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Seja bem vindo!

2022
Que em 2022
a saúde prevaleça.
O amor e a amizade
se multiplique
em muitos encontros.
Que revigorados
na fé, determinação
e leveza façamos
de 2022 o ano
da superação!
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Destaque de capa para a tão desejada
valorização da saúde bucal e do sorriso,
com a jovem Gabriela Nogueira.

Eis que chega dezembro. Para muitos, é tempo de agilizar o trabalho
para concluir cursos e os
tratamentos dos pacientes. Dezembro nos traz
também a expectativa
das festividades de final
de ano, tempo de muitas confraternizações,
férias, viagens, convívio
com a família.
Aqui começamos, depois de 2
anos sem realizar os eventos sociais, fizemos uma confraternização
para nossos funcionários e alguns
poucos convidados. Em 2022 esperamos poder voltar a realizar nossas
tradicionais festas sociais voltadas
para a comunidade odontológica em
geral.
Final de ano é tempo também de
ir delineando os projetos para 2022,
decidindo como melhorar a participação no mercado e traçar metas. É
importante esse planejamento para
alçarmos voos mais altos.
O ano de 2022 promete, com o
avanço da vacinação e a população
valorizando muito mais a saúde e as
ações para preservá-la, termos convicção, dias melhores virão. O que
não vai faltar é vontade de realizar
e com isso a tendência é de melhora também na economia.
Aqui na APCD-RIBEIRÃO estamos
estruturando esse planejamento e
haverá muitas novidades!

Dentro de nossa dinâmica anual já convencional, já estamos divulgando e fazendo inscrições para os Cursos, a
maioria deles com início
no primeiro trimestre.
Consulte o cronograma,
programe o seu curso e
faça sua reserva. As vagas são limitadas.
Para nós Cirurgiões-Dentistas o
ano começa com o estímulo do CIOSP, presencial e de casa nova, no
Anhembi. Serão muitos cursos, Feira Comercial, mais que nunca, com
muitas novidades, muitas palestras
e demonstrações nos estandes. É
tudo o que precisamos para começar bem 2022.
Esse é só o começo, no decorrer
do ano, muitos outros eventos são
tradicionalmente promovidos pela
APCD, tanto a central quanto a Regional, sempre com foco no seu
crescimento profissional CirurgiãoDentista.
Se depender de nós, vamos continuar juntos promovendo saúde
bucal e liberdade para sorrir.
Com muito otimismo e fé continuemos caminhando e crescendo
juntos. Um santo Natal e um ano
novo cheio de realizações.
Regis Peporini
presidente da APCD-RP
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O CIOSP presencial está de volta e de casa nova! Será no anhembi,
de 26 a 29 de Janeiro de 2022. Inscrições gratuitas abertas.
A Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas (APCD) promove
anualmente o Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo
(CIOSP), há mais de 60 anos. O evento, que está hoje em sua 39ª edição, traduz as inovações do mercado odontológico e aperfeiçoamento profissional de forma criativa,
produtiva e inovadora.
Sendo o primeiro grande evento do ano, o CIOSP põe em prática
pilares importantes na formação
dos profissionais da área, e traz
grandes nomes do setor e marcas
do mercado para apresentar tecnologia de ponta, excelência científica e experiências transformadoras.
O evento será realizado no Complexo de Eventos Anhembi, localizado na Av. Olavo Fontoura, 1209 Santana, São Paulo – SP, com estacionamento administrado pelo próprio Anhembi.
INSCRIÇÃO - CRACHÁ -TRASLADO
- Para todos os sócios da APCD/ABCD
a inscrição é gratuita. Para os não
sócios a inscrição é gratuita até o dia
25 de janeiro de 2022, após essa data
será cobrado o valor de R$ 100,00
para Cirurgiões-Dentistas e R$ 50,00
para acadêmicos e auxiliares/técni-

cos (ASB/TSB/TPD).
No 39º CIOSP não haverá a entrega de crachás. Para entrar no
evento, o congressista deverá imprimir o seu comprovante, disponível ao final do processo de inscrição ou em seu perfil no site, e apresentá-lo nos dias do evento.
Em virtude do Decreto Municipal nº 60.488, a apresentação do
comprovante de vacinação e documento com foto será obrigatória durante todos os dias do evento
Traslado – Haverá traslado gratuito saindo próximo à APCD Central e
perto da estação de metrô Portuguesa-Tietê. Dia 25/01/2022 - das 9h
às 18h | De 26 a 29/01/2022 - das 8h
às 22h.ASSOCIE-SE À APCD/ABCD
Aproveite para ter o melhor do
CIOSP e seja um associado
A Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas, promotora do CIOSP
desde 1954, tem atuado diariamente pela valorização da classe odontológica, além de organizar o congresso com compromisso e responsabilidade, trazendo conteúdo de
excelência aos congressistas. Seja
um associado APCD/ABCD e aproveite de diversos benefícios e serviços exclusivos.

INFORMAÇÕES
DO 39º CIOSP
• Localização: Complexo

de
Eventos Anhembi - Avenida
Olavo Fontoura, 1209 - Santana, São Paulo
•Data: 26 a 29 de janeiro de
2022.
•Horário: das 10h às 20h.
•Credencial: não esqueça de
imprimir seu comprovante de
inscrição na hora que finalizar
seu cadastro e levá-lo impresso nos dias do evento.
•A sua segurança é nossa
prioridade. Por isso, não se preocupe, o CIOSP adotará todas as
orientações sobre as medidas de
segurança informadas pelo Governo de São Paulo.
•Passaporte da vacina: é obrigatória a apresentação do passaporte da vacina contra a Covid-19 para participar do evento.
• Inscrição: abertas 100% gratuita até 25/01

