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Odontologia, ávidos por conhecer
novas tecnologias e descobertas científicas, de reencontrar os amigos
e interagir com a classe.
Como em todos os anos anteriores lá estaremos visitando a Feira,
participando dos encontros, pales-

tras e cursos, com
olhar atento as novidades para colocar
ao alcance da classe
na Regional. Se puder, participe! Sempre vale a pena! São
tantas inovações científicas e tecnológicas, que voltamos
fortalecidos e preparados para perseguir as metas e
concretizar nossos
projetos.
Janeiro é mês de, para quem
ainda não fez, planejar o ano: definir metas, definir investimentos
particular e profissionalmente, seja
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para aumentar os recursos poupados. É tempo de voltar um olhar
atento para os meios de promover
o nosso progresso e a tão almejada
realização.
Nós da diretoria da APCD Ribeirão Preto desejamos que 2022 seja
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todos, e o principal, com muita SAÚDE, para que possamos em muitos
encontros trocar energias, experiências e vivenciarmos momentos
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RETROSPECTIVA 2021
Os desafios inspiraram e os resultados foram os melhores.
Em 2021, apesar dos desafios impostos pela Covid 19, na APCD-Ribeirão muitas realizações. A Escola de Aperfeiçoamento Profissional, nos abres
e fecha, com o avanço da vacinação, quando das
atividades presenciais permitidas movimentou a
associação com diversos cursos, palestras, Hands
On, além de muitas reuniões de diretoria e da EAP
para definir ações preventivas em tempo de Pandemia e atividades em prol da classe e da Odontologia.
JANEIRO 2021
CROSP LANÇA E-BOOK - Melhores práticas na publicidade odontológica. material de apoio, esclarece pontos relacionados à publicidade e comunicação na odontologia
CRONOGRAMA DE CURSOS É LANÇADO – EAP mantém ritmo para terminar cursos iniciados em 2020 em
tempo de Pandemia. Abre inscrições para alguns cursos de aperfeiçoamento
FEVEREIRO DE 2021
PROFISSIONAIS DE SAÚDE RECEBEM VACINA - Profissionais de saúde recebem 1ª dose da vacina CoronaVac, no Centro Médico e na AORP. Fila enorme de profissionais de várias categorias para receber as suas doses de esperança.
ENTREVISTA COM MARCOS CAPEZ - o presidente do
CROSP descreve as muitas ações do Conselho em tempo de Pandemia.
MARÇO DE 2021
MÊS DA MULHER - A APCD-Ribeirão homenageia as
cirurgiãs Dentistas destaque de Capa falando sobre a
presença marcante das na Odontologia. Mulheres de
garra contam um pouco história: Marlei Seccani, Graciela Mazzei (CDs) e Lucinéia Leite de Rezende Martinelli (TPD).
2ª DOSE DA CORONAVAC - Profissionais de saúde receberam a segunda dose da vacina CoronaVac, nos dias
25 e 26 de fevereiro, na Recreativa e na AORP.
“Estamos vendo todos trabalhando com dedicação,
mais que isso com amor, porque sabem que estamos
participando de um momento histórico, importantíssimo para ganhar essa batalha, nesta luta contra o coronavirus”, disse Dr. Sandro Scarpelini - secretário da Saúde de Ribeirão Preto.
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RETROSPECTIVA 2021
Dia mundial de saúde bucal, Dia das mães, Informe do CROSP
ABRIL DE 2021
DIA MUNDIAL DA SAÚDE - Ações para valorização da
saúde bucal. É comemorado dia 20 de março. APCDRibeirão chama a atenção para o lema definido pela
Federação Dentária Internacional (FDI) para o Dia Mundial da Saúde Bucal no período de 2021 a 2023 é: “Tenha
orgulho da sua boca”. Com este apelo, a FDI espera
motivar as pessoas a valorizar e cuidar das suas bocas.
Dr. Regis Peporini – pres. Da APCD-RP alertou para a
necessidade de conscientizar a todos que a saúde bucal está ligada diretamente à saúde geral, podendo,
inclusive, trazer complicações com doenças sistêmicas.
Dr. Artur Martini- chefe da Divisão Odontológica da
Secretaria da Saúde de Ribeirão Preto enfatizou que
todo brasileiro pode receber assistência odontológica
gratuita pelo SUS. Para isso, as UBS contam com equipes de Saúde Bucal.
MAIO DE 2021
DIA DAS MÃES – a APCD Ribeirão Preto homenageia
SUPER MÃES que superam os limites, cuidam dos filhos, são exímias profissionais, exemplos de superação. Homenagem especial feita através do depoimento das Cirurgiãs-dentistas Cristiane Aparecida Nogueira Bataglion, Cátia Janjácomo Martini, Kelli Marques
Paiva, Rejane Barbiere Marques e a auxiliar e técnica
em saúde bucal, Lady Laura Reis Alves Ferreira.
Entre elas um consenso: “Ser mãe é algo de grandioso, transforma, faz crescer; os filhos dão a motivação
para ser cada vez melhor”.
INFORME DO CROSP - Um relato sobre as ações do
CROSP em prol da vacinação dos Cirurgiões-Dentistas
junto às autoridades estaduais e municipais em todo
estado de São Paulo.
JUNHO DE 2021
HARMONIZAÇÃO OROFACIAL EM ALTA - A Harmonização Oro Facial mesmo com a pandemia continua sendo procurada. Destaque para as motivações para isso,
enfatizando que na Odontologia a estética e função
caminham de mãos dadas, exigindo uma atuação multidisciplinar. Para atender a demanda de mercado, a
APCD Ribeirão Preto abre inscrições para a 2ª turma.
FORMADA TURMA DE CAPACITAÇÃO EM IMPLANTES
COM 100 % APROVAÇÃO - Formada a turma iniciada
em 2020, no Curso de Aperfeiçoamento de Capacitação em Implantes.Todos os alunos agradecendo pelo
aprendizado.
Revista APCD Ribeirão - Janeiro 2022
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RETROSPECTIVA 2021
Entrevistas, homenagens, artigos, destaques das especialidades.
JULHO DE 2021
LENTES DE CONTATO E O ARTIGO DO PROF. ANDRE
MINTO. Destaque de capara as lentes “nada mais são
do que facetas de pequena espessura (entre 0,2 e 0,5
milímetros”. segundo ele, o termo “lentes de contato”
foi cunhado porque, dada à pequena espessura, elas
são extremamente translúcidas.
ENTREVISTA COM ARTUR MARTINI – CHEFE DA DIVISÃO ODONTOLÓGICA - Discorreu sobre o atendimento odontológico em Ribeirão Preto. Martini destacou o
significativo trabalho dos profissionais de Odontologia no tempo de Pandemia: vacinação, o atendimento
das urgências e emergências e das equipes de Saúde
da Família (ESF)
AGOSTO DE 2021
FORMADA 1ª TURMA DE ESPECIALISTAS DO CURSO
DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL - O Curso foi ministrado pela equipe do Instituto Levy Nunes. Os novos especialistas revelam entusiasmo com o aprendizado adquirido para atender uma demanda em crescimento.
De acordo com Levy Nunes: “Um sonho realizado, juntamente com a APCD Ribeirão Preto, fomos pioneiros
nesta jornada. Fizemos a história acontecer”.
HOMENAGEM AOS PAIS - A APCD Ribeirão Preto homenageou os pais em matéria feita com os pais cirurgiões-dentistas: Paulo Alves Oliveira, Artur Rocha Martini e Ricardo Alexandre Junqueira Calzzani.
PARA OS PAIS - ser pai é uma graça e uma responsabilidade motivadora, além de oportunidade de muito
aprendizado. FILHOS - Gratos salientaram ser os seus
pais referência, inspiração e exemplo.
SETEMBRO DE 2021
A IMPORTANCIA DO IMPLANTE E DA PRÓTESE SOBRE
IMPLANTE - fundamental para devolver a função e a
estética bucal, destaque de capa fundamentado no artigo do prof. Ronaldo Figueiredo Oliveira. Segundo ele,
