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Q
Que venham muitos marços!

O que tem de dife-
rente neste março de
2022. O calendário não
para,  os dias vão pas-
sando, as histórias sen-
do escritas e o mundo
em constante movi-
mento. Mesmo quando
tudo parece se repetir
existe sempre algo
novo para experimen-
tar. Aqui na APCD Ribeirão Preto,
como em todos os demais anos de
sua história desde que foi criada a
Escola de Aperfeiçoamento Profissi-
onal, mais recentemente denomina-
da Dr. Raphael Baldacci, março a Re-
gional recebe novas turmas de diver-
sos cursos.

Embora pareça ser uma realidade
estática que se repete ano após anos,
conhecer novos profissionais, cada
um trazendo consigo suas vivências
seja como pessoa seja como profis-
sional dá a cada um desses anos uma
característica própria. Os professores
vocacionados e dedicados ao ensi-
no, motivados para compartilhar o
que há de mais atual no universo da
Odontologia, essa ciência em evolu-
ção constante, estão buscando e en-
contrando inovações, seja em técni-
cas ou produtos.  Para isso, partici-
pam do CIOSP e outros eventos,
além de interagir com outros centros
acadêmicos.

Embora tenha ocor-
rido nos anos anterio-
res, percebo uma pre-
disposição muito maior
dos profissionais de
Odontologia, e mesmo
na população em geral,
de fazer acontecer. Isso
deverá culminar em
muitas realizações e
devemos colher bons

frutos no final de 2022.
Aqui vamos manter o foco na Edu-

cação continuada, empenhados em
motivar a classe para através da prá-
tica de uma Odontologia de excelên-
cia, perseguir seus objetivos profis-
sionais e o tão almejado sucesso.

Começamos neste mês os cursos
de aperfeiçoamento em Cirurgia
Buco-Maxilo-Facial, Endodontia,
Prótese sobre Implante e a especia-
lização em Endodontia. Outros de-
verão ser iniciados em abril, fechan-
do o nosso cronograma do primeiro
semestre.

Continuemos juntos, irmanados
na APCD, acompanhando o desen-
rolar desta ciê=ncia capaz de inovar
diariamente para disponibilizar para
a população excelência em Odonto-
logia.

Abraço a todos
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Por que da escolha da Odontologia?
Joice Silva : A  Odontologia faz muito sentido na

minha vida pois sempre gostei de lidar com pessoas e
encontrei  nela o motivo para devolver sorrisos e saú-
de, para mim  a Odontologia tem sido, cada dia mais,
gratificante e espero poder alcançar ainda  muito mais
através dela.

E quanto as especialidades, quais as que mais  a
atrai?

Sou apaixonada pela ENDODONTIA e REABILITAR é
o que me move no dia a dia dentro da rotina clínica.

Alguém que tem te inspirado na Odontologia?
Escolhi meu curso e sabia que iria ser bem sucedida

pessoalmente e profissionalmente. Na faculdade tive
diversas inspirações mas na especialização o professor
Antônio josé Brufato e o professor Artur Martini me
fizeram ver o quanto eu era capaz de ser  uma profissi-
onal melhor. Gratidão a eles eternamente.

Ser associado APCD faz a diferença?
 Sim. Ser associada é ter um suporte, a APCD cum-

pre perfeitamente seu papel.

Quais seus sonhos ou projetos como profissional,
como mulher e cidadã?

Meu sonho é levar a Odontologia onde ainda é es-
casso, o básico que é a prevenção funciona perfeita-
mente e percebo que muitos pacientes não têm aces-
so ao básico, meu sonho é tentar ajudar cada vez mais,
como cidadã é continuar fazendo o meu trabalho com
muita dignidade, amor e respeito pelo meu paciente,
e como mulher é ver cada dia mais as mulheres dentis-
tas unidas pelo mesmo propósito que é o bem estar de
cada paciente

JOVENS MULHERES
 DESBRAVANDO

                          A ODONTOLOGIA
A Odontologia vai encontrando espaço

em suas vocações de lidar com as pessoas,
promover saúde e daí por diante elas vão
transformando em atitudes o  o antes so-
nho de levar  qualidade de vida às pessoas
e, o que é melhor, liberar sorrisos largos,
contagiantes, encantadores por expressar
os melhores sentimentos de cada um.

Rompendo barreiras e diminuindo as
diferenças, mas com  uma série de desa-
fios a serem superados, as mulheres nes-
te mês de março de 2022 em que se co-
memora o Dia Internacional da Mulher
(08/ 03) , continuam acreditando em seus
sonhos.

Sensíveis, determinadas, sempre dis-
postas a investir em conhecimento e novas
tecnologias essas profissionais não medem
esforços para praticar uma Odontologia de
excelência.

Joice Camargo da Silva
Graduada pela UNAERP em 2018
Depois de fazer  Curso de Aperfeiçoa-
mento em Endodontia, é especializanda
em Endodontia na APCD Ribeirão Preto.
Atua em consultório particular em São
José do Rio Pardo e em Mococa.
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Por que da escolha da Odontologia?
Meire Silva: Minha escolha pela Odontologia co-

meçou como um sonho quando criança. Após termi-
nar o colegial eu já tinha certeza da carreira que queria
seguir, mas meus pais não tinham condições financei-
ras para me manter na faculdade. Esperei 3 anos para
que meu irmão se formasse e após formado ele me
ajudou a ingressar na Faculdade de Odontologia.

Me formei em 2016  e meu primeiro trabalho foi
em convênio Odontológico, depois de 1 ano e meio
de formada tive a oportunidade de trabalhar em uma
clínica particular ao qual trabalho até hoje em Ribei-
rão Preto e há 4 meses consegui montar meu próprio
consultório em Juruaia, minha terra natal.  Para mim a
Odontologia é uma realização pessoal de um sonho e
amor que começou na infância. Hoje tenho o privilé-
gio de fazer a diferença na vida de uma pessoa tanto
na saúde como  na estética do Sorriso.

Quais as especialidades que a atrai?
Das especialidades que mais me atraem com certe-

za é a Dentística, e escolhi me aprimorar na Ortodon-
tia porque é uma especialidade base que te guia em
todas as áreas da Odontologia incluindo a estética ideal
e funcional.  Muitos casos de estética dental têm como
base a boa Ortodontia inicial.

Alguém da Odontologia que tem te inspirado?
Vários profissionais me inspiram na Odontologia,

sempre busco me aprimorar através deles. Mas um
profissional em específico que tenho como referência
é o Dr. André Junqueira especialista em Ortodontia e
um grande empresário que me fez enxergar a Odon-
tologia de maneira diferente. Sou grata a ele pelos
ensinamentos e dedicação em me guiar para um cami-
nho de excelência na Odontologia que inclui não só
ser uma boa Cirurgiã Dentista no mocho mas também
ser uma boa administradora, porque além do mocho
existe uma empresa e um funcionário que é o dentis-
ta. E pode parecer engraçado, mas saímos da faculda-
de e não sabemos que o “ser” dentista é também o
“ser” empreendedor e empresário, me via somente
como dentista e hoje me vejo uma dentista e empre-
endedora do Consultório Dra. Meire Silva.

Por que é associada APCD-RP?
Ser associada a APCD abre vários leques de como

estar sempre atualizada na profissão, com conteúdo
online e cursos diversos.APCD é uma instituição que
cumpre o seu papel em ensinar e nos manter informa-
dos das atualidades na Odontologia.

Ênfase para o Curso de Ortodontia ministrado pelos
professores Dr. Borin, Dr. Raul e Dr. Mário. Curso muito
enriquecido pelo conteúdo didático, clínico e se torna
um curso diferenciado com as apresentações das vivên-
cias clínicas extraordinárias vividas pelos professores.

Projetos como profissional, como mulher, como ci-
dadã?

