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Destaque de capa para as ações da
APCD Ribeirão Preto na Internet.

Iniciando fevereiro
firmes e fortes preparados para encarar os
desafios, superar obstáculos e focados em
concretizar os nossos
projetos.
Embora as nossas
expectativas de iniciar
o ano a todo vapor com
o CIOSP não tenha se
concretizado, devido a propagação
da nova variante Ômicron, a classe
continua fortalecida e determinada
a fazer a sua parte, atendendo a população, sempre com rígidos protocolos de biossegurança.
Diante da realidade atual, a decisão mais assertiva realmente foi essa
de transferir o evento para 29 de junho a 2 de julho. Nada fácil fazer isso,
pois envolve a Associação, expositores, congressistas, como o Anhembi,
todos tendo de ajustar e abrir espaço na agenda para nova data. Mas,
com a boa vontade de todos, motivados por preservar a saúde e o bem
estar da comunidade odontológica
que se reúne no CIOSP, foi feito, e
seguimos confiantes que o Congresso será um sucesso.
Aqui na APCD-RP, neste mês de
fevereiro , serão iniciadas a edição
de 2022 de alguns cursos de aperfeiçoamento, outros em março e
abril. Então, se você está pretendendo se atualizar, a hora é essa.
No site da nossa Regional

www.apcdrp.com.br
você encontra o programa completo dos cursos.
Acesse, veja se atende
suas expectativas e faça
sua adesão.
A propósito, confira
nesta edição a matéria
sobre o Portal da APCDRP e as ações para ampliar a comunicação através
da Internet. O proposito é ficar ainda mais próximo da classe, informando, dando voz aos integrantes da
classe e, ao mesmo tempo, despertando e estimulando os profissionais a se manterem atualizados em
todas as especialidades da Odontologia, caminhando par e passo com
avanços da ciência.
Então, confira e esteja atento aos
nossos posts nas redes sociais, tire um
tempinho para ler a nossa Revista
APCD-Ribeirão Digital, feita especialmente para você . A publicação é feita
em nosso Portal www.apcdrp.com.br
e o link é encaminhado mensalmente pela associação para profissionais
de Odontologia por WhatsApp.
Que possamos juntos manter o
ritmo de crescimento, permanecendo unidos e conectados sempre focados em nossos objetivos para fazer novas conquistas em 2022.
Abraço a todos!
Regis Peporini
presidente da APCD-RP
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APCD-RP AMPLIA COMUNICAÇÃO COM
PROFISSIONAIS PELA INTERNET

O site da Associação foi modernizado, está mais dinâmico e mais interativo.
Aumento de acessos é significativo.

A realidade imposta pelo COVID 19
provocou diversas mudanças na sociedade e nas relações, nas atividades profissionais, o que aconteceu também na
APCD-Ribeirão Preto. Foram feitas adequações físicas para atender as novas recomendações de Biossegurança, implantação de plataforma de ensino online e
o informativo da entidade, em sua 310ª
edição passou a ser DIGITAL, o site foi
remodelado e as ações pelas redes sociais intensificadas.
A APCD Ribeirão Preto para divulgar
seus cursos e continuar informando o associado, inclusive com orientações sobre a própria Pandemia, remodelou seu
site, modernizando-o de forma a tornálo mais interativo e atual. Tornou-se a
base para distribuição do informativo da
Regional, passando ser somente digital,
antes adicionado ao site em PDF, mudando para o sistema rotativo de páginas.
Em dezembro de 2020, o informativo, para
facilitar a leitura e tornar-se mais atrativo
visualmente, mudou de formato, passou
a ser a REVISTA APCD-RIBEIRÃO.
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REMODELAGEM DO PORTAL APCD-RP
Cristiano Janjacomo - Full Stack Developer, da Oversea Web,
criou e desenvolveu a estrutura do site da APCD Ribeirão Preto.
Estimulado pela maior projeção da Internet com a Pandemia e pela
proposta da diretoria de investir na internet o remodelou.
O portal ganhou novo visual, se tornou mais intuitivo, com menu
simplificado e objetivo, agora na lateral, apresentando os principais conteúdos. Na home os banners de chamadas para as prioridades. Traz em seguida as matérias e entrevistas destaques, as abas
para acesso das revistas APCD-Ribeirão (mensal) e da EAP e suas
iniciativas. Ambas no sistema rotativo de páginas, o que é fundamental para as revistas digitais nos dias atuais.
Traz também videos institucionais, o Instagram da APCD RP incorporado ao site com as postagens mais rescentes, link direto
para as demais redes sociais e, além disso, valorizou ainda mais os
parceiros, apresentando as marcas com link para seus sites.
De acordo com Cristiano Janjacomo, em 2020 houve um aumento
significativo do público, entretanto, em 2021 o crescimento de visitação foi de 140% em relação a 2020 e, com isso, ganhou ainda mais
relevância, melhorando seu posicionamento nos rankings de pesquisas orgânicas (gratuitas) dos buscadores, entre eles o Google.
"Esse crescimento se deve a uma somatória de ações: a maior
projeção da Internet devido a Pandemia, ao estímulo ao acesso
pela Revista APCD-Ribeirão Digital, ao marketing feito nas redes
sociais, a modernização do site e a alimentação diária com conteúdo
de qualidade, e a melhor identificação no Google, melhorando sua
participação no resultado nas buscas" pontua Janjacomo.
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DIRETORIA QUER AMPLIAR A COMUNICAÇÃO
PELA INTERNET
Já fazia parte do propósito da Diretoria ampliar a comunicação com o associado pela Internet e com a projeção da internet devido a Pandemia apenas acelerou o processo, destaca o presidente da APCD-RP Regis Peporini.
"O site da APCD-RP se tornou um meio de comunicação efetivo com a classe. Além de divulgar
os nossos cursos, as matérias revelam não só as
tendências e inovações da ciência como as mudanças de comportamento e os desafios encarados
cotidianamente pela classe", comenta acrescentando que através do site o profissional e acadêmico sabem o está acontecendo dentro da associação: cursos, palestras, hands on, tudo isso ao
alcance de sua mão.
De acordo com Artur Rocha Martini, diretor
tesoureiro da APCD-RP, a evolução e a adesão a
novas tecnologias são sempre bem-vinda.
"É muito fácil o acesso pelo notebook, tablet,
computador e o mais prático no celular, em qualquer hora ou lugar", destaca Martini.
Segundo ele, "hoje é fundamental e a APCDRP vai continuar investindo na comunicação pela
Internet, hoje fundamental para comunicação com
os integrantes da classe, seja pelo site ou pelas
Redes Sociais".