é preciso referenciar os implantes e suas referidas próteses como ferramentas da odontologia na substituição de dentes condenados e/ou ausentes.
ENTREVISTA EXCLUSIVA - Dr. Luís Fernando Jardim –
delegado da Seccional Ribeirão Preto do CROSP, Radiologista e empresário. Jardim salientou a importância
de se investir em saúde, falou sobre os impactos da
Covid 19 na Odontologia e das ações do CROSP.
6
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RETROSPECTIVA 2021
Reflexões Dia do Dentista, LGPD, Grade de Cursos, CIOSP.
OUTUBRO DE 2021
DIA DO DENTISTA- reflexões sobre as ações pela valorização da saúde bucal e do profissional. As expectativas e perspectivas para a classe odontológica, diante
do aprendizado nos últimos dois anos.
Regis Peporini - pres. Da APCD-RP, ressaltou estar o
profissional de Odontologia a frente de seu tempo,
“sempre desempenhando seu papel com dedicação e
competência, da melhor maneira possível”.
Artur Rocha Martini – tesoureiro da APCD-RP, diante da
retração do mercado, recomendou “cautela, comprar bem,
estocar pouco e vender produtos por preço justo”
ENTREVISTA: LEI DE PROTEÇÃO GERAL DE DADOS - Todos os segmentos devem se adequar à Lei de Proteção
de Dados, alertou em entrevista exclusiva o advogado
Dr. Robson Firmino, especialista em Direito da Saúde.
A Lei.709 de 4 de agosto de 2018) foi aprovada em 2018
e entrou em vigor em 18 de setembro de 2020.
“Os consultórios odontológicos precisam desenvolver
um plano para isso”, recomendou o advogado.
NOVEMBRO DE 2021
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ORTODONTIA ABRE
INCRIÇÕES PARA NOVA TURMA - O Curso de Especialização em Ortodontia, lançado em 2012, com a quarta
edição em andamento, abre inscrições para quinta turma.
ARTIGO - O prof. Raul Pinto Neto e em depoimentos
os alunos revelam estar satisfeitos com a didática e o
aprendizado.
ENTREVISTA COM 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.
Dra. Cristina Borsato fala sobre Odontopediatria, Acupuntura e sua carreira. Segundo ela “há uma interface
interessante entre a Odontopediatria e a Acupuntura”.
DEZEMBRO DE 2021
LANÇADA GRADE DE CURSOS REEDITADOS E NOVOS APCD Ribeirão em 2022 continuará investindo na saúde bucal e na liberdade de sorrir através da educação
continuada. Inscrições abertas.
39º CIOSP - O evento presencial está de volta e de
casa nova! será no Anhembi, de 26 a 29 de janeiro de
2022.
Revista APCD Ribeirão - Janeiro 2022
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ESPERANÇA. FÉ. OTIMISMO!
ESSES SÃO SENTIMENTOS COMUNS ENTRE TODOS.
“Mesmo com muitos desafios, é muito bom poder olhar para trás e constatar que
fomos capazes de ultrapassar os obstáculos, tanto pessoal quanto profissionalmente, como associativamente, realizar nosso trabalho e alcançar as metas propostas. Assim foi na nossa APCD – Ribeirão Preto: os cursos e palestras foram
desenvolvidos e centenas de atendimento dos pacientes, a contrapartida com a
nossa contribuição social para comunidade. Terminamos 2021 fortalecidos e
iniciamos 2022 com esperança de que tudo seja ainda melhor: saúde, política e
economia, assim como na Odontologia, sempre evoluindo para proporcionar o que
há de mais avançado à população”
Regis Peporini – implantodontista. Presidente da APCD-RP.
“Apesar das dificuldades enfrentados o ano 2021 nos proporcionou, graças Deus,
com bastante criatividade, com pé no chão, com bastante critério, nós da Diretoria
da APCD Ribeirão Preto conseguimos passar por este ano desafiador, chegando
aqui fortes para encarar 2022. Embora, diante das incertezas todas as projeções
são efêmeras, o desenrolar dos acontecimentos na saúde, política, economia
definiram melhor esse ano. Entretanto, ainda assim sou sempre otimista, independente do que vier, com muita força e critério, seguir em frente com muitas realizações, como a gente sempre fez”
Artur Martini – Endodontista. Diretor tesoureiro da APCD-RP.
Chefe da Divisão Odontológica da Secretaria da Saúde de Ribeirão Preto.
“Depois de 2020, com lockdown, um mês parado, depois de diminuir todas as
atividades, inclusive procura por parte do paciente, 2021 foi um pouco melhor,
embora ainda com a Pandemia, melhorou um pouco, sem atingir o fluxo anterior. Para esse ano de 2022, apesar da nova variante do Coronavirus, com o avanço
da vacinação, a expectativa é de que seja bem melhor. Tanto política como
economicamente espero que no final de 2022 saiamos fortalecidos”
Mario Lânia de Araújo – Ortodontista. Prof. dos Cursos de Ortodontia da APCD-RP.
“Apesar do período mais tenso passado em 2020, amenizados com a vacinação
2021, nós ortodontistas temos de fazer avaliações mensais dos aparelhos movimentando os dentes dos pacientes, então com cuidados redobrados de biossegurança, estivemos atendendo o tempo todo. Em 2021, nos cursos e no consultório a
demanda de pacientes foi voltando, paulatinamente, quase que ao normal e
conseguimos realizar o nosso trabalho. A expectativa para 2022 são as melhores
devido ao avanço da vacinação, aos novos medicamentos que estão surgindo,
estamos com muita esperança de melhora em todos dos sentidos na saúde, política e economia"
Borin Neto - Ortodontista. Coordenador dos Cursos de Ortodontia da APCD-RP.
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BEM-VINDO 2022
É UNÂNIME A VONTADE DE FAZER AINDA MELHOR!
“Finalizamos com balanço positivo do trabalho realizado. Aqui na APCD
Ribeirão formando mais uma turma, atendemos um número expressivo de pacientes, casos simples e médios, alguns mais avançados. A expectativa é de que 2022
seja ainda melhor, com avanço na estabilização da saúde e melhora progressiva
da economia.
Jorge Liporaci - Implantodontista. Coordenador e Professor dos Cursos de Cirurgia
Buco Maxilo Facial e Especialização em Implantodontia da APCD-RP.
“2021 foi um ano que a palavra esperança reinou. Esperança com a vacinação,
com a volta do convívio social público, com novas oportunidades! Fico com o
coração preenchido por gratidão, por muitos terem ultrapassado tudo com saúde,
determinação e vontade de renovação. Obrigada, 2021, por tudo que nos ensinou.
Que venha um ano ainda melhor para todos nós! Que 2022 seja uma porta aberta
para sonhos, renovações de fé e muita paz para o nosso mundo. Nós estamos
prontos para seus desafios e as alegrias que iremos vivenciar em 2022.”
Nicole Bettiol – Especialista em Harmonização Orofacial. Professora do Curso de
Especialização em HOF do Instituto Levy Nunes da APCD-RP.
“Existe uma frase que diz “Ninguém baterá tão forte quanto a vida. Porém, não se
trata de quão forte pode bater, se trata de quão forte pode aguentar apanhar e
permanecer de pé". Esses dois últimos anos, vivendo uma pandemia, foram
desafiadores, mas cheios de oportunidades. Deram mais evidência para a área da
saúde em geral e elevaram o nível de preocupação com a saúde bucal. No âmbito
profissional, acelerou a era digital e tornou o conhecimento muito mais acessível.
Que em 2022 possamos viver dias mais tranquilos, colhendo os frutos que plantamos nesse período e contribuindo sempre por um mundo mais consciente. Em
nome da Radiologia Jardim, desejo a todos um próspero 2022.
Luís Fernando Jardim – Radiologista e proprietário da Radiologia Jardim

“Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena” (Fernando Pessoa).
Agora damos uma pausa para recolhimento junto às nossas famílias e amigos e
renovação de nossas energias. Neste momento de introspecção, façamos o exercício da esperança e, com fé, aguardemos dias melhores. Um feliz 2022, na certeza
de que o novo ano abre novas perspectivas com novas oportunidades. Bem-vindo,
estamos prontos!”
Waldomiro Peixoto – Departamento de Marketing
e Consultor Técnico da Woson
Revista APCD Ribeirão - Janeiro 2022
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Congresso de Odontologia movimenta diversos setores da economia,
marca retomada dos grandes eventos na capital paulista em 2022
O Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, que acontecerá de 26 a 29 de janeiro de 2022, no Complexo de Eventos Anhembi, em São Paulo, marca o retorno dos grandes eventos
na capital paulista. O congresso movimenta e impacta uma ampla cadeia de
serviços que vai desde o próprio setor
odontológico, passa pelas empresas de
montagem de estandes, transportes, comércio e entretenimento, até o setor de
viagens e turismo.
A Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas - APCD, entidade odontológica com
110 anos de existência, promove e organiRegis Peporini - presidente e Artur Martini - tesoureiro da APCD-RP
za a 39ª edição do CIOSP. Todo ano, recebe
com Wilson Chediek e l ideranças da classe no Congresso de 2019.
mais de 100 mil profissionais inscritos no
evento, onde expositores nacionais e estrangeiros trazem as últimas novidades da indústria odontológica. “Sabemos que a classe odontológica
Para 2022, as expectativas são positivas, já que mais
espera ansiosamente para participar do
de 200 empresas estarão presentes.
O presidente da APCD, Wilson Chediek, está bas- evento, conferir as novidades do setor e
tante confiante com o retorno do CIOSP, que terá o aproveitar as grandes promoções para
reencontro de milhares de profissionais de Odonto- comprar produtos e equipamentos.”
logia. “Sabemos que a classe odontológica espera
Wilson Chediek
ansiosamente para participar do evento, conferir as
novidades do setor e aproveitar as grandes promo39º CIOSP
ções para comprar produtos e equipamentos.”
Chediek acrescenta que o CIOSP seguirá todos Data: De 26 a 29/01/ 2022
os protocolos de segurança estabelecidos pelo Go- Local: Complexo de Eventos Anhembi Av. Olavo
verno de São Paulo que inclui: uso de máscara em Fontoura, 1209 - Santana, São Paulo
todos os locais do evento, passaporte de vacinação Site: www.ciosp.com.br
Inscrição: gratuita até o dia 25 de janeiro de 2022
e teste de Covid-19 para quem não tem o esquema
para Cirurgião-Dentista, acadêmico, recém-formado,
vacinal completo.
TSB/ASB e TPD).
O evento trará palestrantes renomados e muita Protocólos de segurança: uso de máscara em todos
discussão de relevância clínica. Consulte a progra- os locais do evento, passaporte de vacinação e teste
mação científica e as com todas as novidades do de Covid-19 para quem não tem o esquema vacinal
CIOSP.
completo.
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CARAVANA APCD-RP AO CIOSP
Além da visita a FIOSP, a interação com a classe.
Diretores mais uma vez estarão presentes
Já é tradicional, há quase duas décadas a
APCD-Ribeirão Preto promover a Caravana
ao CIOSP. Em 2022, a ida será no dia 29 de janeiro. É uma forma de proporcionar aos associados, com agenda mais apertada, a oportunidade de fazer em apenas um dia, fazer uma
visita a Feira Internacional de Odontologia, conhecer
os marcas, produtos e lançamentos e de quebra, ainda participar de algum
curso nos stands das indústrias, sempre demonstrando novas técnicas nas
várias especialidades desta ciência em constante evolução.
Como nos anos anteriores, a diretoria da APCD-RP se fará presente através de Dr. Regis Peporini-presidente da APCD-RP e Artur Martini-diretor tesoureiro. Estarão participando da reunião do CORE entre outras e se inteirando dos avanços da Ciência e interagindo com a classe e parceiros.
“Essa participação é importante para a Regional interagir com as outras
lideranças, com a classe e com as indústrias parceiras” frisa Peporini, acrescentando que por outro lado é gratificante poder facilitar a ida de associados
ao CIOSP, por ser notadamente importante para suas carreiras.
“Sempre afirmo que o CIOSP é imperdível, sempre vai ser para nós profissionais da Odontologia, portanto, se puder vá! Só vai agregar!”, frisa Martini.
Interessados reservem vagas (16) 3630 0711.
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“Essa participação é
importante para a
Regional interagir com
as outras lideranças,
com a classe e com as
indústrias parceiras”
Regis Peporini
“Sempre afirmo que o
CIOSP é imperdível, sempre vai ser para nós
profissionais da Odontologia, portanto, se puder
vá! Só tem a ganhar!”
Artur Martini
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CURSO CIRURGIA BUCO MAXILO FACIAL
Formada 18a turma de 2021. Está montando a 19a para 2022

