
Revista APCD Ribeirão - Abril 2022 1



2 Abril  2022 - Revista APCD Ribeirão



Revista APCD Ribeirão - Abril 2022 3

Ín
di

ce

A Revista da APCD-RP
é um órgão Informativo da
Associação Paulista  dos

Cirurgiões-Dentistas Regional
de Ribeirão Preto, entidade de

utilidade pública pela lei nº 7535,
de 1º de novembro de 1.96.

   Os artigos assinados publicados
neste informativo não representam a

opinião da revista e são de inteira
responsabilidade de seus autores.

Presidente:
Dr. Regis de Moraes Peporini

1º Vice-presidente:
Dr.  Paulo Alves de Oliveira Júnior
2º Vice-presidente: Dr.Flávio Dalto
Secretaria Geral: Dr. Zelio Faeda

Tesoureiro: Dr. Artur Rocha Martini
Diretor de Jornalismo:

Dr. Habib Assad Nader

 Conselho Editorial: Dr. Regis Peporini
e Dr. Artur Rocha Martini

Editoria e Jornalista responsável:
Dalva Maria de Souza-MTB 23099

Arte-finalista: Ney Tosca
Dep. Comercial: Dalva Maria
(16) 3629 0628 - 99135 9540

Redação: (16) 3629-0628
jornalista@apcdrp.org.br
Distribuição: Comunidade

odontológica da 5ª Macro da APCD.
E para mailing ampliado
sem limites geográficos

APCD-Ribeirão Preto
Sede: Avenida do Café, 1.080

Ribeirão Preto/SP.
Fone/fax: (16) 3630-0711
http:www.apcdrp.org.br

e-mail.apcdrp@apcdrp.org.br

EXPEDIENTE

Regis Peporini - Presidente da APCD-RP

CAPA PALAVRA DO PRESIDENTE

Capa foca no tema do Dia Mundial da
Saúde Bucal “Tenha orgulho de sua

boca”, que também  faz parte da
realização do Cirurgiãp-Dentista.

A Saúde Bucal da Populaçâo ............................................ 4,5, 6,7
Entrevista com Jorge Liporaci ..............................................8 e 9
Dabi Atlante e lançamento 2022 ........................................... ..10
Novas turmas movimentam  a EAP .................................. ..12, 13
Científica - Endodontia ............................................................ 16
Woson - 5 anos no Brasil ...... .................................................. 18
Aorp - 76 anos .......................................................................... 20
Avaliação médica pós COVID .................................................. 22
Novo sistema de Implante de Zurcônia ................................24
Aniversariantes de Abril ......................................................... 25

Concurso Comida de Butec ..................................................... 26

QSaúde bucal mais valorizada
Não creio ser exagero dizer que

nunca os holofotes estiveram tão vol-
tados para a SAÚDE. Como sempre fica
algo de bom das experiências desafia-
doras, a Pandemia acabou fazendo as
pessoas valorizarem mais a saúde. A
saúde bucal está neste contexto e nes-
te  dia 20 de 2022 em que comemora-
mos mais um Dia Mundial da Saúde
para nós cirurgiões-dentistas, que sem-
pre buscamos a valorização da classe e
da Odontologia é gratificante consta-
tar essa maior conscientização da soci-
edade quanto aos cuidados preventi-
vos e corretivos no tocante a saúde
bucal visando uma maior qualidade de vida e bem estar.

 APCD-Ribeirão Preto continua investindo na educação continuada,
disseminando conhecimentos, sempre focada no propósito de  promo-
ver a saúde bucal da população com a prática de uma Odontologia de
excelência. Essa a melhor forma da associação cumprir o seu papel, dar
sua contribuição social a comunidade, aperfeiçoando e especializando os
profissionais para que disponibilizem procedimentos com tecnologia de
ponta, promovendo a saúde. Neste março iniciamos alguns cursos com
novas turmas. Em abril serão iniciados os  cursos de aperfeiçoamento em
Prótese sobre Implante e a especialização em Implantodontia.

Estamos, mais que nunca, motivados com os avanços da vacinação e a
com a sociedade podendo conviver neste novo normal, mantendo certos
cuidados, entretanto, retornando com as atividades, abrindo perspecti-
vas econômicas, reaquecendo o mercado. Então,  podemos traçar novas
metas e perseguir nossos objetivos. Em junho teremos o CIOSP que, sem
dúvida. deverá trazer muitas novidades e dar um novo ânimo a todos nós.
Então, sigamos em frente, com fé e determinação, sempre unidos, nos
realizando profissionalmente e dignificando a Odontologia.

Abraço a todos
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O empenho de todos para a  promoção
da saúde bucal da população

A APCD-RP reafirma seu compromisso de multiplicar ações para
a promoção da saúde bucal da comunidade neste 20 de março de 2022,

quando foi comemorado o Dia Mundial da Saúde Bucal.

Ano passado em comemora-
ção ao Dia Mundial da Saúde
Bucal de 2022 convidou a todos
para se manifestarem o "orgu-
lho de suas bocas".  Esse ano
(2022) a Federação Dentária In-
ternacional (FDI) convidou a to-
dos a participarem  do desafio
#MouthProudChallenge e a as-
sumir o compromisso pessoal
de priorizar a saúde bucal, re-
gistrando o momento com a
ferramenta on-line de cartaz
personalizado #MouthProud ou
com os filtros das redes sociais
do Mouth Proud (nstagram e
Facebook).

Em 202O e 2021 os eventos
de Odontologia foram realiza-
dos a distância, graças a inter-
net e às novas tecnologias e
plataformas digitais pode ha-
ver muita troca de informações, comprovando efeti-
vamente, que quem quer dá um jeito de continuar
aprendendo sempre e se comunicando sempre. on-
line de cartaz personalizado #MouthProud ou com os
filtros das redes sociais do Mouth Proud (nstagram e
Facebook)

APCD RP - CUMPRINDO SEU PAPEL
A EAP Dr. Raphael Baldacci é o coração da APCD-RP,

através dela a associação cumpre o seu papel de disse-
minar conhecimentos, multiplicar ações e lá na ponta
nos consultórios dos profissionais de Odontologia pro-
mover a saúde bucal da população. A afirmação é de
Regis Peporini - presidente da APCD-RP.

"Os cirurgiões-dentistas buscam se aperfeiçoar, atu-
alizar ou especializar na nossa EAP. Aqui em todos os
cursos são estimulados para que no dia a dia dos con-
sultórios orientem seus pacientes a valorizarem a saú-
de bucal". frisa Peporini.

Isso implica em inserir no contexto do tratamento
orientações precisas quanto a escovação, a alimenta-
ção adequada, a preservação tratamento e, o que mui-
to importante, a necessidade da visita regular ao cirur-
gião-dentista para avaliação periódica. "É preciso in-
centivar os pacientes para adotarem ações para pre-
servar o sorriso e autoestima do paciente, além de pro-
mover a saúde bucal, estaremos promovendo a valori-
zação da nossa Odontologia", pontua Peporini.

Os cirurgiões-dentistas bus-
cam se aperfeiçoar, atualizar
ou especializar na nossa EAP.

Aqui em todos os cursos são estimu-
lados para que,  no dia a dia dos
consultórios, orientem seus
pacientes a valorizarem a
saúde bucal

Regis Peporini
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Ações da FORP USP para valorizar a saúde bucal
O objetivo principal da FORP USP

é “formar cirurgiões-dentistas de ex-

celência, produzir conhecimentos de-

correntes de investigação científica,

qualificar recursos humanos em Odon-

tologia e prestar serviços à comuni-

dade visando atender os desafios

apresentados pela sociedade”. A afir-

mação é da Dra. Maria Cristina Borsat-

to, docente do Curso de Odontopedi-

atria da FORP/USP, que acrescentou

que entre  os  desafios está a valoriza-

ção da saúde bucal.

“Nós profissionais, muitas vezes,

temos mais orgulho da boca dos nos-

sos pacientes do que eles mesmos.

