DE PAPADA
Melhor contorno facial, uma mandíbula definida

e um aspecto mais jovem.

Foi realizado dia 9 de outubro o Curso de Lipo
Enzimática e aspirativa de Papada na EAP da APCD
Ribeirão Preto. O curso foi ministrado por Dr. Fa-
bio Tranches - professor da São Leopoldo Mandic.

Na oportunidade, o prof. Tranches depois de
ministrar aula teórica realizou procedimento em
paciente, demonstrando a técnica.

De acordo com o prof. Tranches, o procedi-
mento   é indicado para pacientes com duplo
queixo, que desejam melhorar o contorno faci-
al, ter uma mandíbula definida e um aspecto
mais jovem.

Segundo ele, as Enzimas desnaturam a mem-
brana celular do adipócito reduzindo a gordura.

“O pós operatório como de qualquer cirurgia
depende da boa execução cirúrgica e da colabo-

“     O pós operatório como de qual-
quer cirurgia depende da boa exe-
cução cirúrgica e da colaboração

do paciente a seguir  todas as reco-
mendações, como realizar drena-
gens linfáticas, utilizar faixa com-

pressiva pelo período indicado

Dr. Fábio Tranches.

Participantes recebem certificados de conclusão do curso.

ração do paciente a seguir  todas as recomenda-
ções, como realizar drenagens linfáticas, utilizar

faixa compressiva pelo período
indicado”, esclarece Dr. Fábio
Tranches.

Segundo ele, os cirurgiões –
dentistas estão totalmente aptos
para realizar o procedimento de
acordo com a resolução 198.

Sobre os participantes do cur-
so de Lipo Enzimática e aspira-
tiva da APCD Ribeirão Preto des-
tacou : “Uma ótima turma, mui-
to interessada. O curso foi muito
produtivo”.
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43a  JORNADA
ODONTOLÓGICA DA FORP

Pela 2ª vez foi online e contou com 660 participantes

A 43a  Jornada Odon-
tológica de Ribeirão Pre-
to, cujo nome homena-
geado foi o Prof. Dr. Ge-
raldo Aleixo Passos,
aconteceu nos dias 20, 21
e 22 de Outubro de 2021,
pelo segundo ano conse-
cutivo de forma on-line.
Foram mais de 33 pales-
tras ministradas por pro-
fessores renomados,
acontecendo em 3 salas
simultâneas. Foram 3
dias de muito trabalho e
aprendizado, que reper-
cutiram elogios sobre a
qualidade da organização e da grade científica.

O evento, organizado pelos graduandos da turma XCIII da Faculdade de
Odontologia de Ribeirão Preto, recebeu o apoio de graduandos e  pós-
graduandos de todos os anos, além da orientação dos professores e da
administração da unidade.

Segundo os organizadores, a Jornada contou com o apoio de diversos
patrocinadores, fornecendo brindes para os participantes, que totaliza-
ram cerca de 660 inscritos. Foram mais de 500 trabalhos apresentados e
resumos que serão publicados em anais  do evento. Os três melhores
trabalhos de cada sala receberam menções honrosas, sendo o melhor tra-
balho de cada categoria premiado.

“Além disto,   a  43a jornada  Odontológica direcionou parte dos recursos
arrecadados para os projetos sociais, uma parte fundamental na qual é
possível aplicar o conhecimento odontológico primário na promoção de
saúde da população de crianças, adultos e idosos.

 Apoiar eventos acadêmicos é importante para incentivar a ciência e o
aprendizado de graduandos, formando futuros cirurgiões-dentistas atua-
lizados e com embasamento científico de qualidade complementando sua
experiência acadêmica”. frisa Giullia Conti - presidente da  43a de Jornada.

CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO

Curso de Dentística Reabilitado-
ra Estética com o prof. Dr. André
Minto e equipe.Semanal, às ter-
ças-feiras a noite. Duração: 9 Me-
ses/ 108 hs.

Curso de Curso de Prótese sobre
Implante com o prof. Ronaldo Fi-
gueiredo  de Oliveira e equipe.
10 meses. Quinzenal, às sextas-
feiras. Horário: 14 às 18h.

SAIBA QUAIS CURSOS
ESTÃO RESERVANDO

VAGAS NA EAP
DA APCD RIBEIRÃO

Curso de pós graduação em En-
dodontia   Ministradores: Prof.
Dr. Brufato Ferraz, Prof. Dr. Ale-
xandre Bonini, Prof. Me. Danilo
Oliveira e Prof. Dr. Alexandre La-
tuf Najar. Mensal. Duração: 24
meses.

 Curso de pós graduação em
Implantodontia
Ministradores: Prof. Dr. Jorge    Li-
poraci e Prof. Dr. Rafael Faeda e
equipe.FREQUÊNCIA:- Mensal.
Duração : 24 meses.

Curso de Pós-Graduação em  Or-
todontia
Ministradores:Prof. Ms. Antonio
José Borin Neto; Prof. Me. Raul
Antonio Pinto Neto; Prof.  Me.
Mario Lânia de Araújo. FREQU-
ÊNCIA: Mensal. Duração: 36 me-
ses e Prof. Dr. Alexandre Latuf Na-
jar. Mensal . Duração: 24 meses.

CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO

Giullia Conti - pres. da Jornada  Odotológica

de
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CURSO DE REABILITAÇÃO ORAL
Formou mais uma turma e inicia outra no dia 6 de novembro.

Com confraternização e entre-
ga de certificados aos cirurgiões-
dentistas concluintes, o curso de
Reabilitação Oral encerrou,  no
dia 30 de outubro, a edição de
2020. No próximo dia 6 de novem-
bro, os participantes da nova tur-
ma terão aula inaugural.

De acordo com a equipe de pro-
fessores, a turma apresentou ex-
celente desempenho. Os alunos
participaram de forma ativa nas
aulas teóricas, trazendo casos clí-
nicos e assuntos relevantes para
discussão. Já na clínica, os aten-
dimentos foram realizados de for-
ma individual e a equipe direcio-
nou os casos de acordo com os
interesses de cada aluno, buscan-
do também dar oportunidade de
todos realizarem próteses fixas,
próteses parciais removíveis e pró-
teses total.