Como profissional pretendo sempre me aperfeiço-
ar, me dedicar cada vez mais a essa profissão linda que
transforma vidas, e tenho como sonho me tornar refe-
rência na Odontologia estética!“Pretendo também fa-
zer parte de projetos sociais e levar novos sorrisos a
quem precisa!--Como mulher quero ver o empreen-
dedorismo feminino cada vez mais valorizado, porque
nós mulheres somos fortes e podemos conquistar mui-
to mais do que sonhamos!

Dra. Meire Silva, 30 anos
Graduada em Odontologia na

Unifran- em 2016. Área de atuação:
Dentistica, Harmonização Facial

e Ortodontia. Atua em
Ribeirão Preto-SP e Juruaia-MG
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Capas  das 12 edições
publicadas em 2021

Dra. Marina Simone Fabiani Ciccilini,
25 anos. Formada pela

Universidade de Ribeirão Preto
(UNAERP), em 2019.

Áreas de atuação em Ribeirão Preto:
Implantodontia, Cirurgia Oral

Menor, Dentística e atendimento
de Pacientes Especiais.

Por que da escolha da Odontologia?
Marina Ciccilini: Quando estava no ensino mé-

dio me identifiquei com a Odontologia, pois queria
um curso voltado para a saúde, que eu tivesse a
possibilidade de proporcionar qualidade e saúde
para as pessoas. A odontologia possui uma carên-
cia muito grande de informações por parte dos pa-
cientes e eu busco fazer a diferença para gerar qua-
lidade de vida.

E quanto as especialidades, quais as que a atrai ?
Eu já estou terminando minha especialização em

Implantodontia, é uma área que eu gosto e preten-
do atuar ainda por muitos anos. Através dela pro-
porcionar ao paciente melhora na alimentação, ha-
bilitar funcionalmente o paciente e consequente-
mente, na estética.

Alguém tem te inspirado na Odontologia?
 Com certeza os meus professores da faculdade

me inspiravam e ainda hoje continuo me espelhan-
do na Prof. Dra. Andrea Marcaccini e Prof. Dr. José
Antônio Brufato, profissionais pelos quais tenho
imensa admiração e respeito.

Por que ser associada APCD?
A APCD é um lugar em que nós profissionais de

Odontologia temos a possibilidade de crescer,
aprender e evoluir como profissional e até mesmo
como pessoa. Sinto que aqui todos se empenham
ao máximo para transmitirem os seus conhecimen-
tos de forma responsável, humana e atualizada.

Quais os projetos como profissional, como
mulher e cidadã?

Como profissional quero continuar estudando,
me aprimorando e sempre buscar minha melhor ver-

são, a fim de oferecer um atendimento de exce-
lência. A odontologia está em constante mudança,
por isso não pretendo parar de me atualizar! Como
mulher e cidadã, sonho em levar a odontologia ao
alcance de mais pessoas, assim como disseminar
ao máximo informações de saúde ao maior núme-
ro delas, através do envolvimento com projetos
sociais.
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 Dra. Tamyres Salomão, 27 anos
Graduada pela Unaerp,

no 10 semestre de 2021.
Atualmente é especializanda em

Harmonização Orofacial na APCD
Ribeirão Preto e está construindo

seu futuro consultório. Fez curso de
Aperfeiçoamento em Endodontia, do

qual hoje é monitora.

Por que da escolha da Odontologia?
Tamyres Salomão: A escolha da profissão é um

assunto muito delicado, escolher algo para toda a
vida não é fácil, a área da saúde sempre me encan-
tou, a odontologia me mostrou que é muito gratifi-
cante cuidar de pessoas, poder aliviar suas dores e
até mesmo transformar seus sorrisos. O conceito
que possuía antes mesmo de ingressar na faculda-
de se mantém o mesmo, só fiquei surpresa o quão
emocionante é fazer parte disso.

Quais as especialidades mais a atrai?
A Endodontia sempre foi minha paixão, em um

congresso conheci a harmonização orofacial, fiquei
encantada e hoje já estou no meu 6º módulo da es-
pecialização, como se trata de uma especialidade
nova para odontologia, sempre busco aprimorar com
novos cursos e atualizações.

Alguém da Odontologia que tem te inspirado
na Odontologia ?

 O Dr. Artur Martini sempre foi uma inspiração,
desde pequena não perdia uma consulta ao dentis-
ta, inclusive acompanhava meus pais e irmãos, me
lembro que chegava no consultório do Dr. Artur Mar-
tini, ele já me entregava o espelho clínico e nunca
saia de lá sem um par de luvas. Isso me gerou gran-
de amor e admiração tanto pelo Dr. Artur quanto pela
odontologia.

Ser associada APCD faz a diferença?
Com certeza, é de extrema importância, tanto

para os dentistas quanto para os pacientes que são
atendidos com todo o respaldo de profissionais ca-
pacitados, antes mesmo de terminar a graduação,

me associei a APCD, com ela obtive vários benefíci-
os como congressos, eventos científicos e descon-
tos em cursos, e vários outros serviços que a APCD
oferece. Escolhi a APCD pela luta e valorização da
profissão.

Quais seus sonhos ou projetos como profissio-
nal, como mulher e cidadã?

Estou realizando um  dos meus maiores sonhos,
que é a construção do meu- consultório, busco a re-
alização profissional, e sempre a oportunidade de
aprender e evoluir, dando o exemplo para todas as
mulheres acreditarem em si. Como mulher e cidadã
fico extremamente feliz por estarmos, cada vez
mais, ocupando grandes lugares, rompendo barrei-
ras e diminuindo as diferenças, ainda há uma série
de desafios a serem superados, continuemos acre-
ditando em nossos sonhos, potencial e desistir ja-
mais.
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ODONTOLOGIA E MARKETING
As grandes paixões de Francisco Rehder

Francisco Carlos Rehder Neto é graduado em Odontologia pela USP; Mes-
tre e Especialista em Odontologia Restauradora (USP); MBA e Especialização
em Marketing pela USP e Akron University respectivamente. Com mais de 15
anos de carreira entre um início de Empreendedorismo (Clínica Privada) a
uma transição para o segmento da Indústria na área da Saúde no setor de
Equipamentos, Consumíveis e Implantes Odontológicos, onde atua como
Executivo há mais de 10 anos, tendo acumulado experiência nas áreas de
Inteligência de Mercado; Inovação e P&D; Marketing; Produtos e Comercial.

Atualmente atua na função de Product Marketing Manager junto à Dents-
ply Sirona, com escopo LATAM, sendo responsável pelo Marketing na área de
Consumíveis atuando com as marcas Dentsply Sirona; Zhermack; VIPI; VDW e
Maillefer.

Em entrevista exclusiva à Revista APCD Ribeirão, Francisco Rehder, faz
considerações sobre sua trajetória, marketing e avanços incorporados na
Odontologia.

RevistaAPCD-Ribeirão: Você tem
uma longa experiência no setor de
Odontologia nas esferas de Marke-
ting e Negócios.  E hoje como é  atuar
como Product Marketing Manager
junto a Dentsply Sirona ?

Francisco Rehder: É um privilégio
e uma grande responsabilidade po-
der atuar em uma empresa de ex-
pressão mundial em uma das áreas
que se tornou minha segunda pai-
xão depois da Odontologia, o Marke-
ting. Uma área em constante evolu-
ção e hoje cada vez mais conectada
às tecnologias. “Pilotar” essa área de
conhecimento, entender e falar a lin-
guagem do consumidor é um grande
desafio. Hoje na Dentsply Sirona mi-
nha principal contribuição e atribui-
ções estão voltadas a implementar
estratégias de mercado e de comu-
nicação bem como desenvolver pro-
dutos e soluções que gere, entregue
e proteja valor aos profissionais de
Odontologia garantindo sua satisfa-
ção com os produtos e serviços da
empresa.

