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QSe atualize no CIOSP
Muitas são as razões e moti-

vações para você cirurgião-dentis-
ta ir ao CIOSP 2022:

 É o maior evento odontológi-
co da América Latina, promovido
pela sua associação, a APCD.

Grade Científica totalmente
gratuita. Mais de 60 cursos divi-
didos em 11 módulos voltados
para diferentes especialidades.

Reúne mais de 240 exposito-
res nacionais e internacionais
apresentando seus produtos e no-
vas tecnologias.

 É uma oportunidade de rever
amigos, trocar experiências, atu-
alizar conhecimentos, adquirir
novos produtos, além de renovar
energias e voltar revigorado para
seu consultório.

Existem muitas razões e estí-
mulos para você se fazer presen-
te no 390 CIOSP.

Por essas e outras, fica aqui o
nosso convite, e para os com

Regis Peporini
Presidente da APCD-RP

agenda apertada e com menos
tempo disponível uma boa alter-
nativa é a nossa Caravana, no dia
2, sábado. É só fazer sua reserva.
Nos encontramos lá!

que venham muitos marços .pngque venham muitos marços .png



4 Junho 2022 - Revista APCD Ribeirão

Contagem regressiva para o CIOSP no complexo Anhembi. Imperdível!
 A grade será 100% gratuita, confira no site.

Se preparem para o Congresso
Internacional de Odontologia de
São Paulo, promovido pela APCD,
em 39a   edição neste ano de 2022 de
29 de junho a 2 de Julho , no Com-
plexo de Eventos Anhembi, em São
Paulo.  O CIOSP marca o retorno dos
grandes eventos na capital paulis-
ta.

Todo ano o evento recebe mais
de 100 mil profissionais inscritos no
evento, onde expositores nacionais
e estrangeiros trazem as últimas no-
vidades das indústrias odontológi-
cas. Para 2022, as expectativas são
positivas, já que mais de 200 em-
presas estarão presentes. 

O presidente da APCD, Wilson
Chediek, está bastante confiante
com o retorno do CIOSP, que terá o
reencontro de milhares de profissi-
onais de Odontologia. “Sabemos

Regis Peporini e Artur Martini com Wilson Chediek
e lideranças da classe no Congresso de 2019.

 29 Junho

  a 02 julho

que a classe odontológica espera
ansiosamente para participar do
evento, conferir as novidades do
setor e aproveitar as grandes pro-
moções para comprar produtos e
equipamentos.” 

O CIOSP seguirá todos os pro-
tocolos de segurança estabeleci-
dos pelo Governo de São Paulo
que inclui: uso de máscara em to-
dos os locais do evento, passapor-
te de vacinação e teste de Covid-
19 para quem não tem o esquema
vacinal completo. 

A grade oficial já está disponí-
vel no site, será 100% gratuita.
Com isso, o CIOSP estará dando
oportunidade para os profissio-
nais de Odontologia alavancarem
suas carreiras. Palestrantes reno-
mados e muita discussão de rele-
vância clínica.

RESERVE SUA VAGA  NA

CARAVANA AO 39º  CIOSP

 Informações pelo

Fone (16) 3630  0711

APCD RP

Av. do Café, 108

Vila Amélia

Ribeirão Preto / SP

É BOM SABER AS

PRINCIPAIS  INFORMAÇÕES
SOBRE O CIOSP

LOCALIZAÇÃO: Distrito Anhem-
bi - Avenida Olavo Fontoura,
1209 - Santana, São Paulo
DATA: de 29.06 a 02.07.2022
HORÁRIO:  10 horas  às 20 horas.

CREDENCIAL:  Apresentar seu
comprovante de inscrição para
entrar no evento

MEDIDAS DE SEGURANÇA: O
CIOSP adotará todas as orien-
tações sobre as medidas de se-
gurança informadas pelo Gover-
no de São Paulo.

PASSAPORTE DA VACINA:  é
obrigatória a apresentação do
passaporte da vacina contra a
Covid-19 para participar do
evento.
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 CARAVANA  AO  CIOSP 2022

                                                         Como acontece to-
dos os anos, a APCD-Ribeirão Preto promove a Cara-
vana ao CIOSP. Se você associado quer fazer um bate
e volta no último dia, visitar a FIOSP?  Se quer faça já
sua reserva.

De acordo Regis Peporini - presidente da APCD-
RP,  essa é uma forma de proporcionar aos associa-
dos com agenda mais apertada, a oportunidade  de
apenas um dia conhecer marcas, produtos e lança-
mentos,  participar de algum curso e, de quebra,
interagir com a classe.

Como nos anos anteriores, a diretoria da APCD-
RP se fará presente através de Dr. Regis Peporini-
presidente da APCD-RP e Artur Martini-diretor te-
soureiro. Estarão participando das reuniões, se in-
teirando com os avanços da ciência para serem in-
corporados nos cursos da EAP.

“ Além de nos atualizarmos científica e tecnolo-
gicamente, estaremos interagindo  com as  lideran-
ças, com a classe e com as indústrias parceiras, " fri-
sa Peporini.

"O CIOSP é imperdível, esse ano de 2022 ainda
mais, se puder vá! Só vai agregar!", frisa Martini

    Interessados reservem vagas (16) 3630 0711.

Com a Caravana, além da visita a FIOSP, a interação com a classe.
           Diretores, mais uma vez, estarão presentes nos 4 dias do evento

 Além de nos atualizarmos cien-
tífica e tecnologicamente, esta-

remos interagindo com as lideranças,
com a classe e com as indústri-
as parceiras
                                                                     Regis Peporini

CONFIRA OS LANÇAMENTOS NA FIOSP
A expectativa é de que haja muitas novidades, lançamentos diversos, um

público expressivo e um bom volume de negócios
O CIOSP vem se consolidando

também como um grande centro de
negócios na América Latina. Na 24a
Feira Internacional de Odontologia
de São Paulo - FIOSP, que ocorre
paralelamente ao Congresso deve-
rão participar mais de 240 exposito-
res nacionais e internacionais, num
espaço de mais76 mil metros qua-
drados de exposição comercial.

Na edição de 2019 houve expo-
sitores internacionais de vários pa-
íses. Quanto aos nacionais, apre-
sentaram produtos e equipamentos
com alto nível tecnológico.  As in-
dústrias de Ribeirão Preto, um dos
maiores polos odontológicos do
país, com uma ampla linha de pro-

A Woson, empresa de equipa-
mentos odontológicos, sediada
em Ribeirão Preto, estará pre-
sente na 39ª Edição do CIOSP ex-
pondo sua ampla linha de con-
sultórios, autoclaves, periféricos,
instrumentos rotativos e muitas
outras novidades. É uma oportu-
nidade de conhecer a tecnologia
avançada que a Woson coloca a
serviço das melhores práticas
odontológicas.

Os interessados poderão visi-
tar o seu estande no Pavilhão de
Exposições do Anhembi, rua D-
150/E-149.

dutos, sempre com lançamentos
inovadores, desde peças de mão até
sofisticados consultórios, têm se
feito presente, mantendo o prestí-
gio no mercado, exportando para
mais de 50 países.