Concluído a 18a edição do Curso de Cirurgia Buco
Maxilo-facial da EAP da APCD Ribeirão Preto, ministrado pelo prof. Jorge Liporaci e equipe. O Curso
está reservando vagas para 19a turma em 2022.
De acordo com o prof. Liporaci o curso foi muito
produtivo, os cirurgiões-dentistas alunos solucionaram além dos casos simples e médios, alguns de
maior complexidade, de pessoas da comunidade
local e outras encaminhadas de cidades da região.
“Essa foi uma turma especial para a retomada,
esteve preparada para encarar os desafios da pandemia e com o retorno das atividades, sendo feito
gradualmente, atendeu vários casos. Mesmo em
tempo de Pandemia, redobrando os cuidados da biossegurança, essa turma conseguiu agregar conhecimentos e técnicas, já está colhendo os frutos”, frisa Liporaci.
MAIS VAGAS PARA PRÓXIMA TURMA
Em 2022 o número de vagas será ampliado no
Curso de Cirurgia Buco Maxilo Facial, consequentemente irá absorver mais pacientes e como em
todos os anos traz alguma novidade, como houve
neste ano com a aula de finanças pessoais.
“Finanças Pessoais é uma abordagem motivacional. São ensinadas algumas técnicas para que
os concluintes possam prosperar através do conhecimento e técnicas adquiridas, mostra como
podem aplicar os rendimentos para gerar mais recursos”, destaca o prof. Liparaci.
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CONCLUINTES SATISFEITOS COM APRENDIZADO
O interesse pela disciplina e as indicações de
colegas levou o CD Alexandre Trofino Deamo ao
Curso de Cirurgia Bucomaxilo facial. "Em meados
de 2021, com metade da carga horária cumprida,
já tinha confiança suficiente para realizar as cirurgias e atender a demanda no consultório", diz ele,
A Cirurgiã-dentista Mayara Terra Marinho, de Pirassununga, apreciou bastante o Curso de Cirurgia
Buco Maxilo Facial e o aprendizado adquirido já
sendo colocado em prática para atender demanda
de clientes no dia a dia do seu consultório.

“O curso é ótimo, o programa aborda

tudo, desde a parte teórica, detalhando
todas as possibilidades de casos, até a
aplicação prática com a solução de diversos deles na clínica. Foi um ano excelente, com muito aprendizado. Para
quem gostar de cirurgia é realmente um
ótimo curso. Eu indico!” frisa Alexandre Deamo
.

“O curso foi muito proveitoso, apesar
da Pandemia, tivemos aulas a distância
no começo, depois presencial, casos clínicos diversificados, muita clínica. Foi muito bom, pessoal muito acolhedor da APCD
Ribeirão Preto.”, pontua Mayara Marinho.
Janeiro 2022 - Revista APCD Ribeirão

COFFEE BREAK DA DFL PARA
CONCLUINTES DO CURSO DE CIRURGIA

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.
Curso de Cirurgia Oral com o prof.
Dr. José Antonio S. Salomão e
equipe.

A DFL esteve demonstrando produto e ofereceu um coffee break especial de encerramento do Curso de
Cirurgia Buco Maxilo Facial.
De acordo com Patrícia Scamardi – promotora de venda da
DFL, essa é uma parceria da DFL
com os cursos de aperfeiçoamento e especialização, onde são
apresentados os produtos e condições especiais para os alunos os
utilizarem.
“É ação muito importante por
criar uma aproximação do cirurgião-dentista com a DFL”, destaca Scamardi.
Foi apresentado o anestésico
Articaine 200, que segundo ela, é
mais seguro, com mais potência,
com início mais rápido da ação ao

anestesiar, indicado, inclusive,
para pacientes com comprometimento sistêmico.
“É muito bom para os participantes do curso conhecerem novos produtos para utilizar nos seus
procedimentos, como é o caso do
Articaine 200 da DFL”, diz o professor Jorge Liporaci.
Cocluiram o curso: Alexandre
Trofino Deamo, Bruna Martinussi Pignata, Beatriz de Souza Luchini, Euripedes Saturnino Luquete Junior, Gabriela Martins,
Isabela Massaro Ribeiro, Mayara Terra Marinho, Natália Saud
Junqueira, Olívia Marcelal Fernandes Bonizio, Tamara Cristina
Angeluci Zoghbi e Taynara Bueno de Jesus.

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 ESPECIALIZAÇÃO
Curso de pós graduação em Endodontia com o Prof. Dr. José A.
Brufato Ferra e equipe.
Curso de pós graduação em Implantodontia com o Prof. Dr. Jorge
Liporaci e equipe.

Prof. Jorge Liporaci, concluintes, Patricia Scamardi da DFL,
Maria da EAP e concluintes do curso.
Revista APCD Ribeirão - Janeiro 2022

Curso de Pós-Graduação em Ortodontia com o :Prof. Ms. Antonio
José Borin Neto e equipe.
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CURSO DE ENDODONTIA COM ÊNFASE EM ROTATÓRIOS
Sempre com turmas lotadas. Muito indicado pelos ex-alunos.

Turma de 2021 com profs na clínica da EAP Dr. Raphael Baldacci.

Para dar oportunidade dos profissionais se manterem atualizados quanto as novas técnicas, a evolução dos produtos e dos sistemas, para curar lesões
de origem endodôntica (LOEs) e prevenir novas lesões, objetivo da Endodontia, a APCD Ribeirão Preto
promove, semestralmente, o Curso de Aperfeiçoamento em Endodontia Clínica com ênfase em rotatórios. No dia 8 de dezembro mais uma turma de profissionais concluintes saiu do Curso satisfeitos com o
aprendizado adquirido.
Ministrado pelo prof. Dr. José Antônio Brufato Ferraz e Dr Artur Rocha Martini - professor convidado, o
curso habilita o profissional a realizar tratamento de
canais radiculares em dentes molares com segurança, através de técnicas manuais e rotatórias com obturações convencionais e termoplastificadas. Teórico e clínico, com duração de 5 meses, é realizado semanalmente, sempre às quartas-feiras das 18 às 22
horas. Para 2022 está sendo montada a 53ª turma.
“Nunca foi interrompido, reeditado semestralmente, o curso está sempre com muita procura, com turmas lotadas há vários anos”, pontua Brufato Ferraz.