ASSOCIE-SE À APCD/ABCD
Aproveite para ter o melhor do CIOSP e seja um associado!
A Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas, promotora do CIOSP desde 1954, tem atuado diariamente
pela valorização da classe odontológica, além de organizar o congresso com compromisso e responsabilidade,
trazendo conteúdo de excelência aos congressistas. Seja um associado APCD/ABCD e aproveite de diversos
benefícios e serviços exclusivos. Em Ribeirão Preto ligue (16) 3630 011. Informe-se! Seja APCD.
4
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APCD-RIBEIRÃO NO CIOSP.
MAIS UMA CARAVANA.
Diretores e professores buscam conhecer de perto novas tecnologias e produtos para compartilhar com alunos. E para facilitar a visita do associados à FIOSP, mais uma vez, promove a Caravana
APCD-RP, um bate e volta no dia 29/2022, sábado.
Todo ano a APCD-Ribeirão Preto
se faz presente no Congresso Internacional de Odontologia, seja através de membros da diretoria e professores da EAP, seja promovendo
a Caravana e levando associados.
Em 2022, além dos professores,
estarão participando do 390 CIOSP,
o presidente Dr. Regis Peporini e o
diretor tesoureiro Dr. Artur Martini. Com objetivos comuns todos
vão ver de perto as novidades, compartilhar experiencias e interagir
com a classe e, sempre que possível, adquirir e incorporar novos conhecimentos e tecnologias.
De acordo com Regis Peporini é
a grandiosidade do CIOSP, o entusiasmo e reciprocidade dos associados, profissionais comprometidos
com os avanços da ciência, que
motiva a associação a manter a Caravana APCD-RP para o Congresso,
há quase 20 anos.
"Conhecer as inovações e avanços faz parte da nossa proposta
como diretores da Regional, para
isso todo ano participamos do CIOSP. Por outro lado, com a Caravana queremos estimular e facilitar a
ida dos associados ao Congresso",
frisa o presidente da APCD-Ribeirão P.reto
Regis Peporini deixa o convite
aos associados para participarem.
"Se seu interesse é visitar a Feira
Comercial, conhecer lançamentos e
trocar energias com a classe, a nossa Caravana ao CIOSP é uma ótima
opção. Faça já sua reserva", frisa
Revista APCD Ribeirão - Dezembro 2021

Regis Peporini e Artur Martini visitando estande
de indústrias parceiras no CIOSP presencial anterior.

“Se seu interesse é
visitar a Feira
Comercial, a nossa
Caravana ao CIOSP é
uma ótima opção.
Faça já sua reserva ”,
Regis Peporini
Regis Peporini
Já Artur Martini destaca ser o CIOSP imperdível.
"Como profissionais da Odontologia, uma ciência em constante evolução, poder participar do CIOSP, um
dos maiores congressos do mundo,
é um privilégio. Ali todas as especialidades são contempladas, sempre
demonstrando em cursos e exposi-

“Como profissionais da
Odontologia, poder
participar do CIOSP,
um dos maiores congressos do mundo, é
um privilégio! Voltamos revigorados”
Artur Martini
ção de produtos os maiores avanços, voltamos revigorados", diz ele.
Segundo ele, o CIOSP tem motivado os profissionais de Odontologia a se superarem, sendo cada vez
melhor, isso resulta na prática de
uma Odontologia de excelência.
"Quem ganha é a população que
pode contar com tecnologia de última geração.", frisa Martini
5
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VAI FAZER PUBLICIDADE?
Para estar legal, faça o marketing dentro das determinações do
Código de Ética Odontológica e demais legislações.
Para uma sala lotada de cirurgiões-dentistas e acadêmicos, a professora Isamara Cavalcanti, especialista
em Odontologia Legal, proferiu palestra sobre "publicidade" em Odontologia, em especial as postagens em
redes sociais. A Profa. Dra. Isamara Cavalcanti é especialista e mestre em Odontologia Legal e Deontologia
pela FOP/UNICAMP e Doutora em Ciências pela FMRPUSP, além disso é Profa. da Graduação em Odontologia
Faculdade Estácio Rib. Preto e nos cursos de especializações da APCD-RP.
De acordo com a especialista, para estar bem informado é preciso saber que o parâmetro para uma publicidade vai muito além do Código de Ética Odontológico, existe uma hierarquia de Leis para isso: a Constituição é a nossa legislação primária a qual devemos seguir, em seguida temos Leis Complementares, Leis Ordinárias, Medidas Provisórias, entre outras, além do
próprio Código de Ética Odontológico.
Segundo o Código de Ética Odontológico, o Cirurgião-Dentista pode fazer divulgação em qualquer veículo de comunicação, inclusive na Internet, entretanto
possui algumas ressalvas, não podendo publicar qualquer situação. Entre as proibições ao Cirurgião-Dentista: não divulgar técnicas não comprovadas cientificamente, não pode mostrar na publicação material e instrumental, e nem usar termos que configure concorrência desleal ou mercantilismo da profissão. Sobre o
famoso "antes e depois", somente o próprio profissional pode publicar tais imagens, com aviso de diagnóstico e conclusão do caso, ficando proibida qualquer
imagem, seja fotografias ou vídeos do transcorrer do

procedimento, além disso clínicas não podem utilizar
nenhum desses artifícios de propaganda.
O Cirurgião-Dentista deve colocar em todas as suas
publicações: nome, número do CRO, com a sua jurisdição e nome da profissão, sendo estes itens obrigatórios. Não pode divulgar preços e/ou formas de pagamento, promoções, e nem oferecer benefícios ou qualquer
tipo de premiação, também é vetado o uso de qualquer tipo de palavra de autopromoção, por caracterizar concorrência desleal. Acrescentou ainda, ser necessário cuidar dos dados dos pacientes conforme determina a Lei de Proteção Geral de Dados (LGPD), uma
lei relativamente nova onde todos os profissionais terão que adequar seus consultórios a ela.
"Estará cometendo infração também se prometer
ou induzir a uma promessa de resultado. Assim como
não pode oferecer barganha gratuita ou prêmio pela
utilização dos serviços, ou outra forma que possa configurar aliciamento de cliente.", alerta Dra. Isamara.
Além da Legislação sobre a publicidade em geral, focou nas muitas infrações encontradas em postagens nas
redes sociais, especialmente no Instagram.
No tocante às ações na Justiça sobre questionamentos quanto aos procedimentos alertou para a importância do prontuário, a documentação integral do paciente que será utilizada como prova e salientou que,
quanto mais completo o prontuário, melhor será a defesa quando necessária, lembrando que existem vários documentos essenciais que devem compor o prontuário do paciente e que irão dar uma segurança jurídica ao profissional.