 Dados do curso - com dura-
ção de 10 meses, o curso é reali-
zado aos Sábados - quinzenalmen-
te das 08 horas -12 horas e 14
horas - 18 horas.

Embora seja editado há mais
de 20 anos, com a atual equipe
Coordenada por Dr. Gustavo No-
gueira essa é a 2a turma. Além do
coordenador, são ministradoras as
profas. Suleima Alves do Vale, es-
pecialista em Implantodontia - FA-
EPO Araraquara. Mestre e Douto-
ra em Reabilitação Oral pela USP
Ribeirão Preto;  Lívia Fiorin – Gra-
duada em Odontologia, especia-
lista, mestre e doutorando em Re-
abilitação Oral pela USP Ribeirão
Preto; Juliana Barchelli Pinheiro -
Graduada em Odontologia, mes-
tre e doutora em Reabilitação Oral
pela USP Ribeirão Preto; Bruna
Honório Tonin - Graduada em
Odontologia, especialista em Pró-
tese Dentária e mestrada em Rea-
bilitação Oral pela  USP Ribeirão
Preto.

Após a entrega do certificado,  em confraternização, sem mascaras  para registrar o  brinde!

Equipe de Profs(as) a postos na última abordagem clínica a ser feita com
concluintes do Curso de Reabilitação Oral  na clínica da EAP.

A turma apresentou excelente desempenho. Os alunos partici-
param ativamente, trouxeram dúvidas para discussão e na clíni-
ca sob a supervisão dos professores, individualmente, soluciona-
ram  vários casos, ressalta a equipe.

Concluintes recebem certificados ( momento sem máscara para registro fotográfico).
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 "Sempre quando estou querendo me atu-
alizar e capacitar o primeiro lugar que entro
é no site da APCD, sei que lá tem cursos
constantemente e que são bons e acessí-
veis', ressalta o cirurgião-dentista Leonar-
do Pereira da Silva concluinte do curso de
Reabilitação da APCD Ribeirão Preto.

"O conteúdo do Curso é muito bom, foi
exatamente o que eu estava procurando. A
didática é excelente, a simplicidade e a ob-
jetividade com que se transmite o conteúdo
deixa tudo muito bem compreendido. Os pro-
fessores são excelentes, acessíveis, capa-
citados e sempre dispostos a nos ajudar em
tudo", destaca Leonardo.

Segundo ele, houve aulas teóricas on-line
por vídeo conferência, aulas presenciais,
laboratoriais e a prática na clínica.

"O curso me atualizou, me preparou para
atender meus pacientes com segurança. Eu
indico os meus colegas, se pudesse faria o
curso novamente, é excelente, superou mi-
nhas expectativas!", frisa ele

ATUALIZANDO CONHECIMENTO
Formandos satisfeitos com o aprendizado adquirido

 no Curso de Reabilitação oral

A cirurgiã-dentista Manuele Malvestio De
Santi ficou sabendo do curso numa ida a APCD
e se interessou ao ver o  conteúdo programá-
tico.

“Eu sempre gostei da área de prótese e re-
abilitação oral, então decidi fazer. O conteú-
do foi ótimo, foram abordados todos os as-
suntos da reabilitação oral. A aula teórica foi
enriquecedora e com muita didática. Os pro-
fessores são maravilhosos, estavam sempre
abertos a tirar dúvidas, mostravam muitos
casos e nos passavam muito conhecimento”,
comenta.

Ressalta ainda, que a APCD a acolheu mui-
to bem, todos sempre dispostos a ajudar. “Na
parte clínica, o curso me surpreendeu ainda
mais pela quantidade de pacientes. Nós con-
seguimos colocar em prática tudo que apren-
demos na teoria. A pandemia fez com o que
curso parasse por um tempo, mas depois vol-
tou e não comprometeu o aprendizado. Com
certeza eu indico o curso para os meus cole-
gas”, conclui.

“Conteúdo muito bom,
superou minhas expectativas”

“Muita teoria eriquecedora
colocada em prática na clínica”
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Enxergar com excelência e conquistar pela emoção para
 fidelizar clientes, recomenda Dra. Patrícia Peixoto.

Pontuando ser fundamental
"enxergar com excelência e con-
quistar pela emoção", a cirurgiã-
dentista Patrícia Peixoto abriu a sua
palestra na Quarta Científica, inti-
tulada "Do olá ao até breve. Encan-
te e fidelize seu paciente", realizada
no dia 20 de outubro, na APCD Ri-
beirão Preto.

Segundo Dra. Patrícia, é preciso
pensar no consultório como empre-
sa, estar preparado para fazer ges-
tão de pessoas, cuidar da organiza-
ção, o que envolve cada detalhe,
desde a recepção ao atendimento.
Destaca ser a gestão financeira im-
portantíssima para controle, defini-
ção da rentabilidade e planejamen-
to da vida econômica.

Por outro lado, Patrícia Peixoto
alertou para a necessidade de ino-
var sempre fazendo atualizações e
especializações, como também
através de recursos técnicos e co-
nhecimentos científicos, como na
adoção de ações cativantes no dia a
dia do consultório para "encantar e
fidelizar seu paciente".

Para criar vínculos e encantar o
paciente dê melhor de si. Faça o
melhor  trabalho, envolvendo os cli-
entes com sua paixão pelo que faz.
Agregue valor ao procedimento,
seja com diferencias no atendimen-

to clínico, como no conforto propor-
cionado ao seu paciente, tais como
o local do cafezinho, o cantinho es-
tilizado nas comemorações sazonais
(juninas, natalinas, Dia do cliente,
das mães, dos pais, outubro rosa,
etc. ). "A prática criteriosa dos pro-
cedimentos de biossegurança, o chei-
rinho atrativo do aromatizante, a
música, a TV para entreter, tudo isso,
diminui a ansiedade e o estresse,
traz boas lembranças quando da
necessidade do retorno", comenta ela.

"Que o acolhimento da secreta-
ria e tudo mais no contexto de seu
consultório seja motivos para o tão
desejado "uau..."   formas simples
de transmitir seu desejo de propor-
cionar bem estar e acolher bem", fri-
sa Patrícia Peixoto.