CURSO DE EXCELÊNCIA,
ressalta Dr.Rafael Marquesin
“Como é bom olhar para trás e ter a certeza de uma escolha certa. O
final da atualização em endodontia chegou, porém o marco é do início
de uma nova fase. Esta foi repleta de desafios, obstáculos, sabedoria e
estudo contínuo. Mas ao longo desse tempo de curso, bem conduzidos,
fui preparado e orientado a contornar cada dificuldade do cotidiano de
um endodontista e este é o diferencial da APCD. É com muito orgulho
que digo que fiz parte como aluno e fui orientado pelo professores Antônio José Brufato e Artur Martini. Todos os membros do corpo docente
tiveram uma participação muito especial em minha formação, a dedicação, humildade e qualidade no ensinar são características marcantes
e que compõem o sucesso dessa família brilhante. Aos professores, o
muito obrigada por terem dado o melhor de vocês para nós, pelo compartilhamento de dicas clínicas e todo conhecimento repassado, sempre embasado em evidências científicas atuais.
Aos futuros alunos, tenham a certeza de que este é um curso de
excelência, o qual tornará vocês profissionais, não somente qualificados, mas diferenciados e acima de tudo satisfeitos”.

“Tenham a certeza
de que este é um
curso de excelência,
o qual tornará vocês
profissionais,
não somente
qualificados, mas
diferenciados”

Rafael Marquesin cirurgião-dentista, técnico em prótese odontológica e
proprietário da Prodente Life Clinicas Odontológicas
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ANATOMIA E TOXINA BOTULÍNICA
Conhecimentos essenciais para quem vai atuar
em Harmonização Orofacial
Para ampliar o saber a respeito abordagens específicas e clínica o 2º Modulo do Curso de Especialização em Harmonização Orofacial realizado no final de novembro foi sobre a Anatomia Facial
passando pelos 4 pilares: pele, músculos, gordura e osso, com o
prof. Dr. Alexandre Rodrigues Freire.
E mesmo em clima de festividades de final de ano, o 3º módulo foi desenvolvido do dia 15 ao 18 em dezembro e focou na
Toxina Botulínica, conteúdo teórico, avaliações e diagnósticos clínicos, com a profa. Nicole Bettiol.
TOXINA BOTULÍNICA – ESSENCIAL NA HOF
A Toxina Botulínica é uma substância utilizada na Harmonização Orofacial principalmente para relaxamento muscular.
Segundo Bettiol, a toxina impede a formação de rugas ou diminuem contrações que puxam a face para baixo favorecendo o
envelhecimento.
Essas e outras ações musculares decorrentes do efeito da toxina botulínica foram apresentadas. Como o Instituto Levy Nunes
também preconiza conhecimento muito além da estética, também foram apresentados casos funcionais para dialisareis e bruxismo.
ANATOMIA – CONHECIMENTOS DEVEM SER APROFUNDADOS
POR QUEM ATUA NA HOF
A anatomia da cabeça e pescoço, principalmente no tocante a
musculatura, as estruturas mais delicadas e áreas de risco existentes foi a abordagem do professor Dr. Alexandre Rodrigues
Freire no Curso de Especialização em Harmonização Orofacial.
O professor Freire é cirurgião-dentista, mestre, doutor e pós
doutor em cirurgia buco-dental na área de anatomia.
Segundo Freire, o entendimento de tudo da anatomia na sua
região de atuação é fundamental para o profissional de Harmonização Orofacial. Sem esse entendimento ele estará suscetível a
cometer erros, que podem levar a insatisfação do cliente a e até
a uma deformação da face, inclusive, resultar em uma ação judicial.
“Através da anatomia o profissional da Harmonização Orofacial tem uma referência para saber onde pode atuar ou não. É
necessário cautela, sempre considerar as áreas mais críticas, como
a periauricular, a glândula salivar e periórbitas”, frisa ele, acrescentando ser muito importante uma anamnese criteriosa, levando em conta características diferentes entre as pessoas como etnia, idade, entre outras particularidades, determinantes da postura no momento dos procedimentos.

Profa. Nicole Bettiol no curso na APCD-RP.

Prof. Dr. Alexandre Freire no Curso na APCD-RP.

Profs (as) Carolina Faccini e Camila Sasaki , Levy Nunes e Nicole Bettiol.

Confraternização de final de ano da 2a turma do Curso de
Revista APCD RibeirãoEspecialização
- Janeiro 2022 HOF com a presença do Prof. Dr. Levy Nunes,

além da esposa Miscia, o filho Rafael e professores.
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Pós-Graduação
ESPECIALIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE
CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO
PÓS-GRADUAÇÃO
EM ENDODONTIA
MINISTRADORES: Prof. Dr. José A. Brufato
Ferraz; Prof. Artur Rocha Martini (prof.
convidado), Prof. Dr. Alexandre Bonini, Prof.
Me. Danilo Alessandro Oliveira e Prof. Dr.
Alexandre Latuf Najar.FREQUÊNCIA: Mensal Quartas, Quintas e Sextas. Duração: 24
meses.

Artur Martini

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

Raul Anto Pinto

Mario Araujo

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

CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO

Ministradores

André Minto

Graciela Mazzei

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

CIRURGIA ORAL E
ANESTESIOLOGIA

COM ÊNFASE EM ROTATÓRIOS

José Antº Salomão Ricardo Sesco

Flávia Suaid

Mauricio

Teorico - clínico
Ministradores: Prof. Dr. José Antonio
Brufato Ferraz e Prof. Artur Rocha Martini
(prof. convidado). 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.

Ronaldo

PRÓTESE SOBRE IMPLANTE
Teórico, Clínico e Laboratorial

Ministradores :
Gustavo

Suleima Alves

Prof. Ms. Ronaldo F. de Oliveira; Prof. Dr.
Rafael Silveira Faeda e equipe. Duração: 10
meses. Realização: quinzenalmente, às sextasfeiras. Horário: 14 às 18h.

REABILITAÇÃO ORAL
Brufato Ferraz

Bruna Tonin

Livia Fiorin

Juliana Barchelli

Ribeirão Preto

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.

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

Revista APCD Ribeirão - Janeiro 2022
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CIENTÍFICO

CIRURGIA ORTOGNÁTICA:
SEUS CONCEITOS E INDICAÇÕES
Fonte: Blog Dose de Sabedoria , uma publicação da equipe de radiologistas da Radiologia
Odontológica Jardim: Dra. Ana Luisa Riul, Dr. Luis Fernando Jardim e Dra. Patrícia Jardim.

