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Como era esperado o 39º CI-
OSP foi rico em conteúdo cientí-
fico e tecnológico, mais que nun-
ca a classe entusiasmada valori-
zando estar em um dos maiores
eventos de Odontologia do mun-
do, podendo escolher os cursos
na rica grade científica, além de
participar de palestras e discus-
sões de grande importância para
a classe, a Odontologia e para a
promoção da saúde bucal da po-
pulação.

 A feira comercial (24ª FIOSP),
foi maravilhosa, como nas edi-
ções anteriores, se sobressaiu,
com os muitos congressistas per-
correndo a exposição, depois de
2 anos sem o evento presencial,
todos ávidos por conhecer as no-
vidades.

Vale  ressaltar  que além da
grade científica do evento e abor-
dagens paralelas tornou o con-
teúdo muito rico. A APCD Ribei-
rão Preto participou das palestras
do Conselho Federal de Odonto-
logia, do Conselho Regional de

Regis Peporini
Presidente da APCD-RP

Odontologia e do Ministério da
Saúde, além de participar da Reu-
nião do CORE e da Assembléia
geral extraordinária da APCD.   Foi
muito proveitoso.

O CIOSP revela a força da
Odontologia e a disposição da
classe para se manter atualiza-
da e oferecer o melhor para seus
clientes/pacientes. Estamos revi-
gorados!

Abraço a todos.

 Atualizados e revigorados
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De 29 Junho a 2 julho São Paulo foi a capital nacional da Odontologia
e revelou o desejo  da classe de manter-se atualizada.

Depois de mais dois anos sem ser realizado presen-
cialmente, o Congresso Internacional de Odontologia
de São Paulo (CIOSP), recebeu um público de mais de
90 mil pessoas, de 29/06 a 02/07 no Anhembi, São Pau-
lo.

Na aberturam no dia 29 de junho, em um ato simbó-
lico, o presidente da APCD, Wilson Chediek, o presi-
dente da ABCD, Silvio Cecchetto, o prefeito de São Pau-
lo, Ricardo Nunes e o secretário da saúde do Estado de
São Paulo, Jean Gorinchteyn e, ainda, autoridades da
classe odontológica e  políticas fizeram o tradicional
corte da fita e deram início às atividades do 39º CIOSP.

Foram  várias ações e momentos marcantes desde a
abertura até o encerramento do evento.

A APCD-Ribeirão Preto esteve presente através
de seu presidente Regis Peporini e do seu tesoureiro
Artur Martini, sempre alerta para as questões que
envolvem a classe, assim como para às inovações e
descobertas científicas para serem inseridas na Re-
gional.  Para isso, durante os 4 dias do evento parti-
ciparam de cursos, reuniões, discussões e debates
sobre Saúde Pública, além de percorrer a 24a FIOSP,
prestigiando parceiros e conhecendo os lançamen-
tos.

“Como era esperado, depois de 2 anos, muitas ino-
vações científicas e tecnológicas abordadas nas pa-
lestras e cursos inclusive na FIOSP com as indústrias
promovendo palestras e apresentando os lançamen-
tos. Muito bom ver a classe muito entusiasmada com
a volta do CIOSP presencial.”, diz Peporini.

“É gratificante participar do CIOSP esse ano ainda
mais, depois de passarmos pelos desafios de uma
pandemia. Ver essa retomada com a adesão de 90
mil inscritos revela o envolvimento da classe com a
ciência e os seus avanços.  Mais uma vez o CIOSP
mostrou  a força da Odontologia brasileira” diz  Artur
Martini.

Abertura  por autoridades

Cirurgiões-dentistas movimentam evento

Regis e Artur com Braz Antunes -pres. do CROSP.

Artur e Regis visitando parceiros na FIOSP (Dentscler).

APCD-Ribeirão Preto
presente no 39º CIOSP

O presidente Regis Peporini e o tesoureiro Artur
Martini participaram de cursos, reuniões,

da  Assembleia Geral Extraordinária da APCD,
além de visitar a 24ª FIOSP.

CIOSP MOSTRA A FORÇA DA ODONTOLOGIA
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PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA RICA EM CONTEÚDO

O ponto alto do Congresso foi a abrangente progra-
mação científica com foco nos temas mais relevantes
na atualidade, promovida pela promotora do evento
com abordagens multidisciplinares, proporcionando
mais de 3500 lugares simultaneamente.  Enriqueceram
o conteúdo as palestras cursos na Arena CFO, na Saúde
Pública, no espaço voltado para ASB e TSB, além de
outras nos estandes das indústrias na 24a Feira Comer-
cial de Odontologia de São Paulo.