Revista APCD-Ribeirão: A Inteli-
gência Artificial hoje uma realidade
na Odontologia está presente na
maioria dos consultórios?

Francisco Rehder: Quando pensa-

ENTREVISTA NA ÍNTEGRA COM FRANCISCO REHDER

mos em Inteligência Artificial (IA) é
preciso entender que todos os as-
pectos de nossas vidas de alguma
maneira já estão sendo e serão trans-
formados e influenciados pela IA e
sua contribuição na Odontologia já é
uma realidade. Há várias aplicações
dentre as quais podemos destacar os
softwares de diagnóstico com defi-
nição automática dos pontos relaci-
onados ao traçados cefalométricos
para Ortodontia; algoritmos que são
capazes de realizar a leitura de ra-
disografias panorâmicas e compará-
las com um banco de dados de lau-
dos e diagnósticos e assim propor
uma hipótese diagnóstica. Impressi-
onam pela acurácia e reprodutibili-
dade. Além é claro de apps; chat
boots e softwares que detém um IA
para realizar pequenas ações como
agendamento de clientes; confirma-
ção de visitas; reorganização de
agenda; fluxos financeiros e análises
de resultados entregando relatórios
recomendando tomadas de ações
são alguns exemplos do que uma IA
pode fazer pela Odontologia. Hoje a
Dentsply Sirona já detém um siste-
ma de IA chamado DONA que tem
foco em oferecer suporte às dúvidas
de nossos clientes em relação aos
seus equipamentos e que segue

evoluindo para novas abordagens e
serviços. Se pensamos por exemplo
na Alexa da Amazon, Watson da IBM
ainda não estamos nem perto de en-
tender o quão uteis esses sistemas
serão no futuro.

Revista APCD-Ribeirão: Nesta
chamada “Era da Digitalização”,
quais as tendências de avanços na
Odontologia?

Francisco Rehder: Já falamos so-
bre a aplicação da IA e é lugar comum
hoje falarmos da digitalização da
Odontologia que a cada ano se torna
cada vez mais difundida e aplicada
por vários e vários profissionais em
todo o mundo. É realmente uma
questão de tempo para que 100% dos
fluxos se tornem digitais. A chegada
de novos algoritmos; novos materi-
ais restauradores; novas terapias irão
até o final desta década modificar
significativamente a Odontologia
tradicional como a enxergamos
hoje. O ganho de precisão diagnós-
tica; de agilidade e previsibilidade
nos tratamentos, tudo passa por
uma revolução e isso impactará os
tempos de atendimento e de reabi-
litação de casos complexos de sema-
nas para poucas horas. As tecnologi-
as de impressão estão evoluindo a
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toda velocidade. É fato afirmar que
o futuro será impresso.

Revista APCD-Ribeirão: São mui-
tos recursos (scaner, CAD CAM, ima-
gem 3 D ...). Entretanto, devido a cus-
tos, ainda não estão ao alcance de
muitos?

Francisco Rehder: Se olharmos
para a história sempre iremos nos
deparar com o efeito das novas tec-
nologias versus sua disponibilidade
versus sua adaptação. Eu me lembro
de quando chegaram os CDs; os
DVDs; o custo de ter um aparelho
mesmo em um mercado que não era
de nicho como a Odontologia era al-
tíssimo; poucos early adopters ti-
nham acesso àquela tecnologia que
parecia distante. Porém como o pas-
sar do tempo as tecnologias vão fi-
cando mais acessíveis e a adoção au-
menta. Hoje o dentista dispõe de um
arsenal de tecnologias a sua disposi-
ção; porém isso ainda demanda al-
tos investimentos e entendo que a
viabilidade na maioria das vezes está
muito mais na proposta de Odonto-
logia e na fase de carreira que cada
clínica ou profissional está vivendo.
O ponto não é “Se”; mas sim “Quan-
do” aquele profissional ou clínica irá
de alguma forma se organizar para
ter acesso àquela tecnologia; o que
certamente irá influenciar e mudar
sua forma de atuar, ou seja, a sua
Odontologia. O movimento já come-
çou, a questão agora é o tempo.

Revista APCD-Ribe: Lançamentos
na Odontologia são constantes, o CD
tem tido folego para acompanhar?

Francisco Rehder: Nos últimos 20
anos a Odontologia sofreu avanços
incontáveis em todas as suas áreas
de conhecimento. A minha própria
Odontologia de quando me graduei
em 2006, já não é mais a mesma. No-
vos produtos; novas especialidades;
novas filosofias. A Odontologia é
uma profissão de verdades transitó-
rias e nunca paramos de evoluir e
aprender. O profissional que enten-
de isso; que estuda; que está atento
às mudanças e às oportunidades é
invariavelmente o profissional que
se destaca. O mercado é muito com-
petitivo, buscar entender e incorpo-
rar o que o mercado oferece em

muitos casos tende a ser fator deci-
sivo no sucesso de uma clínica e de
um profissional.

Revista APCD-Ribeirão: Quais as
novidades da  Dentsply Sirona para
o mercado nacional?

Francisco Rehder: Sem dar spoi-
lers (risos). Sim, em 2022 traremos
muitas novidades para o mercado
brasileiro. Na Dentsply Sirona a ino-
vação é constante e para esse ano
estão programadas novidades nas li-
nhas de Endodontia com uma nova
família de instrumentos; em Restau-
radora, um grande lançamento na li-
nha de blocos está sendo preparada
e deve checar ao mercado já em abril.
Novidades também nas linhas de
softwares e de biomaterial que irão

pulsionando essa demanda, desper-
tando o desejo no consumido final ?

Francisco Rehder: Essa é uma óti-
ma pergunta e acredito que a res-
posta no caso Brasil e de seus profis-
sionais especificamente é que há
uma simbiose muito grande entre os
dentistas, as faculdades e a indús-
tria no que diz respeito a essa inqui-
etude de ir além; de inovar. Se olhar-
mos os números referentes à pro-
dução científica em Odontologia no
Brasil, somos número 2 e muitas vezes
o número 1 em determinadas áreas de
conhecimento. Essa paixão do dentista
brasileiro influencia e estimula a indús-
tria. Tem muita gente séria, capacitada
e motivada para fazer essa máquina se-
guir em frente e as parcerias são funda-
mentais nesse processo.

Revista APCD-Ribeirão: Para fina-
lizar, a Pandemia de Covid mudou a
dinâmica da sociedade, provocou re-
cesso e continua interferindo no
mercado, qual a expectativa para o
restante deste ano e para 2023?

Francisco Rehder: Gosto de olhar
a pandemia pelo seu legado e nesse
caso vou destacar algumas inferên-
cias que entendo relevantes para a
Odontologia. Primeiro, nunca se fa-
lou tanto em saúde e isso tem refle-
xo na saúde bucal; as pessoas passa-
ram a pensar mais sobre cuidar de si
e isso impactou a Odontologia. Ou-
tro ponto, as paradas ou diminuição
das atividades clínicas pela sensação
de insegurança causada pela Covid
fez com que o dentista repensasse
seu negócio e os aprendizados em
relação a gestão do dinheiro; capta-
ção de pacientes; gestão de estoque;
gestão de dívidas foram todas com-
petências que desafiaram as clínicas
a entenderem profundamente seus
negócios e seu propósito. O perfil de
consumo mudou; o perfil de investi-
mento mudou; elevou-se o nível de
criticidade e conhecimento em áre-
as administrativas, elevou se o co-
nhecimento em marketing digital.
Resultados demonstraram que o se-
gundo semestre de 2021 já refletiu
um mercado extremamente aqueci-
do para os negócios e 2022 parece
seguir essa tendência. O que ora
pressionado mercado; volta a cres-
cer. É hora de acelerar!

influenciar muito o mercado Implan-
te/Perio bem como a Odontologia
Digital. Vale ressaltar que não so-
mente lançamentos estão no radar
da DS, o ano de 2021 foi um ano de
escutar a voz do cliente, um ano de
mapeamentos de jornadas e apren-
dizados que certamente terão seus
resultados desdobrados em 2022 de
modo a prover uma melhor experi-
ência aos nossos clientes. O ano de
2021 foi um ano incrível para a Dents-
ply Sirona no mundo todo e estamos
certos de que iremos movimentar o
mercado para um 2022 ainda melhor.