Quando o tratamento é finalizado,

pode-se perceber a satisfação dos

mesmos. No entanto, um trabalho árduo deve ser im-

plementado no sentido de incentivar o autocuidado e a

manutenção do que foi realizado pelo profissional.  Para

isto, nossos alunos são muito motivados, desde o início

ao final do curso, em relação aos métodos preventivos

e da necessidade da educação e motivação dos seus

pacientes. Existem disciplinas onde são feitos teatros,

grupos de estudos, com várias atividades em escolas,

em hospitais e unidades básicas de saúde. Alunos de

graduação e pós graduação que fazem atividades nas

salas de espera com o objetivo de estimular a escova-

ção, uso de fio dental, dentre outras medidas preventi-

vas em relação à prevenção de cárie e de doença perio-

dontal”, frisa a professora.

 Segundo ela, este ano, durante a “Semana de Re-

cepção aos Calouros da FORP/USP”, a “Unidade Móvel

Saúde e Ciência” da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão

Universitária da USP esteve presente, no  dia 15 de mar-

ço, na Praça XV de novembro, onde docentes e alunos

da FORP/USP desenvolveram ações educativas, preven-

tivas e sociais, fornecendo orientações de saúde bucal

e realizando aferição de pressão arterial, testes de gli-

cemia e orientações sobre prevenção da COVID-19 e

vacinação.

Segundo Cristina Borsatto, a valorização da saúde

bucal, as orientações e ações preventivas adotadas há

alguns anos devem refletir na saúde bucal da popula-

ção e no futuro, provavelmente, deverá haver muito

mais pessoas com “orgulho de suas bocas”, assim como

muito menos desdentados.

O tema proposto pela Federação Dentária Interna-
cional (FDI) para os anos de 2020 a 2023  é sobre “Te-
nha Orgulho de sua boca”.

A saúde bucal insatisfatória afeta quase 3,5 bilhões
de pessoas no mundo, o que gera profundas conse-
quências, mas as pessoas não percebem como uma
boca não saudável pode ter um impacto grave em suas
vidas, causando dor e sofrimento significativos, o que
prejudica sua qualidade de vida. Sob o tema de sua
campanha de três anos, "Tenha orgulho de sua boca",
a FDI espera motivar as pessoas a valorizar e cuidar de
sua boca e entender que, ao fazer isso, também aju-
dam a proteger sua felicidade e bem-estar.

"Vamos nos unir em nível global para aumentar a
conscientização, melhorar a educação e estimular
ações pessoais e coletivas sobre a importância da saú-
de bucal para todos." disse a presidente da FDI, Pro-
fessora Ihsane Ben Yahya.

APOIO   - A FDI anunciou dois novos parceiros da
campanha Tenha orgulho de sua boca – para sua felici-
dade e bem-estar: a Align Technology e a Dentsply
Sirona, que se uniram à  parceira de longa data da FDI,
a Unilever, no apoio à campanha. Além disso, a Listeri-
ne® ingressa no programa Wrigley Oral Healthcare
como novo apoiador global.

DIA MUNDIAL DE SAÚDE BUCAL -  CAMPANHA DA FDI
“TENHA ORGULHO DE SUA BOCA”

“Nós profissionais, mui-
tas vezes, temos mais or-
gulho da boca dos nos-
sos pacientes do que eles
mesmos”
“Um trabalho árduo deve
ser implementado no sen-
tido de incentivar o au-
tocuidado, a manuten-
ção do que foi realizado
pelo profissional “

Cristina Borsatto
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colaborado e muito para que os grupos de pessoas,
dentre elas crianças, bebês e idosos tenham seus aten-
dimentos garantidos e possam sempre valorizar a saú-
de bucal. Quanto aos já adultos, inclusive  com perdas
de dentes, chegam aos CEOs carentes de cuidados para
voltar a ter liberdade para sorrir.

"Para nós gestores de saúde bucal, seria muito im-
portante, que estas pessoas não chegassem ao atendi-
mento já com a Perda dentaria definida. Precisamos
pensar em prevenção. Este é o mote e é assim que
estamos direcionando o nosso pensamento. A pós pan-
demia está aí, e a retomada dos atendimentos é pri-
mordial pra população. Precisamos retomar a vida e
encarar esse novo normal de frente. Com isso, rever
agendamentos, mudar protocolos, reativar modelos
antigos e, quem sabe, novos de acesso aos pacientes,
tudo isso com o norte dado sempre pela gestão maior,
bem como com a colaboração da equipe, que  é exce-
lente no âmbito da Odontologia em nossa Cidade",
conclui o chefe da Divisão Odontológica.

Existem algumas características que diferencial os
perfis de pacientes, afirma a Dra. karen C.F. Veronese,
que atua na unidade de especialidade chamado CRE
Central e em Posto de Saúde.

Segundo Dra. Karen Veronese, no CRE CENTRAL o
atendimento é somente de pacientes com molésti-
as infecto contagiosas - MI. Pessoas que convivem
com o HIV, muitas vezes, ainda estigmatizados pela
doença ou com várias outras comorbidades, muitos
com hepatite c, diabetes, hipertensos, entre outras
patologias.

"São pacientes muito preocupados com sua saúde
geral e frequentes na assistência médica, enfatizando
a busca da preservação de uma boa imunidade, o que
configura em bem estar e não adoecimento. Muitos,
na sua grande maioria, são 100% pacientes do SUS, com
nível de médio a pouca escolaridade. Já na Unidade
Básica de Saúde a realidade é um pouco diferente, pa-
cientes de pouca escolaridade, muitos desses caren-

Atendimento na Unidade Central e em Posto de Saúde

O atendimento público  e a valorização da saúde bucal
A Pandemia despertou

na população em geral
uma maior preocupação
e a uma consequente
maior valorização da saú-
de em geral e a saúde bu-
cal está neste contexto, o
que deve gerar um au-
mento da procura por tra-
tamento. Além do restau-
rar a função, a auto esti-
ma e a liberdade para sor-
rir pode ser o fator moti-
vador da maior demanda.

De acordo com Dr. Ar-
tur Martini-chefe da Divisão Odontológica da Secreta-
ria da Saúde de Ribeirão Preto, o serviço público tem
implementando políticas pensando no bem estar e na
autoestima do paciente dando estímulos para que ele
cuide e tenha "orgulho de sua boca".

"As equipes de Atenção Básica estão empenhadas,
capacitadas e aptas para encarar este desafio de devol-
ver o sorriso e a autoestima dos pacientes. Os atendi-
mentos estão retornando quase ao nível de antes da
Pandemia, tudo isto para que seja dado o acesso a po-
pulação para que tenham "Orgulho de sua Boca" esta é
uma de nossas metas", frisa Martini.

Destaca que hoje a Dra. Andrea Domingues Ribeiro
Toneto da Coordenadoria de Processos Coletivos e Pre-
ventivos em Odontologia, um ícone neste assunto, tem

“Como somos
multiplicadores
de saúde,
sempre
orientamos
os pacientes
quanto a
importância
do tratamento
odontológico
regular e
preventivo”

Dra. Karen Veronese

“As equipes de Atenção Básica
estão empenhadas, capacita-
das e aptas para enca-

rar  este desafio de devolver o
sorriso e a auto estima  dos
pacientes”

Artur Martini
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A implantodontia, colocada ao
alcance da população, desde o
início da década de 80, através
dos pinos ou parafusos de titâni-
os implantados no osso do paci-
ente, hoje é o tratamento mais
moderno para reparar a perda dos
dentes. Eles permitem a coloca-
ção das próteses fixas e os paci-
entes recuperam o "orgulho de
sua boca".

De acordo com Rafael Faeda,
implantodontista, mestre e dou-
tor em Periodontia, professor do
Curso aperfeiçoamento e especi-
alização em Implantodontia da
APCD-RP, a implantodontia tem
sido fundamental para a recupe-
ração da autoestima dos pacien-
tes com perdas de dentes, res-
taura a função e a estética, proporcionando uma
melhor qualidade de vida.