ARENA CFO - Enriquecendo ainda mais o enfoque
científico no espaço da Arena do CROSP, dividida em 16

módulos, vários debates, apresentações e discussões,
contando, com a presença do Juliano do Vale (presi-
dente do CFO); Wilson Chediek (presidente da APCD);
Silvio Cecchetto (presidente da ABCD); além dos con-
selheiros do CFO e presidentes dos Conselhos Regio-
nais (CRO's).

 Estiveram em foco e foram discutidas questões
como o panorama atual e perspectivas futuras de atua-
ção na Odontologia O presidente Regis Peporini e o
tesoureiro Artur Martini da APCD-Ribeirão Preto parti-
ciparam ativamente da programação.

CARAVANA APCD-RP AO CIOSP
A APCD-Ribeirão Preto, mais uma vez promoveu como vem ocorrendo há anos, a

Caravana ao CIOSP.  Profissionais de Odontologia associados APCD foram ao CIOSP
e no último dia do evento, sábado 02 de Julho, percorreram a feira, conheceram

lançamentos e interagiram com colegas e representantes das indústrias,
além de participar de algumas palestras.

De acordo com a cirurgiã - dentista Dra. Simone
Galão o CIOSP é um evento muito importante para
a Odontologia, une atividades científicas, comerci-
ais e sociais para atualização e relacionamento  pro-
fissional.

"A Caravana é fantástica! Estou sempre presen-
te! Vale muito a pena! O 39o CIOSP com novidades
incríveis, no stand Invisalign com o lançamento do
novo iTero que realiza uma previsão do sorriso na

face.  CIOSP 2022 após a pande-
mia nos faz sentir renovados na
profissão após tantas incertezas!'
, diz Dra. Simone.

O cirurgião-dentista Dr. Adilson
Freitas salientou ser muito bom
ver "o retorno dos amigos, o en-
contro nos stands, os abraços e a
felicidade de ver as novidades da
nossa área.  Grande encontro.' Se-
gundo ele," a caravana foi ótima.
Bem  organizada, a Érica sempre
atenciosa. Parabéns! “

“
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Aconteceu na manhã de desta
sexta feira (01/07) a Reunião do
Conselho de Regionais da APCD
(CORE) no Anhembi, recinto do
39º CIOSP, em São Paulo. Partici-
pam representantes de todas as
regionais do Estado de São Paulo.
Representando Ribeirão Preto, na
Reunião do CORE  Dr. Regis Pepo-
rini - presidente e tesoureiro da
Regional APCD-RP.

A reunião foi presidida pelo pre-
sidente do CORE, Dr. Gilberto Go-
mes. Esteve em pauta vários te-
mas e discussões importantes,
postergadas em período de dis-
tanciamento social. Depois de dis-
cutidos e posicionamento dos con-
selheiros foram deliberadas as
questões em foco.

“A reunião foi importante, a pri-
meira presencial depois de 2 anos
de Pandemia, foram colocadas
em pauta contemplou temas ocor-
ridos no decorrer desse período e
o avanço da Odontologia a partir
daí. Muito gratificante poder rea-
lizar esses encontros sempre elu-

39º CIOSP SEDIOU REUNIÃO DO CORE E ASSEMBLÉIA
GERAL EXTRA-ORDINÁRIA DA APCD

A primeira reunião do CORE, pós pandemia, é realizada em São Paulo.
 O presidente Regis Peporini participou representando a regional de Ribeirão Preto

“Muito gratificante
poder realizar esses
encontros sempre
elucidativos e
norteadores do
caminho a seguir e das
ações para manter a
proposta e solidez de
nossas regionais”

Regis Peporini

cidativos e norteadores do cami-
nho a seguir e das ações para
manter a proposta e solidez de
nossas regionais”, salienta Pepo-
rini, acrescentando que as expe-
riências trouxeram evolução para
a classe e para a associação.

 Todo ano, a  primeira reunião
ocorre em janeiro no CIOSP e no
decorrer dos 12 meses  outras reu-
niões  são realizadas em regionais
da capital e do interior.

 Assembleia Geral
Extraordinária

da APCD é realiza-
da em São Paulo,

no CIOSP
para adequação

do Estatuto Social
Importantíssima para a classe

reunida  na Associação Paulista
Cirurgiões Dentistas foi realizada
também no Distrito Anhembi, no
recinto do CIOSP, no final da tar-
de do dia 1° de julho de 2022, a
Assembleia Geral Extraordinária.
Foi discutida mudanças do Esta-
tuto Social da APCD.

Regis Peporini e Artur Martini
participaram da Assembleia. Se-
gundo  eles, é fundamental a par-
ticipação  dos  associados para
definir as alterações  necessárias
ao estatuto da  entidade.
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  "A Interdisciplinariedade en-
tre Harmonização orofacial e as
demais especialidades odontoló-
gicas" esse o tema abordado na
palestra no estande da Saevo.