Para poder criar esse ambiente
agradável e acolhedor tudo conta:
o fazer diferente, a lembrança do
das datas  especiais, o tempo dedi-
cado a um pequeno bate papo fora
da cadeira, momentos de saber um
pouco das peculiaridades de seu cli-
ente, como quais músicas, pratos,
time de futebol gosta, além de sa-
ber sobre sua família, sua profissão
e anseios. "As sugestões são sem-
pre bem vindas, transforme-as   em
aprendizado sobre os seus clientes",
pontua ela.

 Para atender bem seu paciente
todos estão envolvidos para isso:
secretaria, ASB, TSB, o guarda de rua
e o estacionamento.  Para que tudo
saia conforme o idealizado é neces-
sário treinar.

Além disto a cirurgiã-dentista
Patrícia Peixoto destacou outros
pontos importantes: saber como
chegou ao consultório, a primeira
consulta bem estruturada com apre-
sentação da clínica, anamnese per-
sonalizada. a avaliação intraoral, o
registro fotográfico, entre outros.

 "Faça seu paciente se sentir VIP,
nunca esqueça seu nome, aniversá-
rio e outras datas em que possa se
fazer presente, levando seu calor
humano, mantendo seu encanta-
mento e atrativos, para o próximo
Olá e até breve. Nunca se esqueça o
que seu paciente é quem mantém
seu consultório", conclui ela.

QUARTA CIENTÍFICA

Faça seu paciente
se  sentir VIP, nunca
esqueça seu nome,
aniversário e outras

datas em que possa se
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As quartas

científicas são

inspiriradoras,

despertam os

profissionais para as

inovações e

tendências  da

Odontologia e do

mercado. Sempre

incentivaremos

todos a

participarem,

especialmente as

novas gerações

Artur Martini

Muito se fala em mídias sociais   como meio de divulgação e de
colocar na vitrine produtos e serviços para o mercado consumidor.

Mas para quem atua na saúde, quais os critérios para isso. Como
atuar nas redes sociais com ética e profissionalismo. Para abordar al-
guns aspectos desta atuação a Profa. Dra. Isamara G. Cavalcanti Caputo
ministrará palestra com o tema "A TAL das postagens nas redes soci-
ais".

Dra. Isamara Cavalcanti é graduada pela UNAERP. Especialista e mes-
tre em Odontologia Legal e Deontologia FOP/UNICAMP. Doutora em
Ciências na Clínica Médica - FMRP-USP. Profa. de diversos cursos de
Aperfeiçoamento e Especialização APCDRP. É profa. da Graduação em
Odontologia Faculdade Estácio Rib. Preto.

 Fique antenado, participe! Dia 24 /11, às 19 horas. Av. do Café, 1080.
Vila Amélia. Ribeirão Preto - SP

Às quartas-feiras são sempre
movimentadas na APCD-Ribeirão
Preto. As aulas do Curso de Endo-
dontia com os alunos solucionan-
do os casos com a supervisão de
professores e monitores atraí um
número expressivo de pacientes.
Uma vez por mês, o fluxo é ainda
maior pois, paralelamente, é reali-
zada a Quarta Científica aberta aos
profissionais associados, interessa-
dos no tema em foco.

"É uma troca de energia e experi-
ência muito grande, nos enriquece e
estimula como profissionais", frisa

Quartas-feiras na APCD Ribeirão Preto

Nicole Bettiol - coordenadora das
Quartas Científicas.

Sempre dando apoio e estimu-
lando as atividades científicas, Dr.
Artur Martini - endodontista, tesou-
reiro da APCD-Ribeirão Preto e Dr.
Brufato Ferraz - prof. do Curso de
Endodontia.

"As quartas científicas são inspi-
radoras, despertam os profissionais
para as inovações e tendências da
Odontologia e do mercado. Sempre
incentivaremos todos a participa-
rem, especialmente as novas gera-
ções", destaca Artur Martini

Artur Martini e Brufato Ferraz com Nicole Bettiol (coordenadora) e Gustavo Oliveira
organizadores da Quarta Científica.

QUARTA CIENTÍFICA - 24 NOVEMBRO
Postagens nas redes sociais: o limite para o Cirurgião-Dentista. Palestra

da especialista em Odontologia Legal Dra. Isamara Cavalcanti
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  ESPECIALIZAÇÃO EM ORTODONTIA
Curso está montando sua 5a turma

O Curso de Especialização em
Ortodontia, lançado em 2012,
com 36 meses de duração, ini-
ciou sua quarta edição em se-
tembro de 2020 e está em anda-
mento, com abordagens teóri-
cas, clinicas e laboratoriais.  Com
início programado para março de
2022, o curso está montando sua
5ª turma. Com expressiva expe-
riência clínica e acadêmica, mi-
nistram o curso os mestres:  prof.
Antônio José Borin Neto, espe-
cialista e mestre em Ortodontia
e em Ortopedia Funcional dos
Maxilares; Prof. Raul Antônio
Pinto Neto e prof. Mario Lânia de
Araújo, ambos mestres e especialistas em Ortodontia.

Um programa foi criteriosamente elaborado, con-
templando os últimos avanços da especialidade, con-
textualizados na resolução de casos clínicos, na clínica

da EAP da APCD Ribeirão Preto.
No decorrer do Curso, são apre-
sentados enfoques específicos
de técnicas inovadoras, inclusi-
ve por professores convidados.

 O curso de pós-graduação,
teórico e prático, com duração
de 36 meses, com carga horária
1500 horas, priorizando as horas
aulas clínicas. É reverenciado pe-
los ex-alunos, com indicações
aos colegas, devido ao alto nível
de aprendizado.  "São conteú-
dos e atividades clínicas que fa-
cilitarão o diagnóstico, o plane-
jamento e a execução dos trata-
mentos ortodônticos, dos casos

simples aos mais complexos", destaca Borin Neto.

Uma síntese do programa completo no site
da APCD-RP. www.apcdrp.com.br.