Nos dois últimos anos, segundo ele, a frequên-
cia aos consultórios particulares, de um modo ge-
ral, foi atípica, devido a pandemia, a demanda fi-
cou represada, não só devido ao recomendado dis-
tanciamento social como pelas dificuldades finan-
ceiras consequência da interrupção de muitas ati-
vidades profissionais. Isso impactou na saúde bu-
cal das pessoas, entretanto, a crescente demanda
pelos implantes e procedimentos de Periodontia,
foi retomada à medida que a população foi tendo
acesso a vacinação e as oportunidades de retorno
ao trabalho.

"O fluxo de pacientes tem sido significativo, pa-
cientes com fraturas dentárias e outras complica-
ções decorrentes do estresse dos dias atuais, além
do implante antes já idealizado, entretanto, pos-
tergado para momento adequado", comenta Fae-

da.
Ressalta que devido a essa experiência da Pan-

demia a população está valorizando muito mais a
saúde de modo geral e a saúde bucal.

 “Hoje as pessoas estão conscientes de como é
importante cuidar da sua boca para preservar a saú-
de, estão investindo nisso.  Principalmente os  ido-
sos estão buscando mais os implantes, querendo
mais qualidade de vida e bem estar", pontua.

Salienta fazer parte do protocolo as orientações
quanto aos cuidados e 'o retorno periódico ao con-
sultório para avaliação e preservação dos implan-
tes e da saúde bucal.

"Como professor sempre incentivo os alunos,
multiplicadores  de nossas ações, a estimular  a  pre-
venção e preservação dos procedimentos, e como
clínico oriento  e estimulo os pacientes aos auto cui-
dados para que continuem tendo "orgulho de suas
bocas", frisa Dr. Rafael Faeda.

“Hoje as pessoas estão

conscientes de como é

importante cuidar da

sua boca para preser-

var a saúde, estão

investindo nisso.  Prin-

cipalmente os  idosos

estão buscando mais

os implantes, queren-

do mais qualidade de

vida e bem estar”

tes e precisando do atendimento odontológico mais
amplo", explica Dra. Karen Veronese.

"Muitos pacientes procuram os atendimentos cor-
retivos, em sua grande maioria. Mas existem também
aqueles preventivos, geralmente os mais jovens. O fa-
tor dor é um grande motivador. Mas como somos mul-
tiplicadores de saúde, sempre orientamos os pacien-
tes quanto a importância do tratamento odontológico
regular e preventivo", frisa ela.

Destaca que os pacientes, na sua grande maioria, são
responsivos quanto as recomendações.

"Percebemos que quando se estabelece um vínculo
profissional - paciente saudável, são bem cooperati-
vos. Quanto a auto- estima, muitos dos pacientes mais
carentes a apresentam baixa pelas dificuldades que
enfrentam, muitas sociais e financeiras, mas, reitero,
os agentes públicos "geradores de saúde" podem con-
tribuir para a mudança desta realidade com estratégias
humanizadas de atendimento,  os  agentes comunitári-
os de saúde e os cirurgiões-dentistas, seja no progra-
ma de saúde da família,  como nas unidades básicas de
saúde", conclui a cirurgiã-dentista.

O estímulo a  prevenção nos consultórios particulares

Dr Rafael Faeda
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JORGE LIPORACI
Da cirurgia para a implantodontia foi
apenas um passo para sua realização

ABAIXO NA ÍNTEGRA AS COLOCAÇÕES DO PROF. DR. jORGE LIPORACI

ENTREVISTA
Revista APCD-RP: O seu foco sempre foi a Implanto-

dontia e a Cirurgia, o que despertou para trilhar esse
caminho?

DR. JORGE LIPORACI: Sempre quis ser dentista des-
de criança, adorava frequentar os consultórios odon-
tológicos como paciente ou acompanhando meus pais.
Desde criança eles me levavam no Museu do Café que
fica após a Faculdade de Odontologia no campus da
USP, e quando passávamos na porta eu falava: AQUI
QUE VOU ESTUDAR!  E assim ocorreu em 1998 quando
ingressei. Já na faculdade, sempre me interessei por
todas as áreas e procurei dar meu melhor em todas
elas, apesar de dificuldade em algumas e facilidade
em outras. E a Cirurgia foi um caminho natural de esco-
lha após passar por todas as disciplinas com consciên-
cia. Fiz monitoria na Cirurgia no quarto ano, cursos de
aperfeiçoamento na USP e UNESP, depois veio a espe-
cialização e mestrado na FORP. Desde o primeiro ano
de faculdade eu já sabia que iria trilhar caminho da
docência e ensino além de atuar na clínica.

Revista APCD-RP: A demanda pela implantodontia
continua crescente?

DR. JORGE LIPORACI: A implantodontia, hoje mais
conhecida e amplamente divulgada, é uma busca na-

tural pelos pacientes para reparar a perda dentária. Sua
eficácia e eficiência mastigatória combinadas com a es-
tética são um forte apelo que impulsionam essa procu-
ra.

Revista APCD-RP: São muitos os avanços nesta "Era
de Digitalização" o que foi mais impactante na Cirurgia
e Implantodontia?

DR. JORGE LIPORACI: No resultado final não muito,
mas tem facilitado em determinados casos em acele-
rar o processo de tratamento. Quando bem indicados
sem esquecer dos princípios básicos da odontologia
convencional, trazem maior conforto e agilidade de
resultados. Tanto no aspecto da cirurgia guiada (sem
cortes) tanto no fluxo digital na prótese entregando
uma peça no mesmo dia do escaneamento da boca.

Revista APCD-RP:  A implantodontia, do seu início
no mercado 1982, evolui muito?

DR. JORGE LIPORACI: Sou Buco-Maxilo de formação
e sempre digo que fui "engolido" pela implantodon-
tia, que me levou a optar por deixar de atuar em hospi-
tal e priorizar consultório particular que possui um  cus-
to benefício extremamente melhor. Quando iniciei, a
implantodontia ainda não era uma especialidade reco-
nhecida pelo CFO. Então a Buco-maxilo, Periodontia e

 Graduado em Odontologia pela Faculdade de Odontologia de Ri-
beirão Preto da Universidade de São Paulo - FORP-USP (2001), Dr. Jor-
ge Jacob Liporaci Júnior atua há 20 anos em consultório privado e, há
mais de 15 anos, como professor em várias instituições pelo país.

     É especialista e mestre em Cirurgia Buco-Maxilo-Facial FORP/
USP e Doutor em Ciências Médicas pela Faculdade de Medicina de
Ribeirão Preto/USP. Atualmente é professor e coordenador de Cirur-
gia Buco-Maxilo-Facial da APCD-Ribeirão Preto, APCD-São Carlos,
APCD-Franca, APCD-Barretos; APCD Central, Instituto Marden Bastos-
Alfenas-MG e IEEP-Manaus-AM. É também coordenador do Curso de
Especialização em Implantodontia da APCD-Ribeirão Preto, FAOA-Bar-
retos, FAOA-Central, FAOA-São José do Rio Preto e IEEP-Manaus-AM.

Segundo ele, ainda criança, indo aos consultórios odontológicos,
decidiu ser um cirurgião-dentista e desde o primeiro ano de faculda-
de já sabia que iria trilhar o caminho da docência e ensino, além de
clinicar.

"Sou Buco-Maxilo de formação e sempre digo que fui "engolido"
pela implantodontia, que me levou a optar por deixar de atuar em
hospital e priorizar consultório particular", frisa Jorge Liporaci.
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Prótese foram as especialidades que "abrigaram" o iní-
cio da implantodontia. Após reconhecimento e estru-
turação dos cursos de especialização, a área evoluiu
exponencialmente, e na medida em surgiram os mes-
trados e doutorados na área, a pesquisa ganhou mais
corpo no Brasil. Hoje vemos algumas indústrias de im-
plantes nacionais como uma das melhores do mundo.