Segundo Nicole Bettiol, o intuito
de apresentar a especialidade que
vem se destacando e ganhando o
mercado odontológico, mostrando
associação com casos de Dentisti-
ca, Periodontia, Ortodontia.

"É função hoje do dentista sa-
ber diagnosticar e identificar o
paciente que poderia se benefici-
ar dos procedimentos de harmo-
nização orofacial", diz ela salien-
tando que foi explicado sucinta-
mente o que seriam os principais
procedimentos executados nessa
especialidade (HOF) e posterior-
mente mostrado os casos e resul-
tados.

Dra. Nicole Bettiol  com equipe Woson,
em seu  estande no CIOSP.

Dra. Nicole Bettiol  ministrando palestra no estande da Saevo no CIOSP.

A profa. Nicole Bettiol faz palestra sobre:

A Interdisciplinariedade entre Harmonização
orofacial e as demais especialidades odontológicas

“É função hoje do dentista saber diagnosticar e iden-

tificar o paciente que poderia se beneficiar dos proce-

dimentos de harmonização orofacial”

VALORIZANDO OS REENCONTROS
NO CIOSP
Vislumbrando as emoções de retomar  os

encontros  a WOSON criou durante o

CIOSP um Espaço Lounge VIP, bastante

acolhedor, onde "o time dos Feras",

usuários e speakers da marca  se  reuni-

ram e Nicole Bettiol esteve entre eles.

“O Ciosp sempre foi local de encontros e

reencontros e neste ano de 2022, em especi-

al, poder estar junto, reencontrar mestres,

amigos e parceiros nos proporcionou um

sentimento de superação. Muito bom ver o

nosso CIOSP presencial de volta e a Woson

valorizou isso com sua forma receptiva e

calorosa de nos receber. Nosso agradeci-

mento a Woson e sua equipe pela parceria”,

diz Nicole Bettiol
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A saúde pública, como nos anos anteriores, ocupou
espaço no 39º CIOSP nos dias 29 e 30 de junho, discutin-
do as ações essenciais para ampliar e garantir assistência
odontológica à população. Em foco “à Saúde Bucal no
Brasil: onde estamos e para onde devemos ir?” Welling-
ton Mendes Carvalho, coordenador nacional de Saúde
Bucal do Ministério da Saúde, participou do encontro.

O professor mestre Dr. Artur Rocha Martini, coorde-
nador de Saúde Bucal e chefe da Divisão Odontológica
da Secretaria da Saúde de Ribeirão Preto/SP, e atuante
diretor tesoureiro da APCD Ribeirão Preto, acompanhou
inúmeras palestras e discussões da Saúde Pública.  Para
falar sobre os temas e fazer suas ponderações a respeito
entrevistamos o Dr. Artur Martini.

Quais as abordagens mais rele-
vantes para a prática no dia a dia do
atendimento à população?

Nos tempos atuais é importante
que o gestor municipal esteja ante-
nado as várias ações e diferentes
modalidades de processos de traba-
lho que acontecem nos municípios,
em nosso estado, ou fora dele nos
rincões de nosso Brasil. As metas
propostas pelos gestores no âmbito
federalm implicam em um modo
novo de agir de nós gestores a cada
momento, e estas palestras poderão
ser de grande valia para as ações a
serem implementada em nossa ci-
dade.

Quanto as   diretrizes para a práti-
ca clínica odontológica na atenção
primária à saúde, algo novo?

Artur Martini: Sim, hoje o que
mais se busca é ofertar nas redes de
atenção primária e pelas equipes de
saúde bucal um serviço de excelên-
cia, dentro das possibilidades ofer-
tadas em nossa rede de atendimen-
to. O PREVINE BRASIL, programa do
Ministério da Saúde, vem trazer pa-
râmetros de medição destes atendi-

mentos, e as equipes de Saúde Bu-
cal estão empenhadas em atingir as
metas propostas. Portanto, o indica-
dor deste programa, que é a Primei-
ra Consulta Odontológica de Gestan-
tes, é o que mais estamos batalhan-
do para atingir na rede odontológica
Pública.

nó esta Organização. Ribeirão Pre-
to tem uma rede de atendimento
Odontológico que sempre precisa
ser melhorado e aprimorada mas re-
organizações de fluxo de atendi-
mentos e melhoria aos acessos da
população é sempre a meta a ser
atingida. Principalmente dando
condições ao Cirurgião Dentista e
melhorando os consultórios para os
atendimentos, sejam na Atenção
Básica, ou no Centro de Especiali-
dades Odontológicas

 "Atenção à Saúde Bucal no Bra-
sil: onde estamos e para onde de-
vemos ir?", o que se vislumbrou
para o futuro?