A palestrante Isamara Cavalcanti, o diretor Artur Martini, Nicole Bettiol coordenadora da Quarta Científica e CDs participantes.
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HANDS ON
Pro Taper Gold é
apresentado no curso
de Endodontia
David Silva da Dentspy Sirona, foi
recepcionado por Artur Martini – diretor
da APCD-RP e por Dr. Brufato Ferraz, prof.
da equipe de Endodontia da APCD-RP.
Foi realizado no dia 24 de novembro, Hands On para
apresentação do Pro Taper Gold da Dentsply Sirona para
cirurgiões-dentistas alunos do Curso de Aperfeiçoamento em Endodontia da EAP da APCD Ribeirão Preto.
David Silva da Dentspy Sirona, que foi recepcionado
por Artur Martini - diretor da APCD-RP e por Dr. Brufato
Ferraz, apresentou equipamento para experimentos de
professores e CDs alunos durante o Hands On.
Segundo ele, o Pro Taper Gold permite a aplicação da
técnica já consagrada, porém com maior flexibilidade. O sistema é composto de limas de instrumentação e acabamento com design igual da universal, porém 24% mais flexível e
duas vezes mais resistente, facilitando a finalização durante
a desafiadora instrumentação da região apical.
Para Artur Martini essas ações são de suma importância para manter atualização dos profissionais. "É fundamental estarmos acompanhando a evolução de técnicas, produtos e equipamentos para disponibilizar para
nossos pacientes o melhor tratamento", ressaltou Artur
Martini.
"É sempre bom conhecer os lançamentos, novos recursos existentes no mercado e os Hands On são muito
bem vindos para isso, é o caso do Sistema Pro Taper
Gold", frisou Brutato Ferraz.
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CURSO DE ENDODONTIA
COM ÊNFASE EM ROTATÓRIOS
Com ênfase em Rotatórios o curso de Endontia
da EAP-APCD Ribeirão Preto é realizado semestralmente. A especialidade, escolha de muitos
cirurgiões-dentistas, formou diversas turmas. Um
programa sempre atualizado, a priorização das
horas aulas clínicas e o prestígio dos professores, são alguns dos diferenciais do Curso de Aperfeiçoamento em Endodontia. Nova turma está
sendo montada, vagas limitadas (24 alunos)
O curso é ministrado pelo Prof. Dr. José Antônio Brufato Ferraz e equipe, além dos professores convidados. A duração é cinco meses, às quartas – feiras, semanalmente, no horário das 18 às
22 horas.
De acordo com os professores o objetivo é
atualizar o profissional clínico, visando o seu aprimoramento para solucionar, de forma rápida e
eficiente, a terapêutica endodôntica de rotina,
habilitando-o a fazer tratamento de canais.
Maiores informações: fone (16) 3630 0711.
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MUITAS RAZÕES PARA COMEMORAR
Depois de 2 anos sem confraternizações, APCD-Ribeirão faz
churrasco de confraternização para funcionários.
A APCD-Ribeirão Preto
realizou no dia 4 de Dezembro, na sede da Associação
na Av. do Café, 1080, um
churrasco de confraternização para funcionários da associação, com a presença
do presidente Regis Peporini, do tesoureiro Artur Martini, a gerente Ângela Sanches e alguns professores.
“Agradeço a todos pela
presença e em especial aos
funcionários pelo empenho
feito para coroar de sucesso as nossas iniciativas, pelo
espírito de equipe, por vestirem a camisa da APCD-RiRegis , Artur, profs Borin, Mario , Raul, Angela e funcionários da APCD-RP.
beirão Preto”, disse Regis
Peporini.
Agradeço a todos pela presença
“Comemorar mais um ano de realizações é sempre muito bom e hoje muito mais, depois desafios
e em especial aos funcionários
enfrentados nestes 2 anos, que ficarão marcados
pelo empenho feito para coroar de
em nossa História, mostrando a nossa capacidade
de de superação”, pontua Artur Martini.
sucesso as nossas iniciativas, pelo
A gerente Ângela Sanches fez um brinde às
espírito de equipe, por vestirem a
conquistas de cada um dos presentes e da própria
APCD Ribeirão feitas no último ano. “O sentimencamisa da APCD-Ribeirão Preto
to é de gratidão por tudo”, frisa ela.

Regis Peporini

Com GRATIDÃO pela vida, pelo convívio, pelas conquistas,
vivamos um SANTO NATAL e, com ESPERANÇA RENOVADA,
caminhemos com FÉ rumo a 2022.
Ribeirão Preto
A APCD Ribeirão Preto comunica a todos que estará de recesso
de 20 de dezembro/2021 a 8 de janeiro /20222.
8
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ORIENTE SEU PACIENTE
O MAU HÁLITO é transmitido pelo beijo?
Saiba se a halitose está relacionada com o amor
Beijar na boca é uma das melhores e mais comuns expressões do
amor e da cumplicidade. No entanto, por envolver partes do corpo humano suscetíveis à propagação de
doenças, é importante que os parceiros estejam atentos à saúde do
outro. Um dos problemas de saúde
que é muito discutido se pode ou
não ser transmitido através do beijo, é com relação ao mau hálito.
Segundo a presidente da Associação Brasileira de Halitose, a Dra.
Cláudia Gobor, “30% da população
sofre com mau hálito. Isso significa
que, embora o cheiro seja desagradável, é muito comum que, no decorrer da sua vida você encontre algum parceiro com essa condição”.
Todavia, apesar disso, o mau hálito
é uma condição extremamente desagradável tanto para o seu porta-
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dor, quanto para as pessoas que
convivem com o mesmo.
No que se refere ao beijo, a dentista explica que “por envolver questões ligadas às próprias bactérias já
existentes na boca do indivíduo, o
mau hálito não pode ser transmitido pela saliva. Ele, portanto, é somente tido quando ocorre um aumento das bactérias bucais que causam o mau cheiro, que podem sofrer esse crescimento por diversos
fatores”.
É importante lembrar que o mau
hálito é um forte indicador de questões essenciais da nossa saúde. Isso
porque, embora uma das maiores
causas seja a má higienização bucal,
ele também pode estar relacionado ao estresse, problemas bucais
como gengivite e periodontite e
problemas sistêmicos como infec-

ções renais e diabetes.
Para finalizar, a especialista pelo
MEC em halitose alerta que “além
da escovação bucal e da higiene diária necessária, o mau hálito é uma
condição que tem tratamento. Por
isso, atualmente não é mais necessário viver com esse tipo de desconforto. Consultar um profissional
que entende do assunto, é essencial para se ter uma boa qualidade
de vida”.
Fonte : Dra. Cláudia Christianne Gobor
Cirurgiã Dentista especialista pelo MEC no
tratamento da Halitose. Ex-Presidente da
Associação Brasileira de Halitose e Atual Conselheira Consultiva website: https://
www.bomhalitocuritiba.com.br/
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SE DEPENDER DA APCD, HAVERÁ MUITO
MAIS LIBERDADE PARA SORRIR
Em 2022 seguirá colocando ao alcance do cirurgião-dentista os avanços da ciência

SAIBA QUAIS CURSOS
ESTÃO RESERVANDO
VAGAS NA EAP
DA APCD RIBEIRÃO
CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO
Curso de Cirurgia Bucomaxilofacial com o prof. Dr. Jorge Liporaci
e equipe.