Revista APCD-RP:  Hoje está mais democratizado o
acesso aos implantes pela população ou o poder aqui-
sitivo tem sido uma barreira para isso?

DR. JORGE LIPORACI: Os tratamentos ficaram mais
acessíveis e barateados em
alguns segmentos em virtu-
de do aumento da oferta de
profissionais no mercado,
surgimento de clinicas po-
pulares de implante e mai-
or incorporação do uso do
cartão de crédito nos con-
sultórios. O achatamento
das margens de lucro para
barateamento dos implan-
tes é compensado pelo au-
mento do fluxo e giro dos
pacientes que profissionais
e algumas clinicas optam
como estratégia de merca-
do. O outro lado da moeda
é que o implante hoje é
vendido como um produto,
uma "commoditie" e não
mais um serviço ou trata-
mento individualizado/cus-
tomizado como requer a área da saúde. Isso em casos
complexos pode se tornar um problema se não estiver
devidamente precificado e o paciente ciente disso.

Revista APCD-RP:  E quanto as emergências médicas,
os profissionais estão preparados fazer frente a elas?

DR. JORGE LIPORACI: Pouquíssimos colegas se pre-
ocupam com isso e quando acontece não sabem como
proceder. É preciso ter maior engajamento e atenção
para este tema, sobretudo quem executa cirurgias e
implantes. Em nossa especialização de implantodon-
tia e no curso de cirurgia damos muita ênfase nesse
aspecto incluindo treinamento prático e apostilado de
suporte básico de vida em odontologia.

Revista APCD-RP:  Como professor, que raio x faz da
condição do profissional ao sair da Faculdade?

DR. JORGE LIPORACI:  Os recém formados são "joga-
dos na selva" sem ter noção do mercado, pois nenhu-

ma faculdade os prepara para isso. É com a experiência
adquirida no dia a dia com os desafios que eles perce-
bem a necessidade de estudar mais e então buscam
mais cursos.

  Revista APCD-RP:  Hoje se especializar é fundamen-
tal?

DR. JORGE LIPORACI: Especializar é um caminho na-
tural para a maioria dos profissionais, entretanto meu
conselho é não apressar esse processo sem antes estar
decidido por qual área seguir. Então sugiro cursos de
aperfeiçoamento antes quando o colega está na dúvi-

da.

Revista APCD-RP:  Profis-
sionalmente se sente reali-
zado?

DR. JORGE LIPORACI: me
sinto realizado profissional-
mente tanto como cirurgião
como professor docente. A
educação tem um poder de
multiplicação muito grande
ou seja me sinto mais reali-
zado ao ensinar um aluno e
esse aluno poder proporci-
onar  aos seus pacientes   co-
nhecimento adquirido atra-
vés das técnicas adquiridas,
então, se prepararmos dez
profissionais, se eles aten-
derem 10 pacientes por dia,
estaremos alcançando, indi-
retamente, 100 pacientes

por dia, esse  alcance social me motiva e me deixa muito
realizado como professor.

Revista APCD-RP: Para essa realização no ensino a
APCD tem sido importante?

DR. JORGE LIPORACI: A participação da APCD na cons-
trução de minha carreira sempre foi uma meta, desde
o começo na universidade, ainda como acadêmico, já
frequentava a APCD Ribeirão Preto. Então 24 anos de
associado APCD. Depois a APCD me abriu portas como
professor, começando pela APCD de Franca, depois Ri-
beirão Preto, seguida da APCD São Carlos, e hoje esta-
mos também na APCD Central, de São José do Rio Pre-
to e Barretos. A APCD faz parte da minha vida e tenho
muita gratidão pela confiança de todos os diretores que
passaram  pelas gestões anteriores e atuais, de todas
essas entidades, mas em especial a APCD Ribeirão Pre-
to que é a minha cidade, é a minha casa, tenho muito
orgulho de fazer parte e me dedicar a ela.

Os recém formados
são “jogados na selva”
sem ter noção do mer-

cado, pois nenhuma faculda-
de os prepara para isso. É
com a experiência adquirida
no  dia a dia com os desafios
que eles percebem a necessi-
dade de estudar mais
e então buscam mais
cursos”
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DABI ATLANTE

A Dabi Atlante, em par-
ceria com a empresa de
tecnologia Digital Franco-
Americana 3Disc, fabrica-
rá o Scanner Intraoral Ea-
gle IOS em sua unidade fa-
bril na cidade de Ribeirão
Preto, SP e o comercializa-
rá para toda a América La-
tina.

O Eagle IOS é um scan-
ner intraoral portátil, extre-
mamente ergonômico e
que oferece uma interface
bastante amigável, simpli-
ficando sua utilização.
Com ele é possível realizar escaneamentos preci-
sos e ágeis para a confecção de alinhadores orto-
dônticos, próteses, placas miorrelaxantes e lentes
de contato. O produto complementa a solução digi-
tal da Dabi Atlante, a qual já conta com panorâmi-
cos e tomógrafos odontológicos, sensores digitais,
scanner de placas de fósforo e raios X portátil.

“Há 75 anos provemos produtos inovadores e ser-
viços aos nossos clientes através da maior rede de
vendas e assistência técnica do país. Estamos próxi-
mos dos clientes e sabemos o quanto é importante
ter acesso a serviços e peças localmente. Em parce-
ria com a 3Disc, nossa proposta de valor é prover ao
mercado um scanner intraoral de alta qualidade, re-
conhecido internacionalmente, mas com o diferen-
cial de serviços da marca Dabi Atlante”, comenta o
CEO da Dabi Atlante, Caetano Biagi. 

“O Escaner Intraoral Eagle IOS, que será fabrica-
do pela Dabi Atlante é o resultado de mais de 8 anos

Indústria lança primeiro Scanner intraoral  produzido no Brasil

Em parceria com a 3Disc,
nossa proposta de valor é
prover ao mercado um scan-

ner intraoral de alta qualidade, re-
conhecido internacionalmente, mas
com o diferencial de serviços
da marca Dabi Atlante

              Caetano Biagi

DABI ATLANTE- Fundada em 1946, a Dabi Atlan-

te tem a inovação como um de seus principais pila-
res, e ao longo de seus 75 anos desenvolveu e pro-
duziu no Brasil soluções antes importadas.

Sinônimo de equipamentos de tradição, quali-
dade e durabilidade, faz parte do desenvolvimen-
to e evolução da Odontologia brasileira. 

3DISC - Fundada em 2010, a 3DISC começou

como uma equipe multidisciplinar de P&D dedica-

de intenso desenvolvimento, conduzido nos Estados
Unidos e França por uma equipe multidisciplinar. A
parceria com a Dabi Atlante, proporcionará ao mer-
cado Latino Americano um produto de alta tecnolo-
gia com excelência no atendimento de pós vendas”
comenta Marie Laure Pochon, CEO da 3Disc.

da a uma missão: ser pioneira no panorama da odon-
tologia digital. Após 8 anos de intenso desenvolvi-
mento, a 3DISC apresentou ao mercado seu produ-
to de escaneamento intraoral.

Hoje, a 3DISC é uma empresa de tecnologia Fran-
co-Americana, fornecedora global de soluções de
Scaneamento Intraoral, com sede nos Estados Uni-
dos e na França, além de um centro de P&D na Ko-
rea.
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SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE
 VISITA APCD-RIBEIRÃO PRETO

José Carlos Moura, secretário da saúde de Ribeirão Preto, conheceu a
dinâmica da clínica da EAP, interagiu com a classe e com pacientes.

O Secretário de Saúde de Ri-
beirão Preto, José Carlos Mou-
ra esteve, no último dia 30 de
março, esteve na Associação
Paulista de Cirurgiões-Dentis-
tas, sediada na Av. do Café,
1080. Recepcionado pelo Dire-
tor, Artur Rocha Martini, funci-
onários e por professores e
profissionais, alunos do Curso
de Atualização em Endodontia,
Moura acompanhou as ativida-
des da clínica de atendimento
aos pacientes que todas às
quartas-feiras contam com
esse serviço e interagiu com a
classe.