ALUNOS APROVAM O CURSO E A METODOLOGIA ADOTADA
“Depois de fazer Curso de

aperfeiçoamento em Cirurgia
(2018), decidi me especializar e
a escolha da especialidade da
Ortodontia se deu pelo desejo
de atender a necessidade de
meus clientes.  O conteúdo do
curso é algo muito novo pra
mim, tinha uma base bem po-
bre da matéria, cada dia faço
descobertas novas, está superando as e minhas ex-
pectativas”. A afirmação é da cirurgiã-dentista Leticia
de Souza Andrade.  

Segundo ela, “cada professor tem uma didática di-
ferente, então ao meu ver, vamos sair com uma baga-
gem boa ao final, por poder ver três maneiras dife-
rentes de como lidar com os atendimentos na nossa
rotina clínica. Além disso, os professores nos moti-
vam a estudar, a ser um profissional melhor, tratar o
paciente como um todo, e não apenas dentes”.

De acordo com a cirurgiã-dentista, “o curso é mara-
vilhoso, uma experiência única para quem quer se es-
pecializar em Ortodontia, os professores são compro-
metidos com o ensino, dão o melhor de si, sempre
estimulando o crescimento profissional de todos os
alunos”.

O cirurgião-dentista Marcelo
Lima escolheu a APCD por ser
uma instituição reconhecida pela
classe e a especialidade de Orto-
dontia pela afinidade, e pelo de-
sejo de ampliar os seus serviços
num mercado tão competitivo
como especialista.

O conteúdo abrangente foi
um dos motivos da sua adesão na
EAP da PCD Ribeirão Preto. “Ter

um conteúdo apostilado, orientando o estudo, está
sendo de grande valia. Vi que a Ortodontia é uma área
bem complexa, mas a didática com que os professores
montaram a apostila, está facilitando muito a compre-
ensão. Além da apostila, foram indicados alguns livros,
para ampliar nosso conhecimento. Com muita disposi-
ção os professores estão compartilhando seus conhe-
cimentos e nos motivando ao aprendizado”, diz Lima.

Segundo ele, com relação a Pandemia foram adota-
das ações preventivas e tudo correu bem, sem prejuí-
zos para o curso.

“Estou satisfeito com o que estou vivenciando no
curso, e indico para os colegas interessados na Orto-
dontia. Tenho convicção, que sairei feliz com o apren-
dizado e com saudades do período de convivência e de
troca de experiências com professores, colegas e fun-
cionários”.
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Artigo do prof. Raul Pinto Neto - membro da equipe de professores de Ortodontia
da Escola de Aperfeiçoamento ProfissIonal da APCD Ribeirão Preto - SP.

ALTERAÇÃO ANTERIOR: MORDIDA
ABERTA ANTERIOR (MAA)

Vista como um dos maiores desafios dos ortodontistas, a
mordida aberta é uma das maloclusões de maior comprome-
timento estético-funcional (MAIA et al. 2008; MATSUMOTO,
2011). Persiste uma preocupação, não só quanto ao diagnós-
tico e tratamento, mas principalmente no que diz respeito à
estabilidade dos resultados obtidos e recidiva. Caracteriza-
se como a presença de um trespasse vertical negativo entre
as bordas incisais dos dentes anteriores superiores e inferi-
ores, provocando alterações dentárias e esqueléticas, difi-
cultando a apreensão e o corte de alimentos, além de prejudi-
car na fonação, podendo causar condições psicológicas des-
favoráveis (BINATO et al., 2006; REIS et al., 2007; MAIA et al.,
2008; MOROSINI et al., 2011; VALARELLI, JANSON, 2014).

A mordida aberta representa uma das maloclusões mais
difíceis de tratar, apresentando uma etiologia multifatorial,
sendo as principais causas a hereditariedade e as causas
ambientais. Entre os genéticos, podemos mencionar o padrão
de crescimento vertical predeterminado, já as causas ambi-
entais:  hipertrofia das amigdalas, respiração bucal, hábitos
bucais deletérios (sucção não nutritiva) anquilose dentária,
fonação e deglutição atípicas, postura anterior da língua em
repouso e anormalidades no processo de erupção. (LOPEZ et
al., 2007; REIS et al., 2007; MAIA et al., 2008; ARTESE et al.,
2011; MOROSINI et al., 2011; MATSUMOTO et al., 2012; VALA-
RELLI, JANSON, 2014; GRACCO et al., 2016)

A morfologia da mordida aberta esquelética não se deli-
mita somente à região anterior. O trespasse vertical negativo
se amplia desde os dentes anteriores para áreas de pré-mo-
lares e molares (Figura 1A), caracterizando-se cefalometrica-
mente pelo aumento do ângulo do plano mandibular, tres-
passe vertical anterior negativo, angulação mesial dos den-
tes posteriores, planos oclusais divergentes, arco superior
atrésico, desproporção entre as alturas faciais anterior e
posterior, aumento da altura facial inferior, rotação do plano
palatino no sentido anti-horário, rotação da mandíbula no
sentido horário e maior altura alveolar na região posterior
da maxila (Figura 2). De outro modo, a mordida aberta dentá-
ria se caracteriza como trespasse vertical negativo, localiza-
do somente na região anterior, sendo circular e circunscrita,
configurando-se por um impedimento no processo ativo de
irrupção dentária (geralmente causado por hábitos de suc-
ção), provocando desta forma, redução no crescimento alve-
olar da região anterior da maxila e da mandíbula (Figura 1B)
(VALARELLI, JANSON, 2014).

Várias possibi lidades
têm sido utilizadas no tra-
tamento da mordida aberta
anterior, entre elas: grade
palatina, forças ortopédi-
cas, ajuste oclusal, camu-
flagem com ou sem exodon-
tias, mini-implantes ou mi-

niplacas e cirurgia ortognática. No entanto, o diagnóstico
correto e a determinação da etiologia possibilitam estabele-
cer os objetivos e o plano de tratamento ideal para essa má-
oclusão (MATSUMOTO, 2011; MATSUMOTO et al., 2012; GRAC-
CO et al., 2016).

Em adultos, o melhor tratamento para as más oclusões
com grandes discrepâncias esqueléticas deveria abranger a
associação entre cirurgia Ortognática e Ortodontia para re-
solver os problemas estéticos e funcionais, obtendo também
 maior estabilidade no pós-tratamento. Entretanto, muitos
pacientes não querem fazer cirurgia devido aos riscos e alto
custo deste procedimento. Para o tratamento compensató-
rio da MAA, o Ortodontista pode optar por tratamento com
ou sem extrações, uso de elásticos, grades, esporões, intru-
são de dentes posteriores com uso de mini parafusos ou
miniplacas, e ou extrusão dos anteriores (FARRET et al., 2010;
GRACCO et al., 2016).