Se depender da APCD, dos pequisadores e daqueles que investem em tecnologia, você CirurgiãoDentista será sempre um profissional a frente se seu tempo. Estar a
um passo a frente, no quesito biossegurança principalmente, foi o
que permitiu aos profissionais de
Odontologia continuar atendendo
as urgências e emergências no período mais critico da Pandemia. O
Congresso Internacional de Odontologia é a maior demonstração da
riqueza de recursos inovadores
apresentados todo ano, uma diversidade de lançamentos em produtos, materiais e equipamentos.
Uma realidade estimulante para
todos os profissionais de todas as
especialidades da Odontologia continuar a promovendo a saúde bucal
da população e a tão desejada liberdade para sorrir.
EDUCAÇÃO CONTINUADA
A APCD Ribeirão Preto, com esse
objetivo, segue investindo na educação continuada, disseminando conhecimentos, técnicas e apresentando novos conceitos e propostas
de tratamentos , científicamente
comprovados.
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Em 2022 seguirá promovendo
cursos, palestras, hands On e simpósios. A partir de fevereiro até
abril tem início a edição de 2022 de
vários cursos aperfeiçoamento: Cirurgia Bucomaxilofacial, Cirurgia
Oral, Dentística Reabilitadora, Endodontia, Ortodontia, Periodontia e
Prótese sobre Implante, além de
um novo: Sedação com Óxido Nitroso. Também montando novas turmas os Cursos de Especialização em
Endodontia, Ortodontia e Implantodontia.
De acordo com Dr. Regis Peporini – pres.da APCD-Ribeirão Preto, a Escola de Aperfeiçoamento
Profissional é o coração da Associação, a forma mais efetiva da
Regional cumprir o seu papel e
disseminar conhecimento. “Através da EAP Dr. Raphael Baldacci
são compartilhadas as inovações
científicas ou tecnológicas, e por
consequência a população tem um
atendimento de excelência em
Odontologia”, frisa ele.
Informações :
www.apcdrp.com.br. Acesse a
Revista da EAP ou cursos.
Inscrições: (16) 3630 0711.

Curso de Cirurgia Oral com o prof.
Dr. José Antonio S. Salomão e
equipe.
Curso de Dentística Reabilitadora Estética com o Prof. Dr. André
Minto e equipe.
Curso de Endodontia com o prof.
Dr. Brufato Ferraz e equipe.
 Curso de Ortodontia Corretiva
com o prof. Borin Neto e equipe.
Curso de Capacitação em Implante Osseointegrados com o prof.
Rafael Faeda e equipe.
 Curso de Prótese sobre Implante com o prof. Ronaldo Figueiredo de Oliveira e equipe.

Curso de Sedação Consciente com equipe de professores especialistas.
CURSOS DE IMERSÃO
CIRURGIA EM ODONTOPEDIATRIA.
LIPO ENZIMÁTICA E ASPIRATIVA DE
PAPADA
MASTER EM TOXINA BOTULÍNICA
FUNCIONAL E PREENCHIMENTOS
OROMANDIBULA.
LIPO ENZIMÁTICA DE PAPADA
Dezembro- 2021 - Revista APCD Ribeirão

CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO
Endodontia, Ortodontia e Implantodontia: Inscrições
abertas para novas turmas de 2022. Vagas Limitadas.
A Escola de Aperfeiçoamento Profissional da APCD-Ribeirão Preto
está montando as turmas para os cursos de Especialização de Endodontia, Ortodontia e Implantodontia - edição 2022. São ministrados
por conceituados professores especialistas, mestres e/ou doutores, com significativa experiência clínica.
O diferencial dos Cursos é a priorização das atividades clínicas,
sempre contemplando os novos avanços. Devido ao alto nível de
aprendizado os cursos de especialização são referenciados pelos
concluintes, hoje especialistas, com indicações para os colegas interessados nas especialidades.
O conteúdo programático completo pode ser conferido no portal da APCD Ribeirão Preto: www.apcdrp.com.br.
ENDODONTIA
O Curso de Especialização em Endodontia é ministrado
pela equipe do prof. Dr. Brufato Ferraz composta por
Prof. Dr. Alexandre Bonini, Prof. Me. Danilo Alessandro
Oliveira , Prof. Dr. Alexandre Latuf Najar e professores
convidados. Realizado mensalmente com duração de
24 meses. Apresenta o que a Endodontia tem de mais
atual, sistemas de preparo radiculares (rotatórios e reciprocantes) e equipamentos (motores, ultrassom, microscópio operatório, etc.).

ORTODONTIA
O Curso de Especialização em Ortodontia é ministrado pela equipe do prof. Dr. Borin Neto composta por
Prof. Me. Raul Antônio Pinto Neto. Prof. Me. Mario Lânia de Araújo e profs convidados. Mensal, 36 meses.
Apresenta as técnicas de arco contínuo (straight-wire)
e aparelhos auto-ligados, com recursos das técnicas segmentadas (Drs. Nanda; Ricketts), com dispositivos auxiliares, como miniimplantes e/ou miniplacas, aparelhos ortopédicos funcionais e aligners com recursos 3D.

Revista APCD Ribeirão - Dezembro 2021

IMPLANTODONTIA
Especialização implantodontia. Ministradores: Profs Dr.
Jorge Liporaci, Dr. Rafael Faeda e Dr. Maurício Provinciatti e profs. convidados. 24 meses. Inicio em abril 2022.
Mensal, quinta e sexta - 8 as 18 h. Tópicos principais:
planejamento cirúrgico protético, técnica reconstrutiva com e enxertos e biomaterial, implantes e todos os
tipos de prótese sobre implante, fluxo digital.
Mais informações: jorgeliporaci@hotmail.com
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Aperfeiçoamento
Ribeirão Preto

Ministradores

André Minto

Graciela Mazzei

José Antº Salomão Ricardo Sesco

Flávia Suaid

Mauricio

Ronaldo

CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO
CURSOS CLÍNICOS E CURSOS CIRÚRGICOS
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 horas aula.

Teórico-Cirúrgico
Ministradores: Prof. Dr. Jorge Liporaci Jr e
equipe. Duração: 100 hs aulas. Quinzenalmente, ás segundas-feiras. Horário:
das 17:30 às 22:30 h.

ENDODONTIA CLÍNICA
COM ÊNFASE EM ROTATÓRIOS

CIRURGIA ORAL E
ANESTESIOLOGIA

Teorico - clínico
Ministradores: Prof. Dr. José Antonio
Brufato Ferraz e equipe. Duração: 5 Meses.
Realização: semanalmente,
às quartas-feiras. Horário: 18 às 22h.

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.