Artur Martini: Sem dúvidas pre-
cisamos avançar muito no atendi-
mento à população. Saber onde es-
tamos e para onde desejamos ir é
sem dúvida de suma importância,
porém precisamos de recursos fi-
nanceiros.

O Sub financiamento da Saúde,
que ocorre desde o lançamento do
SUS é, infelizmente, uma realidade,
pois os gestores locais têm sempre

SAÚDE PÚBLICA NO 39º CIOSP

As colocações na íntegra de Dr. Artur Martini

 Artur Rocha Martini, coordenador de Saúde Bucal da Secretaria da Saúde de
Ribeirão Preto -SP, acompanhou as palestras e discussões da Saúde Pública.

“Hoje o que mais se
busca é ofertar nas re-
des de atenção primá-
ria e pelas equipes de
saúde bucal um servi-
ço de excelência, den-
tro das possibilidades
ofertadas em nossa
rede de atendimen-
to”.

Como aprimorar a triagem e a or-
ganização da demanda?

Artur Martini: É e sempre foi um

Artur Martini e Wellington Mendes Carvalho
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que patrocinar a parte maior do
bolo. Se tivéssemos mais recursos,
fatalmente os índices de atendi-
mentos e abrangências seriam mai-
ores e a População estaria melhor
assistida. Um tópico importante
abordado, foi a melhoria nas tenta-
tivas de barra EAD, nos acessos ao
Serviço público, já que os profissio-
nais precisam ser capacitados após
seu ingresso e sem dinheiro isto se
torna, cada dia mais, complexo.

A Saúde pública, não pode ver o
mundo girar e ficar para trás. Este
pensamento precisa mudar. As ne-
cessidades da população são as
mesmas, todos querem o melhor
para si. Equipar melhor as equipes,
com aparelhagens de última gera-
ção, com materiais cada dia melho-
res, é de suma importância tam-
bém, pois o futuro próximo "HIGH
TECH " está em nosso horizonte em
breve. Artefatos de Bio Segurança,

cada dia mais avançados, já fazem
parte de nossa rotina  e criar meios
para todo este atendimento é obri-
gação de todo gestor. Participar com
sua equipe. É para este futuro que
devemos ir em breve.

De uma maneira geral, o que
marcou como mais expressivo des-
te CIOSP?

Artur Martini: Ao meu ver o mar-
cante e totalmente positivo, foi a
parceria entre as Entidades de Clas-
se (APCD-ABCD x CROSP x CFO),
além do Ministério da Saúde e da
Secretaria Estadual da Saúde. Isto
gerará inúmeras possibilidades,
pois junto disto veio uma outra par-
ceria extremamente importante
que é o Ministério da Saúde.

Os membros do Ministério esta-
vam todos presentes no Stand do
CIOSP do MS, trazendo informa-
ções, orientações, vias de acesso e

corrigindo percursos para todos os
municípios. É  muito oportuno e im-
portante que isso ocorra , pois te-
mos a certeza de que estamos sen-
do orientados por quem sabe real-
mente. Espero e  creio que teremos
mais e muitos outros benefícios
com este CIOSP, e estaremos, por
um bom tempo ainda, colhendo os
frutos  destas parcerias bem suce-
didas.

Parcerias deverão dar bons frutos, segundo Martini

“Espero e creio que te-
remos mais e muitos
outros benefícios com
este CIOSP e estare-
mos, por um bom
tempo ainda, colhen-
do os frutos e vitórias
destas parcerias bem
sucedidas”.
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Workshop  de oratória  na APCD-RP

Com uma dinâmica bastante in-
terativa mostrando as melhores for-
mas de efetivar a comunicação e
importância da oratória neste pro-
cesso, Ricardo Dias -  diretor da
Vox2you fez, no dia 22 de Junho, um
workshop de Oratória na APCD Re-
gional Ribeirão Preto. Cirurgiões-
Dentistas de várias especialidades
participaram workshop. A Vox2you,
há mais de 7 anos ministra cursos
de oratória para profissionais de Ri-
beirão Preto e região e hoje é a
maior franqueada da América Lati-
na.

A apresentação foi feita, a exem-
plo do modelo de academia da
Vox2you, que disponibiliza aulas
participativas com muitos exercíci-
os práticos.

 As principais técnicas para uma
boa oratória foram apresentadas
para profissionais de várias especi-
alidades da Odontologia. "Uma boa
oratória é determinante para o su-
cesso em todo o processo de comu-
nicação", ressaltou Dias

Destacou ser fundamental para
isso, a boa fluência verbal, a flexi-
bilização comportamental, a convic-
ção nas palavras, além da apresen-
tação organizada, entre de outros

Participantes se entusiasmam com a dinâmica da
apresentação das técnicas para se comunicar bem

fatores, como o efeito sarick (Come-
çar listando os pontos negativos ou
objeções, para os quais você está
preparado, despertando confiança).