Revista APCD-Ribeirão: Quem es-
timula essa dinâmica (CD/cliente)
ou a indústria sempre a frente im-

“A Odontologia
é uma profissão

de verdades
transitórias e

nunca paramos
de  evoluir e
aprender.”
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INFORMAÇÕES DO CROSP
 Profissionais de Odontologia que não participaram do processo eleitoral do CROSP terão

de se justificar até 31 de março. No site do CROSP está o formulário para justificativa.

PESQUISA DE SAÚDE BUCAL 2021-2022
SB Brasil, até junho deste ano, coletará dados junto à população

O Ministério da Saúde fez o lan-
çamento oficial da Pesquisa Nacio-
nal de Saúde Bucal – SB Brasil 2020
(vigência 2021-2022), no dia 11 de
fevereiro 2022. O projeto conta com
o apoio dos Conselhos Regionais de
Odontologia (CROs) de todo país, do
Conselho Federal de Odontologia
(CFO), das secretarias estaduais e
municipais de saúde e de Universi-
dades. A solenidade aconteceu às 9
horas, via transmissão ao vivo, pelo
canal do YouTube da pasta.

O SB Brasil 2020 é um levanta-
mento sobre as condições bucais da
população, com objetivo de identi-
ficar doenças dentárias e seus im-
pactos na qualidade de vida do bra-
sileiro. Mais de 50 mil pessoas se-
rão avaliadas nas capitais e cidades
brasileiras.

Juliano do Vale, presidente do
CFO, destacou a importância que a
pesquisa tem no sentido de garan-

tir informações precisas. “Um levan-
tamento dessa magnitude, com cer-
teza vai nos trazer informações com
muita condição de balizar políticas
públicas com racionalidade, com se-
gurança e principalmente com com-
prometimento. Precisamos conhe-
cer a realidade da população”, dis-
se.

Com o resultado dos dados cole-
tados da pesquisa serão criadas po-

líticas públicas,
que visam me-
lhorar a atenção
à saúde bucal da
população, aten-
dendo aos prin-
cípios do Siste-
ma Único de Saú-
de (SUS). Esse
material ficará
disponível tam-
bém para uso e
apoio dos muni-

cípios e estados que desejarem re-
alizar suas próprias pesquisas.

De fevereiro a junho deste ano
(2022), o SB Brasil 2020 coletará os
dados junto à população. De julho a
outubro, esses dados serão compi-
lados, e em novembro e dezembro,
serão divulgados para serem usados
e implementados pelas gestões
públicas.

FONTE: Assessoria de Imprensa

Os profissionais de Odontologia, enquadrados nos
critérios de elegibilidade ao voto, que não participa-
ram do processo eleitoral do Conselho Regional de
Odontologia de São Paulo (CROSP), realizado nos dias
1º e 2 de outubro de 2021, terão até 31 de março de
2022. Para enviar a justificativa pelo formulário acesse
o site da CROSP.

A não apresentação de justificativa dentro do prazo
estabelecido incorrerá em multa eleitoral, no valor de
R$ 55,00, conforme prevê a Resolução do Conselho Fe-
deral de Odontologia (CFO) Nº 242/2022.

O Regimento Eleitoral do CFO desobriga de votar
o profissional acometido de enfermidade, que se au-
sente do Brasil, que esteja com impedimento legal e/
ou regulamentar por um motivo de força maior. São
considerados aptos ao voto os profissionais sem dé-
bitos junto ao Conselho 30 dias antes do pleito, sem

condenação ética e com a inscrição principal efetiva-
da até 60 dias antes das eleições.

RESOLUÇÃO - No site do CROSP os profissionais
podem acessar a resolução 242/2022., realizada no dia
09 de dezembro de 2021, que reduziu o valor nominal
da multa eleitoral e prorrogou o prazo para apresen-
tação de justificativa em relação às eleições de 2021,
por falta injustificada à eleição para renovação de
membros efetivos e suplentes de Conselhos Regio-
nais, incorrerá o cirurgião-dentista em multa corres-
pondente ao valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco re-
ais) e o prazo para apresentação de justificativa, em
relação às eleições de 2021, finda em 31 de março de
2022. Assinam a resolução pelo CFO Claudio Yukio
Miyake – secretário e Juliano do Vale – presidente.

FONTE: Site CROSP
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VITRINE DA ODONTOLOGIA REGIONAL

Serviço de especialista, vender equipamento ou alugar sala? Anuncie aqui.

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

VENDO
GABINETE ACÚSTICO

Gabinete acústico para
compressor odontológico

semi-novo. Marca do gabinete:
Schulz. Medidas: 0,80×0,60×0,53

(AxLxP). Valor: R$1.400,00,

Tratar: Dra  Marluce Marcolini
(16) 99993 9603

VENDO
CAIXA PERIODONTAL

Vendo caixa periodontia
 completo (curetas, estojo)

Cirurgia: (instrumentos todos
Quinelato+ estojo, completa),“Kit

acadêmico Dabi completo.

Contato: Dra Elisangela
(16) 98165-2042

ALUGO CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO

Consultor
de vendas
P/ Ribeirão Preto
e região

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

R. Abilio Sampaio, 56
V ila V irginia

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

•Levantamento Radiométrico
•Testes de Controle de qualidade

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

•Assessoria em Física Médica
•Manutenção em Raio X Odontológico

Soluções práticas e
econômicas em Proteção

Radiológicas

Físico
responsável:

Sergio Luiz
Rocha
ABFM- RD001

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

contato@ms
medical.com.br

(16) 9821 7075

www.msmedical.com.br

Rua Dr. João Palma Guião,
715

Alto da Boa Vista

Fone 16 3635 6320
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São apenas 5 meses com
encontros semanais, inici-
ando com um bom embasa-
mento teórico (2/3 sema-
nas), depois muita pratica
clínica, atuando em duplas
para solucionar casos diver-
sos e diferenciados, utiliza-
do os sistemas rotatórios.
São apenas  5 meses, mas é
tempo suficiente para con-
textualizar o aprendizado e
ganhar experiência para sa-
ber solucionar cada caso
novo. Ao término do curso a
maioria revela ter se apai-
xonado pela Endodontia. Os
mais jovens, nos primeiros anos de
carreira, encontram no coordena-
dor Brufato Ferraz e professor con-
vidado Artur Martini o incentivo
para acreditarem em suas capacida-
des e darem o melhor de si.

Na outra ponta, cirurgiões-den-
tistas há anos no mercado, podem
se atualizar quanto as novas técni-
cas, a evolução dos produtos e dos
sistemas, para curar lesões de ori-
gem endodôntica (LOEs) e prevenir
novas lesões, objetivo da Endodon-
tia. “E um convívio muito enriquece-
dor para todos. Uma troca de ener-

CURSO DE APERFEIÇOAMENTO ENDODONTIA
Despertando os profissionais para a especialidade.

“Iniciei o Curso de Aperfeiçoamento
em Endodontia logo que terminei a Fa-
culdade. Foi  muito bom, o Curso come-
çou com uma introdução teórica, e de-
pois foi  muita experiência prática. Não
faltei em nenhuma aula, solucionamos
casos clínicos, com a orientação de óti-
mos professores, funcionários sempre
atenciosos, tudo para facilitar o apren-
dizado. O Curso de Endodontia  superou
minhas expectativas, hoje atendo Endo-
dontia  em meu consultório”.