“O site da APCD-RP se tornou
um meio de comunicação efetivo
com a classe. Além de divulgar os
cursos promovidos pela nossa Regional, as matérias revelam não só
as tendências e inovações da ciência como as mudanças de comportamento"
REGIS PEPORINI

"É muito fácil o acesso pelo notebook, tablet, computador e o
mais prático no celular, em qualquer hora ou lugar. Vamos continuar investindo na comunicação
pela internet"
ARTUR MARTINI

INSTAGRAM e FACEBOOK
dando mais visibilidade
O Instagram e Facebook têm sido meios eficazes para
divulgar as inciativas da APCD-RP, além dos cursos com
posts que destacam os ministradores, datas como estímulo para adesões às novas turmas.
Segundo Patrícia Badessa, jornalista responsável pelas
publicações, o Instagram hoje é uma ferramenta de grande visibilidade, mas dentro das proporções atuais de projeção ambos tem dado engajamento.
"Os profissionais da classe contam com informações que chegam de forma rápida até eles.
A visualização tem aumentado paulatinamente", frisa Badessa.
Revista APCD Ribeirão - Fevereiro 2022
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REVISTA APCD RIBEIRÃO
Há mais de um ano interagindo com a classe
Depois de ter se tornado DIGITAL em maio de 2020,
estimulados pelas consequências da Pandemia, o informativo da APCD-RP, lançado há cerca de 30 anos,
para facilitar a leitura tanto nos notebooks, computadores e celular, em dezembro de 2020, mudou de formato passando de Jornal para Revista APCD Ribeirão.
Tem cumprido a sua proposta de continuar a contar a
história da APCD-RP, dos seus associados, parceiros e
membros da comunidade clínica, científica e tecnológica. Enfim, a história da Odontologia de Ribeirão Preto e região.
Além de ter em sua pauta os avanços da ciência,
disponibilizados através dos cursos e eventos científicos, traz também os feitos e fatos dos integrantes e
lideranças da classe de Ribeirão Preto e região.
"Nosso informativo é uma vitrine regional, muito
do que acontece na Odontologia está na Pauta da nossa Revista APCD RIBEIRÃO "; pontua Regis Peporini presidente da APCD-RP, acrescentando que ao longo
destas quase 3 décadas muitas parcerias foram feitas,
com excelentes resultados para todos os envolvidos.
Artur Martini, hoje diretor tesoureiro, que durante
anos foi diretor de jornalismo, ressalta que o informativo tem cumprido seu papel, sendo um incentivo para
a classe se manter atualizada.
"A APCD -Ribeirão continuará investindo nos mei-

Capas das 12 edições
publicadas em 2021

os de interagir com a classe, agora ainda mais, com a
Internet que abre novas perspectivas, com a possiblidade de nos comunicarmos com profissionais de todo
Brasil e até do outro lado do mundo", frisa Martini.

CONTEÚDO E AÇÕES DA APCD-RP SÃO ELOGIADOS
Integrantes da classe e alguns parceiros têm elogiado as abordagens feitas na Revista e depois publicadas no site da regional.
"A sinopse do ano e muitas mensagens de otimismo e confiança no ano que se inicia, publicadas
na Revista APCD RIBEIRÃO, são muito importantes,
porque estamos vivendo momentos de muita preocupação com a Ômicron. Com confiança abalada
tudo fica mais difícil. Com mensagens de otimismo
como as do Editorial do Dr. Regis, o fardo fica mais
leve. É tudo que um líder tem de passar para todos
em momentos como os atuais. É um belo trabalho
seu editora e da APCD. Parabéns a todos', manifestou Waldomiro Peixoto- do Departamento de Marketing e consultor técnico da Woson Brasil.
Segundo Peixoto, "quando a gente olha no retrovisor, vê que muita coisa foi feita. Não ficamos para6

dos. Apesar de tudo, trabalhamos o ano todo para
dar ânimo às pessoas, e a APCD fez muita coisa que
beneficia muita gente. A importância social da educação continuada que a APCD promove não tem preço e
nem dá pra medir o alcance de tudo isso. Tenho orgulho de ter dado um "naquinho" de contribuição pra
essa onda que motiva todos e faz as coisas acontecerem. Juntos, um pouquinho cada um, somos fortes."
"A virada de chave de Jornal Físico para Revista
Digital foi crucial para fortalecer o informativo da
APCD Ribeirão Preto e tornar-se mais acessível. Vimos uma importante mudança visual e nós, como
Radiologia Jardim, temos o prazer em contribuir com
matérias científicas e achados radiográficos do nosso dia a dia", pontua Daphne Jardim, diretora da Radiologia Jardim, parceira da Regional da APCD-Ribeirão Preto.
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DISTRIBUIÇÃO
A Revista APCD RIBEIRÃO é
distribuído pela própria
Associação via WhatsApp e
alguns recebem por e-mail.
Além de ser reencaminhada
por parceiros, ficar disponível
sempre no site da regional :
www.apcd-rp.com.br
Com o formato digital o alcance do
informativo foi ampliado através de um
mailing atualizado, que contempla além
dos associados, ex-alunos e profissionais de regionais da 5ª macrorregião,
chegando até a cirurgiões-dentistas de
outros estados.
O arquivo disponibilizado para os
parceiros e membros da comunidade científica permite o reenvio para outras
comunidades odontológicas, cujos compartilhamentos tem chegado ao exterior, extrapolando os limites geográficos,
abrindo novas perspectivas.
No site da associação pode ser acessado no Computador, Notebook, Tablet
ou celular, na palma da mão.
Todas as edições estão disponíveis
no site: www.apcdrp.com.br, basta clicar na aba REVISTA e consultar a edição desejada.

SUGESTÃO DE PAUTA
E ARTIGOS
Sugestões de Pauta, artigos científicos ou opinativos e notas, fotos
de participações em eventos podem
ser encaminhados para o e-mail da
editora: jornalista@apcdrp.org.br.

ACESSE:
www.apcdrp.com.br
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ESTUDO MOSTRA QUE PANDEMIA
INTENSIFICOU USO DAS
TECNOLOGIAS DIGITAIS
Fonte:Agência Brasil - Rio de Janeiro