A cirurgia ortognática é uma técnica utilizada para
corrigir alterações de crescimento dos maxilares, conhecidas como anomalias dentofaciais, as quais podem originar distúrbios da mordida, articulações e
respiração, e também repercutir na estética facial.
Trata-se, portanto, de um procedimento estético-funcional capaz de restaurar a harmonia facial e a função mastigatória.
Esta técnica é indicada para vários tipos de anomalias ósseas, desde crescimentos deficientes a
exagerados, em todos os sentidos. Para que possa
ser realizada, após o diagnóstico da condição do
paciente, várias avaliações são feitas para planejar
a melhor forma de tratamento. Na criança, normalmente tenta-se corrigir o problema com o uso de
aparelhos ortodônticos e ortopédicos que atuem
também no crescimento ósseo. Porém, quando o
portador da anomalia for adulto, o tratamento ortodôntico isolado não será suficiente para a correção,
porque o processo de crescimento da face já terá se
encerrado. Nesses casos, a cirurgia ortognática será
necessária para a correção completa do problema.
Quais são os tipos principais de Deformidades
Faciais?
MICROGNATISMO OETROGNATISMO
A mandíbula (parte inferior) é menor que a
maxila (parte superior). Neste caso, tanto pode ter
havido um pequeno crescimento horizontal da mandíbula (sentido ântero-posterior), quanto um grande crescimento da maxila no mesmo sentido.
Ambas as situações geram uma deformidade classificada co-mo Classe II de Angle. As deformidades
dento-faciais apresentam-se em dois tipos de classes principais, descritas na literatura científica, são
elas:
18

MICROGNATISMO OU RETROGNATISMO
A mandíbula (parte inferior)
é menor que a maxila (parte superior). Neste caso, tanto pode
ter havido um pequeno crescimento horizontal da mandíbula
(sentido ântero-posterior), quanto um grande crescimento da
maxila no mesmo sentido.
Ambas as situações geram uma
deformidade
classificada
como Classe II de Angle.
CROGNATISMO OU PROGNATISMO
A mandíbula (parte inferior)
é maior que a maxila (parte superior). Neste caso, tanto pode ter havido um grande crescimento horizontal da mandíbula (sentido ânteroposterior), quanto um pequeno crescimento da maxila no mesmo sentido.
Ambas as situações geram uma deformidade classificada como Classe
III de Angle.

Em que pacientes é indicada a cirurgia ortognática?
A cirurgia ortognática está indicada naqueles pacientes que apresentam alterações nas proporções
do esqueleto facial. Sempre que ocorrer muito crescimento ou pouco crescimento dos ossos maxilares,
a harmonia desejada entre o maxilar superior e
maxilar inferior não será a ideal, sendo, portanto,
indicada a cirurgia ortognática.
É fácil entender o motivo: os ossos maxilares são
aqueles que alojam os dentes tanto superiores quanto inferiores. Caso o crescimento do osso maxilar
seja intenso ou então que ele não desenvolva o suficiente, será inevitável a ocorrência de falta de encaixe entre os dentes superiores e inferiores. Dessa
forma, o paciente não irá possuir uma mastigação
adequada (alteração funcional) e também ocorrerá
uma desarmonia na aparência da face (alteração
estética).
Janeiro 2022 - Revista APCD Ribeirão

Imagem1- Tomografia Computadorizada PréOperatória

Quais as complicações desta deformidade?
• Deficiência na Mastigação;
• Problemas no Sistema Digestivo;
• Dores Musculares;
• Dores de Cabeça;
• Perda dos Dentes;
• Defeito Estético.

Imagem2- Tomografia Computadorizada
Pré-Operatória ( a seguir)

O que é o Planejamento Virtual?
É uma ferramenta que nos permite unir os dados
clínicos dos pacientes, com seus exames de imagem volumétricos (tomografia computadorizada). Teremos, então, uma reprodução exata do paciente,
em ambiente virtual e tridimensional, que nos permitirá simular todos os passos de sua cirurgia, integrando objetivos clínicos, funcionais, e diversas possibilidades cirúrgicas.
Dessa maneira, aumentamos a previsibilidade do
procedimento, vislumbramos o resultado final e nos
preparamos para eventuais adversidades técnicas.

Dose de Sabedoria
Elaborado por: Dra Ana Luisa Riul, Dr. Luis Fernando Jardim
e Dra. Patrícia Jardim. Siga nas REDES SOCIAIS

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
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3635 6320
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SECAGEM DE MATERIAL
Este é um tema recorrente e há
muitas perguntas a respeito pelos profissionais que atuam nas CME’s – Centrais de Materiais e Esterilização dos
consultórios, clínicas, postos de saúde,
laboratórios e hospitais.
Comecemos com um princípio: “pacote (ou envelope) molhado ou úmido
é pacote contaminável.”. Ninguém quer
que o material, uma vez esterilizado,
se recontamine por ‘n’ motivos: perda
de trabalho, resserviços, mais gasto
com material de embalagem e, o pior
deles, risco de infecção em profissionais
e pacientes. Se o objetivo é manter a
esterilidade do material autoclavado,
o pacote tem que sair completamente
seco de dentro da autoclave. A norma
é: secar ou secar.
Para melhor entender, consideremos inicialmente a constituição do papel grau cirúrgico, o campeão das embalagens e o “queridinho” nas CME’s.
Ele se constitui de 2 lâminas. De um
lado, o filme transparente; do outro o
SMS composto de 3 películas de spunbond-meltblown-spunbond. Portanto,
este laminado tri-tecido possui 3 mantas de filamentos aleatórios unidas termicamente.
Compõe-se de fibras 100% polipropileno de estrutura plana, flexível e porosa e sua tecnologia spunbond resulta
em 2 lâminas com estrutura mecanicamente resistente e 1 lâmina – o meltblown – com estrutura e barreira microbiana de até 3 μ para reter microrganismos e outros elementos iguais ou
acima dessa medida.
Quando úmido ou molhado, o meltblown abre a trama para entrada do
agente esterilizante – o vapor – e quando seca, ele fecha a trama e volta à sua
estrutura original, barrando elementos
iguais ou maiores que 3 μ. Se sair da
autoclave úmido, a trama permanece aberta
e permite entrada e saída de micro-organismos,