Um dos atrativos da FIOSP são os
estandes com design modernos, al-
guns com espaço para cursos, onde
professores pesquisadores, consul-
tores técnicos compartilham conhe-
cimentos e experiências com as no-
vas tecnologias das indústrias.

Com o retorno do evento pre-
sencial a expectativa é de que haja
muitos lançamentos, um público ex-
pressivo e, consequentemente, um
bom volume de negócios.

WOSON NO CIOSP
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PROF. LEVY NUNES DEIXA SEU LEGADO

PARA ODONTOLOGIA
Permanecem os ensinamentos e exemplo de vida de um

dos precursores da Harmonização Orofacial no Brasil.

“O prof. Levy Nunes deixa uma
lacuna na odontologia ao mesmo
tempo um legado para a ciência e
para a Harmonização Orofacial, na
qual foi um dos principais articula-
dores para seu reconhecimento
como especialidade odontológica”,
ressalta Regis Peporini – pres. Da
APCD-RP.

Destacou ter sido seu envolvi-
mento e empenho fundamental
para o lançamento e sucesso do Cur-
so de especialização em HOF na Re-
gional. “Fomos os precursores na
região e o prof. Levy Nunes nos deu
suporte para isso. Aqui se tornou

admirado por muitos, fez grandes
amigos e nos deixa seu exemplo e
muitos ensinamentos”, frisa Pepo-
rini.

“O Curso de Especialização em
Harmonização Orofacial nos pro-
porcionou a oportunidade de convi-
ver com o prof. Levy Nunes nos últi-
mos anos, foi um privilégio, muito
aprendizado, não só desta ciência
que o instigava e conduzia a um cres-
cimento constante, estudando e
pesquisando continuamente, mas o
ser humano comprometido com o
bem e a evolução de todos”, frisa

Nicole Bettiol, profa. e coordenado-
ra do Curso de Harmonização Oro-
facial da APCD-RP.

“Uma perda irreparável. Um lu-
tador e tanto. Deixa um legado,
muitos ensinamentos e umas imen-
sas saudades”, diz Bettiol.

“O prof. Dr. Levy Nunes com seu
carisma, competência e envolvimen-
to com a Odontologia nos contagi-
ava com seu entusiasmo. Além do
SABER exerceu em plenitude o seu
dom de ensinar, deixa seu legado
para a Odontologia e para a Har-
monização Orofacial, da qual  foi

Com muito pesar que a APCD Ribeirão Preto e a Odonto-
logia Brasileira e Mundial se despediu, 29 de maio 2022, do
Prof.Dr.ELIFAS LEVY NUNES. O professor e cirurgião-dentista,
de 61 anos, faleceu durante a madrugada deste domingo (29/
05/2022), na cidade de Piracicaba, em São Paulo. O dentista
era nacionalmente conhecido por ser um dos precursores da
Harmonização Orofacial no Brasil. Dr. Levy Nunes deixa es-
posa e quatro filhos.

O mestre e doutor em cirurgia Levy Nunes, se tornou re-
ferência na Harmonização Orofacial, lecionando em diversas
instituições de ensino e universidades, no Brasil e no exteri-
or, entre elas a APCD Ribeirão Preto. Também coordenou
diversas pesquisas na área de biomateriais e células-tronco.

“O prof. Levy Nunes nos deixa, porém conosco fica a sua
história que será eternizada pelas suas amizade, seus ensina-
mentos e sua bondade como ser que praticava o bem cada
uma de suas atitudes. Prof.Levy, vá em PAZ. O senhor jamais
será esquecido. O senhor será eterno em nosso meio, em nos-
sas turmas, em cada momento aqui vivido e em nossos cora-
ções”, manifestou a diretoria da APCD-Ribeirão Preto nas re-
des sociais.  “O céu hoje recebe um grande cirurgião - dentis-
ta, pai, esposo, amigo, mestre e conselheiro. Nossa eterna
gratidão por tantos feitos”, acrescentou.

Muitas foram as manifestações de pesar e condolências a
toda a família, esposa e filhos.

Prof. Levy Nunes deixa seus ensinamentos  e muitas saudades
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um dos precursores”, salienta Artur
Martini – diretor tesoureiro da
APCD-RP.

Segundo ele, muitos serão os
alunos que levarão seus ensina-
mentos para a vida toda. “Perdemos
um grande mestre e um amigo,
com quem sempre aprendemos
muito”, pontua Martini.

Com pesar o Conselho Regional
de Odontologia de São Paulo comu-
nicou o falecimento de Levy Nunes
em seu site.  “O CROSP manifesta
sua solidariedade e sentimentos a
esposa, filhos, familiares e amigos”

Em suas redes sociais a Woson
do Brasil se manifestou “A Woson
rende suas homenagens ao Mestre
e Professor Dr. Levy Nunes, um pro-
fissional imprescindível para as áre-
as buco-maxilo e harmonização
orofacial, nesta um de seus pionei-
ros. A este grande mestre e ser hu-

mano, sempre preocupado e dar o
melhor de si para a profissão e a seus
discípulos, que nos deixou neste dia
29 de maio de 2022, a Odontologia,
no Brasil e no mundo, será sempre
devedora.

O CRO de Mato Grosso do Sul la-
mentou a morte em nota, se solida-
rizou com amigos e familiares res-
saltando “O cirurgião-dentista era
conhecido em todo o Brasil como um
dos precursores da Harmonização
Orofacial. Um grande parceiro do
CRO-MS, por diversas vezes, Levy
esteve no Estado ministrando pales-
tras. Levy também foi um dos fun-
dadores da SBTI”.

“Perdemos hoje (29/05/2022) um
dos melhores professores! Um gran-
de cirurgião-dentista que era apai-
xonado por aprender, ensinar e aju-
dar”, externou no Facebook Marco
A.L.Camargo.

TRAJETÓRIA ACADÊMICA
Com um currículo invejável o

Prof. Dr. Levy Nunes, uma referên-
cia na Cirurgia e na Harmonização
Orofacial se especializou em Cirur-
gia Bucomaxilo Facial FOP UNI-
CAMP, se tornou mestre em Fisio-
logia Oral FOP UNICAMP e doutor
em Cirurgia FMB UNESP, depois pós
doutor em Cirurgia FMB UNESP. Foi
professor em diversas instituições
de ensino e universidades, no Bra-
sil e exterior. Se tornou coordena-
dor de vários Cursos de especiali-
zação em Harmonização Facial em
20 Entidades de Classe no Brasil,
entre elas a APCD-Ribeirão Preto.  

Esteve atuando na Câmara Téc-
nica CRO SP,   como assessor Técni-
co Presidência CFO , coordenador
Câmara Técnica de Especialização
Multidisciplinar / MEC, além de
consultor Técnico Unimed, Membro
Titular Colégio Brasileiro de Cirur-
gia e Traumatologia Bucomaxilo Fa-
cial  e membro Titular Sobracibu.

“Perdemos um grande cirurgião-dentista que era
apaixonado por aprender, ensinar e ajudar”

“A Odontologia é um conjunto único. Se
pensar que depois de uma cirurgia
Ortognática é necessário um ajuste no
lábio ou na maxila, ou mesmo após uma
lente de contato, for preciso comple-mentar
com harmonização do lábio. É fácil
perceber que a Cirurgia e a Harmonização
Facial se encontram, principalmente, na
parte  funcional”.