Alertou também para a necessi-
dade de estar com a atenção foca-
da, sabendo ouvir e captar a essên-
cia, sempre voltado para uma psi-

cologia positiva
e se desvenci-
lhando das
crenças limi-
tantes.

 "Os rótulos
são limitantes,
pior ainda é
aquele que você
coloca em si
mesmo", diz
Dias, após ter
demonstrado

colocando na testa de cada um uma
definição conceitual positiva ou
negativa, e provocar a interação e a
reação entre eles diante dos seus
rótulos.

Outro ponto ressaltado através
de exercícios foi quanto a argumen-
tação convincente e voz, no que tan-
ge ao seu tom, a maneira que é co-
locada, levando-se em conta inclu-
sive a linguagem corporal para isso.

"O importante em todo processo
de comunicação é estar bem prepa-
rado, dominando as técnicas e com
objetivos definidos, para fazer reu-
nião assertivas e obter o sucesso al-
mejado. Para isso, nós da Vox2you
promovemos cursos intensivos e ex-
tensivos no modelo de academia, di-
nâmicos e interativos", conclui Ricar-
do Dias.
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CDs querem aprimorar as técnicas
Os cirurgiões-dentistas participantes do workshop de

oratória se entusiasmaram com a dinâmica da apresenta-
ção das técnicas para uma boa comunicação.

"Muito interessante a abordagem feita, desperta para
a importância da comunicação, incentivando a nos aper-
feiçoarmos nas técnicas para apresentar nossas  propos-
tas de tratamento, quanto para  falar em público, o que é
fundamental para na carreira acadêmica, como eu ", fri-
sou CD Dr. Guilherme Dalacqua Martinelli.

As técnicas apresentadas demonstrram a importancia
da oratória para as relações pessoais e profissionais, se-
gundo a CD  Dra. Camila Borba de Araújo. “Contribuiu mui-
to para uma análise da forma como nos comunicamos
com as diversas camadas da sociedade. Precisamos nos
aprimorar para melhorar nossas relações" pontuou ela.

"Muito interessante a técnica da colocação de voz, uma
forma simples porém eficaz se expressar de acordo com a
temática e o que se quer revelar  para o outro", comenta a
CD Dra.Tamyres Rios Salomão, de Ribeirão Preto, acres-
centando que  “as  técnicas apresentadas foram muito
convincentes”. "Felizmente fui sorteada e ganhei 50% des-
conto e vou iniciar o curso quando do término de minha
especialização", concluiu ela.

A proposta para fazer o curso extensivo está sendo
considerada pelo doutorando em implantodontia Dr. Fa-
bio Santos que pretende seguir a carreira acadêmi-
ca."Muito interessantes a técnica da variação do tom de
voz em cada situação e a reflexão sobre os rótulos e a
importância da auto estima, para não se auto rotular e se
limitar, muitas vezes, sem nem perceber", pontuou ele

‘Workshop desperta para a
importância da comunicação”

Guilherme  Martinelli.

“Contribuiu  para análise da
forma como nos comunica-

mos” Dra. Camila Araújo

“As  técnicas apresentadas
foram muito convincentes”

Dra.Tamyres  Salomão

“Muito interessante a técnica
da colocação de voz”

Dr. Fabio Santos
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NOVAS TURMAS PARA 0 2º SEMESTRE

Curso de Aperfeiçoamento em Endodontia
Montando nova turma. Teórico e clínico, com duração de 5 meses,

semanal, às quartas-feiras das 18 às 22 horas.

Cursos reservando vagas: atualização em Endodontia com ênfase
em rotatórios, Reabilitação Oral  e Cirurgia em Odontopediatria

Todos os cursos estão em an-
damento e a maioria com turmas
completas. Os cursos deverão co-
meçar a reservar vagas no final
deste ano e nos dois primeiros
meses de 2023. Ainda em 2022,
montando turmas os cursos de
aperfeiçoamento em Endodontia
com ênfase em Rotatórios (semes-
tral), Reabilitãção Oral e   Cirur-
gia em Odontopediatria. Faça sua
adesão na secretaria da APCD-Ri-
beirão Preto.

Com programas atualizados

Reserve sua vaga: ligue (16) 3630 0711

A APCD Ribeirão Preto promove,
semestralmente, o Curso de
Aperfeiçoamento em Endodontia
com ênfase em rotatórios.  Para o
segundo semestre de 2022 está
sendo montada a 54ª turma.

Ministrado por Dr. José Antônio
Brufato Ferraz e equipe, tendo
como professor convidado Artur
Rocha Martini, o Curso habilita o
profissional a realizar tratamento
de canais radiculares em dentes
molares com segurança, através de
técnicas manuais e rotatórias com
obturações convencionais e termo-
plastificadas. Teórico e clínico, com
duração de 5 meses, é realizado
semanalmente, sempre às quartas-
feiras das 18 às 22 hás.