Dra. Renata Cristina Rastine

O CURSO SUPEROU
 MINHAS EXPECTATIVAS

Profs e monitores Artur Martini,   Nicole Bettiol , gustavo e Brufato Ferraz

-

gia muito boa”, frisa Martini.

DADOS SOBRE O CURSO  -
Ministrado por Dr. José Antô-
nio Brufato Ferraz e equipe de
professores convidados, o cur-
so habilita o profissional a re-
alizar tratamento de canais ra-
diculares em dentes molares,
através de técnicas manuais e
rotatórias com obturações
convencionais e termoplasti-
ficadas. Teórico e clínico, com
duração de 5 meses, é realiza-
do semanalmente, sempre às

quartas-feiras das 18
às 22 horas. Em março
terá início a 53ª turma.

“O Curso é reedita-
do semestralmente,
está sempre com mui-
ta procura, essa 1a

turma de 2022  com
início dia 9 de março
está completa. Esta-
mos reservando va-
gas para próxima,
que começa em agos-
to”, pontua Brufato
Ferraz.
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EAP DR. RAPHAEL BALDACCI  DA APCD RIBEIRÃO
DIVERSOS CURSOS INICIANDO EM MARÇO

Curso de Cirurgia Bucomaxilofacial com o prof. Dr. Jor-
ge 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 pro-

fessores especialistas.

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.

EAP Dr. Raphael Baldacci a partir de agora funciona a todo vapor. Iniciando neste mês de março os cursos de
aperfeiçoamento Cirurgia Bucomaxilofacial, Endodontia, Ortodontia e prosseguem montando turmas os

cursos de Periodontia e Sedação com Óxido Nitroso e devem começar em abril. O Curso de Especialização em
Endodontia tem início ainda neste mês, os demais Ortodontia e Implantodontia continuam reservando vagas.

Os interessados devem ligar para (16) 3630 07 11.

 CURSOS DE IMERSÃO
Curso de Cirurgia em Odontopediatria

 com o Prof. Dr. Marcelo Azenha e professoras convidadas

Curso de Lipo Aspirativa de Papada com o prof. Levy

Nunes e equipe.

Curso Master em Toxina Botulínica Funcional  e Preen-

chedores Orofaciais  com o prof. Levy Nunes e equipe.

 CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃOCURSOS DE APERFEIÇOAMENTO
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CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO

Aperfeiçoamento

CURSOS CLÍNICOS E CURSOS CIRÚRGICOS

DENTÍSTICA REABILITADORA
ESTÉTICA

Teórico, Laboratorial e Clínico
Ministradores:  Prof. Dr. André Minto e Profa.
Graciela Mazzei. Realização:  Semanalmente,

às terças-feiras, das 18h30 às 21h30 .
Duração: 9 Meses/ 108 horas aula.

ENDODONTIA CLÍNICA
 COM ÊNFASE EM ROTATÓRIOS

Teorico - clínico
Ministradores: Prof. Dr. José Antonio

Brufato Ferraz e Prof. Artur Rocha Martini
(prof. convidado). Duração: 5 Meses.

Realização:  semanalmente,
às quartas-feiras. Horário: 18 às 22h.

ORTODONTIA CORRETIVA FIXA
Teórico, clínico  e Laboratorial

          Ministradores: Prof.  Ms. Antonio José
Borin Neto, Prof.  Me. Raul Antonio Pinto
Neto e profs. convidados. Duração: 30

meses. Realização:  mensalmente,
 às segundas  e terças. Horário : 8 às 17h30.

PRÓTESE SOBRE IMPLANTE
Teórico, Clínico e Laboratorial

Ministradores :
 Prof. Ms. Ronaldo F. de Oliveira;  Prof. Dr.

Rafael Silveira Faeda e equipe.  Duração: 10
meses. Realização: quinzenalmente, às sextas-

feiras. Horário: 14 às 18h.

REABILITAÇÃO ORAL
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.

 Ministradores

Mauricio

Graciela Mazzei

José Antº Salomão

Flávia Suaid

André Minto

Ronaldo

Gustavo Suleima Alves

Livia FiorinBrufato Ferraz

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. Periodicida-
de: mensal-  quinta, 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.

Juliana BarchelliBruna Tonin

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 mar-

ço.   Duração: 10 hs. Sexta e sábado.

Ricardo Sesco

Ribeirão Preto

CIRURGIA BUCOMAXILO
FACIAL

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

equipe. Duração: 100 hs aulas. Quinzenalmen-
te, ás segundas-feiras. Horário:

 das 17:30 às 22:30 h.

CIRURGIA ORAL E
ANESTESIOLOGIA

Teórico, Laboratorial e Clínico
Ministrador: Prof. Dr. José Antonio Saadi

Salomão e equipe. Duração: 10 meses  Reali-
zação:  Semanalmente, às quintas - feiras.

Horário: 18 às 22horas.

CAPACITAÇÃO EM  IMPLANTES
OSSEOINTEGRÁVEIS

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

às sextas-feiras. Horário: 8 às 14 hs.
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CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO

ESPECIALIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE

Nicole BettiolLevy Nunes

Jorge Liporaci Rafael  Faeda

Borin Neto Mario AraujoRaul Anto Pinto

PÓS-GRADUAÇÃO EM
HARMONIZAÇÃO OROFACIAL

Ministradores:  Prof. Dr Levy Nunes e equipe;
Profa Nicole Bettiol e Profa. Carolina Faccini.

FREQUÊNCIA: mensal - Duração: 18 meses.

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.

PÓS-GRADUAÇÃO EM
 IMPLANTODONTIA

Ministradores: Prof. Dr. Jorge Liporaci

e Prof. Dr. Rafael Faeda, e equipe.

FREQUÊNCIA
:-
 Mensal. Duração : 24 meses

Motores e Kits serão fornecidos pelo Curso.

PÓS-GRADUAÇÃO EM
ORTODONTIA

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

Araújo. FREQUÊNCIA: Mensal. Duração: 36 meses

Alexandre L. NajarBrufato Ferraz Alexandre Bonini

Carolina Faccini

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

Pós-Graduação

Artur Martini

-
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CIENTÍFICO

Hoje na postagem do #dosede-
sabedoria – Blog Online de Radio-
logia Jardim, mostraremos achados
anatômicos visualizados a partir do
estudo para reabilitação em mandí-
bula com implante realizado à par-
tir do Morita Veraview X800.  Uma
das características física do aparelho
é possuir uma resolução extrema-
mente alta de mais de 2,5 LP/mm a
10% MTF e um tamanho de voxel de
80 ìm mostram até os menores de-
talhes. Assim um destes achados foi
a localização do Canal Nutrício no
corte oblíquo 74 (delimitado pelo
pontilhado amarelo e seta / sigla
CNN em verde) (imagem 1).

Conceitualmente, canais nutríci-
os são estruturas anatômicas pre-
sentes no osso alveolar que repre-
sentam a continuação do canal da
mandíbula. Esses canais são deriva-
dos do ramo incisivo do nervo alve-
olar inferior, sendo atribuída a eles
a função de promover um aporte
nutrício entre os elementos neuro-
vasculares e os dentes, como tam-
bém, as suas estruturas adjacentes.

Imagem 1 – cortes oblíquos da re-
gião anterior da mandíbula e deli-
mitação do canal nutrício no corte
72.

Outros achados anatômicos que
foi observado e de relevância no

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.

planejamento de implante é locali-
zação e posicionamento do canal
mandibular e do forame mentual.
Nas imagens 2 e 3 observa-se que o
canal mandibular e o forame men-
tual apresentasse aflorado, ou seja,
ambos apresentam adjacente a cris-
ta óssea do rebordo alveolar.

Imagem 2 – Cortes oblíquos que
indicam o canal mandibular ( seta e
sigla CMAFr em roxo) e o  forame

mentual ( seta e sigla FMA me ver-
de).