ORTODONTIA CORRETIVA FIXA

CAPACITAÇÃO EM IMPLANTES
OSSEOINTEGRÁVEIS

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 :
Gustavo

Suleima Alves

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
Brufato Ferraz

Bruna Tonin
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Livia Fiorin

Juliana Barchelli

Teórico, Clínico e Laboratorial
Prof. Gustavo Nogueira. Ministradores:
Profa. Dra. Suleima do Vale Alves e Profa.
Lívia Fiorin, Juliana Barchelli Pinheiro e
Bruna Honório Tonin. Duração: 10
meses.Realização: quinzenal aos sábados,
das 8h às 12 h e das 14 às 18h.

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

HABILITAÇÃO EM SEDAÇÃO
INALATÓRIA COM ÓXIDO
NITROSO E OXIGÊNIO
Teórico, Clínico e Laboratorial
ministradores: Prof. Prof. Dr. Ricardo
de Toledo Cesco e Professora Convidada
Profa. Dra. Carolina Paes Torres Mantovani.
Duração: 4 módulos, 5 meses. Periodicidade: mensal- quinta, sexta e sábado,

IMERSÃO - CIRURGIA EM
ODONTOPEDIATRIA
Teórico, praticante e Demonstrativo
Ministradores: Prof. Dr. Marcelo Rodrigues
Azenha (coordenador) e profs convidados:
Dra Maria Cristina Borsato e Dra, carolina
Paes Torres Mantovani. Dias 18 e 19 de março. Duração: 10 hs. Sexta e sábado.

LIPO ENZIMÁTICA E ASPIRATIVA DE PAPADA . MASTER EM TOXINA BOTULÍNICA
FUNCIONAL E PREENCHIMENTOS OROMANDIBULARES. Datas: a definir.
Dezembro- 2021 - Revista APCD Ribeirão

APCD-Ribeirão Preto Av. do Café 1080. Vila Amelia. (16) 3630 0711.

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

Brufato Ferraz

Alexandre Bonini

Alexandre L. Najar

Danilo Oliveira

PÓS-GRADUAÇÃO EM

HARMONIZAÇÃO OROFACIAL
Ministradores: Prof. Dr Levy Nunes e equipe;
Profa Nicole Bettiol, Profa Dra. Isamara Cavalvanti..
FREQUÊNCIA: mensal - Duração: 18 meses.
Levy Nunes

Nicole Bettiol

Isamara Cavalcanti

Carolina Faccini

PÓS-GRADUAÇÃO EM

IMPLANTODONTIA
Ministradores: Prof. Dr. Jorge Liporaci e Prof. Dr.
Rafael Faeda e equipe.
FREQUÊNCIA:- Mensal. Duração : 24 meses
Motores e Kits serão fornecidos pelo Curso.
Jorge Liporaci

Rafael Faeda

PÓS-GRADUAÇÃO EM

ORTODONTIA
Ministradores: Prof. Ms.Antonio José Borin Neto;
Prof. Me. Raul Antonio Pinto Neto; Prof. Me. Mario Lânia de
Araújo. FREQUÊNCIA: Mensal. Duração: 36 meses
Borin Neto

Revista APCD Ribeirão - Dezembro 2021

Raul Anto Pinto

Mario Araujo

(16) 3630 0711. www.apcdrp.org.br
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Fundamentos da Oclusão
na Reabilitação Oral
Artigo da equipe de professores do Curso de Reabilitação Oral da EAP da APCD Ribeirão Preto*
Quando nos propomos a trabalhar com Reabilitação Oral
em seus diferentes âmbitos, devemos ter em mente alguns
conceitos muito importantes. Um deles é que saúde não significa apenas a ausência de doença, mas também um bem estar
somático, psíquico e social em harmonia no meio em que vive
(Fernandes Neto, A.J., et al. Univ. Fed. Uberlândia – 2005).
É importante que os profissionais que trabalhem com pacientes que apresentam perdas dentárias, sejam elas unitárias
ou múltiplas, compreendam que estes pacientes também sofrem com as consequências das desordens do Aparelho Estomatognático e estruturas relacionadas (Fernandes Neto, A.J.,
et al. Univ. Fed. Uberlândia – 2005).
É preciso levar em consideração que os fatores somáticos,
psíquicos e sociais podem também estar alterados nestes pacientes com perdas dentárias, comprometendo o senso normal de bem estar. Estes pacientes podem apresentar persistente desconforto na face, cabeça, articulações temporomandibulares, pescoço, estalidos, além de contrações, fadiga muscular, perda da dimensão vertical de oclusão e limitação dos
movimentos mandibulares.
Mesmo com o conhecimento que os profissionais da Odontologia têm sobre essas desordens do Aparelho Estomatognático e suas consequências, uma grande parcela de dentistas
ainda não propõe em reabilitar estes pacientes, talvez pela
falta de segurança na execução dos conceitos de oclusão na
reabilitação oral.
Considerando que as condutas terapêuticas se sustentam
primordialmente na remoção dos fatores etiológicos e no resgate da biologia dos tecidos e fisiologia do Aparelho Estomatognático, não se pode pensar em Reabilitação Oral sem um
profundo conhecimento dos conceitos de oclusão, uma vez
que a partir deles serão definidos a morfologia oclusal necessária para a obtenção de uma relação interdental ideal durante o relacionamento estático e dinâmicos dos maxilares.
Os determinantes da oclusão podem ser divididos basicamente em dois grupos: Determinantes Fixos e Determinantes Variáveis. Os Fixos são determinantes constantes, inalteráveis por intervenções odontológicas (angulação da guia condilar, morfologia da parede mesial da fossa mandibular e distância intercondilar). Já os determinantes variáveis são aqueles que podem ser modificados através de procedimentos
odontológicos (guia anterior, plano oclusal, Curva de Spee e os
trespasses vertical e horizontal), a fim de se obter excelência
estética e funcional no momento da reabilitação oral.
Esses determinantes vão estabelecer a localização exata
dos dentes a serem reabilitados bem como altura de cúspide,