"Qualquer iniciativa desse
teor é muito importante para a
cidade onde os profissionais
são capacitados e atualizados,
oferecendo um serviço de qua-
lidade se aprimorando cada
vez mais para o mercado de trabalho. A cidade ganha
os serviços e o profissional com a Educação Continua-
da", ressaltou Moura.

A cirurgiã-dentista Eduarda de Almeida, aluna do
Curso de Endodontia, salientou na ocasião que o co-
nhecimento é o caminho para oferecer prestação de

serviço de qualidade ao pacien-
te. "Estou me preparando mais
e compreendendo a importân-
cia de estar sempre me atuali-
zando para atender melhor o
paciente. Estou muito realiza-
da com essas oportunidades",
pontuou.

Artur Martini - diretor da
APCD-RP agradeceu a visita de
José Carlos Moura à sede da
entidade.

"Muito bom poder recebê-
lo aqui. O secretário Moura
vem conhecer um pouco do
trabalho realizado pela regi-
onal da APCD, feito com o
propósito de dar oportunida-
de dos profissionais se apri-
morarem, ao mesmo tempo
que dá a sua contribuição so-
cial a comunidade através do
atendimento à população".

Frisou Martini.
Depois de mostrar a dinâmica de funcionamento da

clínica, Artur Martini percorreu com o secretário toda a
instalação, terminando sua visita na sala de espera de
pacientes, onde ele conversou com alguns deles sobre
o atendimento no município.

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

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

Artur Matini e José Carlos Moura
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NOVAS TURMAS MOVIMENTAM EAP
Cirurgiões-dentistas buscando se atualizar ou especializar.

A EAP  da APCD Ribeirão Preto - Escola
de Aperfeiçoamento Prof issional Dr.
Raphael Baldacci todo ano reedita e monta
novas turmas dos cursos de Aper-
feiçoamento. Neste mês de março alguns
cursos foram iniciados: atualização em
Endodontia com ênfase em Rotatórios e
Prótese sobre Implantes, além de
Especialização em Endodontia. Estão
programados para início em abril os cursos
de Implantes Osseointegrados e o curso de
Especialização em Implantodontia.

Montando turmas, com início a definir,
os cursos de atualização e aperfeiçoamento
em Dentística e Estética Reabilitadora,
Cirurgia Oral e Anestesiologia, Habilitação
em Oxido Nitroso e Reabilitação Oral.
Também montando turmas os cursos de
Especialização em Ortodontia e de imersão
em Cirurgia em Odontopediatria,

"Continuamos investindo na educação continuada, estimulando e
possibilitando aos profissionais associados a oportunidade de se atualizarem
e se especializarem, para a prática de uma Odontologia de excelência", pintura
Dr. Regis Peporini - presidente da APCD-Ribeirão Preto.

O Curso teórico, clínico e laboratorial, com duração de 9 meses e 108 horas aulas,
é realizado semanalmente às terças-feiras das 18:30 às 21:30 horas, sempre priorizando
as atividades clínicas.  Tem como ministradores o prof. Dr. André Minto, profa. Graciela
Mazzei e professores convidados.

O Prof. Dr. André Marcelo Peruchi Minto (coordenador) é graduado pela FORP-
USP, mestre em Dentística pela UNESP - Araraquara; doutor em Dentística - FOUSP -
São Paulo. Especialista em Dentística Restauradora - APCD Araraquara. Atua em Clínica

Particular há 31 anos, atuando nas áreas
de Dentística Restauradora, Estética e
Prótese. Professor Responsável de
Dentística na UNIFRAN e do Curso de
"Especialização em Dentística" da
FUNORP (FORP-USP).  A Profa. Graciela
Mazzei é especialista em Dentística,
com grande experiência clínica, por
atua há vários anos em

O Conteúdo insere: restaurações
diretas e indiretas em dentes
posteriores e em dentes anteriores,]
desde o diagnóstico e plano de
tratamento; indicações, sistemas de
adesão, além das técnicas utilizadas e
conteúdos complementares.

Curso de Dentistica Reabilitadora Estética
Montando turma para o curso em 2022

INFORMAÇÕES SOBRE OS DEMAIS CURSOS
Todas as informações sobre ministradores e programa e vagas

remanescentes: (16) 3630 0711.

SAIBA QUAIS CURSOS
ESTÃO RESERVANDO

VAGAS NA EAP
DA APCD RIBEIRÃO

Curso de Cirurgia Bucomaxilofacial
com o prof. Dr. Jorge Liporaci e equi-
pe.

Curso de Cirurgia Oral com o prof.
Dr. José Antonio S. Salomão e equi-
pe.

Curso de Dentística Reabilitadora Es-
tética com o Prof. Dr. André Minto
e equipe.

Curso de Endodontia  com o prof. Dr.
Brufato Ferraz e equipe.

(Turma completa no 10 semestre)

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 e
Óxido Nitroso com Prof.  Dr. Ri-
cardo de Toledo Cesco e equipe.

CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO

Curso de pós graduação em Endo-

dontia  com o Prof. Dr. José A. Bru-

fato Ferra e equipe.  (Turma com-
pleta 2022)
Curso de pós graduação em Im-

plantodontia com o Prof. Dr. Jorge

Liporaci e equipe.

Curso de Pós-Graduação em Orto-

dontia com  Prof. Ms. Antonio José

Borin Neto e equipe.

Curso de Pós-Graduação HOF  com

o Prof. Dr. Levy Nunes e equipe.

 CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO

Regis Peporini

André Minto
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NOVA TURMA DE ESPECIALIZAÇÃO EM ENDODONTIA
Iniciada mais uma edição do Curso em 2022. Por dois anos vão juntos

adquirir conhecimentos e técnicas que os tornarão especialistas.

A 6ª turma do Curso
de Especialização em
Endodontia participou
de suas primeiras aulas
teóricas na última se-
mana de março, todos
entusiasmados com a
perspectiva de con-
quista do título de es-
pecialista. As primeiras
abordagens teóricas vi-
sam dar o embasamen-
to necessário para a
prática clínica, prioriza-
das pelos cursos na
EAP Dr. Raphael Baldac-
ci da APCD Ribeirão Preto.

O curso de Especialização em Endodontia, devido
ao alto nível de aprendizado, é referenciado pelos con-
cluintes, hoje especialistas, com indicações para os
colegas interessados. Coordenado pelo prof. Dr. Brufa-
to Ferraz, o curso é ministrado por professores com

vasta experiência acadêmica e clínica, respeitados no
universo da Odontologia.

Lançado em 2012 com frequência mensal, as quar-
tas, quintas e sextas feiras, sempre na última semana
do mês, o curso de especialização em Endodontia tem
duração de 24 meses
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Gustavo Nogueira Suleima Alves

Livia FiorinBrufato Ferraz

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

Ribeirão Preto

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.

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.

HABILITAÇÃO EM SEDAÇÃO
INALATÓRIA COM ÓXIDO NI-

TROSO 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 Mantovan. i   Duração: 10 hs. Sexta e sá-

bado.Bruna Tonin Juliana  Barchelli

Mauricio  Provinciati Ronaldo Oliveira

Graciela Mazzei

José Antº Salomão

André Minto

Ricardo Sesco

Aperfeiçoamento
CURSOS DE CIRURGIA

CURSOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS
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CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO

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

Pós-Graduação

 LIPO ENZIMÁTICA E ASPIRATIVA DE PAPADA . MASTER EM TOXINA BOTULÍNICA FUNCIONAL
E PREENCHIMENTOS OROMANDIBULARES. Datas: a definir.

 ESPECIALIZAÇÃO PROFISSINALIZANTE

Nicole BettiolLevy Nunes

PÓS-GRADUAÇÃO EM
HARMONIZAÇÃO OROFACIAL

Ministradores:  Prof. Dr Levy Nunes e equipe;

Profa Nicole Bettiol e Profa. Carolina Faccini.