"O Curso de Endodontia está
sempre incorporando novas
tecnologias. Recentemente, no

Congresso de Endodontia, três
empresas nacionais apresentaram
novos lançamentos, que cevem ser
apresentados no curso.  Além
disto, os alunos têm a opção de

voltados para a prática nos con-
sultórios e ministrados por mes-
tres e doutores em suas especi-
alidades, os cursos de Escola de
Aperfeiçoamento Profissional Dr.
Raphael Baldacci, tanto de atua-
lização quanto de especialização,
são reeditados periodicamente,
os de aperfeiçoamento anual-
mente e os de especialização bi-
enalmente. Ministradores e pro-
grama podem ser consultados no
portal da APCD-Ribeirão:
www.apcdrp.com.br

aprender o que lhes interessar, seja
rotatório ou reciprocantes" explica
o prof. Brufato Ferraz. Segundo ele,
existe uma alta demanda com
variados casos atendidos pelos
alunos, sempre orientados pelos
professores.

De acordo com o prof. Artur
Martini, todos os profissionais de
Endodontia, recém formados ou os
mais experientes, atuando há anos
no mercado, têm a oportunidade de
conhecer novas tecnologias com a
prática clínica.

"Após um período de Pandemia,
muitos não puderam se atualizar,
tendo agora essa oportunidade.
Contem com nosso empenho para
que todos saiam do curso aptos
para atender seus clientes, usando
a técnica mais adequada para cada
caso", frisa Martini.

Atividades clínicas no curso
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ENDODONTIA: DESAFIADORA E APAIXONANTE
segundo Dra. Talyta Montanha

“A Endodontia considerada uma
especialidade desafiadora, especi-
almente nos tempos de faculdade,
passa a ser apaixonante depois de
aprofundar os conhecimentos e ga-
nhar experiência clínica com novas
técnicas no Curso de aperfeiçoa-
mento em Endodontia da EAP da
APCD Ribeirão. Faz a diferença o in-
centivo dos professores Brufato
Ferraz e Artur Martini, ali ao lado
nos orientando e ao mesmo tempo
dando autonomia, com isso ga-
nhamos segurança, descobrindo
nosso potencial e habilidades”, a
afirmação é de cirurgiã-dentista
Dra. Talyta Montanha, 35 anos, de
Araraquara - SP.

Formada em 2020, na Universi-
dade de Araraquara – UNIARA,
Talyta Montanha sempre se identi-
ficou com a área da saúde, e desde
a infância sonhou em ser Cirurgiã-
dentista, entretanto, pensando em
amenizar os custos para seus pais
formar 4 filhos, a princípio, optou
pelo Curso de Enfermagem feito na
UNIP, onde fez, inclusive, pós-gra-
duação. Foi com o apoio e estímulo
dos dois irmãos, Thiago e Samuel
Montanha, já formados em Odon-

O incentivo dos
professores é um

grande diferencial do
Curso de Aperfeiçoa-
mento em Endodontia
da APCD-Ribeirão.
Talyta Montanha

tologia, há mais de 10 anos, que
decidiu correr atrás de seu sonho e
fazer Odontologia.

A cirurgiã-dentista desde a facul-
dade se identificou com a Endodon-
tia. Essa foi a sua motivação para in-
gressar no Curso de Endodontia com
ênfase em rotatórios da EAP Dr. Ra-
phael Baldacci, indicado por cole-
gas, onde, segundo ela, foi acolhi-
da e se sente em casa.

“Estou amando o curso, adquiri
conhecimento, habilidade técnica e,
o que é fundamental, segurança
para realizar os tratamentos de ca-
nal. Hoje posso dizer que estou cada
vez mais apaixonada pela Endodon-
tia, é gratificante poder aliviar a dor
e preservar o dente dos nossos cli-
entes”, salienta.

Atualmente, além de atuar nos
consultórios dos irmãos, recente-
mente foi contratada pela Odonto
Company de Araraquara para aten-
der a demanda de tratamentos en-
dodônticos.

Entre seus projetos para um fu-
turo próximo, Dra. Talyta Montanha
pretende montar seu consultório
próprio e fazer o Curso de Especia-
lização em Endodontia.

Curso “Gestão, marketing Digital
e finanças do consultório”

Será realizado em agosto, nos dias 16 e17, na APCD Ri-
beirão Preto, o Curso “Gestão, Marketing Digital e Finan-
ças do consultório. O curso será ministrado pelo prof. Él-
ber Feltrim.