cagem absoluta.
daí o risco da recontaminação.
10.Para manter a esterilidade do
Como fazer para evitar que isso ocorra?
1. Conheça a autoclave que você material pós-secagem, as autoclaves
estiver usando: gravitacional N ou S ou pré-vácuo B são altamente recomenpré vácuo B. Elas entregam resultados dáveis e transferem muito mais segurança ao profissional e paciente.
de secagem diferentes.
11.Quando do acondicionamento
2. Na gravitacional (as autoclaves
mais comuns no mercado) deve-se co- de material em estojos, estes devem
locar o envelope com a lâmina transpa- ser obrigatoriamente perfurados e seu
rente para baixo e a lâmina de SMS para acondicionamento na bandeja da aucima, para favorecer a retirada do va- toclave deve respeitar uma distância
por de dentro do pacote durante o pro- mínima entre eles, principalmente nas
cesso de secagem.
gravitacionais.
3. Não encher o envelope de for12.No caso de uso de contêineres,
ma que seu tecido fique tenso a ponto seguir as instruções do fabricante desde romper durante o processo de este- tes a respeito da secagem. Lembramos
rilização.
que, neste caso, as autoclaves pré-vá4. Proteger pontas e cortes dos ins- cuo B são as mais recomendáveis.
trumentos para não causar danos na
13.“É proibido o uso de caixas meembalagem durante a manipulação e tálicas sem furos para esterilização,
processo de esterilização.
embalagens de papel kraft, papel toa5. Não encher em demasia as ban- lha, papel manilha, papel jornal e lâmidejas e deixar sempre espaço entre os nas de alumínio, bem como embalapacotes para favorecer a circulação do gens tipo envelope de plástico transpavapor e o processo da secagem.
rente não destinadas ao uso em equi6. Uma técnica de acondiciona- pamentos de esterilização” e “É proibimento muito recomendada é colocar do o uso de tecido de algodão como emos pacotes deitados na posição vertical balagem, quando este estiver com re(não chapados na bandeja) utilizan- mendos ou cerzidos, com perfurações,
do um separador para que a circulação rasgos, desgaste do tecido ou outra
de vapor entre pacotes seja mantida. condição que comprometa a função de
Este separador facilmente se encontra barreira.” (Anvisa).
em dentais e cirúrgicas.
14.Por fim, não esquecer que a la7. Quando colocados na posição vagem, embalagem e selagem correvertical, respeitar a ordem plástico- tas também têm relação direta com a
plástico e sms-sms, porém separados.
manutenção da esterilidade dos mate8. Seguir as instruções de secagem riais. Nunca é demais lembrar que a
do fabricante. Autoclave que seca com secagem é parte de um protocolo de
“porta aberta” nunca tem secagem procedimentos recomendados pela
absoluta. Deve-se dar preferência para Anvisa em sua RDC 15, cuja objetivo
autoclaves que sequem com “porta fe- maior é controlar a infecção nos ambichada”.
entes de tratamento da saúde e pre9. Nas autoclaves com pré-vácuo, servar a saúde tanto dos profissionais
deve-se colocar o envelope com a lâmi- como dos pacientes, responsabilidade
na transparente para cima e a lâmina de todos nós.
de SMS para baixo. Por trabalharem
com pressão negativa, e fazerem secaA Woson deseja que este ano
gem pela força do vácuo, na posição
de 2022 seja de superação
sms para baixo, mesmo que os pacotes
e que as lições que aprendemos
estejam se tocando,
a umidade
é mais Técnico
sejam importantes
Waldomiro
Peixoto
- Consultor
Woson para melhorar
facilmente retirada, obtendo-se a sea qualidade de vida de todos.

Waldomiro Peixoto - consultor técnico da Woson

“Woson, biossegurança responsável .”
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Aniversariantes de Janeiro
Saúde e sucesso profissional. Felicidades!
É o que desejamos aos aniversariantes do mês.
01/01
Paulo Alves de Oliveira Júnior
Auro Tomio Nisiyama
Márcia Mitsuo Sudo Enoki
02/01
Áurea Lima Souza Fahel
03/01
Murilo Rinaldi Bianchi
04/01
Nelson Ângelo Chaguri
Ana Maria Berto Galdiano
Joao Felipe Bonatto Bruniera
05/01
Umberto Demoner Ramos
06/01
Bruno Lima Malzone
Luanda Carrijo Rosa
07/01
Maria de Fátima Jurca Motta
08/01
Ângelo Marcos Faleiro Macedo
Marcelo Aparecido dos Santos
Fernanda Aparecida Cristovão
Ferreira
Gabrielle Ribeiro de Freitas
09/01
Maria Laura Barco Matos
Dalmaso
Marlei Aparecida Seccani
Galassi
Rodrigo de Oliveira Andrade
10/01
José Luis Alves da Costa
11/01
Rodrigo Martins Nogueira Costa

Larissa Moraes Silva
12/01
Amanda Rodrigues Falconi
13/01
Bruna Rosa de Oliveira
Marcelo Soares Francischini
14/01
Carmen Silvia Frezarim
Thomazini
Danilo Alessandro de Oliveira
Ronaldo Armando Alves
15/01
Hélton Pimenta Júnior
Thais de Freitas Sampaio
Terezinha de Fátima F. Dalto
Vitória Bombig Tosta
16/01
Guilherme Volta Gianotti
Habib Assad Nader
17/01
Isabela Lucursi Lambert Lucas
18/01
Danilo Santos Paschoal
Habib Assad Nader
Francisco Carlos dos Santos
Pinto
Larissa Daher Moreira Bazzan
20/01
Anna Grabriela Biagini
Milena Resende Naufal
Mariana Resende Naufal
21/01
Fábio Drude Almeida
Fábio Henrique Pasqualin

Jéssica Martins Santos
Bernardes
Renan Ribiero Mingorance
22/01
Rosangela Cecília Saadi Salomão
Costa
23/01
Célia Aparecida Shibuya
Walter de Paula P. Filho
24/01
Camila Lebre de Castro
Ronaldo Andrade Figueiredo de
Oliveira
27/01
Isabela Morando Fabbri
28/01
Alcir José de Oliveira Júnior
Vanessa Roberta Vieira
29/01
Carlos Augusto Baggio Esteves
Leticia Lara Franco
Maria Auxiliadora Cortossi
Molinari
Marina Teodoro
30/01
André Ricardo Fernandes
Anderson
Bruna Belon de Siqueira
Mariana Aparecida Lima de
Oliveira
Pedro José Bistane
Vinicius K. Kumasaka
31/01
José Roberto de Freitas

APCD Regional Ribeirão Preto
Ribeirão Preto
Revista APCD Ribeirão - Janeiro 2022

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

5 MOTIVOS PARA ALINHAR OS DENTES
E SORRIR PARA AS FOTOS
Facilidade na higienização, saúde bucal e até correção da postura
são alguns dos fatores para considerar o tratamento
Dentes tortos, separados, grandes ou muito pequenos. Grande parte das pessoas sofre com os dentes
desalinhados. Uma pesquisa da Associação Americana
de Ortodontia mostrou que em torno de 66% da população têm algum problema de saúde bucal associado
ao mau posicionamento dos dentes. Portanto, fazer a
correção não é só uma questão de estética. “Dentes
tortos dificultam a escovação, podendo causar problemas periodontais como gengivite e periodontite, além
de facilitar o aparecimento do tártaro e da cárie”, explica a cirurgiã-dentista Caroline Aranalde, especialista da ClearCorrect.
Conheça alguns dos motivos
para alinhar os dentes:
1. Facilidade na escovação
Dentes desalinhados podem dificultar a escovação.
Colocar os dentes no lugar e na posição correta torna
mais fácil escovar e passar o fio dental. “E hoje ainda
temos outras tecnologias para esse tratamento, diferente dos bráquetes que acabavam dificultando a escovação durante o tratamento. Com os alinhadores
transparentes, por exemplo, esse benefício começa
durante o tratamento odontológico e não somente
após os dentes alinhados, pois esse tipo de aparelho é
removível. Com isso, já ao longo do processo ortodôntico, a higiene bucal é facilitada”, comenta a cirurgiãdentista Caroline Aranalde.
2. Prevenção de doenças bucais
A dificuldade em higienizar a boca da maneira correta pode facilitar o surgimento de cáries, tártaros e
problemas gengivais. “Cáries e gengivite são algumas
das principais doenças que podem aparecer devido à
má higienização dos dentes tortos. Com isso, as bactérias proliferam facilmente”, afirma a especialista. Os
dentes tortos também podem afetar as articulações da