A pandemia de covid-19, declarada pela Organização Mundial
da Saúde em março de 2020, intensificou o uso de tecnologias digitais no Brasil, passando de 71% dos domicílios com acesso à internet em 2019 para 83% no ano passado, o que corresponde a 61,8
milhões de domicílios com algum tipo de conexão à rede.
Os dados são da Pesquisa sobre o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação nos domicílios brasileiros (TIC Domicílios)
2020, divulgados em livro hoje (25) pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br),
do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br), órgão do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br).
O coordenador do CGI.br, Márcio Migon, explica que a internet e
os dispositivos móveis passaram a desempenhar papel central durante a pandemia, possibilitando a continuidade de atividades empresariais com o home office, do comércio com as vendas online,
prestação de serviços públicos, atividades educacionais com o ensino remoto e de saúde com as teleconsultas. Porém, ele destaca
que as desigualdades sociais foram agravadas pelas diferenças no
acesso à tecnologia.
“As presentes publicações apresentam um cenário atualizado
da adoção da internet no Brasil durante a pandemia de covid-19 e
oferece um diagnóstico detalhado dos desafios para o avanço da
inclusão digital. Ao mesmo tempo, a vida digital permitiu muitas
possibilidades, inclusive abrindo fronteiras para uma parcela da
sociedade, por um lado. Por outro lado, a diferenças e as dificuldades de acesso se mostraram ainda mais graves, agravando as fraturas sociais e as desigualdades. É preciso diagnóstico para que possamos implementar políticas públicas que venham ao encontro de
reduzir essas diferenças”.
De acordo com o diretor-presidente do NIC.br, Demi Getschko, o
núcleo detectou o grande aumento de tráfego na rede, levando São
Paulo ao primeiro lugar no mundo.
“Nós passamos pela pandemia com um grande aumento de tráfego, principalmente nos pontos de troca de tráfego [PTTs]. A internet brasileira suportou essa demanda adicional, tivemos a boa informação de que o PTT de São Paulo atingiu o primeiro lugar do
mundo, passando o PTT de Frankfurt, que era o líder. E estamos nos
municiando para continuar atendendo as demandas com a qualidade esperada e esperando que, na verdade, o cenário seja mais promissor daqui para frente”.
Também foram lançadas, em 25 de novembro de 2021, os livros
das pesquisas TIC Educação 2020 e da TIC Kids Online Brasil 2020,
além do Estudo Setorial Educação e tecnologias digitais: desafios e
estratégias para a continuidade da aprendizagem em tempos de
covid-19. Todas as pesquisas estão disponíveis no site do Cetic.br.
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APCD-RP - Para Regis PeporiCom a disseminação da novo
coronavírus, a Associação Paulis- ni - presidente da APCD-RP, emta de Cirurgiões-Dentistas (APCD) bora nada fácil fazer, pois envolpromotora do CIOSP, adiou da 39ª ve a não só a promotora APCD,
edição do evento que estava pre- mas apoiadores, expositores, convisto para acontecer de 26 a 29 gressistas, assim como o Anhemde janeiro deste ano para 29 de bi, todos tendo de ajustar e abrir
junho a de julho 2022 no Comple- espaço na agenda para nova data,
essa foi uma decisão assertiva.
xo de Eventos do Anhembi.
"Com a boa
"A medida foi
vontade de toadotada em decidos, motivados
são conjunta com
Para a APCD-RP
por preservar a
os expositores e
a
decisão
foi
saúde e o bem
entidades parceiestar da comuniras em função
assertiva e com
dade Odontológidas novas deterresponsabilidade
ca que se reúne
minações e medisocial
anualmente no
das de combate à
CIOSP, essa sem
disseminação do
dúvida a decisão
novo coronavírus,
não só na cidade de São Paulo, certa para o momento. Seguimos
como no Brasil e no mundo. Essa motivados e confiantes de que o
difícil decisão foi tomada visando Congresso será um sucesso."
"Com saúde pública não se
a segurança dos congressistas,
expositores e colaboradores. Es- brinca, essa foi uma decisão neperamos a compreensão de to- cessária, que revela a responsados", salientou Wilson Chediek bilidade socia da APCD", pontuou
Artur Martini - tesoureiro da
Presidente da APCD.
Acrescentou: "É importante APCD-RP e chefe da Divisão
ressaltar também que nos coloca- Odontológica da Secretaria da
mos à disposição para eventuais Saúde da Ribeirão Preto.
dúvidas e, ainda, estendemos nosINSCRIÇÃO
sos agradecimentos a todos os
Cirurgião-dentista participe,
parceiros que se mantiveram firmes em colocar em primeiro lu- programe-se para a nova data 29/
gar a saúde e bem-estar de todos. 06 a 02/07 de 2022. Se você não
Esperamos que todos fiquem bem fez, faça já sua inscrição. Dúvidas
ligue (16) 3630 0711.
e nos vemos em junho".

Irá ao 39° CIOSP e
não sabe onde se
hospedar?
Consulte as condições diferenciadas para sua estadia
durante o evento.
Acadêmico, hospede-se
no Anhembi Hostel
As reservas devem ser efetuadas diretamente no Hostel
(sujeito à disponibilidade),
com mínimo de 2 diárias. O
hostel conta ainda com auto
check-in/check-out e atendimento 100% on-line. Lembrese de informar no ato da reserva o código: Acadêmicos
39º CIOSP.
As suítes e os quartos possuem ar-condicionado, colchões de Hotel 4 Estrelas, wifi gratuito e amenidades de
cortesia, além de café da manhã. O Anhembi Hostel também conta com uma linda cozinha para os hóspedes que
querem por a mão na massa e
preparar suas próprias refeições.
Interessados consultem sobre DAY USE, com banho e
café da manhã!
Anhembi Hostel é reconhecido pelo TripAdvisor com Certificado de Excelência, concedido apenas a hostels com alto
índice de boa avaliação

Mais informações sobre o Congresso:
www.ciosp.com.br
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FIRMADA PARCERIA ENTRE APCD-RP E XDENT
A indústria disponibilizou o Serena e aparelho de Raio X para ser uso nos Cursos
A APCD-Ribeirão Preto e XDENT - indústria de Equipamentos Odontológicos, no último dia 28 de janeiro, firmaram parceria em prol do maior aprendizado na EAP Dr.
Raphael Baldacci da APCD-RP. A XDENT disponibilizou para
a Escola um aparelho Serena de Sedação Consciente Óxido Nitroso e um para ser utilizado no CURSO DE SEDAÇÃO CONSCIENTE e um Raio X Periapical 70 KVP modelo
X70 para ser utilizado nos diversos CURSOS ministrados
na Regional.
Compareceram à sede da APCD-RP, para entrega dos
equipamentos, Gilson Ney Guimarães - diretor proprietário e Carlos André Correia - responsável pela área comercial da XDENT, onde foram recepcionados por Dr. Régis Peporini - presidente da APCD-RP e Dr. Artur Rocha
Martini - tesoureiro. Ambos agradeceram pela parceria e
disponibilização dos aparelhos.
Segundo Regis Peporini, "é sempre bom apresentar
para os profissionais em aperfeiçoamento ou especialização novas tecnologias, para serem inseridas no dia a
dia dos consultórios, onde serão instrumentos de promoção da saúde e bem estar da população".
Na oportunidade, Artur Martini, ressaltou ser a parceria um meio de divulgação para a indústria e para a Escola
forma eficaz de propagação de novas tecnologias.
"É uma ação muito enriquecedora para todos: indústria, associação, alunos e para a população, passa a contar
com essas tecnologias nos tratamentos", diz Martini.