“A Odontologia se encontrou com a
Harmonização Facial, um casamento
perfeito para sempre”.

              Levy Nunes em entrevista
              ao Jornal da APCD-Ribeirão

REQUISITOS ESSENCIAIS PARA
O SUCESSO, SEGUNDO LEVY NUNES

(Afirmações feitas em entrevista
ao Jornal APCD-Ribeirão)

•Para ser um expert é preciso estudar, es-
tudar e estudar, se aprimorar, e continuar
a estudar.
•Domine anatomia, farmacologia e fisio-
logia e, o fundamental é preciso dominar
as intercorrências.
•Troque informações científicas, cultive o
hábito de ler.
•Não menospreze a anamnese. É ela que
revela o que o paciente tem. Além disso,
utilize os exames complementares exis-
tentes hoje. Mas a anamnese ainda é so-
berana no contexto clínico.
•Considere:  se a estética é pura é inte-
ressante, imagine a estética funcional.
•Para aqueles que querem se aprofundar
e ter um diferencial no mercado a pós-gra-
duação é fundamental.
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QUER SE COMUNICAR BEM?
Participe do Workshop de Oratória
A comunicação é essencial para

todos, de exatas ou humanas, os
profissionais ou gestores preci-
sam saber se relacionar com a
equipe e com os clientes. A afir-
mação é de Caio Assis - Gerente
Comercial da Vox2you. A Vox2you,
atua há mais de 7 anos ministran-
do cursos de oratória para profis-
sionais de Ribeirão Preto e região,
hoje é a maior franquia da Améri-
ca Latina.  Ricardo Dias - Diretor
da Vox2you fará, no dia 22 de Ju-
nho, ás 18 horas um Workshop de
Oratória na APCD Regional Ribei-
rão Preto.

Entre as abordagens do
Workshop, haverá a apresentação
das principais técnicas para uma
boa oratória, baseado nos cursos
ministrados pela Vox2you. Caio
também salienta que a comunica-
ção não-verbal, como gestos, pos-

tura e contato visual, é fator de-
terminante para o sucesso na co-
municação.

Segundo o Gerente Comercial,
a oratória é o meio de apresentar
um projeto ou vender seu produ-
to ou serviço e a melhor forma para
isso é: reconhecer e entender o
seu público, saber qual a conduta
correta ao falar em público, usar a
linguagem corporal, modular cor-
retamente a voz e principalmen-
te, ser natural. Essas técnicas são
apresentadas de maneira dinâmi-
ca e participativa nos cursos da
Vox2you.

Todas as categorias de profissi-
onais têm procurado o curso para
desenvolver a boa comunicação,
como: advogados, arquitetos,
atletas, cirurgiões-dentistas, em-
presários, médicos, políticos, en-
tre outros.

 Quartas  Científicas
O Workshop  Oratória faz parte das  Quartas Científicas promovidas pela APCD Ribeirão Preto. São
promovidas palestras e wokshops gratuitos  com abordagens para apresentar novas descobertas e
técnicas, além de temas afins de interesse da classe. Participe!

"Os concluintes dos nos-
sos cursos de oratória
saem transformados. Isso
se deve ao nosso modelo
de academia que disponi-
biliza aulas participativas
com mais de 80 técnicas e
150 dinâmicas”

"Os concluin-
tes dos nossos
cursos de orató-
ria saem trans-
formados. Isso se
deve ao nosso
modelo de aca-
demia que dispo-
nibiliza aulas par-
ticipativas com
mais de 80 técni-
cas e 150 dinâmi-
cas", frisa o con-
sultor comercial,
deixando seu
convite aos pro-
fissionais de
Odontologia e
afins para partici-

parem do workshop.
"Participem do nosso

workshop. Será super dinâmico e
prático, já poderão aplicar no dia
a dia de consultório ou na sua pro-
fissão, técnicas para uma boa co-
municação. Tenho certeza que irão
gostar." conclui Caio Assis.

Outras informações: na secre-
taria da APCD-RP ou pelo fone (16)
3630 0711.
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REABILITAR ORALMENTE E PROMOVER SAÚDE

ABAIXO NA ÍNTEGRA  AS COLOCAÇÕES DO PROF. GUSTAVO  PALMA NOGUEIRA

Revista APCD-RP: A demanda
por reabilitação oral tem aumenta-
do?

Gustavo Nogueira:  Sim! Ela está
aumentando devido à evolução dos
materiais e técnicas reabilitadoras.
Pessoas reabilitadas há anos com
uma prótese total ou prótese parci-
al removível atualmente procuram
os consultórios buscando uma op-
ção mais moderna, como a prótese
sobre implante, querem mais con-
forto e segurança. Além do mais, a
perda de dentes permanentes ou
parte deles, pelos mais variados
motivos, ainda é uma realidade a
ser tratada em nossos consultórios.

Revista APCD-RP: O que o levou
a se especializar em Dentística,
Endodontia e agora em Implanto-
dontia?

A Reabilitação Oral implica na utilização de um

conjunto ade técnicas e tratamentos com objetivo

de restabelecer a função e a estética, de forma de

manter os dentes saudáveis ou repor elementos au-

sentes e assim assegurar mais qualidade de vida para

o paciente.  Em muitos casos, várias especialidades

da odontologia unem forças para oferecer o melhor

resultado possível ao paciente. Essa foi a escolha do

cirurgião-dentista Gustavo Palma Nogueira.

Graduado em Odontologia na UNIP Ribeirão Pre-

to, Gustavo Nogueira, 44 anos, é especialista em

Dentística, em Endodontia e  atualmente está se

especializando em Implantodontia.  É coordenador

e professor do Curso de Reabilitação Oral, atua em

consultório particular na sua cidade natal Casa Bran-

ca.

“Essa magia da profissão de cirurgião-dentista

ao curar, promover saúde e ajudar, me encantou des-

de o primeiro contato com a Odontologia, o que ex-

plica  meu interesse pela Reabilitação Oral”, frisa Dr.

Gustavo Nogueira.

Gustavo Nogueira::  O que me
levou a procurar essas especialida-
des foi principalmente a demanda.
Poder proporcionar tratamentos se-
guros, modernos e eficientes é uma
responsabilidade e a forma de se
tornar o melhor possível é só estu-
dando. Muitos cirurgiões-dentistas
com os quais converso acham, no
mínimo, curioso essa abrangência
de atuação, por serem especialida-
des com caracteristicas bem dife-
renciadas para um mesmo profissi-
onal. Mas, o fato é que elas intera-
gem entre si das mais variadas for-
mas, uma vez que um planejamen-
to reabilitador eficiente envolve
não só essas como outras também.

Revista APCD-RP: Essa diversifi-
cação de especialidades é uma for-
ma de fazer frente aos desafios do

mercado?
Gustavo Nogueira: Não só aos

desafios do mercado atualmente. O
perfil do paciente do cirurgião-den-
tista ainda é de procurar aquele pro-
fissional no qual ele confia: o den-
tista da família. O paciente da odon-
tologia tem certa resistência quan-
do o seu dentista precisa indicar ou-
tro profissional para complementar
o tratamento. Oferecer a chance ao
meu paciente de continuar o trata-
mento comigo foi minha maior mo-
tivação para me especializar em vá-
rias áreas.