Imagem 3 –    Cortes oblíquos que
indicam o canal mandibular (seta e
sigla CMAFr em roxo) e o  forame
mentual (seta e sigla FMA me ver-
de). Na imagem 3, ainda se observa
a presença do prolongamento an-
terior do canal mandibular no cor-
te; oblíquo 84 e indicado pela seta/
sigla PCM em azul.

 Recorte de Laudo
ANATOMIA E VARIAÇÕES DE NORMALIDADE •  Canal  Nutr íc io  (CNN)

• Forame Mentual  Af lorado (FMA) –  reparo anatômico
• Pro longamento Canal  Mandibular

VEJA  O POST ANTERIOR! Dose de Sabedoria por: Dra Ana Luiza Riul, Dr. Luis Fernando Jardim
e Dra. Patrícia Jardim. Siga nossas REDES SOCIAIS

ACHADOS ANATÔMICOS
CANAL NUTRÍCIO
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A

 POSSE DA DIRETORIA DA AORP
Biênio 2022 - 2024

A Posse da  nova  Diretoria da Associação Odontoló-
gica de Ribeirão Preto - AORP, para o biênio 2022/2023,
foi realizada em sessão solene no dia 18 de fevereiro,
na sede da Associação. Presentes na solenidade   Artur
Martini - chefe da Divisão  Odontológica, representan-
do o prefeito Duarte Nogueira, o vereador Bertinho
Scandiuzzi, Luís Fernando Jardim - delegado do CROSP,
além de integrantes da classe.  Para o novo mandato

estão sendo planejadas muitas inovações e novas ati-
vidades.

A nova diretoria  executiva é composta por:  Fabia-
na Careli de Castro Matarazzo reconduzida a presidência,
Vice-Presidente - Alexandre Cividanes Brandão; Tesou-
reiro Geral - Luiz Carlos Ferreira Pires; 1º Tesoureiro - Fer-
nando G. Junqueira Leite;  Secretário Geral - Márcio Hen-
rique Correa  e  1ª Secretária - Alice Correa Silva Sousa.

Mesa composta para posse: Walter Martins Jr, Alexandre Cividanes Brandão Fabiana Careli, Artur Martini e Bertinho Scandiuzi.
E a presidente Fabiana Careli com convidados: Fernando, Patrícia e Daphne Jardim, Ronaldo Silva e Artur Martini.
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LUBRIFICAR E ESTERILIZAR. NÃO PODE SER DIFERENTE

Waldomiro Peixoto - Consultor Técnico Woson

“Woson, Biossegurança responsável

Waldomiro Peixoto - consultor técnico da Woson

Prezados  leitores, no artigo anteri-
or, lembramos que o kit acadêmico tem
valor simbólico por sempre acompanhar
o profissional, desde os tempos de fa-
culdade. E valor prático, por estar en-
tre as ferramentas mais utilizadas en-
quanto o profissional estiver na ativa.
Eis por que exige cuidados especiais que
justificamos abaixo.

O kit Acadêmico se compõe de ca-
neta de alta rotação e de um sistema
de baixa rotação – micromotor, peça
reta e contra ângulo – lubrificante e
acessórios. A classificação em ‘alta’ e
‘baixa’ se justifica porque a caneta pos-
sui até 380.000 RPM (rotações por mi-
nuto) e o Sistema de Baixa de 3.000 a
25.000 RPM.

Considere: usá-lo sem lubrificação
aumenta exponencialmente o risco de
danos.

A caneta de alta rotação se com-
põe de um corpo, cuja anatomia é pen-
sada para trabalhar na velocidade ex-
trema acima, favorecer a manipulação,
com conforto e produtividade, e dar
precisão nos cortes de tecidos durante
os procedimentos dentários. Na parte
interna, sua turbina e pinça são com-
ponentes que pedem cuidados especi-
ais. A turbina se compõe de rotor mi-
cro usinado assentado sobre rolamen-
tos. Os rolamentos se compõem de pis-
tas internas e externas, esferas micro-
métricas equidistantes separadas por
material fenólico microporoso, onde o
lubrificante penetra para minimizar o
atrito quando em ação. Quando funci-
ona sem lubrificante, este material fe-
nólico atrita com as esferas, queima-se
pelo calor gerado, resseca, solta as es-
feras e quebra o rolamento. Esse é o

porquê da ne-
cessidade vital
de só funcionar a
caneta quando
l u b r i f i c a d a .

A pinça é outro componente importan-
te: introduzida com precisão micromé-
trica no eixo do rotor, tem a função im-
portante de fixar o instrumento ativo
que fará micro cortes nos tecidos. Por
isso também precisa de lubrificação
para prender o instrumento com efici-
ência. A capacidade de corte do instru-
mento ativo tem relação com a veloci-
dade livre e em altíssima rotação.

O micromotor, peça robusta micro
usinada da qual se exige alto torque, é
a segunda peça mais utilizada depois
da caneta, impulsionando a peça reta
ou o contra ângulo no sentido horário e
anti-horário quando a injeção de ar
comprimido é direcionada através de
um anel. Seu rotor possui cortes onde
se alojam paletas impulsionadas por ar
comprimido, gira assentado sobre dois
rolamentos, que gira o eixo encaixado
na peça reta ou contra ângulo – conhe-
cido como ‘sistema intra de encaixe’ –
para os impulsionar na direção deseja-
da. A peça reta possui engrenagem as-
sentada sobre rolamento e pinça que
prende e solta os instrumentos ativos.
O contra ângulo – assim chamado por
possuir no corpo um ângulo aberto em
um sentido e outro ângulo de 90° na
cabeça em sentido contrário - também
possui engrenagens assentadas sobre
rolamento. A fixação dos instrumentos
ativos em sua cabeça se dá por trava
ou por pinça push-button semelhante à
pinça da caneta de alta rotação.

Limpar antes de lubrificar é parte

fundamental dos procedi-
mentos de manutenção
do kit acadêmico. É fun-
damental eliminar todo
tipo de matéria orgânica
e inorgânica, dentro e
fora das peças de mão,
preparando-as para auto-
clavagem. É um princípio
fundamental: “material

não-limpo não é material autoclavável”.
Remetemos o leitor ao link https://

www.blogwoson.com.br/artigo/proce-
dimentos-para-limpeza-e-lubrificacao-
de-pecas-de-mao-odontologicas, onde
se encontram valiosas informações so-
bre o tema “limpeza e lubrificação” Não
deixe de acessar o link, pois é comple-
mento deste artigo.

De forma resumida: lavar por den-
tro e por fora, enxaguar, secar com ar
comprimido, fazer inspeção visual com
lupa de aumento, lubrificar correta-
mente (o texto acima mostra o porquê),
embalar, esterilizar em autoclaves,
reutilizar com os devidos cuidados, não
romper a cadeia asséptica de proteção
e, por efeito, minimizar riscos de con-
taminação cruzada.

Muitos usuários perguntam quando
se deve lubrificar as peças de mão. Esta
é uma resposta que não tem unanimi-
dade entre profissionais e técnicos. O
que a Woson recomenda? Sempre en-
tre pacientes pelo simples fato de que
toda ponta deve ser colocada em uso
estando esterilizada em autoclave para
evitar contaminação cruzada. Se pre-
cisa esterilizar, tem que lavar, limpar
por fora e por dentro e lubrificar por
motivos óbvios. A lubrificação e o con-
trole de infecção são procedimentos
distintos, mas caminham juntos e se
complementam, porque a primeira cui-
da da saúde dos instrumentos e o se-
gundo da saúde do paciente e do pro-
fissional. Não dá para ser diferente.
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“Entre Aspas”

Waldomiro Peixoto - consultor e diretor de Marketing da Woson

O coordenador do CGI.br, Márcio Migon, sobre  Tecnologias de Informação e Comunicação nos domicílios brasileiros (TIC
Domicílios) 2020,  divulgados em livro em 25/11/2021,  pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Socieda-
de da Informação (Cetic.br) sobre 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.