Além disso, a abordagem multidisciplinar: ortodontista,
psicólogo, otorrinolaringologista e do fonoaudiólogo, pode
determinar o sucesso do tratamento, diminuindo o risco de
recidiva desta má oclusão (REIS, PINHEIRO e MALAFAIA, 2007;
MAIA et al., 2008; GRACCO et al., 2016).

Figura 2 - Caracterização es-
quelética da mordida aberta
anterior.
Fonte: Janson & Valare-
lli,2014, p. 254

Figura 1 - A) Morfologia
da mordida aberta an-
terior esquelética. B)
Morfologia da mordida
aberta anterior dentá-
ria.  Fonte: Janson & Va-
larelli,2014, p. 253
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CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO

ESPECIALIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE

Nicole BettiolLevy Nunes Isamara Cavalcanti

Jorge Liporaci Rafael  Faeda

Borin Neto Mario AraujoRaul Anto Pinto

PÓS-GRADUAÇÃO EM
HARMONIZAÇÃO OROFACIAL

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

FREQUÊNCIA: mensal - Duração: 18 meses.

PÓS-GRADUAÇÃO
EM ENDODONTIA

MINISTRADORES: Prof. Dr. José A. Brufato Ferraz; , Prof.
Dr. Alexandre Bonini, Prof. Me. Danilo Alessandro

Oliveira e Prof. Dr. Alexandre Latuf Najar.
FREQUÊNCIA: Mensal - Quartas, Quintas e Sextas.

Duração: 24 meses.

PÓS-GRADUAÇÃO EM
 IMPLANTODONTIA

Ministradores: Prof. Dr. Jorge Liporaci e Prof. Dr.
Rafael Faeda e equipe.

FREQUÊNCIA
:-
 Mensal. Duração : 24 meses

Motores e Kits serão fornecidos pelo Curso.

PÓS-GRADUAÇÃO EM
ORTODONTIA

Ministradores: Prof. Ms.Antonio José Borin Neto;
Prof. Me. Raul Antonio Pinto Neto; Prof.  Me. Mario Lânia de

Araújo. FREQUÊNCIA: Mensal. Duração: 36 meses

Alexandre L. Najar Danilo OliveiraBrufato Ferraz Alexandre Bonini

Carolina Faccini

 (16) 3630 0711. www.apcdrp.org.br

Pós-Graduação
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CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO

Aperfeiçoamento

CURSOS CLÍNICOS E CURSOS CIRÚRGICOS

CIRURGIA BUCOMAXILO
FACIAL

Teórico-Cirúrgico
Ministradores: Prof. Dr. Jorge Liporaci Jr e

equipe. Duração: 100 hs aulas. Quinzenalmen-
te, 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  Reali-
zação:  Semanalmente, às quintas - feiras.

Horário: 18 às 22horas.

CAPACITAÇÃO
EM  IMPLANTES

OSSEOINTEGRÁVEIS
Teórico e cirúrgico

Ministradores:  Prof. Dr. Rafael Silveira Faeda
e equipe. Duração: 10 meses: Quinzenalmente,

às sextas-feiras. Horário: 8 às 14 hs.

PERIODONTIA
COM ÊNFASE

EM REGENERAÇÃO
E ESTÉTICA GENGIVAL

 Teórico e cirúrgico.
Ministradores:  Dra. Flávia Adelino Suaid e

equipe. Duração: 10 meses.  Mensal, as
sextas-feiras. Horário: 8 as 18hs.

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

DENTÍSTICA REABILITADORA
ESTÉTICA

Teórico, Laboratorial e Clínico
Ministradores:  Prof. Dr. André Minto e Profa.

Graciela Mazzei. Realização:  Semanalmente, às
terças-feiras, das 18h30 às 21h30 . Duração: 9

Meses/ 108 horas aula.

ENDODONTIA CLÍNICA
 COM ÊNFASE EM ROTATÓRIOS

Teorico - clínico
Ministradores: Prof. Dr. José Antonio

Brufato Ferraz e equipe. Duração: 5 Meses.
Realização:  semanalmente,

às quartas-feiras. Horário: 18 às 22h.

ORTODONTIA CORRETIVA FIXA
Teórico, clínico  e Laboratorial

          Ministradores: Prof.  Ms. Antonio José
Borin Neto, Prof.  Me. Raul Antonio Pinto Neto

e profs. convidados. Duração: 30 meses.
Realização:  mensalmente,

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

PRÓTESE SOBRE IMPLANTE
Teórico, Clínico e Laboratorial

Ministradores :
   Ministradores: Prof. Ms. Ronaldo

 F. de Oliveira;  Prof. Dr.  Rafael Silveira Faeda
Duração: 10 meses. Realização: quinzenalmente,

às sextas-feiras. Horário: 14 às 18h.

REABILITAÇÃO ORAL
Teórico, Clínico e Laboratorial

Coordenador: Prof. Gustavo Nogueira. Minis-
tradores: Profa. Dra. Suleima do Vale Alves e

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

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

 Ministradores

Ribeirão Preto

Mauricio Provinciatti

Graciela Mazzei

José AntºSalomão Flávia Suaid

André Minto

Ronaldo Oliveira

Gustavo Nogueira Suleima Alves

Livia FiorinBrufato Ferraz
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 A EVOLUÇÃO DA TOMOGRAFIA CONE BEAM
A FAVOR DA ENDODONTIA

CIENTÍFICO

Fonte: Blog Dose de Sabedoria , uma publicação da equipe de radiologistas da Radiologia
Odontológica Jardim: Dra. Ana Luiza Riul, Dr. Luis Fernando Jardim e Dra. Patrícia Jardim.

Desde a sua descoberta em 1895 por Roentgen,
a radiografia tem sido primordial para o diagnóstico
na Odontologia, porém a radiografia convencional
possui suas limitações por apresentar uma imagem
bidimensional e com sobreposição de estruturas
anatômicas, sendo adequada para visualização de
coroas dentárias, raízes e estruturas adjacentes.