APRESENTAÇÃO DO SERENA
Desenvolvido para reduzir os mais diversos tipos de
fobias cirúrgicas ou amenizar a sensibilidade à dor, o SERENA foi apresentado por Gilson Guimarães. Segundo ele,
com tecnologia 100% nacional é o dispositivo mais avançado de sedação consciente por óxido nitroso do Brasil.
Descrevendo seus recursos e funcionamento destacou existir em seu mecanismo indicadores para manter
os procedimentos dentro do padrão preconizado.
O Serena possui uma mangueira para ser ligada aos
cilindros de oxigênio, possui cores identificando a quantidade e uma outra mangueira
acoplada com
ponta para ligação
no balão respirador. Acompanha a
máscara do equipamento, as válvulas de funcionamento do oxigêRevista APCD Ribeirão - Fevereiro 2022

nio e do Óxido Nitroso com regulagem dos níveis usados
(em média o máximo 70% de óxido nitroso e 30 % de
oxigênio).
"O uso adequado é uma maravilha para dores e ansiedade. Em São Sebastião está sendo aplicado na UPA por
um parceiro e médicos em suturas. Solicitou modificação
para usar em exames de ressonância, para evitar perda
dos procedimentos, devido a ansiedade", diz Guimarães.
O Curso para utilização do aparelho dura em média de
2 a 3 dias de orientação teórica e depois a prática

XDENT NO CIOSP
BOAS EXPECTATIVAS PARA CIOSP E PARA 2022
A XDENT apresentará seus lançamentos no 39º CIOSP. Com novos produtos em fase final de desenvolvimento. está buscando ampliar espaço para inseri-los no
seu show room. Segundo Carlos Correia, serão apresentados Raio X, Bomba a Vácuo, autoclave e consultório.
"Nossa expectativa é de melhora e estabilização na
área da saúde e, com isso, ampla visitação por parte
dos Cirurgiões-Dentistas ao CIOSP, que há 2 anos esperam pelo evento. Portanto com excelentes resultados
para todos", frisa Carlos Correia.
"As oscilações de mercado acontecem, cabe a nós
gestores comerciais procurar meios de municiar as revendas na ponta do mercado para criarem oportunidades de compra pelo consumidor final, no caso o Cirurgião-Dentista. Temos muitas novidades e o Serena
que estamos divulgando nos cursos e entidades Odontológicas tem agradado e tido muita procura", pontuou Carlos Correia.
www.xdent.com.br I (16) 3976 1958
(16) 98162 5361
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ENTREVISTA
GESTÃO SE TORNOU A PAIXÃO
DE DRA. HELENA YURI
Segundo ela, 2022 será o ano de iniciar a corrida atrás do prejuízo
e tentar ao máximo reequilibrar a saúde.

Graduada na Faculdade de Odontologia da USP Ribeirão Preto em
1983, Dra. Helena Yuri atuou em consultório particular como Clínica
Geral nas cidades de Bonfim Paulista, Cravinhos e Ribeirão Preto. A
partir de 1995, passou a atuar também na área de Ortodontia em Bonfim Paulista e Ribeirão Preto.
Em 1997 ingressou no serviço público, onde passou a atuar como
cirurgiã-dentista na UBS Parque Ribeirão Preto até julho de 2001, quando assumiu o gerenciamento da unidade e continuou exercendo a
Odontologia em consultório particular até 2014, quando passou a dedicar se exclusivamente à gestão. Atualmente gerencia a Unidade Básica do Quintino Facci l.
Em entrevista à Revista APCD Ribeirão, Dra. Helena Yuri fala da
Odontologia, gestão e de sua trajetória.

Revista APCD-RP: Nestes mais
de 30 anos de atuação, houve muitos avanços na Odontologia, quais
os mais impactantes em sua opinião?
Helena Yuri: Diria que a Implantodontia que possibilita devolver
qualidade de vida ao paciente de
forma bastante efetiva, além da
ampliação do campo de atuação do
cirurgião dentista nas áreas de estética e harmonização facial.
Revista APCD-RP: Associar-se a
APCD a estimulou como profissional?
Helena Yuri: Associar-me à APCD
além de promover estímulo profissional por meio dos cursos que realizei na EAP trouxe para a minha vida
alguns dos meus amigos mais preciosos, aqueles que, nas palavras de
10

Milton Nascimento, guardo do lado
esquerdo do peito.
Revista APCD-RP: Em determinado momento a Gestão passou a
ser prioridade em sua carreira na
qual permanece até hoje?
Helena Yuri: A gestão veio primeiramente como um desafio e no
transcorrer do tempo transformouse em paixão.
Lidar com pessoas - pessoas sob
meu comando direto, pessoas com
múltiplas necessidades de saúde e
também sociais, pessoas a quem
precisava me reportar, pessoas com
as quais precisava me relacionar em
prol do bom andamento do serviço,
enfim, muitas pessoas, passou a ser
minha atividade diária.
Isto foi e é muito transformador
e enriquecedor e considero-me

uma pessoa privilegiada, pois tive
o privilégio de trabalhar basicamente o mesmo grupo por 20 anos, após
os quais aposentei-me do serviço
público. Mas os desafios não pararam por aí, pois em seguida fui convidada para exercer a mesma função, desta vez numa instituição público-privada.
E a partir deste convite surgiram
alguns conflitos. Continuar a trabalhar ou curtir a aposentadoria e netas e poder dar mais suporte aos
pais? Continuar a trabalhar, desta
vez numa instituição público-privada e passar a ser considerada uma
desertora?
Tudo posto na balança sigo fazendo gestão, nem em prol do serviço
público, nem em prol de instituição
público-privada, mas em prol dos
pacientes e dos meus objetivos pesFeveriro 2022 - Revista APCD Ribeirão

PARA OS EM INÍCIO DE CARREIRA, DRA HELENA YURI RECOMENDA:
“SEJA FIEL AOS SEUS VALORES E BUSQUE INCESSANTEMENTE SEUS OBJETIVOS”
soais.
Revista APCD-RP: Quais os maiores desafios encarados no atendimento à saúde pública?
Helena Yuri: O SUS é taxado por
muitos como serviço de saúde de
baixa qualidade e ineficiente e isto
é uma absoluta inverdade. Um dos
maiores problemas reside no financiamento do SUS.
Um levantamento feito pelo
Conselho Federal de Medicina
(CFM) em parceria com a organização não governamental Contas
Abertas e publicada pela Agência
Brasil em 08/10/20 mostra que o setor público gastou US$ 389 anuais
per capita em 2019, sendo o menor
gasto per capita com saúde pelo setor público se comparado aos cinco
países que também adotam como
modelo o atendimento universal de
saúde: a Argentina, o Canadá, a Espanha, França e o Reino Unido, sendo que na Argentina chega a US$ 959
anuais per capita.
Some-se a isso podemos citar o
crescente e progressivo empobrecimento da população associado ao
aumento da longevidade.
Revista APCD-RP: Com a realidade imposta pelo Covid 19 e a Pandemia, o que mudou? Realmente
algo desafiador?
Helena Yuri: Bastante desafiador! No início precisamos lidar com
o desconhecimento sobre tudo relacionado à Covid-19 e tudo que
desconhecemos nos impõe medo.
Também precisamos lidar com a
falta de insumos, especialmente
EPI´s. Ao longo do tempo foi preciso lidar com o cansaço à beira da
exaustão física, emocional e psicológica.
E passados 2 anos, seguimos na
montanha-russa das variantes, senRevista APCD Ribeirão - Fevereiro 2022

do que a Ômicron em especial tem
provocado um volume avassalador
de afastamentos de profissionais da
saúde.
Revista APCD-RP: Quanto aos
profissionais de Odontologia neste
contexto de Pandemia, tem dado a
sua contribuição?
Helena Yuri: A Odontologia foi
bastante impactada pela pandemia
devido à grande quantidade de aerossóis gerada durante o atendimento, sendo necessário aumentar
os intervalos durante os atendimentos para possibilitar adequada higienização dos consultórios, além de
impossibilitar atendimento simultâneo em mais de uma cadeira sem