profundidade das fossas, direção dos sulcos e cristas marginais
destes dentes artificiais a serem repostos na cavidade oral. Ao
conhecer a posição estática das cúspides cêntricas superiores
e inferiores, consegue- se estabelecer as trajetórias dos movimentos dessas cúspides sobre o dente antagonista nos movimentos de lateralidade (trabalho e balanceio), bem como no
movimento protrusivo.
É preciso entender também que a função dos guias é proteger os dentes posteriores de estarem recebendo uma carga
contínua durante os movimentos excursivos da mandíbula, e
que isto se dá de maneira diferente em pacientes dentados e
desdentados total ou parcialmente. Basicamente, em pacientes desdentados totais precisamos buscar uma oclusão balanceada bilateralmente, com uma montagem dos dentes artificiais que promova contatos posteriores no movimento de protrusão (montagem do segundo molar em rampa), além da
busca da função em grupo nos movimentos de lateralidade,
enquanto que em pacientes dentados, devemos buscar o oposto a isso, ou seja, desoclusão dos dentes posteriores promovido pela guia canina nos movimentos de lateralidade, bem como
ausência de toque posterior quando na protusão, buscando
conforto e relaxamento muscular.
Assim, sem o conhecimento das guias e dos conceitos básicos em oclusão, é impossível que o profissional desenvolva
qualquer tipo de reabilitação em seu paciente com uma oclusão livre de interferências, ou seja, livre de problemas que
possam acarretar traumas oclusais, tendo as guias de desoclusão papel importantíssimo no planejamento da reabilitação
oral.
Além disso, o conhecimento dos determinantes da morfologia oclusal também é imprescindível na prática diária odontológica, para estabelecer ou restabelecer uma oclusão interativa com o sistema estomatognático do paciente.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
V’ ASH, M.; RAMFJORD, S. Oclusão. Ed. Interamericana, 30
ed., São Paulo, 1984. V’ BASSANTA, A.D.; BASSANTA, D.S. Prótese fixa – atualidades e perspectivas. Ed. Sarvier, São Paulo,
1997.
V’ NUNES, L.J. et al. Oclusão, enceramento e escultura dental. Pancast, São Paulo, 1997. V’ OKESON, J.P. Tratamento das
desordens temporomandibulares e oclusão. Editora Artes Medicas, 40 edição, São Paulo, 2000.
V’ SANTOS JR, J. Oclusão, princípios e conceitos. Ed. Santos.
40 ed., São Paulo, 1996. V’ SHILLINGBURG, H.T. et al. Fundamentos de prótese fixa. Ed. Quintessence, 30 ed, São Paulo, 1998

* Dr. Gustavo Palma Nogueira - especialista em Dentística e Endodontia; Profa. Dra. Bruna Honório Tonin - especialista
em Prótese Dentária. Mestra e doutora em Reabilitação Oral ; Profa. Dra. Juliana Barchelli Pinheiro Lourenço - mestra
e doutora em Reabilitação Oral; Profa. Dra. Lívia Fiorin especialista, mestra e doutoranda em Reabilitação Oral ;
Profa. Dra. Suleima Alves do Vale - especialista em Implantodontia, mestra e doutora em Reabilitação Oral.
14

Dezembro- 2021 - Revista APCD Ribeirão

S.I.N. importa novas máquinas
investe mais de R$ 20 milhões
Movimento da empresa segue tendência do mercado brasileiro, que se
mostra aquecido no segmento de importação de equipamentos
Dados recentes divulgados pela
Abimaq (Associação Brasileira da
Indústria de Máquinas e Equipamentos) revelam: a importação de
máquinas teve crescimento considerável no Brasil. Em comparação
com agosto do ano passado, houve
aumento de 44,7%. No acumulado
deste ano, o crescimento foi de
18,4% em relação ao mesmo período de 2020.
Entre as principais origens das
importações atualmente, estão países como a China (25,2% do total
de compras), Estados Unidos
(18,3%) e Alemanha (13,2%). Já com
relação aos setores com maior aumento nas importações de máquinas e equipamentos no período,
destacaram-se: logística e construção civil (51,8%), indústria de transformação (36,7%) e setor fabricante de bens de consumo não duráveis (35,2%).
A S.I.N. Implant System, uma das
líderes mundiais na fabricação de
implantes dentários, está inserida
neste contexto. Para sua nova unidade fabril que está sendo construída na capital paulista, a empresa

está importando, até o final de 2021,
18 máquinas de alta tecnologia, do
Japão e da Alemanha.
“Estas aquisições fazem parte de
um plano de compra de mais de 60
novas unidades nos próximos três
anos”, diz Felipe Leonard, CEO da
S.I.N. Implant System.
“Estes investimentos em máquinas importadas vão viabilizar o forte crescimento da empresa no mercado nacional, bem como sua expansão global, que segue em forte
aceleração. Até 2024, a S.I.N. espera aumentar em dez vezes suas ex-

portações”, conclui.
Fundada pelo
Dr. Ariel e sua
esposa, Sra. Neide Lenharo, em
2003, a S.I.N. Implant System é
uma empresa
brasileira. Atualmente, está presente em 20 países pelo globo.
Com o passar
dos anos e a solidez do negócio, a S.I.N. só tem motivos para comemorar: estima fechar
2021 com um crescimento de 70% a
80%. E não só: ainda ao final deste
ano, a organização será duas vezes e
meia maior do que há cinco anos.
S.I.N. Implant System: referência mundial em produtos para implantes dentários, a S.I.N Implant
System tem DNA brasileiro e está
no mercado desde 2003. Hoje, seu
parque fabril de última geração entrega mais de 5 milhões de produtos acabados todos os anos, com
presença em 20 países.

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
Revista APCD Ribeirão - Dezembro 2021