“ A virada de chave de Jornal Físi-

co para Revista Digital foi crucial

para fortalecer o informativo da

APCD Ribeirão Preto e tornar-se

mais acessível. Vimos uma impor-

tante mudança visual e nós, como

Radiologia Jardim, temos o prazer

em contribuir com matérias cientí-

ficas e achados radiográficos do

nosso dia a dia".

Daphne Jardim - diretora administrativa

“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”.

Cristiano Janjácomo-
Full Stack  Developer, da Oversea Web,

“Quando a gente olha no retrovisor, vê que muita coisa foi feita. Não ficamos
parados. 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 edu-
cação 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 pouqui-
nho cada um, somos fortes’

"Esse crescimento se deve a uma
somatória  de ações: a maior proje-
ção da Internet devido a Pandemia,
ao estímulo ao acesso  pela Revista
APCD-Ribeirão Digital, ao marketing
feito nas redes sociais, a moderniza-
ção do site e a alimentação diária

com conteúdo de qualidade, e a me-
lhor identificação no Google, melho-
rando sua participação no resultado

nas buscas"
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SICOOB CREDIMOGIANA
ATENDIMENTO IMPECÁVEL À CLASSE ODONTOLÓGICA

Desde 2006 é parceira da APCD Ribeirão Preto

 O Sicoob Credimogiana é uma
cooperativa financeira fundada em
1992, sendo regulamentada e fisca-
lizada pelo Banco Central do Brasil.
Em 2006 firmou parceria com a
APCD-Ribeirão Preto e hoje presta
serviços para um número expressi-
vo de associados, sempre  com pres-
teza e orientações precisas.

Com quase 30 anos de experiên-
cia no mercado financeiro, a Credi-
mogiana está  presente em 8 cida-
des do estado de SP:  Franca (Sede),
Batatais, Brodowski, Ribeirão Pre-
to, Orlândia, Jaboticabal, Jardinó-
polis e Campinas.

“Contamos com um portfólio de
produtos criados e direcionados
para a realidade dos nossos mais de

“Contamos com um portfólio de produtos criados e direcionados para
a realidade dos nossos mais de 10 mil cooperados”

humano. Além de contar com a
mesma garantia e segurança dos
bancos tradicionais, nossos coope-
rados participam dos resultados da
cooperativa e contribuem para o de-
senvolvimento da economia local.

Revista APCD-RP:  Quais os prin-
cipais produtos e quais os diferen-
ciais?

Dr. Geraldo Marques:  Hoje a co-
operativa possui um portfólio com-
pleto de produtos financeiros, cria-
dos e direcionados para a realidade
dos nossos mais de 10 mil associa-
dos.

São serviços como, Conta corren-
te, Cartões (crédito e débito), Se-
guros, Consórcios, Empréstimos, Fi-

10 mil cooperados” pontua Dr. Ge-
raldo Marques de Sousa - diretor
administrativo da Sicoob Credimo-
giana.

Abaixo na íntegra, as colocações
de Dr. Geraldo Marques em entre-
vista exclusiva à Revista APCD Ribei-
rão.

ENTREVISTA

Revista APCD-RP: Quais as van-
tagens de ser um cooperado CREDI-
MOGIANA?

Dr. Geraldo Marques:  Na Credi-
mogiana nossos cooperados têm
acesso a uma infinidade de condi-
ções financeiras, assim como um
atendimento diferenciado e mais
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nanciamentos, Investimentos, Pix,
entre outros.

Nossos diferenciais certamente
estão nas condições como taxas e
condições exclusivas para coopera-
dos, um atendimento mais huma-
no e personalizado (físico ou digi-
tal) e os recursos alocados na região,
além de participar dos resultados da
cooperativa.

Revista APCD-RP: Atualmente a
Credimogiana oferece opções de
investimento. Existe um serviço de
assessoria para isso?

Dr. Geraldo Marques:  A Credi-
mogiana tem ótimas opções de apli-
cações para quem busca rentabili-
dade acima da média e não abre mão
de segurança e liquidez. São opções
de investimento como, RDC, LCI,
LCA, Fundos de Investimento, Te-
souro Direto, entre outros. Além
disso, nossos cooperados possuem
o serviço de consultoria de investi-
mento que atende desde o perfil
conservador ao arrojado.

 Revista APCD-RP: Quais tem
sido os reflexos da pandemia na
vida econômica dos cooperados?

Dr. Geraldo Marques:  Infeliz-
mente a pandemia teve reflexos
negativos na vida dos nossos coo-
perados, principalmente os que
prestam algum tipo de serviço,
como os dentistas, porém já houve
uma estabilização com o avanço da
vacinação e praticamente normali-
zou os atendimentos destes seg-

mentos com as devidas precauções.
Temos ótimas perspectivas visto
que o emprego já vem apresentan-
do crescimento e, apesar da alta da
inflação, os resultados positivos
começam aparecer. Setores como
o de serviços, comércio, indústria
e construção civil já estão a todo
vapor.

 Revista APCD-RP:  Campanhas
para aproximação da classe estão
sendo desenvolvida?

Dr. Geraldo Marques:  Apesar da
APCD estar com a gente desde 2006,
ainda temos muito para desenvol-
ver em conjunto. Nosso objetivo é
fortalecer cada vez mais o elo com a
associação e contribuir com o cres-
cimento dos associados, ofertando
nossos produtos financeiros com
taxas e condições especiais, assim
como ser parceira em várias inicia-
tivas de educação financeira.

Revista APCD-RP: Março é o mês
internacional da mulher. A presen-
ça  da mulher é marcante dentro da
cooperativa como na classe odon-
tológica?

Dr. Geraldo Marques:  A presen-
ça feminina na nossa cooperativa é
efetiva, a começar pelo Conselho de
Administração que tem como me-
bro a Dra. Rosana Haddad Bistane e
pelo quadro funcional com 52% de
mulheres. A nossa cooperativa tem
em sua base um grande número de
cooperadas, cerca de 2000 mulhe-
res em quem acreditamos e contri-

“ Nosso objetivo é fortalecer cada
vez mais o elo com a associação e
contribuir com o crescimento dos

associados, ofertando nossos
produtos financeiros com taxas e

condições especiais, assim como ser
parceira em várias iniciativas de

educação financeira. ”

buímos com o desenvolvimento dos
seus negócios. Reconhecemos e
apoiamos a luta da mulher, desen-
volvemos até uma linha de crédito
exclusiva para mulheres empreen-
dedoras, seguro de vida mulher,
entre outros.

Revista APCD-RP:  A Credimogia-
na está sempre inovando, haverá
algo novo ainda em 2022?

Dr. Geraldo Marques:  Nosso
propósito é ser a principal institui-
ção financeira do nosso cooperado
e, por isso sempre estamos adap-
tando nosso portfólio de produtos
para melhor atendê-los, assim
como oferecendo atendimento com
um gerente exclusivo, com horário
de atendimento estendido, agência
virtual e ainda a possibilidade de ser
atendido pelo nosso Delivery da Cre-
di (o mesmo atendimento da agên-
cia, onde estiver, seja casa, consul-
tório, aonde for).

Revista APCD-RP: A parceria
APCD Ribeirão Preto e Credimogia-
na tende a se solidificar cada vez
mais. Tem dado bons frutos?