“Sigo fazendo gestão,
nem em prol do
serviço público, nem
em prol de instituição
público-privada, mas
em prol dos pacientes
e dos meus objetivos
pessoais”.
as devidas barreiras de proteção. Os
cirurgiões dentistas que atuam em
UBS´s foram incitados a colaborar no
combate à pandemia e especialmente na UBS Parque Ribeirão envolveram-se na coleta de swab para
exames RT-PCR, triagem, orientação
e direcionamento de pacientes.
Revista APCD-RP: Dos muitos
anos dedicados a Gestão da UBS
Parque Ribeirão, o que leva de mais
marcante, de maior aprendizado?
Helena Yuri: Envolver a equipe
em prol de um único objetivo: o

atendimento à população da área
de abrangência da unidade, sempre
buscando, dentro das nossas competências institucionais, fazer todo
o possível para atender o paciente
em suas reais necessidades.
Revista APCD-RP: Atualmente
atua na Unidade do Quintino Facci,
o que faz, o que mudou? Como está
se sentindo nesta nova fase?
Helena Yuri : Faço mais do mesmo, por assim dizer. O que mudou
foi o local e as pessoas, mas os objetivos seguem os mesmos. Sintome revigorada por poder continuar
a desenvolver a atividade pela qual
me apaixonei - lidar com pessoas e
assim continuar a promover saúde
à população.
Revista APCD-RP: O que diria
para quem está começando como
profissional de Odontologia ou Gestão?
Helena Yuri: Seja fiel aos seus valores, busque incessantemente
seus objetivos e eles certamente
serão alcançados!
Revista APCD-RP: Faria tudo de
novo, se sente realizada?
Helena Yuri: Como disse no início da entrevista, considero-me
uma pessoa privilegiada, pois tive
condições de fazer o que gosto e
desta forma sinto-me bastante realizada.
Revista APCD-RP: Qual a expectativa para 2022, que estamos iniciando?
Helena Yuri: 2022 será o ano de
iniciar a corrida atrás do prejuízo e
tentar ao máximo reequilibrar a
saúde, especialmente dos doentes
crônicos que já estão há basicamente 2 anos sem assistência e acompanhamento adequado.
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HARMONIZAÇÃO FACIAL: REJUVENECER É PRECISO!
Cefalometria, fisiologia do envelhecimento. Preenchimento com Ácido Hialurônico.
Atendimento clínico. Tudo isso foi abordado no módulo de fevereiro.
Mais um módulo do Curso de
Especialização em Harmonização
Orofacial da APCD-Ribeirão Preto
foi realizado de 17 a 20 de janeiro.
A profa. Carolina Faccini discorreu
sobre "Cefalometria e Fisiologia do
envelhecimento facial" e a profa.
Nicole Bettiol explanou sobre Harmonização Facial com técnicas de
preenchimento. No último dia, utilizando as técnicas apresentadas
foram feitos atendimentos de pacientes.
Focando na abordagem tridimensional com anatomia facial, ou
seja, de como a face eNvelhece, o
curso aborda todo o cha- mado
meelting face, o derretimento facial com o envelhecimento apresentando procedimentos para alcançar excelentes resultados, com
eficácia e segurança.
"Temos hoje uma bagagem do
conhecimento da anatomia humana e saber como as várias cama-

das que a formam enfrentam as alterações ocorridas com o tempo
contribui para tratamentos mais individuais e resultados naturais", frisa Carolina Faccini.
A professora Carol Faccini, destaca que realizar a consulta de diagnóstico de uma face, para determinar suas alterações funcionais e
estéticas devido ao envelhecimento é um desafio. Para auxiliar
existe a Cefalometria e analises
faciais que mostram essas alterações quando não são tão notáveis.
"Medidas, proporções, conceitos sobre o belo facial fazem toda
diferença na escolha da quantidade dos produtos e no alcance de
resultados que agradem o paciente", pontua a professora.
PREENCHIMENTO FACIAL
O preenchimento tem sido um
recurso muito utilizado com resultados notórios de imediato.

De acordo com a professora Nicole Bettiol, existem muitos tipos
de preenchimentos faciais, mas o
padrão ouro, ÁCIDO HIALURÔNICO,
é o mais abordado inicialmente no
curso.
"Preencher uma face, injetar volume, melhorar características femininas e masculinas, equilibrar, rejuvenescer, tudo isso é possível com
aplicações de ácido hialurônico",
comenta Bettiol.
Salienta que com a popularização da Harmonização Orofacial, surgiram diversos tipos de Ácido Hialurônico no mercado.
'É preciso conhecer marcas, saber propriedades químicas físicas
dos produtos, a ciência da Reologia
e assim selecionar o mais adequado
para aquele paciente. Tudo isso é
abordado, sempre apresentando os
resultados das pesquisas e as comprovações científicas", explica a
professora Nicole Bettiol.

Profa. Nicole Bettiol

Profa. Carol Faccini

Instagram das professoras para contatos: @nicolebettioldentista @dra.carolfaccini @hof_apcd
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EAP DR. RAPHAEL BALDACCI DA APCD RIBEIRÃO
RESERVANDO VAGAS EM VÁRIOS CURSOS
APCD Ribeirão Preto EM 2022 seguirá investindo na educação continuada, disseminando conhecimentos, técnicas, apresentando novos
conceitos, cientificamente comprovadas, através dos cursos, palestras,
hands On e simpósios.
Os cursos de aperfeiçoamento
Cirurgia Bucomaxilofacial, Cirurgia
Oral, Dentística Reabilitadora, Endodontia, Ortodontia, Periodontia e
Prótese sobre Implante, além de
um novo: Sedação com Óxido Nitroso, estão montando turmas de devem começar alguns estes meses de
fevereiro e outros em março e abril.
Também montando novas turmas os
Cursos de Especialização em Endodontia, Ortodontia e Implantodontia. Faça sua reserva, as vagas são
limitadas.