A buscativa de solucionar os problemas relacio-
nados a odontologia e obter imagens mais detalha-
das dos dentes e estruturas circundantes, em (1997)
por Arai et al. Bernardes et al. adaptaram as tecno-
logias existentes para um pequeno campo de visão,
o feixe cônico, que oferece uma qualidade de ima-
gem muito superior e com muito menos distorção e
artefatos quando comparado a TC helicoidal (médi-
ca).

Na endodontia, desde o seu surgimento (1997),
a TCFC é de extrema importância e vem sendo pri-
mordial na conduta de vários casos clínicos, aumen-
tando o sucesso no diagnóstico e proporcionado um
melhor planejamento para o tratamento de diver-
sas patologias. Os scanners atuais são de grande
valia pois possuem sistemas novos e avançados,
proporcionando exames cada vez mais detalhados
e com melhor qualidade. Dentro da especialidade,
as principais indicações para este tipo de exame são:
variações anatômicas, reabsorções internas e ex-
ternas, desvios, perfurações, localização de condu-
tos e/ou calcificações, entre outros, porém ainda há
dúvidas em relação à quando necessariamente este
exame é essencial.

A TCFC é a modalidade de imagem de escolha
quando surgem casos clínicos contraditórios e es-
pecíficos e de difícil diagnóstico, pois permite um
diagnóstico mais preciso, já que a radiografia peri-
apical com seu campo limitado de visão vem per-
dendo espaço quando se trata de casos complexos.

A tecnologia de feixe cônico foi adaptada para
aplicações dentárias por Arai et al. em 1997, que
modificaram uma máquina convencional existente

(Scanora, Soredex) em um pequeno campo de visão
(FOV) em um aparelho de tomografia computadori-
zada de alta resolução e baixa dose de radiação
chamado ORTHO CT, que mais tarde ficou conheci-
do como Accuitomo 3DX, muito usado na endodon-
tia (Morita Co.,Kyoto, Japão).

Atualmente, no mercado temos disponível o to-
mógrafo computadorizado de feixe cônico para odon-
tologia, com ênfase na endodontia, o Veraview X800,
fabricado pela Japonesa Morita Co. Este aparelho é
equipado com um braço em ‘‘C’’, que gira em torno
da cabeça do paciente e adquire imagens em 360º
e 180º, em rotação semelhante a de uma máquina
panorâmica, que equilibra a dosagem e redução de
artefato. Assim, os dados são transferidos para um
computador e reconstruídos.

Portanto, a evolução dos equipamentos de tomo-
grafia cone beam permitiu uma ampliação do uso
da TCFC facilitando o diagnóstico possibilitando um
tratamento mais assertivo.

Para ilustrar o uso do aparelho de tomografia cone
beam Veraview X800 na endodontia descreveremos
o seguinte caso: Paciente, do gênero masculino, foi
encaminhado ao serviço de diagnóstico de imagens
para o estudo dos dentes 11 e 2 (imagens 1 e 2)

Imagens 1 e 2 – corte coronal panorâmico e reconstrução
3D coronal dos dentes 11 e 21.

Imagem 2 – Cortes oblíquos 1: da região dos incisivos centrais
superiores.  Na imagem 2 observa-se os dentes 11 e 21 nos
cortes oblíquos 1:1 para estudo da estrutura dentária e o
tecido ósseo adjacente. No qual podemos verificar a perda de
substância dentinária no terço cervical palatino dente 21.
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Imagem 3 – Cortes axiais sequencias (1:1

Nas imagens 3 e 4, respectivamente nos cortes
axiais 1:1 e cortes MPR, observou os seguintes
achados tomográficos, que estão indicadas pelas
setas e siglas nas imagens e descritas abaixo no
recorte de laudo:

Imagem 4 - cortes MPR individual dos dentes 11 e 21

 Blog Dose de Sabedoria:  https://radiologiajardim.com.br/dose-de-sabedoria-66

Portanto, a alta resolução, o Veraview X800 oferece
um voxel mínimo de 80μm que mostram até os míni-
mos detalhes da anatomia dentária e da estrutura do
complexo maxilo-mandibular de cada paciente, além
disso, uma ampla gama de funções inovadoras, por
exemplo, para diminuir e”ou evitar artefatos ou para
otimização automática da imagem (com base em da-
dos reais), proporcionando uma maior confiabilidade
possível no planejamento do tratamento.
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PARA ENTENDER BENEFÍCIOS E DIFERENÇAS DAS

AUTOCLAVES GRAVITACIONAIS E PRÉ-VÁCUO

Waldomiro Peixoto - Consultor Técnico Woson
“Woson. Biossegurança responsável, à frente de seu tempo.”

Os Procedimentos Operacionais
Padrão (POP) para esterilização de
materiais em autoclaves até 100 li-
tros, com vapor saturado, preconi-
zados pela RDC 15 da ANVISA, pre-
veem fases protocolares comuns a
todas as autoclaves, sejam gravita-
cionais ou pré-vácuos.

No mercado há autoclaves Gra-
vitacionais Classe N – as mais co-
muns na odontologia, pelo menos
até que a RDC 285, em Consulta Pú-
blica desde 2018 seja homologada –
e as Pré-Vácuos Classe B, mais com-
pletas, com mais recursos, mais tec-
nologia embarcada, resultados mui-
to mais seguros para o Profissional
de Saúde.

Entre os odontólogos ainda há
muita dúvida sobre quais sejam es-
sas diferenças. Ambas as classes
são utilizadas em consultórios mé-
dicos e odontológicos, clínicas in-
tegradas, centros de saúde, EAP’s,
laboratórios e outros. Porém, pos-
suem recursos e tecnologias dife-
rentes, portanto entregam resulta-
dos diferentes para os Profissio-
nais de Saúde.