Dr. Geraldo Marques:  A APCD é
uma instituição muito antiga em Ri-
beirão Preto e um dos primeiros co-
operados da Credimogiana na cida-
de, sendo inclusive o tesoureiro da
APCD, Dr. Artur Rocha Martini. Nos-
so objetivo é que essa parceria se
torne cada vez mais sólida, gerando
frutos tanto para a APCD como para
a Credimogiana.
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Comemorando a vida e as realizações

      Sempre é tempo de comemorar a vida. Mas, nos dias
atuais as comemorações mais intimistas ganharam um
sabor especial.  Essa foi no dia 25 de fevereiro na sede
da APCD Ribeirão Preto para celebrar as vidas de Zélio
Faeda, atual vice-presidente da APCD-RP e de Ângela
Sanchez (24 / 02) , gerente da Regional.

Dr Zelio Faeda é implantodontista, em 2021 completou
40 anos a serviço da Odontologia, seja clinicando ou
compartilhando seus conhecimentos em cursos de Im-
plantodontia.  Associado APCD há décadas, na Regio-
nal Ribeirão Preto sempre foi atuante passando por
vários cargos na Diretoria Executiva.
Hoje como vice presidente tem sido um grande incen-
tivador dos integrantes da classe a investirem na Odon-
tologia para a prática de uma Odontologia de excelên-
cia. Entre as muitas conquistas a carreira de sucesso, a
família bem estruturada, os filhos formados, com car-
reiras sólidas. Hoje compartilha com o filho Rafael Fae-

da, mestre e doutor em Odontologia, as experiências
clínicas no consultório onde juntos atuam.

       Ângela Sanchez, com formação em administração
de empresas e consultora empresarial, presta serviços
assessorando a diretoria executiva da APCD-Ribeirão
Preto na gestão da Regional. Desde 2009, acompanha o
desempenho da associação, primando pelo equilíbrio
financeiro até o bom andamento das atividades asso-
ciativas, priorizando o desenrolar harmonioso do coti-
diano da EAP Dr. Raphael Baldacci. Há quatro gestões
vem assessorando a diretoria executiva, chegando a
atual sob a presidência de Dr. Regis Peporini.
A bagagem adquirida anteriormente atuando em vári-
as empresas de sucesso, proporcionou a experiência
necessária para, junto da diretoria executiva da APCD
Ribeirão Preto, superar os desafios impostos pela CO-
VID 19 nos dois últimos anos, tendo retomado  recen-
temente as metas de crescimento da Regional.

Celebrando as vidas de Zelio Faeda, atual vice presidente  da APCD-RP
e de Angela Samchez, gerente da Regional.

Que Zelio Faeda continue se realizando com uma Odontologia de excelência.
Que Angela Sanchez continue a fazer sua assessoria de sucesso.

Que prossigam felizes e atuantes, dando os seus legados a APCD-Ribeirão Preto.

Atualizar ou especializar?
Venha para cá!  Aqui o corpo docente é vocacionado e comprometido com o ensino.

Nada os realiza mais do que compartilhar conhecimentos e técnicas.

Av. do Café, 1080 - Vila Amélia - Ribeirão Preto/SP.
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ANIVERSARIANTES DE MARÇO
Saúde, felicidades ! Tudo de bom!

01/03

Luana Ferrari Francia Dias

02/03

Andreza Deghaid

Lea Saraiva dos Santos Pelegia

03/03

Alessandro  César Faccini

da Silva

04/03

Débora Manfrin Barbosa

Mihelle Alvarez Donati

Soares Oliveira

Soraya Manfrin Barbosa

05/03

Andreia Carolina Damiãi

Andruioi Gobbo

Leticia Rangel da Silva

Renata Gatto

06/03

André Luiz de Macedo

Fressatti

Caroline Raissa da Costa de

Freitas

Dorival Vezzani Filho

08/03

José Rafael Ribeiro de

Oliveira  Costa

Igor Gualda Agnesini

09/03

Olavo Guimarães Junqueira

Tatiana Pontim Mansur

10/03

Fernando Cesar Pereira

13/03

Camila  Imperador Rodrigues

Alves

Flavia Toledo Leite da Silva

Flávia Toledo Leite da Silva

Wilson Luis Perreira

Marli Beatriz Zanetti

Bernardo

15/03

Walter Martins Junior

Leonardo Gonzaga Facioli

16/03

Yvana Maria Murti Leguizamon

Márcia Piantino Jacintho

Luciano Cedrinho Ciciarelli

Vanessa Teixeira Marinho

19/03

Ailton do Amaral Oliveira

20/03

Lazaro Augusto de Almeida

Gonçalves

2103

André Baeta Sponchiado

Juliana Silva Cordova

José Luis Ramos

Mauro Shigueiro  Kussumato

22/03

Maria  Carolina  Ferreira

Gonçalves

23/03

Leticia Gabriela  Samartino

24/03

Fabrício de Jesus Chemello

Valeria Aparecida de Oliveira

Nogueira

25/03

Márcia Maria Siqueira Cesar

Rita de Cássia Alcides

Rafaela Naciben da Silva

Olivia Ávila Gomes

26/03

José Aloiso Furlan

27/03

Ricardo Faria Ribeiro

João Carlos Rodrigues Cruz

Luis Cesar Garcia

Roberta Beata Sponchiado

28/03

Maria Regina Martins Herrera

Marcelo Massaro Mourani

29/03

Ana Lucia Buzato

Paulo Marcos da Silveira

Bergamoj

Janete Cinira Bregagnolo

Denise de Paula Sousa Franca

31/03

Camila Benedini Martelli
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No dia 9 de fevereiro, Dia de Santa Apolônia, pa-

droeira dos Cirurgiões-Dentistas, as mensagens  em

sua homenagem foram desfilando nas redes soci-

ais, principalmente no Instagram e o Facebook. Os

profissionais de Odontologia foram externando a fé

e respeito à história de Santa Apolônia.

Através de seu portal www.cfo.com.br  a mani-

festação do conselho. “Neste 9 de fevereiro de 2022,

Dia de Santa Apolônia, o Sistema Conselhos de

Odontologia presta homenagem a padroeira dos Ci-

rurgiões-Dentistas, principalmente nos últimos dois

anos de enfrentamento à Covid-19. Neste período,

o atendimento odontológico seguiu todos os cuida-

dos de saúde, em conformidade com as recomen-

dações do Conselho Federal de Odontologia e o Mi-

nistério da Saúde e, claro, proteção da padroeira

Apolônia.

De acordo com os registros históricos, Apolônia

faleceu no ano de 249. Apolônia de Alexandria ou

Santa Apolônia, conhecida popularmente na idade

média como padroeira dos dentes, ou melhor, con-

tra as dores de dente e dos Cirurgiões-Dentistas,

fez parte de um grupo de virgens mártires que pa-

deceram em Alexandria, no Egito. Apesar de todo

sofrimento, ainda reunia forças para mostrar a to-

dos sua fé inabalável.

MANIFESTAÇÃO DA CLASSE SOBRE
SANTA APOLONIA

Em 9 fevereiro no seu dia, muitos registros nas redes sociais

Oração de Santa Apolônia
Oh, bom Deus!

Rogamos que a intercessão da gloriosa e mártir

de Alexandria, Santa Apolônia, nos livre de

todas as enfermidades do rosto e da boca.

Lembrai-vos principalmente das criaturas

inocentes e indefesas.

Afastai, se possível, a amargura das dores de dentes.

Iluminai, fortificai e protegei os

cirurgiões-dentistas, para que sempre se

dediquem ao próximo com o amor que de vós

emanae nos seja dado usufruir de vosso reino…

Santa Apolônia, intercedei por nós.

Mais informações sobre o Congresso:

www.ciosp.com.br

FAÇA SUA INSCRIÇÃO NO SITE DO EVENTO
https://www.ciosp.com.br/

 Se você ainda não fez a sua inscrição no 39º CIOSP, aproveite e programe-se para a nova data
de 29.06 a 02.07.2022. Não fique de fora do maior congresso de Odontologia!
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Av. Antonio e Helena Zerrener, 1347

(16) 3019 1934

(

(16) 3633 9967
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