Revista -RP: Atualmente quais
os procedimentos mais procura-
dos?

Gustavo Nogueira:  Implantes,
próteses, restaurações e endodon-
tia. Gostaria que a pandemia tives-

Essa a motivação do cirurgião-dentista Gustavo Palma Nogueira
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se mudado o interesse do pacien-
te na prevenção, mas isso não ocor-
reu. Continuam procurando para
curar e não para prevenir, mesmo
depois de tudo que passamos e
ainda estamos vivenciando. O pou-
co de certeza que temos sobre o
COVID 19 é de se agrava em pesso-
as com a resistência debilitada e as
pessoas não entendem que a qua-
lidade da saúde da sua cavidade
oral pode interferir na resistência
orgânica.

Revista APCD-RP: A Endodontia
busca a preservação dos dentes e a
Implantodontia com Implante a
função do dente.  Essas são especi-
alidades essenciais para reabilitar o
paciente?

Gustavo Nogueira: São essenci-
ais porque ambas proporcionam,
cada uma com a sua particularida-
de, a manutenção da função, da
oclusão e da qualidade de vida.

Revista APCD-RP:O acesso aos
tratamentos tem sido democratiza-
do?

Gustavo Nogueira: Os custos
operatórios  aumentaram  consi-

deravelmente nos últimos anos,
por causa da pandemia e conse-
quentemente o seu repasse às
pessoas que o procuram os trata-
mentos. Por isso  a importância
da conscientização para a consul-
ta preventiva semestral, para re-
duzir a necessidade e o custo do
tratamento. O poder econômico
sempre vai limitar o acesso a tra-
tamentos mais elaborados em
profissionais atualizados, mas
existem alternativas com trata-
mentos e materiais mais simples
que também podem promover
saúde e bem estar. Além disso, o
cirurgião-dentista pode e deve
facilitar a forma de pagamento
aos pacientes, isso é importante
para tornar todos os tratamentos
mais acessíveis a todos os paci-
entes.

Revista APCD-RP: Com sua ex-
periência clínica, o que conside-
ra necessário para um profissio-
nal especializado em Reabilitação
fazer a diferença?

Gustavo Nogueira:  Para fazer
a diferença ao reabilitar o  paci-
ente é preciso  Planejar! Esse é o
nosso objetivo principal no curso
de reabilitação oral, fazer o cirur-
gião-dentista elaborar o plano de
tratamento pensando no exame
radiográfico, clínico e espaço pro-
tético. Individualizando nas mais
variadas características da oclu-
são de cada paciente, podendo
mudar a indicação de um deter-
minado tratamento reabilitador.

Revista APCD-RP: O que o Ci-
rurgião-Dentista pode esperar do
Curso de Reabilitação Oral ?

Gustavo Nogueira:  O Curso de
Reabil itação Oral  é um curso
abrangente na sua parte teórica
voltado para a aplicabilidade clí-
nica baseado principalmente no
planejamento. A equipe é forma-
da por professores que vivenci-
am a realidade do dia a dia do ci-

Para fazer a di-
ferença ao rea-

bilitar o paciente  é
preciso  Planejar!
Esse é o nosso objeti-
vo principal no curso
de reabilitação oral.
Fazer o cirurgião-
dentista elaborar o
plano de tratamento
pensando no exame
radiográfico, clínico
e espaço proté-
tico.

Essa magia da

profissão de ci-

rurgião-dentista ao

curar, promover saú-

de e ajudar, me en-

cantou desde o pri-

meiro contato com a

Odontologia, o que

explica  meu interes-

se pela Reabili-

tação Oral

rurgião-dentista e isso promove
uma convergência de objetivos
professores-alunos. O programa
envolve parte clínica alternada
com a teórica desde o princípio
gerando uma maior possibilidade
de absorção desses conteúdos
tão complexos que envolvem a
reabilitação oral.

Revista APCD-RP:Diria que ser
associado APCD faz a diferença?

Gustavo Nogueira: Na minha
fez. Costumo dizer que a APCD é
minha casa, pois logo que formei
em 2001, vim para essa associação
em Ribeirão Preto. Aqui encontrei
referência, caminho, carinho,
amizade e principalmente conhe-
cimento e segurança. Toda a mi-
nha vida profissional foi orienta-
da pelos amigos professores que
fiz por aqui. Espero que o curso
que coordeno possa influenciar
os profissionais que o procura-
rem da mesma forma que um dia
eu fui.
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CURSOS MONTANDO NOVAS TURMAS

CURSO DE CIRURGIA EM ODONTOPEDIATRIA
Montando nova turma

Reservando vagas Cirurgia Oral e anestesiologia,

Cirurgia em Odontopediatria e Sedação inalató-

ria com Óxido Nitroso e Oxigênio.

Especialização
em Ortodontia
Quer se especializar o

quanto antes? Consulte
sobre a existência de

vaga remanescente no
Curso da EAP da APCD-

Ribeirão Preto.

Sob a ordenação do Prof. Dr. Marcelo Rodrigues
Azenha (CROSP 86.165), o curso teórico-prático-de-
monstrativo é direcioando aos Odontopediatras e
Clínicos Gerais com duração de  10 horas, as sex-
ta-feira  (14 as 18h e 19h as 21h) e sábado (8h as
12h)

Faz parte do  corpo docente o Prof. Dr. Marcelo
Rodrigues Azenha (CROSP 86165) - especialista

mestre e doutor em em
Cirurgia Buco-Maxilo-
Facial (CFO),  como pro-
fessores Convidados:
Profa. Dra. Maria Cris-
tina Borsatto (CROSP-
28.567) a Profa  Titular
de Odontopediatria da

FORP-USP e especialista em Acupuntura (CFO) e a
Profa. Dra. Carolina Paes Torres Mantovani (CROSP-
70945) especialista , mestre e doutora em Odonto-
pediatria e especialista em Acupuntura.

 O programa está voltado e tem o objetivo de
capacitar o profissional para realizar o diagnósti-
co de anomalias em tecidos moles e mineraliza-
dos em crianças; Demonstrar os tratamentos ci-
rúrgicos de alterações dos tecidos moles e mine-
ralizados (freio labial, anquiloglossia, anquilose,
dentes supranumerários/odontomas e cistos na
cavidade bucal) em crianças e capacitar para rea-
lizar intervenções cirúrgicas em crianças com em-
basamento teórico e científico, em ambiente am-
bulatorial e centro cirúrgico.  Os interessados reser-

vem vagas: (16) 3630 0711.

Contato professor para  sanar dúvidas
marceloazenha@yahoo.com.br

Se você quer ampliar a visão e se atualizar em Cirurgia Oral e

anestesiologia, Cirurgia em Odontopediatria ou em Sedação ina-

latória com Óxido Nitroso e Oxigênio, esse é o momento certo.

Faça sua adesão na secretaria da APCD-Ribeirão Preto.

Ministrados por mestres e doutores e programas atualizados

voltados para a prática nos consultórios, os cursos estão com ins-

crições abertas, com início ainda neste semestre. Cirurgia e Anes-

tesiologia é ministrado pelo prof. Dr. José Antônio Saad Salomão

e equipe, Cirurgia em Odontopediatria pelo prof. Dr. Marcelo Aze-

nha e equipe, e Sedação inalatória com Óxido Nitroso e Oxigênio

pelo prof. Dr. Ricardo Toledo Cesco e equipe.