De acordo com a Norma Interna-
cional EN13060:2014 as primeiras
são recomendadas apenas para
material sólido, embora, apesar da
recomendação, elas tenham sido
utilizadas até mesmo com cargas de
maior desafio e os resultados cer-
tamente não são seguros do ponto
de vista do controle da infecção. Já
as pré-vácuos são universais e re-
comendadas para quaisquer mate-
riais indicados pelo fabricante como
“autoclaváveis”. Reforçando, são
recomendadas não somente para
sólidos, mas também para cargas de

maior desafio como porosos, arti-
culados, têxteis, borracha, acanula-
dos, instrumentos rotativos que
possuam dutos, engrenagens, rola-
mentos e pinças. Também têm pa-
râmetros seguros para realizar tes-

Os benefícios de uma autoclave pré-vácuo Classe B são maiores e de
qualidade superior aos benefícios de uma autoclave Gravitacional Classe
N, tanto para o profissional, como para o paciente. O comparativo acima
tem a finalidade de colocar um pouco mais de luz em um tema ainda
desconhecido para significativa parte do mercado. Havendo mais dúvi-
das, estamos à disposição, bastando entrar em contato conosco pelo site
www.wosonlatam.com.br.

Prestar informações de qualidade para que o
Profissional de Saúde tenha conhecimento para
melhor decidir sobre seus investimentos e ofere-
cer a seus pacientes as melhores soluções e o que
há de mais avançado em tecnologia é o nosso pa-
pel e nossa missão. Teremos prazer em responder
a todas as dúvidas.

tes de validação como Bowie &
Dick, Helix e de vazamentos (conhe-
cido pelo termo “leak-test).

Para melhor compreender as di-
ferenças e sanar dúvidas prepara-
mos a Tabela abaixo:
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DENTFIX VISITA A APCD-RIBEIRÃO

Para apresentar os produtos, estiveram na APCD
Ribeirão Preto o Waldir Francisco - consultor de ven-
das e Júlio Inácio - gerente comercial  a DENTFIX - Im-
plantes Dentários e Componentes Protéticos. Na opor-
tunidade, foram recebidos por Dr Dr. Zélio Faeda-
membro da Diretoria executiva da Regional.

Além de deixar catálogo de produtos, demonstra-

A própria lei Lei Geral de Proteção de
Dados define o que vem a ser tratamen-
to de dados. É toda operação realizada
com dados pessoais, como as que se re-
ferem a coleta, produção, recepção,
classificação, utilização, acesso, repro-
dução, transmissão, distribuição, pro-
cessamento, arquivamento, armazena-
mento, eliminação, avaliação ou contro-

le da informação, modificação, comunicação, transferência,
difusão ou extração.

     Dr. Robson Firmini - advogado

“ O cirurgião-dentista
além dos procedimen-
tos, deve conscientizar,
cotidianamente,  os
seus clientes para a im-
portância da boa higie-
nização e das consultas
periódicas com seu den-
tista, alertando sempre
para as consequentes
doenças sistêmicas rela-
cionadas com a saúde
oral."

Entre Aspas ...

“ O Cirurgião-Dentista é muito criativo e
acompanha as oscilações do mercado,
inclusive dos novos nichos. Essa realida-
de é comprovada pelo alta procura dos
cursos da APCD-Ribeirão Preto mesmo
neste período de instabilidade econômi-
ca. Ninguém quer ficar para traz"

Dr. Artur Rocha Martini

Dr. Regis
Peporini
Pres. da

APCD-RP

ram os diferenciais da linha aos alunos interessados
dos Cursos de Implante Osseointegrados e Prótese so-
bre Implantes que movimentam a EAP as sextas-fei-
ras. A Dentfix produz implantes, componentes proté-
ticos, kits Instrumentais, placas de ancoragem e para-
fusos ortodônticos.

Saiba mais acessando:   hhttps://www.dentfix.com.br/
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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

Livro "Corpo como Palavra" apresenta a conexão
entre ciência e fé com foco na saúde integral

Autora Karen Bomilcar mostra como viabilizar ambientes de cura
com a promoção do bem-estar mental, espiritual e físico

O que é saúde? A psicóloga clíni-
ca e mestre em Teologia Karen Bo-
milcar expande este conceito para
além do bem-estar corporal no li-
vro Corpo como Palavra: Uma visão
bíblica sobre saúde integral. A obra,
lançada pela editora Mundo Cristão,
destaca a busca pela saúde integral
como pauta e prática da vida cristã.

Sinopse: Karen Bomilcar apre-
senta, sob a perspectiva da saúde
pública e da teologia, a conexão
entre ciência e fé para compreen-
der a criação divina como um todo
inseparável: mental, espiritual e fí-
sico. Sua abordagem integra os fa-
tores biológicos, psicológicos, espi-
rituais e culturais que condicionam

o ser humano, revelando um cuida-
do especial no tratamento adequa-
do de pessoas em situações de ado-
ecimento.

Sobre a autora: Karen Bomilcar é
graduada em Psicologia pela Univer-
sidade Mackenzie, com especializa-
ção em Psicologia Clínica Hospitalar
pelo Hospital das Clínicas da Facul-
dade de Medicina da Universidade
de São Paulo (HC-FMUSP). É mestre
em Teologia e Estudos Interdiscipli-
nares pelo Regent College, no Ca-
nadá.

A novidade já está à venda nas
livrarias físicas e em plataformas vir-
tuais. Editora: Mundo Cristão

Link de venda: Mundo Cristão.



22  Novembro - 2021 - Revista  APCD Ribeirão

Você sabia que 45% das do-
enças cardíacas originam-se na
boca? Não? Pois é verdade, um
estudo do Incor revelou isso.
Não é uma informação muito
recorrente, mas é importante
que as pessoas tenham ciência
de que, ao fazer a correta ma-
nutenção de sua saúde bucal,
elas também estão cuidando do
coração. 

A boca humana possui cerca
de 50 bilhões de bactérias de,
pelo menos, 700 tipos, que cau-
sam cáries, gengivite e periodon-
tite – e que podem penetrar na
corrente sanguínea por meio
das feridas comuns nesses ca-
sos.  

Uma vez circulando pela cor-
rente sanguínea, essas bactéri-
as podem alcançar o coração e

Nicolle Queiroz é cardiologista
 e professora do curso de Medicina

 da Universidade Santo Amaro – Unisa..
Assessoria de Imprensa da UNISA.