Revista APCD Ribeirão - Fevereiro 2022

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.
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.
Curso de Pós-Graduação em Ortodontia com o :Prof. Ms. Antonio José
Borin Neto e equipe.
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CURSO CIRURGIA EM ODONTOPEDIATRIA
Curso de imersão será realizado nos dias 18 e 19 de março,
com 10 horas de duração. Interessados reservem vagas.
Será realizado nos dias 18 e
19 de março, o Curso de Imersão
em Cirurgia em Odontopediatria,
com 10 horas de duração. Teórico-prático-demonstrativo, direcionado a odontopediatras e clínicos gerais; o curso será realizado na sexta-feira (14 as 18h e
19h as 21h) e sábado (8h as 12h).
O Curso será ministrado pelo
Prof. Dr. Marcelo Rodrigues Azenha (coordenador) e as profas.
convidadas Profa. Dra. Maria
Cristina Borsato e Profa. Dra. Carolina Paes Torres Mantovani.
O curso tem como objetivos:
1- Capacitar o profissional para realizar o diagnóstico de anomalias em tecidos moles e mineralizados em crianças. 2- Demonstrar os tratamentos cirúrgicos de alterações dos tecidos moles e mineralizados (freio labial, anquiloglossia,
anquilose, dentes supranumerários/odontomas e
cistos na cavidade bucal) em crianças. 3 - Capacitar o profissional para realizar intervenções cirúrgicas em crianças com embasamento teórico e
científico, em ambiente ambulatorial e centro cirúrgico.
COORDENAÇÃO E MINISTRADORES
O Curso de Cirurgia em Odontopediatria é coordenado pelo Prof. Dr. Marcelo Rodrigues Azenha (CROSP 86165;), Especialista em Cirurgia
Buco-Maxilo-Facial (CFO); Mestre em Cirurgia
Buco-Maxilo-Facial (FORP/USP) ; Doutor em Cirurgia Buco-Maxilo-Facial (FOA/UNESP) ; Mestre em
Odontologia (Universidade de Granada, Espanha).
Como professores Convidados: Profa. Dra.
Maria Cristina Borsatto (CROSP-28.567). Professora Titular de Odontopediatria da FORP-USP;

Especialista em Acupuntura (CFO).
E a Profa. Dra. Carolina Paes Torres Mantovani
(CROSP-70945): especialista em Odontopediatria
(APCD-São Carlos), mestre e doutora em Odontopediatria (FORP-USP). Pós-Doutoranda no Departamento de Genética (FMRP-USP) Especialista em
Acupuntura (CFO) habilitação em Odontologia
Hospitalar (CFO) e habilitação em Sedação Inalatória (SLM)

Conteúdo programático
1. Princípios de cirurgia em odontopediatria.
2. Frenectomia labial, lingual e ulectomia.
3. Cirurgia de dentes supranumerários.
4. Cirurgia de odontomas .
5. Cirurgia de anquilosados.
6. Tratamento cirúrgico de cistos na cavida
de bucal
7. Cirurgias com objetivo de tracionamento
de dentes inclusos.
8. Hands-on de treinamento de suturas
e cirurgias demonstrati vas.

Para sanar dúvidas basta entrar em contato com o prof. coordenador Dr. Marcelo:
marceloazenha@yahoo.com.br
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CIRURGIA EM ODONTOPEDIATRIA
Maria Cristina Borsatto - Profa Titular de Odontopediatria da FORP-USP.
Especialista em Acupuntura (CFO).
Os procedimentos cirúrgicos em crianças, devem seguir, como nas cirurgias em adultos, todos
os preceitos básicos de biossegurança, além de
serem levados em consideração a necessidade e
oportunidade, o diagnóstico correto e o instrumental e técnicas adequadas. Existem peculiaridades
próprias das crianças como o tamanho da cavidade bucal, textura do tecido ósseo, preparo psicológico e a presença do germe do dente permanente.
Vale ressaltar a importância do aperfeiçoamento dos profissionais, tanto dos clínico gerais
quanto dos odontopediatras, em função da necessidade de uma abordagem mais acolhedora
e humanística dos pacientes infantis, sabendose que quanto menor a idade, maior é a probabilidade destas apresentarem problemas de comportamento. Neste sentido, a inclusão dos pais
nas consultas iniciais se torna de fundamental
importância, uma vez que estes podem transmitir segurança aos filhos durante a realização dos
procedimentos cirúrgicos. É importante salientar que nenhuma cirurgia pode ser realizada sem
o consentimento por escrito dos pais e/ou responsáveis legais pela criança.
Em relação às técnicas cirúrgicas propriamente ditas, apesar de aparentemente serem mais
simples, nenhuma cirurgia deve ser menosprezada em relação à sua dificuldade. A dimensão reduzida da cavidade bucal pode ser considerada
um dos obstáculos, no entanto é compensada pelo
menor tamanho do instrumental cirúrgico.
Um diferencial das cirurgias em crianças é a
existência do germe dentário do dente permanente
sucessor, que se encontra em relação muito próxima com as raízes dos dentes decíduos. Durante
as exodontias dos dentes de leite, como são conhecidos, que são os procedimentos cirúrgicos
mais comumente realizados dentre as cirurgias em
odontopediatria, o cuidado na execução dos movimentos para avulsão destes dentes deve ser redobrado para que não ocorra lesões ao germe do
dente sucessor.
Além das exodontias de dentes decíduos, outros procedimentos cirúrgicos são realizados em
crianças, desde ulectomias, frenectomias labiais/
linguais, como cirurgias mais complexas de denRevista APCD Ribeirão - Fevereiro 2022

tes anquilosados, supranumerários inclusos, odontomas, cistos entre outros.
Desta forma, a constante busca pelo refinamento das técnicas se faz necessária por meio
de realizações de cursos de atualização, aperfeiçoamento que são capazes de aprimorar cada
vez mais o cirurgião dentista para a realização
de diferentes cirurgias em crianças.
Assim, o intuito deste curso é fazer com que o
profissional se torne cada vez mais seguro para
executar procedimentos cirúrgicos em crianças,
na rotina do seu consultório.
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Aperfeiçoamento
Ministradores

André Minto

Graciela Mazzei

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

CIRURGIA ORAL E
ANESTESIOLOGIA

COM ÊNFASE EM ROTATÓRIOS

José Antº Salomão Ricardo Sesco

Flávia Suaid

Mauricio

Ronaldo

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.