Reserve sua vaga: ligue (16) 3630 0711
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ACONTECEU NA APCD-RIBEIRAO
Dra. Alice Camargo ministra aula no Curso

de Especialização em Implantodontia

Curso de Prótese sobre Implante

Alertar para a importância e a prática
efetiva das ações voltadas para a biosse-
gurança. Esse o objetivo da aula ministra-
da pela professora Alice Petri Veloso Ca-
margo para os alunos do Curso de Especi-
alização em Implantodontia da APCD Ribei-
rão Preto.

A profa. Alice Camargo é mestre em Ci-
rurgia e Traumatologia Bucomaxilo facial,
faz parte da equipe ministradora dos cur-
sos coordenado pelo prof. Dr.  Jorge Lipo-
raci na APCD-Ribeirão Preto e Franca, onde
ela atua em seu consultório odontológico.

De acordo com Dra. Alice Camargo a bi-
ossegurança ganhou maior expressividade
com a Pandemia ocasionando o aprimora-
mento dos métodos de paramentação e
assepsia.

Segundo ela, além das adequações dos
consultórios e a forma de se relacionar com os pa-
cientes, se comparados com os métodos usados
há 3 anos é possível constatar as mudanças:  as
máscaras triplas foram substituídas pela PS2 N 95,
que comprovadamente protegem em 99% de todos
os tipos de vírus, como o Coronavirus. O jaleco des-
cartável, usado sobre o jaleco convencional de te-
cido, aumentou a gramatura para 40 gramas (an-
tes 10, 20, máximo 30), foi incorporado o uso do
protetor facial Face Shield e as máscaras são tro-

 Ás sextas-feiras são dedicadas a Im-
plantodontia na  EAP Dr. Raphael Baldacci
nos cursos de especialização e aperfeiço-
amento de implantes osseointegrados e
prótese sobre implantes.

Aulas teóricas e depois a prática clíni-
cas, todas realizadas paralelamente, cada
uma em seu espaço. Casos clínicos diver-
sos previamente triados são atendidos
por alunos  monitorados por  professo-
res.

 No dia 20 de maio, aula teórica foi  mi-
nistrada pelo prof. Ronaldo Oliveira para
a turma de Prótese sobre Implante (foto)

cadas, no máximo, a cada 4 horas.
Segundo ela, a biossegurança é ainda mais rígi-

da nos procedimentos cirúrgicos, o que torna   im-
portante a abordagem no Curso de Especialização
em Implantodontia.

"Espero que os novos especialistas sigam as
nossas orientações e coloquem em prática as nor-
mas e os rígidos protocolos de biossegurança para
preservar a sua própria saúde e de seus pacien-
tes", conclui Dra. Alice Camargo.

Profa. Alice Camargo com a turma de Especialização em Implantodontia
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Ribeirão Preto
Aperfeiçoamento

CURSOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS

Veja em vermelho quais os cursos com turmas  completas em 2022
e os que estão montando novas ainda esse ano.

Gustavo Nogueira Suleima Alves

Livia FiorinBrufato Ferraz

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

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.

NOVA TURMA: 2023.

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.

NOVA TURMA: AGOSTO 2022

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.

NOVA TURMA: 2023.

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.
NOVA TURMA: OUTUBRO 2022

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.
NOVA TURMA: 2023

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

NOVA TURMA: 2023.

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

MONTANDO TURMA
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

MONTANDO TURMA

MONTANDO TURMA
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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 -  In
Memoriam

PÓS-GRADUAÇÃO EM
HARMONIZAÇÃO OROFACIAL

Ministradores:  Profs do Intituto  Levy Nunes e

equipe; Profa Nicole Bettiol e Profa. Carolina

Faccini.  FREQUÊNCIA: mensal -

Duração: 18 meses.

TURMA COMPLETA 2022 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

CONSULTE VAGA REMANESCENTE

TURMA DE 2022

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.

TURMA COMPLETA 2022 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.

TURMA COMPLETA 2022
Alexandre L. NajarBrufato Ferraz Alexandre Bonini Artur Martini
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CASOS CLÍNICOS DE ENDODONTIA

Muitos são os tratamentos de canais realizados no Curso de Aperfeiçoamento em Endodontia com
ênfase em rotatórios na EAP da APCD Ribeirão Preto. Devido a dor e a alta demanda, esse é um trabalho
significativo para a comunidade, forma da associação dar a sua contribuição social para a promoção da
saúde bucal da população de  Ribeirão Preto.

Os dois casos clínicos abaixo foram tratados na APCD de Ribeirão Preto no curso de Aperfeiçoamento em Endodon-
tia com ênfase em instrumentos rotatórios. O cirurgião-dentista que executou os procedimentos, sob a orientação dos
Profs  Antônio Brufato Ferraz e Artur Martini, foi o doutorando Fabio Santos Bottacin CRO111623, aluno do curso neste
primeiro semestre de 2022.

Caso  Clínico 1

Paciente do sexo feminino, 21 anos, sem histórico
médico positivo para qualquer enfermidade, maior
de idade e residente no distrito de Ribeirão Preto,
Bonfim Paulista, procurou a APCD com dor no dente
24 (primeiro pré-molar superior esquerdo).

O tratamento foi realizado em sessão única com a
utilização do sistema rotatório, onde a abertura, es-
tirpamento da polpa, alargamento do canal e obtura-
ção foram realizados no mesmo dia. Após o término
do tratamento, a paciente queixou que o dente 25
(segundo pré-molar superior esquerdo) também es-
tava com sintomatologia dolorosa e após exame radi-
ográfico, optamos pelo tratamento endodôntico uti-
lizando a mesma técnica do elemento 24. O segundo
pré-molar, diferente do dente 24 que apresentava um
único canal, apresentava dois canais e foram tratados
em sessão única.

Caso Clínico 2
Paciente do sexo masculino, 53 anos, residente em

Ribeirão Preto, procurou a APCD-RP após passar por
consulta no posto de saúde. Não apresentava sintoma-
tologia dolosa pois o paciente havia sido medicado e a
abertura do dente 45 (segundo pré-molar inferior di-
reito) já havia sido realizada e a polpa já retirada. Este
é um caso complexo pois o canal é largo no terço apical
e bifurca no terço apical. Foi necessário duas sessões
para o tratamento. Na primeira foi realizada a abertura
coronária, pois havia a necessidade de expandi-la e
também foi feito  o alargamento do canal e a sua ins-
trumentação. Na segunda sessão foram colocados os
cones para a obturação dos dois canais. O paciente foi
instruído a voltar na APCD para a realização do trata-
mento endodôntico do dente 44 (primeiro pré-molar
inferior direito), uma vez que  ao analisar o  raio X  foi
constatada a necessidade do tratamento de canal.

“Depois de participarmos das aulas teóricas e ter um  bom em-
basamento e nos atualizarmos, poder realizar o tratamento e solu-

cionar vários casos é realmente motivador.
Quanto mais complexos os casos, temos maior oportunidade de

aprender na prática como realizar o tratamento endodôntico e
também consolidar o que aprendemos durante o curso.”