3635 6320
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É TEMPO DE AGRADECER
“Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo
para todo o propósito debaixo do céu.” (Eclesiastes 3:1)
Embora tenhamos vivido tempos atípicos, muito aplicadas. É um feito e tanto para um país continental
desafiadores, decorrentes da Pandemia da Covid-19, como o nosso, que possui uma sólida cultura vacinal e
podemos celebrar a vida. É tempo de agradecer e de dá lições ao mundo neste aspecto.
comemorar!
Os desafios sempre nos fortalecem quando comA Woson, fundada em 1985 e estabelecida no Brasil batemos o bom combate e, à frente, sempre haverá
em 2017, com expertise em equipamentos de biosse- melhores dias e futuro mais promissor. Não seremos a
gurança, tem contribuído com os protocolos de contro- mesma sociedade quando tivermos debelado complele de infecção em ambientes de tratamento de saúde, tamente a pandemia, estaremos diferentes e serepostura bem acolhida pela Classe Odontológica e ou- mos melhores, provavelmente mais solidários e mais
tros setores da Saúde.
conectados.
É possível detectar hoje uma tomada de consciênAo caminhar de mãos dadas com os profissionais de
cia geral em relação à importância de se ter mais cuida- saúde, todos unidos e compromissados em contribuir
do com a biossegurança em consultórios, clínicas, la- com o combate à infecção, produzindo novas soluções
boratórios, postos de saúde etc. A Woson tem contri- frente aos novos desafios, a Woson ampliou sua visão,
buído com essa tomada de consciência, na medida do ratificou seus valores, reforçou sua convicção de que
possível, ao desenvolver intenso trabalho de geração sua missão é a saúde das pessoas.
de conteúdos qualificados e divulgação no meio médiAprendemos muito na adversidade, principalmenco e odontológico. Informar e educar, com proprieda- te que contribuir com informações qualificadas, além
de, assessorada por profissionais especializados, tem de produtos e soluções ajustados à realidade, era o
sido rotina em suas ações.
melhor caminho a seguir. Temos uma razão social e era
O uso de máscara, o cuidado com as mãos, a restri- preciso fazer jus a esse compromisso. Assim temos
ção aos locais com grandes aglomerações, o trabalho feito, assim temos agido.
de informação da mídia, o crescimento da Tecnologia
Os desafios com as novas variantes – Alfa, Beta,
de Informação, as frentes de trabalho dos profissio- Gama e Delta, mais recentemente a denominada Ôminais da Saúde e correlatos, a convivência com o Novo cron ou B.1.1.529 – continuam, mas estamos mais bem
Coronavírus e as manifestações da Covid-19, as milha- preparados e temos um rumo para seguir em frente.
res de vidas atingidas com a maioria delas salva, o avan- “A coisa mais importante que as pessoas podem fazer
ço em ritmo acelerado da Ciência e novas descobertas, é reduzir o risco de exposição ao vírus e se vacinar cono maior conhecimento da pandemia, o surgimento de tra a COVID-19 com todas as doses necessárias segunvacinas e o avanço na estratégia e processo de imuni- do o esquema de vacinação, continuar usando máscazação, tudo isso contribuiu para o homem ter gran- ras, manter a higiene das mãos, deixar os ambientes
des esperanças de, em 2022, vencer este desafio de bem ventilados quando possível, e, muito importante
magnitude mundial.
neste momento, evitar aglomerações e reduzir ao máO Brasil com 213 milhões de habitantes em 2021, ximo o contato próximo com muitas pessoas, princisegundo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Esta- palmente em espaços fechados.” (OPS - Organização
tística, apresenta dados no final de novembro que nos Panamericana de Saúde e OMS -Organização Mundial
dão conta de que nosso país já vacinou cerca de 160 da Saúde). Essa é nossa trincheira, é assim que, unidos,
milhões de brasileiros com vamos vencer o inimigo comum e restabelecer os caa primeira dose contra a Co- minhos da normalidade.
vid-19, equivalente a mais
Pelos desafios e aprendizagem que se apresentade 75% da população. Já ram, pelo acolhimento de todos os profissionais da Saúimunizou completamente de, sem o qual as conquistas não seriam possíveis, a
cerca de 135 milhões, mais Woson agradece e deseja a todos um Natal santo e fede 63%. No total,
atinge cer- Peixoto
liz e um- Ano
Novo pleno
de prosperidade.
Waldomiro
Consultor
Técnico
Woson
ca de 295 milhões de doses
Há luz à frente. Que 2022 seja bem-vindo!

Waldomiro Peixoto - consultor técnico da Woson

“Woson, praticando saúde .”
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Entre Aspas ...
O conteúdo
do Curso de Reabilitação Oral
da APCD-RP é
muito bom, foi
exatamente o
que eu estava procurando. A didática é excelente, a simplicidade
e a objetividade com que se transmite o conteúdo deixa tudo muito
bem compreendido”.
Cirurgião-dentista Leonardo Pereira

“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 compreensão. Com
muita disposição os professores estão
compartilhando seus conhecimentos e
nos motivando ao aprendizado”.
Cirurgião-dentista Marcelo Lima

cente pela especialidade de Acupuntura na Odontologia
tem sido constatado, no entanto o número de dentistas
acupunturistas no
Brasil ainda é incipiente, totalizando
506, sendo que a grande maioria (315)
está no estado de São Paulo.”

"A prática criteriosa dos procedimentos de biossegurança, o cheirinho
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 ao consultório".

Dra Cristina Borsato - especialista em
Odontopediatria e Acupuntura

Dra Patricia Peixoto - Cirurgiã-Dentista
Especialista em Ortodontia

“ Um interesse cres-
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Aniversariantes de dezembro

Felicidades! Sucesso sempre!
É o que desejamos aos aniversariantes do mês.
01/12
Aparecida de Jesus Pereira
02/12
Celso Bernardo de Souza Filho
Jennifer Cristina Costa
Mariana Dias Corpa Tardelli
03/12
Matheus Eiji Waricoda Shibakura
04/12
Tala Nicolau Khouri
Carolina André Pereira
Elisabete Harumi Yoshikay
05/12
Alexander Almeida D'Antonio
Sebastião Aguiar Azevedo Jr.
Henrique Niero
Rodrigo Dias Villela
Cintia Artiaga Gomes Espin
06/12
André Luis A. de Souza
07/12
Gustavo Garcia de Lelis
08/12
Mario Taba Junior
Jakciel de Almeida Arrais
Luiz Carlos Ferreira Pires
09/12
Marceli Quaranta Lopes
10/12
Joubert Magalhães de Pádua
11/12
Fábio Picoli

12/12
Guaraci Hori de Oliveira
Marco André de Sousa Teixeira
13/12
Giselle de A, Souza Leite
Luiz Carlos Rufins
Luciana Issida Fujinami Nishida
Marina Soave Vicentini
14/12
Reginaldo Ribeiro da Cruz
15/12
Isadora domingues Balduino
16/12
Ariane Moreira Fernanlina
Masiero Marcelino
Danielly Maul da Cunha Moura
Deise Cristina Lins
Marcelo Oliveira Mazzetto
17/12
Ana Carolina Masiero Marcelino
18/12
Paulo Augusto Kroll
Cristiane Aparecida N. Bataglion
Tatiana Tarozzo Palma Serrano
19/12
Cristina A. Imperador Rodrigues
Alves
Cristina Dias Meziara Garcia
Laerte Coutinho de Mattos
Marcelo Oliveira Mazetto
20/12
Artur Rocha Martini

21/12
Vitória Toshiko Nisiyama Touma
22/12
Rui Flávio Marinho Rocha
Marcelo Henrique Tavares
Renato Jonas dos Santos Schiavoni
23/12
Ritchelle Lucio Henrique
24/12
Elisabeth Cristina Pilan Jorge
Paulo Esteves Pinto Faria
Taísa Ribeiro Kusumota
25/12
Thais Miriane Brunca
26/12
Roberto Ferreira Roselino
27/12
Ana Paula Cortes de Oliveira
André Bonolo
Rafael Marquesin Pereira
28/12
Barbara Fuzaro Zambone
Elias Bruno de Araujo
29/12
Elisa de Oliveira Silva Gomes
Maria Paula Oliveira Gomes
Giovanna Morselli Moretto
Ruth Maria Tipaldi
30/12
Isadora Guardia Insaurralde
31/12
Elcimar Bicego Villas Boas
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Av. do Café, 1080 / Vila Amélia (16) 3630 0711
Saiba das atividades da sua Associação - www.apcdrp.com.br
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ORIENTE SEU PACIENTE
AÇUCAR: o grande vilão da boca das crianças