FREQUÊNCIA: mensal - Duração: 18 meses.

Carolina Faccini

Borin Neto Mario AraujoRaul Anto Pinto

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

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 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. Alexandre L. NajarBrufato Ferraz Alexandre Bonini Artur Martini
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PRESENÇA E LOCALIZAÇÃO DE QUARTO CANAL
EM MOLARES SUPERIORES

CIENTÍFICA

A manutenção de microorganismos e seus
subprodutos no sistema de canais radiculares podem
gerar insucesso do tratamento endodôntico2. Os insu-
cessos encontrados em molares superiores estão rela-
cionados à obturações incompletas e a presença de
canais não tratados, favorecendo a manutenção e per-
petuação de microrganismos. Portanto, o conhecimen-
to das variações anatômicas é essencial para evitar o
insucesso do tratamento endodôntico1.

A prevalência dos quarto canais nos primeiros mo-
lares superiores é em torno de 65%, quando analisado
em exame tomográfico3. A periodontite apical em den-
tes tratados endodonticamente com canais sem trata-
mento é de 90%. Destes canais não tratados, foram
identificados em 40,6% dos casos, nos primeiros mola-
res superiores4.

As radiografias periapicais são amplamente uti-
lizadas na odontologia, no entanto são limitadas no di-
agnóstico da identificação das variações anatômicas e
do quarto canal, podendo realizar uma radiografia dis-
toradial para visualização dos canais, e ápice romboide
tem maior chance de ter o quarto conduto do que quan-
do afilado. Sendo a tomografia computadorizada cone-
beam, o exame mais indicado para a visualização das
variações anatômicas5.

Alguns fatores clínicos e radiográficos nos sugerem
a presença de um quarto canal como: o formato da co-
roa mais quadrado, grande distância entre o conduto
mesiovestibular e palatino, embocadura do conduto
mesiovestibular muito deslocada para vestibular, ima-
gem radiográfica mostrando linhas radiolúcidas longi-
tudinais laterais, e se radiografarmos com um instru-
mento intracanal no canal mesiovestibular e o instru-

Eloá C. Bicego-Pereira, Emelly de Aveiro, Vito M. Chiarelli-Neto,
Ezequiel Gabrielli, Brenda P. F. A. Gomes

mento não estiver centralizado1.
A localização do quarto conduto é ligeiramente des-

locada para a mesial do rostrum canali atrás do mesio-
vestibular. Além disso, o uso do microscópio operató-
rio clínico auxilia bastante na localização das emboca-
duras1

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1 Bramante CM, Moraes IG, Bramante AS, Hungaro

MA. Cavidade pulpar aspectos morfológicos voltados à
endodontia. São Paulo: Quintessence Editora, 2016.

2 Bicego-Pereira EC, Barbosa-Ribeiro M, de-Jesus-
Soares A, Zaia AA, Ferraz CCR, Almeida JFA, Marciano
MA, Feres M, Gomes BPFA. Evaluation of the presence
of microorganisms from root canal of teeth submitted
to retreatment due to prosthetic reasons and without
evidence of apical periodontitis. Clin Oral Investig 2020;
24(9): 3243-54.

3 Anirudhan S, Suneelkumar C, Uppalapati H, Anu-
mula L, Kirubakaran R. Detection of second mesiobuc-
cal canals in maxillary first molars of the Indian popula-
tion - a systematic review and meta-analysis. Evid Ba-
sed Dent 2022. In press.

4 Mashyakhy M, Hadi FA, Alhazmi HA, Alfaifi RA, Ala-
bsi FS, Bajawi H, Alkahtany M, AbuMelha A. Prevalence
of missed canals and their association with apical peri-
odontitis in posterior endodontically treated teeth: A
CBCT study. Int J Dent 2021; 2021: 9962429.

5 Magalhaes J, Velozo C, Albuquerque D, Soares C,
Oliveira H, Pontual ML, Ramos-Perez F, Pontual A. Mor-
phological study of root canals of maxillary molars by
cone-beam computed tomography. ScientificWorld-
Journal 2022.

O conhecimento da anatomia dos canais radiculares é essencial, visto sua
complexidade, em especial os molares superiores, pela ampla variação,
representando um constante desafio para os dentistas. Geralmente os

molares superiores apresentam 3 raízes, mesiovestibular, distovestibular e

palatina, variando o número de canais presentes nas raízes1.
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Casos clínicos

Paciente 3. Dente 26 tratado

endodonticamente há 22

anos, com presença de fistula

e sintomatologia dolorosa

espontânea. Na radiografia

periapical suspeitou-se de lesão

de furca. Na tomografia foi

evidenciado a presença do

quarto canal associado a lesão

periapical extensa. Sob

microscópio, foi possível a

localização do quarto canal, e

sua instrumentação seguida

pela obturação.

Paciente 3:
Figuras

de 1 a 5

Paciente 1:
Figuras de
1 a 5

Paciente 2. Dente 16  tratado

endodonticamente há 8

anos,assintomático. Durante

planejamento de implante,

solicitou-se uma tomografia.

Na tomografia foi evidenciado

a presença do quarto canal

associado a lesão periapical

extensa. Sob microscópio, foi

possível a localização do

quarto canal, e sua

instrumentação seguida pela

obturação.

Paciente 1. Dente 16

tratado endodonticamen-

te há 5 anos, sintomatolo-

gia dolorosa espontânea.

Na radiografia periapical

tivemos suspeita de desvio

do conduto e presença de

lesão periapical. Na tomo-

grafia foi evidenciado a

presença do quarto canal

associado a lesão periapi-

cal. Sob microscópio, foi

possível a localização do

quarto canal, e sua instru-

mentação seguida pela

obturação.

Paciente 2:
Figuras de
1 a 6
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AORP 76
Associação Odontológica de Ribeirão Preto promoveu evento

para comemorar os 76 anos da entidade

Marcou a comemoração dos
76 anos da Associação Odonto-
lógica de Ribeirão Preto, , no dia
16 de março, o AORP 76, evento
científico e social.  Recepciona-
dos por Dra. Fabiana Careli - pre-
sidente AORP, participaram das
comemorações José Carlos Mou-
ra – secretário da Saúde de Ri-
beirão Preto e Artur Rocha Mar-
tini -  chefe da Divisão Odonto-
lógica da Secretaria da Saúde.

O evento com ênfase cientí-
fico, através de palestras e han-
ds on ministradas por professo-
res e profissionais referências
em suas áreas. Foi um dia que
reuniu mais de 30 palestrantes,
10 marcas patrocinadoras e

mais de 1
mil dentis-
tas. Na feira
montada na
área central
da AORP
g r a n d e s
marcas de-
monstraram
seus produ-
tos.

H o u v e
ainda no en-
cerramento
a participa-
ção do ma-
estro reconhecido mundialmen-
te, João Carlos Martins, tocando
algumas de suas obras no piano

 Dra. Fabiana Careli, jose Carlos Moura  e Artur Martini

montado no palco e contando
um pouco sobre sua trajetória de
vida.
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Av. Antonio e Helena Zerrener, 1347

(16) 3019 1934

(

(16) 3633 9967

•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

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.

Para anunciar é só ligar (16)  99135  9540   I  email: jornalista@apcdrp.org.br
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A pandemia causada pelo coronavírus infectou
mais de 450 milhões de pessoas em todo o mundo e,
segundo estudos da Penn State College of Medici-
ne, dos Estados Unidos, aproximadamente 50% de-
verão sofrer com algum tipo de sequela em até seis
meses após a recuperação.

Preocupada com o bem-estar de seus pacientes,
a HAS Clínica reuniu um time de médicos, das mais
variadas especialidades, para explicar essas conse-
quências trazidas pela pandemia.

O Dr. Adriano Luiz Guerra, cardiologista da HAS
Clínica, diz que a infecção viral por Covid-19 pode
trazer sérios efeitos para alguns órgãos, como alte-
rações estruturais, inflamatórias, elétricas e vascu-
lares.