CUIDE DA SAÚDE BUCAL
Pense também no coração, recomenda cardiologista

causar infecções sérias como a
endocardite, que acontece
quando esses micro-organis-
mos atingem o revestimento in-
terno do coração. Se houver
qualquer predisposição cardía-
ca, esse risco aumenta expres-
sivamente. 

Além disso, como no caso da
gengivite, a inflamação das gen-
givas pode produzir proteínas
que destroem o tecido cardía-
cos e formam placas de gordu-
ra na coronária. Outra possibi-
lidade é as bactérias ampliarem
o nível de proteína C-reativa,
que por sua vez aumenta o ris-
co de um acidente vascular ce-
rebral. 

Segundo o Ministério da Saú-
de, 30% das mortes ao ano no
Brasil se devem a doenças car-

diovasculares. Outro le-
vantamento, este feito
pelo Instituto do Cora-
ção (Incor), constatou
que mais de 35% das
mortes por problemas
cardíacos e 45% das do-
enças cardíacas são de
origem dental. Já uma

pesquisa realizada pelo Institu-
to Dante Pazzanese de Cardio-
logia revelou que 60% das víti-
mas desse total são homens
com idade média de 56 anos. 

É de preocupar, não é? Prin-
cipalmente se considerarmos
que uma higiene dental bem
feita não depende de classe so-
cial ou situação financeira, mas
da consciência a respeito de sua
importância. Por isso, como
cardiologista, digo que cuidar
dos dentes também é cuidar do
coração. 

Com isso na cabeça, os cui-
dados diários com a higiene bu-
cal devem incluir uma visita se-
mestral ao odontologista e uma
atenção redobrada a possíveis
sinais que a boca pode nos dar,
como gengiva avermelhada, in-
chada ou dolorida, sangramen-
tos, dentes amolecidos, gosto
estranho na boca e mau hálito. 

Se a pessoa apresentar qual-
quer um desses sintomas, deve
procurar um odontologista ime-
diatamente, antes que precise
também correr para um cardi-
ologista. 
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Av. Antonio e Helena Zerrener, 1347

(16) 3019 1934

(

(16) 3633 9967

Consultor
de vendas
P/ Ribeirão Preto
e região

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

R. Abilio Sampaio, 56
V ila V irginia

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

•Levantamento Radiométrico
•Testes de Controle de qualidade

•Upgrade Comando de Raio X
•Comercio de Raio X recondicionado

•Assessoria em Física Médica
•Manutenção em Raio X Odontológico

Soluções práticas e
econômicas em Proteção

Radiológicas

Físico
responsável:

Sergio Luiz
Rocha
ABFM- RD001

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

contato@ms
medical.com.br

(16) 9821 7075

www.msmedical.com.br

Caixas com 50 unidades

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

Máscaras
descartáveis
triplas com filtro
Meltblown

Filtragem de 99,90 de
partículas

Com laudo de
eficiência em
Laboratório
aprovado
pela ANVISA

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

EPIDOCTOR Empresa
ribeirãopretana distribuidora
exclusiva das máscaras descar-
táveis Providence
Medical.

R
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Aniversariantes de novembro
Saúde e sucesso profissional. Felicidades!

É o que desejamos aos aniversariantes do mês.

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

Saiba das atividades da sua Associação  - www.apcdrp.com.brRibeirão Preto

01/11

Rodrigo Antonio Mercadante

Silva

03/11

José Carlos P. Amparado

Roberta Mara Fernandes da Silva

Nunes

04/11

Carlos César Carnassa

 Fernanda Vicioni Marques

Guilherme Tramonte Pedro

Katia Regina Miyoshi

05/11

Edmar Ricardo Pozzobon

Christovam

Paulo Kroll

06/11

Sérgio Luiz Volpon

07/11

Michelli Menezes Sobreiro

08/11

Albertina Maria de Moura Melo

Kamila Bastos Silva

Solange Aparecida Bordini Perón

11/11

Edvard Fernando Zaparolli

Marcia Pavan Pedroso

Patricia de Padua Ferreira

Chaguri

Ricardo Cantarelli Amprino

Rita de Cássia Maiello

Robson Morais Marques

13/11

Camila Porto Capel

Regina Maura Fernandes

Sabrina de Azevedo Piccinato

16/11

Emanuel Soares de Souza

Lais Karut Medeiros

Eloisa Rodrigues Maffeis

Javaroni

Patrícia Mayo Fernandes

Santana

17/11

Fernando César Franco

Marilia  Andrade Figueiredo de

Oliveira

Thalma Soares Nunes

18/11

Anderson Campioni Jaquinta

José Augusto Gomes Pereira de

Oliveira

Rogério Bombig

Stéphanie Francoi Poole

19/11

Carlos Eduardo Zaparolli

Elaine Cristina Voltolini Pontes

Fernanda Carlos Katafuti

Fernanda Fernandes Carvalho

Rosane Granusso

20/11

Yara Biagiotti

Rafael Marques Monti

Sérgio Augusto Ravelli

21/11

Thales Rosolen

Celso Barcelini Junior

22/11

Joice Camargo da Silva

Mariana de Souza Carneiro

Patricia Dezem Amorim

Patricia Almeida Curyfolo

23/11

Gilson Piantino Silveira

25/11

Danielle Glerean de Carvalho

Daniela Ferreira Kakumu

Caio Zangirolami

27/11

Carmem Maria Ávila Dutra

Marina Helena  Russo

29/11

Renata Guerreiro Nascimbem

Marcia Regina Saran Vezzani

30/11

Flávia Reis de Oliveira Lutti

Joseane Maria Dias B. Mantov
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Confeccionamos
Estofados
Todas as marcas
 à base troca.

Estofados odontológicos em
Poliuretano expandido,
revestido em PVCron
Laminado sem costuras.

Tel/fax: (16) 3626 2582
Rua Santos nº 201

CEP 14075-060 - Ribeirão Preto - SP

vendas@stylustapecaria.com.br

www.stylustapecaria.com.br

A Implant Center Dentistas Associados foi ide-

alizada para atender  na área de implantodon-

tia os clientes de nossos dentistas associados,

tanto na área cirúrgica como na protética. Se

você cirurgiao dentista, de outras especialida-

des, 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.
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