    Dr. Fabio Santos Bottacin

Tratamentos feitos no Curso de Endodontia com ênfase em Rotatórios.

Tratamento finalizado com
sucesso em sessão única.

Tratamento finalizado e no dente
direto, lesão cariosa com envolvi-

mento da polpa.
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O jovem cirurgião-dentista de
Tambaú, Guilherme Dallacqua Mar-
tinilli, 24 anos, consciente da neces-
sidade de se aperfeiçoar e especi-
alizar, logo depois de formado há
dois anos, iniciou curso de especia-
lização dupla em Implantodontia e
Periodontia em Araraquara e neste
ano o Curso aperfeiçoamento em
Endodontia na APCD-Ribeirão Pre-
to.

A opção por Odontologia não
ocorreu por acaso, Guilherme Mar-
tinelli que sempre se interessou
pela área da saúde, é membro de
uma família com vários cirurgiões-
dentistas, inclusive seu pai Bianor
que atua com ortodontia  e  sua  mãe
Susi Martinelli com clínica geral e
Odontopediatria.

De acordo com Martinelli, na Fa-
culdade sempre se interessou pe-
las especialidades cirúrgicas e, de-
pois das aulas com o prof. Brufato
Ferraz, pela Endodontia. Neste ano
decidiu se aprimorar fazendo o cur-

“ESTOU AMPLIANDO MINHA VISÃO COMO ENDODONTISTA “
Afirma o CD Guilherme Martinelli sobre o Curso  de  Endodontia

“Com três meses de cur-
so já ampliei muito mi-
nha visão da especiali-
dade. Está sendo muito

proveitoso!”

so de Endodontia, na APCD-RP.
"Decidi me aperfeiçoar no Curso

de Endodontia da APCD-RP em par-
te por ser o Dr.  Brufato um dos mi-
nistradores, com quem me identifi-
quei muito desde a faculdade. Foi
uma decisão acertada. Embora já fi-
zesse Endodontia, com três meses de
curso já ampliei muito minha visão
da especialidade, com o uso das li-
mas oscilatórias, o localizador api-
cal, resolver casos mais avançados,
como os de dentes molares. Os pro-
fessores são   ótimos e capazes.  Está
sendo muito proveitoso, e devo
aprender muito mais até o final do
Curso", frisa ele.

O cirurgião dentista Guilherme
Martinelli pretende continuar am-
pliando seus conhecimentos e téc-
nicas sempre.

"Gosto muito de aprender, como
de compartilhar conhecimentos,
para isso pretendo fazer um mestra-
do. É muito bom poder trocar expe-
riências como tenho feito com meus

Experiência clínica enriquece aprendizado
 Vários casos clínicos são tratados por alunos, supervionados pelos professores

Guilherme Martinelli

 O curso  de Aperfeiçoamento
em Endodontia  com ênfase em Ro-
tatórios da APCD Ribeirão Preto se
propõe a dar  a segurança necessá-
ria para  que os cirurgiões-dentis-
tas possam resolver casos, desde
os mais simples aos mais comple-
xos.

A Dra. Talyta Montanha, Forma-
da há um Ano na Universidade Uni-
ara de Araraquara, está fazendo o
de o curso de  Endodontia e está
entusiasmada com o aprendizado
prático através dos casos.  “Estou
aprendendo muito no curso, sem-
pre gostei muito dessa área e tenho
grandes sonhos para o futuro”

“Para nós professores da EAP da
APCD Ribeirão Preto é muito impor-
tante termos alunos engajados e
conscientes da importância da En-
dodontia e do grau de dificuldade

da especiali-
dade, pois te-
mos, cada dia
mais, novas
técnicas e no-
vos processos
de tratamen-
to. É muito
prazeroso ensi-
nar esses alu-
nos, principal-
mente os que
vem de fora
como é caso de
D r a . T a l i t a
M o n t a n h a ,
que vem de uma escola diferente da
nossa. Transmitir nossos conheci-
mentos para eles é muito bom. Eu
espero e torço que o aprendizado
endodôntico adquirido conosco
contribua para que ela consiga o

sucesso almejado", frisa o prof. Ar-
tur Rocha Martini.

No decorrer do semestre mais
de 350  casos são tratados pelos alu-
nos com a supervisão  dos profs
Brufato Ferraz e Artur Martini .

Atendimento  feito por  Dra. Talyta Montanha na
clinica sob a supervisão do prof. Artur Martini

pais em nossa clínica em Tambaú,
onde atuo atualmente,  e  com cole-
gas  e professores na APCD-Ribeirão
Preto ", diz ele.
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São algumas das sequelas da pandemia 

BRUXISMO E ALTERAÇÕES NO PALADAR

O estresse relacionado à pande-
mia de covid-19 gerou aumento de
problemas relacionados ao bruxis-
mo. É o que aponta uma pesquisa
realizada pela Universidade Fede-
ral do Rio de Janeiro (UFRJ) sobre o
impacto da pandemia no estresse,
sono e saúde bucal em estudantes
universitários. Segundo o levanta-
mento, 30% dos entrevistados se
consideram muito estressados des-
de a chegada do coronavírus. Além
do bruxismo, outra sequela desse
período para a saúde bucal foi a al-
teração de paladar de pessoas que
foram contaminadas, e que agora
precisam buscar tratamento.

O estudo da UFRJ analisou a ocor-
rência de alterações orofaciais, ou
seja, mudanças associadas à pele,
aos dentes, às glândulas, aos ossos

e músculos localizados na boca, pes-
coço, cabeça e face. Pelo resultado,
na pandemia, houve um aumento
estatisticamente significativo no
apertamento dentário diurno, que
faz com que o paciente passe a ran-
ger os dentes ou a apertá-los. De
acordo com a pesquisa, essa doen-
ça pode trazer consequências como
lesão periodontal, distúrbios da ar-
ticulação temporomandibular
(DTM), dor muscular, lesões orofa-
ciais e desgastes dentários.

Segundo o dentista especialista
em saúde coletiva da Neodent, João
Piscinini, a contração muscular pode
ter relação com o comportamento
de defesa do organismo a ações es-
tressantes. “Ansiedade e estresse
são alguns dos possíveis fatores do
bruxismo. A pessoa acaba, incons-

Sobre a Neodent®
Fundada há mais de 25 anos, a Neodent® é a empresa líder em implantes no Brasil, onde vende mais de um milhão e meio de
implantes anualmente. A Neodent® está entre os três principais fornecedores de implantes do mundo e está disponível em mais
de 80 países. O sucesso da marca se deve a suas soluções odontológicas diretas, progressivas e acessíveis, que trazem novos
sorrisos para milhões de pessoas. Sediada em Curitiba, Brasil, a Neodent®þ é uma empresa do Grupo Straumann (SIX: STMN),
líder global em substituição de dentes e soluções odontológicas que restauram sorrisos e confiança.

Estudo mostra
relação entre

estresse e
aumento de
pessoas com

apertamento
dentário

cientemente, contraindo mais os
músculos, tensionando a articula-
ção da mandíbula em um momento
em que ela deveria estar em repou-
so”, explica.