Não é novidade para ninguém
que criança adora chocolates, doces, refrigerantes, entre outros alimentos ricos em açúcar. O problema é o consumo desenfreado deles, aliado à uma má escovação, se
torna o ambiente propício para a
proliferação de cáries, e muitos pais
nem sabem disso.
Exemplo disso é que números
do Ministério da Saúde mostram
que 53,4% das crianças brasileiras
de até cinco anos têm ou já tiveram
cárie. Na opinião do dentista Dr. Luciano Martins, este consumo excessivo de açúcar é um dos grandes responsáveis por este contexto. “Afinal, este elemento serve como uma
espécie de ‘alimento’ para as bactérias cariogênicas, e com a falta de
uma escovação adequada, o ambiente se torna o mais propício possível para isso”. Além disso, o dentista observa: “O açúcar não tem valor
nutricional, mas o exagero dele

essa conduta pode inclusive prejudicar o processo de dentição. Pois a
perda precoce dos dentes de leite
pode causar uma desordem no surgimento dos permanentes, causando problemas oclusais, apinhamento, dentre outros problemas. Somase a isso que a lesão causada pela
cárie pode se prolongar até o germe do dente permanente, afetando ele também”.
Para evitar esta série de transtornos, Dr. Luciano recomenda medidas simples que qualquer família
pode seguir: “Basta ter uma higienização de qualidade, com uso de
creme dental com flúor e do fio dental. Lembre-se de que a escovação
deve ser feita desde que surgir o
primeiro dente do bebê, e explique
a ela que os cuidados devem ser
tomados ao longo de toda sua vida”,
completa.

pode trazer outros problemas, por
exemplo inflamação gengival e proliferação de outras bactérias”.
Um grande erro que as famílias
cometem, lembra Dr. Luciano, é que
muitas famílias pensam que pelo
fato da troca de dentes ocorrer por
volta dos seis anos de idade, não há
problemas em oferecer estes alimentos à criança. “Isso é um grande
erro, E as pessoas não sabem que

O consumo
excessivo de
açúcar e a má
escovação podem
levar ao aparecimento
de cáries. E isso pode
trazer sérios
problemas para a
saúde bucal
das crianças.
Dr. Luciano Martins

Fonte: Dr. Luciano Martins - Especialista em implantodontia. Pós-graduado em Odontologia Estética e Prótese.
Diretor da Personalle Odontologia, clínica odontológica localizada em Cuiabá-MT. Texto e Foto: MF Press Global.
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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
(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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Passar muito tempo no celular pode afetar
a saúde do pescoço, ombros e punhos
Dr. Felipe Carvalho, especialista em medicina regenerativa,
explica danos do excesso de uso dos telefones
A ampliação do uso dos smartphones pode ser percebida em escala global. A popularização das redes sociais e as mudanças na rotina
da vida contemporânea, fizeram com que o telefone celular fosse uma
ferramenta quase indispensável para o dia a dia da maioria das pessoas. De acordo com a pesquisa do App Annie Intelligence, os brasileiros passam, em média, 5,4 horas por dia olhando para a tela do
celular, é o maior consumo diário do mundo.
Porém, o excesso de tempo no mundo virtual tem diversos prejuízos, entre eles está o desenvolvimento de problemas de coluna, pescoço, ombros e punhos, por exemplo. De acordo com o Dr. Felipe Carvalho, ortopedista e especialista em medicina regenerativa, existem
países em que diversas pessoas já são acometidas por doenças relacionadas ao uso do celular como Japão e China.
“Lá, o Estado investe em prevenção, fizeram trabalhos sobre isso e
constataram que, tanto a posição, quanto o tempo que se fica olhando
para a tela do celular e do computador são prejudiciais”, salienta.
De acordo com o especialista, quando um determinado tempo é
atingido, os olhos cansam e há uma tendência de aproximação das
telas, fazendo com que o peso sobre a coluna fique desbalanceado.
“A cada 3 centímetros ou 15 graus, a sua cabeça pode dobrar, triplicar ou quintuplicar de peso. Isso pode dar problemas na coluna, no
ombro e na periescapular”, detalha.
Os principais sintomas são dores nessas regiões, tanto por tração
ligamentar, quanto por contratura muscular. “Isso acaba dando problema na hora de dormir porque há um estímulo de dor e a medida regenerativa mais eficaz é o sono, então é muito importante que seja dada
a atenção necessária para esses problemas”.
De acordo com o Dr. Carvalho, é possível prevenir tais questões
mantendo uma postura reta, de cabeça ereta, de forma que o meio da
tela fique na altura dos olhos. “
Quando você está em um aparelho,
melhore sua posição e preste atenção nos
seus hábitos. Pode parecer algo pequeno, mas, se você não mudar, você não vai
melhorar”, aconselha.
Fonte: Dr. Felipe Carvalho
Dr. Luiz Felipe Carvalho é ortopedista especialista em coluna vertebral e medicina regenerativa. É diplomado pela Academia Americana de
Medicina Regenerativa (AABRM), e pelo grupo
Latino Americano ORTHOREGEN. Atualmente, o
médico trabalha para o time ucraniano Ucsa. (Assessoria de Imprensa MF Press Global.)
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“A cada 3 centímetros ou
15 graus, a sua cabeça
pode dobrar, triplicar ou
quintuplicar de peso. Isso
pode dar problemas na
coluna, no ombro e na periescapular”

“Quando você está em
um aparelho, melhore sua
posição e preste atenção
nos seus hábitos. Pode
parecer algo pequeno,
mas, se você não mudar,
você não vai melhorar.”
Dr. Felipe Carvalho
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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.
Atacado e varejo
Estofados odontológicos em
Poliuretano expandido,
revestido em PVCron
Laminado sem costuras.

Tel/fax: (16)

3626 2582

Rua Santos nº 201
CEP 14075-060 - Ribeirão Preto - SP
vendas@stylustapecaria.com.br
www.stylustapecaria.com.br
Revista APCD Ribeirão - Dezembro 2021

25

26

Dezembro- 2021 - Revista APCD Ribeirão