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
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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.
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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 e Prof. Dr. Alexandre Latuf Najar.
FREQUÊNCIA: Mensal - Quartas, Quintas e Sextas.
Duração: 24 meses.
Brufato Ferraz

PÓS-GRADUAÇÃO EM

HARMONIZAÇÃO OROFACIAL

Alexandre Bonini

Artur Martini

Alexandre L. Najar

-

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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DO PRIMEIRO KIT ACADÊMICO
A GENTE NUNCA ESQUECE
Na profissão de um odontólolação, facilidade de limpeza e dego, o kit acadêmico - utilizado
sinfecção, resistência a seguidas
desde o primeiro semestre no Laesterilizações em autoclaves,
boratório Multidisciplinar - é sua
precisão nos movimentos, conprimeira experiência com equiforto durante o uso, pois a finalipamentos odontológicos, a pridade é utilizá-las em procedimeira ferramenta para tratamenmentos na cavidade oral dos pato da saúde oral de seus paciencientes, alcançar a melhor reabites.
litação da função mastigatória, da
O mais interessante é que, inestética e da saúde geral do pacidependentemente da especialiente e evitar riscos de contamidade, o dentista utilizará peças
nação cruzada durante o uso.
de mão até o último dia de sua
Para que o kit acadêmico conprofissão, por isso o kit acadêmitinue em estado de novo, alguns
co tem valor simbólico. É muito
cuidados por parte do usuário
comum ouvir de profissionais exsão necessários: 1) antes de coperientes "eu tenho meu kit até
locar em uso, ler até entender
hoje, novinho e em perfeito funtodas as instruções contidas no
cionamento."
Manual do Produto para saber operar corretamente as
É o kit acadêmico que introduz o profissional na pro- peças de mão. 2) esclarecer dúvidas com o consultor
fissão e seguem juntos anos a fio, daí fazer todo o sen- técnico do fabricante ou com profissional técnico extido investir em produto de alta qualidade e vida útil periente no ramo. 3) limpar a caneta de alta rotação,
longa.
micromotor, contra ângulo e peça reta corretamente
O kit acadêmico é uma ferramenta que agrega mui- por fora e por dentro para esterilizar, antes do uso, em
ta tecnologia. Os componentes de suas peças de mão autoclaves. 4) lubrificar seguindo as orientações do fasão micro usinados em tornos digitais de tecnologia bricante sempre antes do uso 5) em nenhuma hipóteembarcada avançada, com alta precisão, utilizando se, utilizar sem lubrificar, sob pena de danificar rolamatéria-prima testada e aprovada por rigoroso contro- mentos, engrenagens e pinças, e perder a garantia do
le de qualidade.
fabricante. 6) sempre lubrificar com óleo mineral oriOs insumos seguem o mesmo controle de qualida- ginal fornecido pelo fabricante. 7) depois do uso, limde antes de sua aplicação por mão de obra especializa- par, lubrificar e guardar para uso no dia ou semana seda, treinada e capacitada para operar com instrumen- guinte. 8) ao final do semestre ou ano letivo - ou mestos de precisão micrométrica.
mo antes de qualquer período inativo prolongado - faEsses componentes e insumos são calibrados e ba- zer revisão preventiva por técnico autorizado da marlanceados em dispositivos eletrônicos de precisão para ca, para não perder a garantia. 9) se já estiver fora da
eliminar vibração, ruído e excentricidade nos instru- garantia, a revisão poderá ser feita por profissional técmentos, propiciando condições ideais de trabalho para nico experiente no ramo. 10) sempre utilizar compoo dentista e aumento na vida útil dos instrumentos ro- nentes de reposição originais.
tativos.
Para saber como manter seu kit em estado de novo,
O projeto e o desenho das pe- acesse: https://www.blogwoson.com.br/artigo/proceças são pensados nos mínimos de- dimentos-para-limpeza-e-lubrificacao-de-pecas-detalhes, tais como leveza, robustez, mao-odontologicas.
Waldomiro PeixotoDo- Consultor
Técnico Woson
ergonomia, facilidade de manipuprimeiro kit acadêmico o dentista nunca esquece!

Waldomiro Peixoto - consultor técnico da Woson

“Woson, Onde a excelência faz a diferença”
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ORIENTE SEU PACIENTE

DESIDRATAÇÃO
Mau hálito é consequência?
Muitos não sabem, mas a desidratação também
é uma das causas do mau hálito
A desidratação é uma questão recorrente na vida
de muitos brasileiros que possuem a rotina agitada, é
difícil beber água constantemente durante o dia. Mas
isso pode trazer diversas consequências para o organismo, a halitose é uma delas.
A orientação de beber 2 litros de água por dia é
uma questão que a maioria dos médicos e profissionais da saúde abordam e ressaltam, e não é à toa.
Segundo a atual Conselheira Consultiva da Associação Brasileira de Halitose, Dra. Cláudia Gobor ‘’a água
ajuda as glândulas salivares a produzirem a quantidade de saliva adequada para a boca, de modo que auxilia no combate ao mau hálito.’’
Os pacientes desidratados têm maiores chances de
sofrer com a halitose, mas isso se dá pela redução da
saliva no período de sede, podendo ocorrer uma descamação da mucosa da boca, e isso é fator causador
da alteração de hálito. Porém, apenas beber muita
água não irá curar milagrosamente a halitose. Ter uma
boa higiene bucal passando o fio dental todos os dias
e escovar os dentes após cada refeição é um ato muito importante para a boa saúde bucal. Cuidar desses
fatores e manter a higienização correta é um fator crucial na hora de evitar o mau hálito, unida com a hidratação é um combo perfeito para evitar esse desagradável problema.

“A água ajuda as glândulas salivares a produzirem a quantidade de saliva adequada para a boca,
de modo que auxilia no
combate ao mau hálito.’’

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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ANIVERSARIANTES DE FEVEREIRO
Saúde, muitos momentos felizes! Tudo de bom!

01/02
Euripedes Saturnino Luquete Júnior
Michele Quaranta Pustrelo
02/02
Patricia Mara Nossa
Jose Higashi Araguti
Regis de Moraes Peporini
03/02
Alma Blasida C. Elizaur B. Catirse
04/02
Eduarda de Castro Watanuki
Nayara de Lima Ferraz Aguiar
Marco Antonio Galatti
Giovana Chirubini Venezian
05/02
Leonardo Secondino Cesar
Mariana de Pinho Noronha
Patricia Cruvinel de Toledo
Tulio Marcos Soares Milograma
06/02
Yara Teresinha Correa Silva
Rafaela Manente
07/02
Aparecido Silvio de Souza
Wesley Serrano Forti
Suellen Mendonça Perseguin
Rodnei Coletti
08/02
Kárila Cristina Previato
Gizele Vieira Bassan Pedrazzi
09/02
Andressa Carolina Zaccaro Mestriner
Cintia Savassi Zorzetto
Cristiano Nakao
Regina Mara Scrideli Stefanoni
10/02
Cesar Bataglion
Heucles Del Bianco Pelegia
Monica Danielle Riberio Bastos