O curso tem o objetivo de formar prática e 100% aplicá-
vel as ferramentas da administração em clínicas e consul-
tórios: ensinar e treinar o profissional a calcular seus cus-
tos, visando formar um preço de venda que traga lucro
para a clínica ou consultório; apresentar ferramentas do
marketing para profissionais de saúde e treinar o cirurgião-
dentista a captar, efetivamente, pacientes para sua clínica.

Inscrições pelo fone (17) 99230 7688.
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CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO

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

Pós-Graduação

Venha se especializar conosco! Aqui você será sempre bem vindo!

 ESPECIALIZAÇÃO PROFISSINALIZANTE

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

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

Nicole Bettiol Carolina Faccini
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PROCESSO ESTILÓIDE

CIENTÍFICA

Fonte: Blog Dose de Sabedoria , toda semana com um novo artigo,
uma publicação da equipe de radiologistas da Radiologia Odontológica Jardim:

 Dra. Ana Luisa Riul, Dr. Luis Fernando Jardim e Dra. Patrícia Jardim.

O processo estilóide é uma projeção óssea fina
que se origina na porção inferior do osso temporal,
medial e anteriormente ao forame estilomastóideo.
Nele inserem-se os ligamentos estilofaríngeo, esti-
lomandibular e estilo-hióideo. Seu comprimento nor-
mal é de 2,5 a 3 cm, e excedendo-se este tamanho,
passa ser considerado alongado. O prolongamento
a cima de 3 cm é considerado uma anomalia que
pode ser acompanhada pela calcificação do ligamen-
to estilo-hióideo e estilomandibular, podendo origi-
nar sintomas como dor craniofacial e cervical. (Ima-
gem 1).

Os primeiros estudos do processo estilóide da-
tam de antes do século XVI, porém Eagle, entre 1937
e 1949, estudando 200 casos, detalhou os sintomas
da mineralização do complexo do ligamento estilo-
hióideo/estilomandibular, que mais tarde caracteri-
zaria uma síndrome com seu nome.

A etiologia desta síndrome é desconhecida, ape-
sar da história prévia de trauma ser descrita como

fator etiológico. O diagnóstico dessa condição re-
quer conhecimento, cuidado e valorização da sinto-
matologia aparentemente inespecífica. A estilalgia
é confirmada pela palpação da fossa tonsilar, infil-
tração local de anestésico e radiografia. O tratamen-
to se dá por excisão cirúrgica intra ou extrabucal ou
por terapia conservadora, apenas para alívio da dor,
utilizando-se analgésicos, corticosteróides, e rela-
xantes musculares.

Destaca-se como sintomatologia: dor, usualmen-
te unilateral, referida para a garganta, língua, olhos,
terço médio da face, articulação têmporo-mandibu-

lar e ouvido. A dor pode ser contí-
nua ou intermitente, sendo fre-
quentemente descrita como sur-
da e, mais raramente neurálgica.
Os sintomas parafaríngeos inclu-
em sensação de corpo estranho,
disfagia, dificuldade de abertura
bucal, dificuldade de fonação,
sensação de queimação, inchaço
de língua, parestesia, sialorreia,
odontalgia e dificuldade de mo-
vimentar a cabeça. Sintomas au-
ditivos como surdez e zumbido
podem estar presentes, além de
distúrbios visuais.

O exame radiográfico panorâ-
mico é o método que possibilita
a avaliação dos terços médio e in-

ferior da face, inclusive das estruturas ósseas da
articulação têmporo-mandibular e áreas de tecido
mole adjacentes, é a técnica radiográfica extrabu-
cal mais solicitada em Odontologia. O processo es-
tilóide é visualizado posteriormente ao meato acús-
tico externo, com trajetória descendente e para an-
terior. Quando alongado, frequentemente encontra-
se projetado superposto ao ramo ascendente da

Alteração da anatomia radiografia: Alongamento e/ou calcificação do Processo estilóide
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mandíbula, sendo facilmente identificado.
Saad & Barros¹ ressaltaram que a maioria dos au-

tores credita à radiografia panorâmica eficácia su-
ficiente para avaliação do alongamento e calcifica-
ção do processo estilóide e ligamento estilo-hiói-
deo. Neville et al. afirmaram que essas estruturas
podem ser observadas em radiografia panorâmica
ou lateral de mandíbula.

Em várias situações não se necessita de interven-
ção alguma para realizar o seu tratamento, porém nos
casos mais leves em que o paciente faz queixa de
dor existe a opção de fazer injeções locais de corti-
costeróides para aliviar o sintoma

Nas imagens a seguir (imagem 2) observa-se a
alteração da anatomia do processo estilóide

Imagem 2 –  Observa-se corte de radiografia pa-
norâmica com ênfase das regiões posteriores  e com
alteração do Processo Estilóide.  Assim, o exame ra-
diográfico panorâmico é o método que possibilita a
avaliação dos terços médio e inferior da face, inclu-
sive das estruturas ósseas da articulação têmporo-

mandibular e áreas de tecido mole adjacentes, é a
técnica radiográfica extrabucal mais solicitada em
Odontologia.