Uma das formas de prevenir esse
problema é lembrar sempre de man-
ter os dentes de cima um pouco afas-
tados dos de baixo e com lábios en-
treabertos, em repouso, quando não
se está usando a mandíbula para co-
mer, ou falar, por exemplo. 

Paladar alterado
Uma alteração bem característi-

ca da covid-19 é a perda ou mudan-
ça de paladar. Normalmente, esse
sentido retorna em dias ou sema-
nas, entretanto, alguns pacientes
relatam que essa situação persiste
mesmo após a recuperação, como
uma sequela da doença. O dentista
João Piscinini explica que a falta do
paladar interfere na alimentação.
“Muitos pacientes sentem um sabor
mais amargo na boca, ou diminui-
ção do gosto de alguns tipos especí-
ficos de alimentos”, destaca.

O especialista alerta para a im-
portância de se procurar ajuda de
um profissional em casos de perda
de paladar prolongada. “Muitas pes-
soas adiaram a ida ao dentista por
conta da pandemia. Mas agora é o
momento de fazer uma avaliação
para conferir se não há algum pro-
blema ocorrido nesse período por
conta do estresse ou por sequelas
deixadas pela covid-19”, orienta.



Revista APCD Ribeirão - Junho 2022 19

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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Ser mãe e profissional. Eis a questãoPlanejar ambientes de tratamento da saúde
   com ERGONOMIA E BIOSSEGURANÇA (PARTE I)

Waldomiro Peixoto - Consultor Técnico Woson

“Woson. Onde há excelência, a revolução acontece.”
Waldomiro Peixoto - consultor técnico da Woson

Um consultório é um local onde
o profissional passa grande parte de
sua vida e o paciente busca saúde e
bem-estar. O seu planejamento
deve, então, colocar no centro das
atenções as pessoas e suas necessi-
dades.

Planejar um ambiente de trata-
mento da saúde requer cuidados es-
pecíficos e especializados. De mãos
dadas, a ergonomia e a biosseguran-
ça se completam para tornar o am-
biente de trabalho e tratamento
agradável, produtivo, rentável e bi-
osseguro para profissionais e paci-
entes.

Ergonomia ”é o estudo científi-
co das relações entre o homem e a
máquina, visando a uma segurança
e eficiência ideais no modo como
um e outra interagem.” Otimiza “as
condições de trabalho humano, por
meio de métodos da tecnologia e
do desenho industrial.” (Dicionário
Houaiss). A biossegurança, segun-
do a ANVISA, é a “condição de segu-
rança alcançada por um conjunto de
ações destinadas a prevenir, con-
trolar, reduzir ou eliminar riscos ine-
rentes às atividades que possam
comprometer a saúde humana, ani-
mal e o meio ambiente.”

Exatamente aquelas “relações
entre o homem e a máquina” e este
“conjunto de ações” são os objetos
de uma série* de reflexões promo-
vidas pela Woson, cuja finalidade é
apontar um caminho de excelência

para aquele pro-
fissional da Saú-
de que se pro-
põe a dedicar
sua vida ao
bem-estar de

pessoas, com respeito ao meio-am-
biente e propondo dar sustentabi-
lidade às suas práticas profissionais.

 

Conforto, Segurança
e Produtividade

Deduz-se naturalmente que Er-
gonomia e Biossegurança buscam
a interatividade do homem com
aquilo que o circunda e desperta
seus sentidos. Por isso, utilizam-se
de recursos tecnológicos com ape-
los sobretudo visuais, sonoros e
tácteis. E, em situações especiais,
com o ambiente de tratamento já
em operação, as tecnologias lan-
çam mão até mesmo de apelos ol-
fativos e de paladar.

Em se tratando de ambientes de
tratamento com foco na prática
odontológica, depois de conside-
radas as variáveis do espaço dispo-
nibilizado e suas possibilidades –
e impossibilidades – para instala-
ção, o projeto e os equipamentos
devem contemplar os atributos
acima, além do prazer estético,
fundamental por decorrer das cor-
retas combinações e harmonização
entre cores, texturas e iluminação,
de estreita relação com o bem-es-
tar das pessoas.

Os melhores dicionários dão-
nos conta que ‘planejar é “desen-
volver a planificação de; criar a

planta de; elaborar a planificação
ou a descrição pormenorizada de;
demonstrar um propósito para re-
alizar alguma coisa; ter uma inten-
ção ou objetivo.”

Levando em conta tais concei-
tos, a Woson apresenta sugestões
de planta baixa com elementos in-
dispensáveis ao atendimento e
tratamento do paciente, associa-
dos a um fluxo correto de circula-
ção do material (des)contaminado
que favorece rotinas de controle
da infecção. Porque biosseguran-
ça é um pilar central em ambien-
tes de tratamento da saúde.

A Woson tem interesse direto
em fazer, das práticas clínicas, exer-
cício prazeroso. O que é bom para
o cliente é bom para a Woson. E
deve ser bom para o paciente! Por
isso, ela se coloca à disposição para
apresentar sugestões adequadas à
situação específica de cada profis-
sional.

Nesta série*, a Woson apresen-
tará textos ilustrados para o pro-
fissional planejar seu consultório
ou clínica de acordo com o que há
de mais atual em conceitos e nor-
mas, sem descuidar das leis brasi-
leiras, pautados na realidade coti-
diana e circunstância de cada
caso.Prestar serviços de excelên-
cia que façam a diferença na vida
dos profissionais e pacientes é vis-
to como missão pela Woson.

*A série abordará pontos passí-
veis de planejamento de um am-
biente de tratamento da saúde,
sustentados no binômio ergono-
mia e biossegurança, que, espera-
mos, sejam úteis a profissionais,
equipes de apoio e pacientes.
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APCD RIBEIRÃO EM  AÇÃO

Turma animada

após mais um

dia de clínica,

dando sequência

em casos triados

previamente,

todos em nível

de especializa-

ção, com a

supervisão do

prof. Dr. Alexan-

dre Bonini, na

Escola de Aper-

feiçoamento

Profissional   Dr.

Raphael Baldac-

ci, da APCD-RP.

Turma de Especialização em Endodontia

 Os professores Brufato Ferraz e Artur Martini supervisionam e orientam  alunos do Curso de Especializa-
ção em Endodontia. Para adquirirem experiência prática são triados vários casos avançados para trata-
mento na EAP da APCD-Ribeirão  Preto. Os cirurgiões-dentistas especializandos fazem os procedimentos
devidamente orientados pelos professores.

Aula do prof. Dr. Alexandre Bonini
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A DINÂMICA DOS CURSOS

Turma entusiasmada com a nova especialidade da Odontologia a Harmonização Orofacial assiste aula
ministrada pelo prof. Fernando Zanelato sobre fotografia e posicionamento virtual na EAP Dr. Raphael
Baldacci, da APCD Ribeirão Preto. O prof. Zanelato, de são Paulo é  um expert no tema em foco.

Aula de fotografia para Turma do HOF

Equipe de Endo-
dontia da APCD-
Ribeirão Preto
presente no even-
to realizado pela
DFL na In Dental,
onde os cirurgiões-
dentistas  foram
recepcionados
pela equipe da
indústria, para o
curso com a pro-
fessora Juliana
Ramaciato.
Segundo a equipe
“o curso foi
excelente”.