Rejane da Costa Silva
Victor Augusto Minari
11/02
Maria Cristina Borsatto
Lais Helena Carneo
Samuel Carlos de Aguiar
12/02
José Antonio de Souza Bueno Junior
Tabajara Sabbag Fonseca
Gabriela Bruno de Souza
13/02
Armando Amorim Mendonca
Eduardo dos Santos Marquesin
Miriam Yatiyo Hara
Beatriz Barbosa Davila
14/02
Camila Camossa Martinatti
Kahema Rodrigues Soldati
Samantha Galant Stevanato
16/02
Camila Camossa Martinatti
Carolinapoquechoque Rivera
Lucila Mercio Xavier Zacarin
Osvaldo Luiz Bezzon
17/02
Beatriz Grossi
Thales Parpinelli Monteiro
18/02
Ana Paula Dias Moreno
Cristhiane Ristum Bagatin
Eloa Marisilva Ignacio Ponce
Jesus Djalma Pecora
Marcos Manheze Beraldo
Reginaldo Barban
Thais de Paula Faccio Alves
19/02
Eduardo Luis Vicentini
Rogerio de Biagi Mendes
20/02
Mirian Lucia Lopes Baldin

21/02
Danieli Cristina da Silva
Juliana Elias Oliveira
Raphael Brigagao P. Alcantara
Rodrigo Casasanta França
Sueli Midori Ichikawa Kumasaka
22/02
Fernanda Matsuda de Paula
Sandro Ferreira Simoes Leal
Roberta Mirandola Mile
23/02
Gustavo da Col dos Santos Pinto
Marcelo Giraldi Santana
24/02
João Vitor Gomes de Freitas
Roberto Vecchi
Renato Consoli Augustinho
Zelio Faeda
25/02
Alessandra Garcia de Nicola
Marcia Naves de Souza
Leonor Lopes de Souza
Renata Alves Ferreira Junqueira
Solange Ap. Nogueira Bataglion
Takami Hirono Hotta
Vitor valente Neto
26/02
Carolina Barbosa Siqueira
Eduardo Mendes Gotardo
27/02
Sara Arantes Scandiuzzi
28/02
Natalia Maria Castorini de Oliveira
Emily Eduardo da Silva carvalho
Marcelo Garcia de Oliveira
Barbara Voinichs de Freitas
Vinicius K. Kumasaka
31/01
José Roberto de Freitas

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

ALUGO CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO
Rua Dr. João Palma Guião, 715
Alto da Boa Vista
Fone 16
Revista APCD Ribeirão - Fevereiro 2022

3635 6320

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

Tratar: Dra Rosane 16 99289 4257
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“Entre Aspas”
“ Janeiro é mês de, para quem ainda não fez, planejar o ano:
definir metas, definir investimentos particular e profissionalmente, seja nos cursos, no lazer ou nos meios 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.
Regis Peporini - Presidente . da APCD-RP

“Essas ações de
apresentação dos
produtos e de oferecer um coffee breack
para os concluintes
dos Cursos, como o
de Cirurgia Buco Maxilo Facial da APCDRP, são muito importantes por criar
uma aproximação do Cirurgião-Dentista com a DFL

"Em meados de
2021, com metade
da carga horária
cumprida, já tinha
confiança suficiente
para realizar as cirurgias e atender a demanda no consultório. O curso de Cirurgia
Buco Maxilo Facial é ótimo. Eu indico”

Patricia Scamardi - promotora de vendas da DFL

Alexandre Trofino Deamo concluinte do Curso

Depois de encarar os desafios de 2021, iniciamos o ano fortalecidos par a encarar 2022. Só mesmo desenrolar dos acontecimentos na saúde e política definiram melhor o ano, entretanto, ainda asim sou sempre otimista, independente do
que vier, com muita força e critério, seguiremos em frente
com muitas realizações, como a gente sempre fez”
Artur Martini - chefe da Divisão Odontológica da Secretaria da
Saúde de Ribeirão Preto e tesoureiro da APCD -RP.
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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

Revista APCD Ribeirão - Fevereiro 2022

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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HUMOR E SEUS BENEFÍCIOS
A arte de pegar leve: os benefícios do humor para lidar com o estresse
Comediante, psicólogo e neurocientista,
escritor Brian King convida o leitor a
gerenciar as tensões do dia a dia com
técnicas sugeridas em livro publicado no
Brasil pela VR Editora, selo Latitude.

“Você é feliz?”, pergunta o comediante, psicólogo e
neurocientista Brian King no prefácio de A arte de pegar leve: como lidar com ursos, trânsito e todos os estresses da vida. Na obra publicada no Brasil pela VR
Editora, selo Latitude, o escritor explora a ciência por
trás do estresse e detalha as consequências no corpo e
na mente.
Formado em psicologia e neurociência na Universidade do Texas e PhD pela Bowling Green State University, Brian King já realizou centenas de shows como
comediante ao redor do mundo para apresentar o humor como uma ferramenta terapêutica no controle do
estresse. A união das duas práticas profissionais resultou em técnicas para lidar com o estresse baseadas no
relaxamento, resiliência e aceitação apresentadas ao
longo dos 10 capítulos da obra.
Além de sugerir maneiras de lidar com as situações
tensas do cotidiano, o psicólogo e neurocientista des-

taca as doenças resultantes da exposição intensa e frequente ao estresse, como transtornos de ansiedade,
depressão, hipertensão, obesidade e abuso de substâncias. Brian alerta que a intenção da obra não é substituir a terapia: “O único objetivo é ser fonte de entretenimento, informação e conselhos”, afirma.
O estresse é um fator desencadeante de várias doenças e distúrbios mentais, como depressão, ansiedade, transtorno obsessivo-compulsivo (TOC), abuso de
drogas e, obviamente, transtorno de estresse pós-traumático (TEPT).
Se você estiver enfrentando esses ou outros problemas, por favor, procure ajuda profissional. (A arte
de pegar leve, p. 17)
“Lidar com os ursos”, uma situação que foge ao controle, é uma das metáforas utilizadas pelo escritor para
explicar as variadas reações associadas à tensão, como,
por exemplo, a percepção de ameaça e sentimento de
impotência. “O estresse é simplesmente uma reação.
Ser capaz de redirecionar conscientemente as escolhas
feitas por outras áreas do cérebro é a chave para ter
uma vida menos estressante”, explica Brian.
FICHA TÉCNICA:
Título: A arte de pegar leve: como lidar com ursos,
trânsito e todos os estresses da vida
Autor: Brian King
Tradução: Alexandre Boide
Número de páginas: 224
ISBN: 978-65-89275-17-6
Editora: VR Editora, selo Latitude
Formato: 16 x 23 cm
Preço: R$ 59,90

Link de venda: VR Editora
Sobre o autor: Dr. Brian King é formado em Psicologia e Neurociência, bacharel pela Universidade do Texas, Estados Unidos, mestre pela Universidade de Nova Orleans, e PhD pela Bowling Green
State University. Desde 2009, como comediante, já realizou centenas de shows ao redor do mundo,
apresentando o humor como uma ferramenta terapêutica para o controle do estresse. Ele passa a
vida na estrada, viajando regularmente com sua parceira Sarah e sua filha Alyssa.
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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.

Luciane
(16) 99176 3858
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 - Fevereiro 2022
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Todos juntos e conectados
sigamos promovendo

liberdade para sorrir.
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