“Do ponto de vista cardiovascular, em íntima rela-
ção com o aspecto pulmonar, os maiores sintomas
relatados e referidos pelos pacientes são: a falta de
ar ou dispneia, as palpitações cardíacas e a dor torá-
cica”, explica o médico.

“Cefaleia, tonturas, esquecimento e formigamen-
tos são outros sintomas de pós-infectados, contudo,
até o momento não há comprovação de lesão direta do
vírus no sistema nervoso”, explica o neurologista Feli-
pe Saad.

Já a parte vascular, durante uma infecção ativa pelo
COVID-19, é muito afetada devido ao risco de trombo-
se gerado por um estado de hipercoagulabilidade, ou
seja, o aumento da chance de formar coágulos no san-
gue.

“Essa trombose pode afetar tanto as artérias como
as veias, mas houve um aumento significativo princi-
palmente da trombose venosa profunda (TVP)”, conta
a Dra. Amanda Abe, médica vascular.

Na especialidade de otorrinolaringologia, os sinto-
mas mais observados foram a perda ou distorção do
olfato. Segundo o Dr. Fernão Bevilacqua, otorrinolarin-
gologista da HAS Clínica, cerca de 95% dos pacientes
tiveram melhora espontânea, sem a necessidade de
medicamentos.

“Porém, os 5% restantes tiveram perda total ou
subtotal do olfato ou alteração conhecida como paros-
mia, que é a distorção do sentido olfativo e acarreta
também algumas disfunções do paladar”, diz.

Outra sequela conhecida é a queda de cabelo, pre-
sente em 25% dos infectados. A Dra. Giovana Mori, der-
matologista clínica, explica que a doença é caracteriza-
da como perda capilar abrupta e difusa, se inicia, apro-

AVALIAÇÃO PÓS COVID
A importância do acompanhamento médico. A HAS reuniu
diversos especialistas para falar das sequelas pós contágio

ximadamente, entre a sexta e a oitava semana após o
contágio.

Não menos importante, são as sequelas deixadas
no âmbito psicológico do paciente. Foram notados au-
mentos dos episódios de insônia, cansaço físico e men-
tal, alterações de humor, irritabilidade, lapsos de me-
mória e piora nos quadros de ansiedade e depressão.

“Alguns pacientes ainda lidam com a perda de entes
queridos e a incerteza de retornar sua vida profissional
devido as sequelas físicas e emocionais causadas pelo
tempo de internação e necessidade de reabilitação”,
adverte a psicóloga Flavia Lourenço.

Como visto, são várias as consequências deixadas
pelo coronavírus, porém, os especialistas médicos es-
tão em contínuo estudo de como tratar e lidar com es-
sas decorrências. O mais importante é que o paciente
pós-infectado, percebendo algum sintoma ou sinal,
consulte seu médico o mais rápido possível.

“Como em toda doença, o diagnóstico precoce é uma
grande ferramenta no tratamento e cura”, finaliza a
Dra. Amanda Abe.

FONTE : HAS CLÍNICA*
O Hospital Albert Sabin (HAS) anunciou que o Consulta

Aqui passará a se chamar HAS Clínica. É um centro de
especialidades orientado para a saúde integral,

conta com mais de 20 especialidades médicas.

http://www.consultaaqui.com.br/

Falta de ar ou dispneia, trombose, perda ou
distorção do olfato e queda de cabelo,
algumas consequencias da Covid 19.
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VITRINE DA ODONTOLOGIA REGIONAL

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

Conjunto 307  - Edifício Center Pla-
za, Praça da Catedral, recepção, 3
salas,  wc privativo, cozinha, 1 vaga
de garagem. Portaria 24hs, estacio-
namento avulso. Valor R$ 650,00 -
3 meses de carência, contrato aci-
ma de 2 anos. Aceita proposta.

Tratar - 3441-5240
novacasaimoveisrp.com.br
código imóvel no site: 81

SALA COMERCIAL
PARA LOCAÇÃO

ALUGO SALA
 EM CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO

Alugo sala completa, com recep-
ção, recepcionista e estacionamen-
to para profissional de Odontolo-
gia que atue com Harmonização
Orofacial (HOF).
Localização: Jardim Sumaré, pró-
ximo a centros médicos.

Tratar com Alexandre,
Fone: (11) 99721 1333

 Para anunciar é só ligar (16) 99135 9540

Contato: jornalista@apcdrp.org.br

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

R. Dr. João Palma Guião, 715
Alto da Boa Vista

Fone 16 3635 6320

Dr. Artur Rocha Martini
CRO  43 329

Cátia Janjácomo Martini
CRO 8 8 615

Clínica Geral - Endodontia

Rua Rui Barbosa, 1296- Centro - Rib
Preto-SP Fone (16) 3628 6330
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NOVO SISTEMA DE IMPLANTE DE ZIRCÔNIA

Uma tecnologia avançada, desen-
volvida durante cinco anos e por
equipes do Brasil, Suíça e Alemanha,
resultou em um novo implante den-
tário, que está sendo lançado mun-
dialmente em março. O novo produ-
to utiliza zircônia, que possui resis-
tência e qualidade semelhante a um
implante de titânio, mas com o dife-
rencial da qualidade estética devido
à coloração branca do material, o que
deixa o implante mais natural,  se-
melhante a raiz do dente. A solução,
que recebeu o nome de Zi (Neodent
Zirconia Implant System), foi desen-
volvida pela Neodent a partir da de-
manda de dentistas e novas tendên-
cias de mercado.

Além da estética, o diferencial do
novo sistema combina flexibilidade
e estabilidade. A flexibilidade se dá
pela solução de duas peças, com a
conexão patenteada ZiLock, projeta-
da com um parafuso mais longo, que
proporciona um encaixe seguro en-
tre o implante e o pilar de zircônia.
Isso também melhora o desempenho
da zircônia e otimiza a distribuição de força ao lon-
go da conexão interna. A ligação é feita com seis
ressaltos e seis pontos, o que resulta em um posici-
onamento preciso do cilindro, protegendo contra a
rotação. “Com essas novidades, trazemos um siste-
ma de fácil utilização que proporciona maior flexibi-
lidade de tratamento, quando comparado com im-
plantes de uma só peça”, explica o gerente de no-
vos produtos e práticas clínicas da Neodent, Sérgio
Bernardes. 

A estabilidade é permitida pelo design de zircô-
nia naturalmente cônico, projetado para o imedia-
tismo previsível em todos os tipos de ossos. Essa
característica foi desenvolvida para imitar o forma-
to de uma raiz de dente natural e obter a alta esta-
bilidade primária. “Os pacientes buscam cada vez
mais resultados estéticos e conseguimos chegar a

um produto que é  bonito, e que
também possui tecnologia da zircô-
nia injetada, o que possibilita fazer
um implante de alta qualidade com
uma tecnologia inovadora, comple-
xa e livre de metal”, comenta o pre-
sidente científico da Neodent e su-
pervisor do time brasileiro no pro-
jeto, Geninho Thomé.

Lançamento exclusivo
Durante a fase de pré-lançamen-

to, a tecnologia foi reconhecida por
diversos profissionais do Brasil e do
mundo. “A aplicação do sistema do
Zi atende a todas as situações clí-
nicas. Tudo está planejado para que
o cirurgião possa ter o resultado de-
sejado, caso siga com as instruções
e protocolos indicados”, comenta a
doutora em reabilitação oral pela
USP e professora do ILAPEO, Ivete
Sartori. 

A partir de 22 de abril, uma série
de apresentações exclusivas está
programada, com conteúdo especi-
al, participação de profissionais re-
nomados e certificado de utilização

do produto, além de exibição do portfólio completo
da nova linha. As MasterClasses acontecerão em di-
versas cidades do Brasil e as inscrições podem ser
feitas pelo site. No dia 24 de fevereiro, uma live será
realizada para marcar o lançamento oficial do im-
plante Zi, com a participação de Geninho Thomé e
Sérgio Bernardes. 