Equipe de Endodontia participa de evento da DFL
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ANIVERSARIANTES DE JUNHO
Saúde,  felicidades, sucesso sempre!

01/06

Lucas Flausino Rocha

02/06

Daniela de Biagi Freitas

Marilena Chinali Komesu

03/06

Marina de Campos Esquivel

04/06

Gustavo Palma Nogueira

Jorge Luiz Jacob Liporaci Jr.

Samia Jorge Silva Nehme

Verediana Martins Cruz

05/06

Antonio José Borin Neto

Theobaldo Ponde Neto

06/06

Ana Vitória Vechini Sant'ana

Santos

Marcio Inada

Sandra Valeria Rancan

07/06

André Mafra Brienza

08/06

Bruna Junqueira Correa

Humberto A. Resende Vianna

09/06

Jaime Augusto Cerveira

Verônica de Oliveira Mantovani

10/06

Juliana Faquim Assad Lima

11/06

Karen Christine Ramos Godoy

12/06

Elaine Angélica de Souza

Coronatto

Arthur Vinicius de Mello Salomão

13/06

Solange Baranowski de Pádua

Lourenço

Cristiane Pilagi Neves de

Oliveira

Lilian Michelman

14/06

Ettore Monferdini

Leslie Stoppa

15/06

Deise Silva

João Cesar S. Camargo

Juliano Gonzaga Facioli

Ricardo Alexandre Junqueira

Calzzani

16/06

Ana Vitoria Vecchini Sant'Ana

Santos

Antonio Francisco Fernandes Sá

Batista

Isabella Minervino Barichello

18/06

Marielle Maria de Carvalho

Iara Turati de Souza

Rossana Pereira de Almeida

Antunes

19/06

Helena Yuri Nishinari

Rosana Mastrofrancisco

Tatiana Lopes da Silva Gonçalves

Thiago Donizete da Silva

20/06

Enoch Garcia Leal Neto

21/06

Cláudia Rogeria Abrão de Toledo

Kelli Cristina Marques Paiva

22/06

André Luis Bizio

Silvana Issa Chodraui

24/06

Vitória Monferdini Rupolo

25/06

Danilo Zaparolli

Lucia Helena Encinas Barticci

Liboni

26/06

Sergio Neuppmann

Ederaldo Luiz Veronese

Vivian Vicentin Massoni

28/06

Alexandre Bonini

Andre Marcelo P. Minto

Ricardo Cardoso Ferreira da Rosa

Tainara Albiassetti

Ligia Gabrielle Sanches

Mariotto

29/06

Denise Stefani Eliseu Cabral

30/06

Vagner Eduardo Visentainer
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Para anunciar é só ligar (16)  99135  9540   I  email: jornalista@apcdrp.org.br

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.
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A  AUTOMEDICAÇÃO É UM ERRO SÉRIO
QUE PRECISA SER CORRIGIDO

* Kalil Duailibi é psiquiatra, especialista em farmacologia e professor do
curso de Medicina da Universidade Santo Amaro – Unisa. 

“Existe uma constante discussão
e uma preocupação crescente da
comunidade médica a respeito dos
elevados índices de automedicação
em todo o país. E não somente em
determinado tipo de medicamen-
to, pois a questão é, infelizmente,
muito abrangente.  

 Segundo dados de 2022 do Con-
selho Federal de Medicina, 77% da
população faz uso de medicamen-
tos sem indicação especializada.
Além disso, números publicados
pela Anvisa também assustam: 18%
das mortes por envenenamento no
Brasil podem ser atribuídas à auto-
medicação e 23% dos casos de into-
xicação de crianças estão ligados à
ingestão acidental de medicamen-
tos.  

 Sabe aquela conversa de “ter
uma farmácia em casa”? Isso é mui-
to perigoso, porque a população co-
mum não conhece os princípios ati-
vos – e nem tem a obrigação de co-
nhecer, é para isso que servem os
médicos - nem os tipos e subtipos
de medicamentos, incluindo aque-
les que podem ser viciantes, que
pode ter “na sua farmacinha”. Mui-
tos até sabem, mas ignoram o quão
nocivos muitos deles podem ser.  

 Em 2019, uma pesquisa da Fio-
cruz mostrou que 4,4 milhões de

brasilei-
ros já fi-
z e r a m
uso ilegal
( s e m
prescr i -

ARTIGO

ção médica) de algum opiáceo, ou
seja, 2,9% da nossa população. Nú-
mero expressivo, se compararmos
com dados sobre a experimenta-
ção de crack (0,9%) e cocaína (0,3%)
no Brasil. Esse quadro revela um
grande risco de vício em analgési-
cos - lembrando que opioides são
aditivos mesmo com prescrição, daí
o cuidado redobrado com o uso.  

 Há necessidades, sim, as mais
diferentes, mas elas devem ser
continuamente monitoradas por
um especialista responsável. Mes-
mo assim, também segundo a An-
visa, a venda de analgésicos opioi-
des com prescrição médica cresceu
465% nos seis últimos anos. É uso
legal, mas não deixa de ser alar-
mante.  

 O nosso grande temor é que o
Brasil venha a enfrentar uma “epi-
demia” de abuso de substâncias. E
a pandemia, sabemos, não ajudou
em nada neste sentido, pelo con-
trário. No final de 2021 a Organiza-
ção Pan-Americana de Saúde
(Opas) publicou uma nota desta-
cando que vários países das Amé-
ricas estavam notificando surtos de
infecções resistentes a medica-
mentos, provavelmente devido ao
uso indevido sem precedentes de
medicamentos antimicrobianos no
tratamento da Covid-19.   

 Se somarmos tudo isso, temos
um dilema que exige a mobiliza-
ção de governo e sociedade: de um
lado, temos pacientes que sentem
dor ou passam por diversas outras

situações de saúde que exigem
tratamento medicamentoso, além
de muitos com questões de dese-
quilíbrio químico mental que pre-
cisam resolver com remédios. De
outro, temos aqueles pacientes
que se medicam sem orientação,
têm acesso a medicamentos que,
em teoria, deveriam ser restritos,
aqueles viciados em remédios para
dor e muitos outros que fazem uso
de remédio sem conversar antes
com um médico. Até descongesti-
onante nasal, acreditem, pode vi-
ciar. A rinite medicamentosa é um
dos possíveis efeitos da aplicação
excessiva de descongestionantes
nasais. Esta categoria de rinite é um
efeito rebote do uso do medica-
mento, isto é, acaba potencializan-
do a irritação no nariz.  

 Não é brincadeira. Automedi-
cação é um erro que pode causar
impactos importantes na saúde
global das pessoas e até levar a
óbito. E embora haja grande dife-
rença entre os impactos de dife-
rentes fármacos, a minha orienta-
ção, enquanto médico e especialis-
ta em farmacologia é: não se auto-
medique, não medique seus filhos
e filhas sem orientação médica. Já
basta o tamanho do impacto que a
pandemia nos causou – e ainda
causará por algum tempo –, não de-
vemos nos autoinfligir mais ne-
nhum.   

 Vamos cuidar da nossa saúde
porque a única certeza que temos
é de que a vida é uma só.  
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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, estaci-
onamento 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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