mandíbula e trazer problemas para mastigar.
3. Outro problema é a respiração bucal
Dentes mau posicionados, junto com uma estrutura
óssea anormal (como “falta de queixo” por exemplo)
podem causar a respiração bucal. Isso faz com que o
paciente possa ter problemas bucais, como cáries e mau
hálito, além da possibilidade de desenvolver problemas respiratórios. “É necessário estar atento à respiração, principalmente ao dormir, pois a respiração bucal
faz com que a boca fique seca, favorecendo a atuação
de bactérias”, destaca.
4. Prevenção de problemas estomacais
Por conta da dificuldade de mastigação dos alimentos, o desalinhamento dos dentes pode causar azia e
gastrite. Quando os alimentos não são bem triturados,
os processos digestivos podem ser comprometidos.
“Além disso, nos aparelhos tradicionais, os bráquetes
dificultam a mastigação de certos tipos de alimentos.
Por isso, é necessário um cuidado especial. Já com os
alinhadores transparentes, nenhum alimento precisa
ser evitado, já que, por ser removível, facilita a alimentação e higienização após as refeições”, conta a dentista.
5. Postura correta
A mudança na movimentação da mandíbula - osso
do crânio que tem movimento - pode interferir na posição da cabeça. Com isso, a postura vertebral é afetada. “Dentes desalinhados podem gerar problemas bucais, gastrointestinais e também na postura. Sendo assim, é extremamente importante procurar um profissional e conferir o melhor tratamento para os dentes.
Atualmente, há diversos procedimentos e facilidades
que corrigem os dentes em um período muito mais
curto, a exemplo dos alinhadores transparentes”, conclui a cirurgiã-dentista Caroline Aranalde, especialista
da ClearCorrect.

Fonte: Straumann - ClearCorrect
A ClearCorrect é a segunda maior marca de alinhadores transparentes para tratamentos ortodônticos do mundo,
pertencente Grupo Straumann, com produção concentrada na fábrica da Neodent em Curitiba (PR). O sistema da
ClearCorrect promove a movimentação dentária por meio de pressões exercidas em determinadas regiões do
dente.
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ribeirãopretana distribuidora
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HIPERTENSÃO
Uma doença silenciosa que pode ser muito perigosa
Dados da Pesquisa Nacional
de Saúde revelados no final de
2020 mostram que no ano anterior cerca de 38,1 milhões de brasileiros estão sofrendo com a
pressão arterial alta, a famosa
hipertensão. Os números mostram que houve um acréscimo
de 2,5% em relação à quantidade de pessoas com a mesma enfermidade na pesquisa feita em 2013.
Porém, os números da pesquisa mostram duas situações
preocupantes: A primeira é que,
em 2019, 72,2% dos hipertensos
afirmaram ter recebido assistência médica para a doença nos 12 meses anteriores à entrevista. E a outra é
que os dados também revelam que a incidência é maior conforme a idade, atingindo 62,1% da população de
75 anos ou mais.
Segundo o cardiologista Dr. Roberto Yano, quem tiver com a pressão igual ou acima de 140 por 90 mmHg
deve ficar atento: “Se a pessoa encontrar valores acima de 140 e/ou 90 mmHg em 2 medidas e em dias diferentes, é bom ficar de olho, pois pode já estar hipertensa”. Os cuidados também servem para aqueles que
são chamados pré-hipertensos: “Aqueles que estiverem
com a pressão acima de 130 por 85 também devem começar a se cuidar, pois já se sabe que nesses valores o risco de
um infarto ou um derrame já é maior”, destaca o médico.
Silenciosa, mas traiçoeira, a pressão alta pode levar a uma série de comorbidades: “As pessoas com pressão alta acabam tendo mais a possibilidade de desenvolverem doenças cardiovasculares, como um infarto
ou AVC, por exemplo. O grande problema se encontra
quando se fala nos sintomas. Afinal, o paciente não
sente nada no primeiro momento, então muitas vezes
ela já está precisando de ajuda e nem percebe”, detalha Dr. Yano.
Porém, quando a pressão sobe mais ainda, aí alguns sinais podem ser observados: “Pode acontecer da
pessoa ter náusea, vômito e dor de cabeça. Isso acontece quando a pressão está mal controlada. Em casos
mais graves, a pessoa pode ficar com a visão turva, ter
alucinações visuais, sofrer confusão mental, ou até entrar em coma ou ter crises convulsivas”, alerta. Ele observa que, “dependendo da gravidade do quadro, algumas pessoas podem precisar de internação até em
unidade de terapia intensiva”.
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Os brasileiros estão cada
vez mais hipertensos, que
é a famosa “pressão alta”.
O cardiologista Roberto
Yano mostra como a
mudança de hábitos pode
prevenir das graves
sequelas desta
enfermidade.
Mudanças de hábitos é fundamental
Mas, antes de se preocupar com a gravidade da doença, uma boa notícia é que
é possível se cuidar e evitar tamanhos transtornos. Dr.
Roberto Yano orienta: “A primeira coisa é procurar um
bom cardiologista, fazer o seguimento clínico, seguir à
risca o que ele orienta e mudar o estilo de vida”.
E como fazer isso? “É importante se exercitar ao
menos 150 minutos por semana. Manter-se no peso
adequado, afinal, a hipertensão está diretamente ligada à obesidade. Pacientes acima do peso ideal costumam ter pressão mais alta, logo o recomendado é manter o IMC sempre abaixo de 25. Para isso, nada melhor
do que uma dieta balanceada, aumentando o consumo
de frutas, hortaliças, laticínios com baixo teor de gordura, e cereais integrais”.
Além disso, ele recomenda o consumo moderado
de oleaginosas e reforça “a redução de alimentos ricos
em gorduras, doces e de bebidas com açúcar, além das
carnes vermelhas”, completa. Além disso, um grande
vilão que faz parte do dia-a-dia de qualquer pessoa e
deve ter seu uso reduzido é o sódio, explica o cardiologista. “O hipertenso deve usar apenas dois gramas de
sódio por dia, o que dá mais em torno de cinco gramas
de sal”, lembra.
Cigarro? Nem pensar. Dr. Yano lembra que ele, “além
de elevar a pressão, vai ainda acelerar o processo de
aterosclerose, levando o paciente ao infarto ou ao derrame cerebral precocemente”, acrescenta.
Além destas medidas, existem ainda os medicamentos anti-hipertensivos, que, recorda Dr. Roberto,
devem ser avaliados e prescritos somente com orientação de um médico. Portanto, “se cuidem, a pressão
alta é uma doença silenciosa e que pode trazer muitos
problemas graves quando não tratado precocemente”,
conclui.
FONTE: cardiologista Dr. Roberto Yano /Press Global
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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.
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Poliuretano expandido,
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Laminado sem costuras.

Tel/fax: (16)

3626 2582

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