Desenvolvido pela Neodent a partir da demanda de dentistas, projeto
envolveu equipes internacionais ao longo de cinco anos

MASTER CLASS

O que?  Master Classes com profissionais,
conteúdo exclusivo e certificação. 
Quando?  a partir de 22 de abril.

Onde? Diversas cidades do Brasil. 
Inscrições através do site

https://eventos.neodent.com.br/eventos/
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ANIVERSARIANTES DE ABRIL
Saúde, felicidades! Tudo de bom!

01/04

Erick Ricardo Silva

Lilian Souza Ferreira de Almeida

Sergio Peres Junior

Maria Neusa Bonette Valente

02/04

Angela Mantovani

Pamela Santos Caetano

Isabel Cardoso Marques Caliento

Rosa Angelica Bertini Camargo

03/04

Izabel Cardoso Marques Cilento

Marcio Fernando Morais Grisi.

04/04

Laura Bullamah Stol Seixas

Jorge Aparecido Brienza

05/04

João Carlos Queiroz Camarinha

06/04

Angelica Beatriz Geraldi Mancin

Artur Belém Novaes Junior

Beatriz Couto Marchezi

Angelica Beatriz Geraldi Mancin

Camila Martinussi Pignata

de Figueiredo

Marcus Vinicius Gallo Franca

Lucas Frata carvalho

Thamires Branco

07/04

João Moura Neto

Vivian Youssef Khrouri

Victor Tersigni da Costa Mello

08/04

Carlos Alberto Mosquini

Davidson Fonseca

Josete Oliveira Carvalho

Ruth Helena Isabella Teani

09/04

Yasmin Simôes Dal AcquaPousa

Walter Marques da Silva Junior

10/04

Isadora Pimenta Rocha

Mirela Vasconcelos Camillo

Yasmin Simões Dal Acqua

11/04

Roberta Ferrarrini Gomes da Costa

Marcio Caneppele Santarem

Mauricio Martins Provinciatti

12/04

João Paulo de oliveira Guizzilene

13/04

Alexandre Reis de Paula

Silvio Cesar  Salla Borges

Karina Monney Peixoto

Ferrão de Azevedo

14/04

Fatima Ap. Moressi Sasso

Marcio André Gagliardi Borges

Tatiana Camilo Rodrigues

G. Gonçalves

15/04

André Borges Cardoso

Cid Fernandez

Marcia Helena Nascimento Calçado

Natalia  Cristina Dario

Solange Aparecida Gual

16/04

Cassio Antonio Benvuto

Leilani Iossi

Lierci Gasparini Devito

Isadora Almeira Poscidonio

Isabela dos Santos Botelho

Larissa Stangari

Sergio Narciso Marques de Lima

17/04

Adilson de Freitas

Cristian Kennedy Torres Verdun

Maraina Esperança Bruniera

18/04

Bruno Adolpho Oliveira

Marsal Moretto Noboa

Paulo Nogueira Fracon

19/04

Flávio Humberto de Souza Azevedo

Leonardo Schiavuzzu

Edme de Mello Oliveira

Maria Rita Ferracin

20/04

Amaro Sergio da Silva Mello

Larissa Almeida do Nascimento

Leonardo Schiavuzzu Cezalato

Rafael Hayakibara Sturaro

Rogerio Orsi Filho

21/04

Felipe Marzola

Amanda Cristina Raspa Mourão

22/04

Camila Wakamatsu Sales

Carlos Henrique Jacob Kater

Paulo Roberto de Siqueira

Leticia de Souza Alexandre

Karen Crhistiba Ferreira Veronese

23/04

João Victor de Oliveira

25/04

Daniela Maria Diaz Reyes

Grasielle de Camargo Gonçalves

e Alcebiades

José Lazaro Borges Correa

Karina Patrão Serra Guerra

26/04

Ana Elisa de Lia Souza Ariede

José Roberto Souza Pires

Luciane Leone Garbin Savarese

Renata Simione Menezes

27/04

Antonio Sergio Ferreira de Freitas

Gabriela Mariela Schiacetto Lessi

Vinicius AlmeidaGomes

Vasconcelos

28/04

Isabela Cristina Belforti

Mario Lania de Araujo

29/04

Isabela Poterio dos Santos Hinz

Marcia Beatriz Oliveira Martins

30/04

Daniela Rocha Lima Vieira

Mariangela Terra Nogueira

Nicole Souza Cimento
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COMIDA DI BUTECO 2022
Concurso em Ribeirão Preto já tem data confirmada

de 8 de abril a 1º de maio.

O Comida di Buteco segue fir-
me nos seus propósitos de trans-
formar vidas através da cozinha de
raiz e anuncia a 11ª edição do con-
curso em Ribeirão Preto. Desta vez
serão 30 bares participantes – mai-
or número de estabelecimentos
desde o início da competição na ci-
dade – disputando o título de me-
lhor boteco. O evento será a partir
do dia 8 de abril a 1º de maio próxi-
mos.

A edição do concurso de 2022
comemora todo o esforço, garra e
superação das dificuldades que os

bares tiveram nos últimos anos de pandemia da Covid-19. O tema desse ano
é “Buteco Vive”, para celebrar a cultura brasileira e exaltar as raízes das cida-
des participantes;

RETOMADA : O  segmento de bares e restaurantes está entre os que mais
sofreram com a pandemia, pois 30% dos botecos participantes do concurso
em todo o Brasil tiveram suas portas fechadas no período 2020 e 2021. Mas o
Comida di Buteco continua firme no seu propósito e buscou mais botecos
para fazer parte do concurso e valorizar estes pequenos negócios e empre-
endedores, mostrando seu trabalho e criatividade.   O petisco não tem a
obrigatoriedade de um  ingrediente específico, dando total liberdade para a
criatividade dos cozinheiros e cozinheiras dos bares. Com a tradição de ofe-
recer os pratos por um valor mais justo, o público ribeirão-pretano vai poder
experimentar as criações dos 30 bares concorrentes, pelo preço fixo de R$
27.

Como funciona? O público e um corpo de jurados visitam os bares, votam, e elegem o campeão avaliando
quatro categorias (petisco, atendimento, higiene e temperatura da bebida). O petisco participante leva 70% do
peso da nota e as demais categorias 10% cada uma. O voto do público vale 50% do peso total e o voto dos jurados
os outros 50%.

"Comida di Buteco" : De 8 de abril a 1º de
maio.Valor prato participante: R$ 27. Bares partici-
pantes: Aquíferos Bar, Bar da Dona Celina, Bar do
Jefferson, Bar do Nei, Bar e Choperia Salomão, Bar
Empório Paulistano, BarBaridade Esperto & Bar,
Boteco Brazukis, Boteco do Avila, Boteco Lagoinha,
Botekus Bar, Buteco da Lu, Califórnia Brasileira Bar
e Petiscaria, Choperia do Paixão, Dimais Espetos
Bar, Dus Mineiros, Empório Brasília, Empório Cer-
vejeiro, Empório Mobiglia, Espetaria da Prudente,
Espeto do Geraldo, Fazendeiro Grill, Garrafão Stu-
dio Bar, Moronguetá, Primo (O Rei da Beringeja),
Spettus Bar, Spetus di Butecus, Sprint Bar, Trem
Caipira e Vendinha Bar.

Com a temática

“O Buteco
Vive!”

a competição
terá o maior número

de participantes
desde o início

da competição
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Haydee Ribeirão Preto -  Rua Cavalheiro Torquato
Rizzi, 1260 - Jardim Iraja. Ribeirão Preto/SP.

Reinaldo Oliveira  - 16) 99961 2470
reinaldo@haydee.com.br

 A qualidade HAYDEE faz a diferença
em todos os projetos personalizados,

funcionais, ergonomia e beleza.

Confeccionamos
Estofados
Todas as marcas
 à base troca.

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
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