A radiografia panorâmica é o método de escolha
preferencial para essa observação, por ser uma téc-
nica de fácil execução e de uso rotineiro, quando se
pretende uma visão geral do complexo maxilo-faci-
al, e, portanto, amplamente utilizada para esse fim
no serviço público, o que justifica a escolha destas
incidências radiográficas para esta amostra.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

 Prasad KC, Kamath MP, Reddy KJM, Raju K, Agarwal S. Elongated styloid process (Eagle’s Syndrome): a clinical
study. J Oral Maxillofac Surg. 2002;60(2):171-5.  Saad PA, Barros JJ. Síndrome de Eagle. In: Barros JJ, Rode SM.
Tratamento das disfunções craniomandibulares: ATM. Säo Paulo: Editora Santos; 1995. p.341-5. Neville BW,
Damm DD, Allen CM, Bouquot JE. Patologia oral e maxillofacial. 3 ed. Rio de Janeiro: Editora Elsevier; 2009.

Para garantir a eficácia na esterili-
zação é preciso ter alguns cuidados,
tanto com a autoclave, quanto duran-
te o processo de esterilização.

Evite sobrecarregar a autoclave com
excesso de materiais, pois dificulta a
circulação de ar quente na parte inter-
na da cuba, o que compromete os pa-
râmetros de esterilização e secagem.

Utilize papel grau cirúrgico, pois ele
permite a entrada de vapor na emba-
lagem.

Acomode os envelopes com a par-
te de papel para cima e nunca sobre-
ponha totalmente os envelopes uns
aos outros.

Use em todos os ciclos o indicador
químico para validar os parâmetros de
temperatura, tempo e pressão. Reali-
ze o teste biológico semanalmente
para testar a viabilidade dos esporos.
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Empresa fabricante de equipamentos de alto ren-
dimento e valor agregado para o segmento médico-
odontológico, fundada há 37 anos, a WOSON teve des-
tacada participação no 39º CIOSP - Congresso Interna-
cional de Odontologia de São Paulo, no Centro de Con-
venções do Anhembi, de 28 de junho a 02 de julho de
2022. Com este evento de visibilidade nacional e inter-
nacional no segmento, houve grande avanço da marca,
que deu passos largos em direção a novas soluções e
oportunidade para o desenvolvimento da saúde oral.

Preocupada em bem atender a seus clientes, e em
reconhecimento ao acolhimento de todos, a WOSON
criou durante o CIOSP um Espaço Lounge VIP, bastante
acolhedor, onde "o time dos Feras", usuários e spe-
akers da marca, com alto índice de satisfação, encon-
traram-se com colegas de profissão para um momento
de descontração. Neste time "dos Feras" estavam os
doutores Jansen Osaki, Reabilitação Oral e Estética Digi-
tal; Gustavo e Thiago Ottoboni, Estética e Design Oral;
Marcelo da Rocha, Educação Continuada e Ecossistema
Odontológico; Alexandre Pereira, Esporte e Promoção
Social; Leonardo Buso, Dentística e Reabilitação Oral da
Eco Academy; Samara Stein Barros, Ortopedia Funcional
e Odontopediatria; Adriano Perini, Prótese Dentária e
DJ; Patrícia Del Gaizo Maia, Consultoria Odontológica e
Coworking; e Alexandre Casarim, Arquiteto Expert em Er-
gonomia e Planejamento de Ambientes para Tratamento
da Saúde. Foram momentos ricos de networking, integra-
ção  e compartilhamento de conhecimento.

Além de profissionais de todo o Brasil, do continen-
te latino-americano e demais países, a WOSON tam-
bém recebeu, em seu estande, várias autoridades pú-
blicas e diretores das principais Instituições de Classe
de todo o território nacional, engrandecendo a marca
com o seu prestígio.

PARCERIAS - Para sua participação efetiva e destaca-
da no CIOSP, foi muito importante para a WOSON tam-
bém firmar parceria com grandes marcas, a exemplo da
COLGATE, a mais tradicional e especializada em cuida-
dos de higiene e saúde orais; da FAMI, especializada em
transporte de -contêineres e embalagens em ambien-
tes cirúrgicos críticos,  da OWANDY, nome de prestígio
internacional com expertise em diagnóstico por imagem
digital; da AIR ZAP ANEST IWATA, referência em com-
pressores isentos nas áreas odontológica, hospitalar, la-
boratorial, industrial e tratamento de ar destinado à saú-
de; e da DCDMED, fabricante da inovadora bomba de
sucção a seco Ecoturbo, sintonizada com práticas sus-
tentáveis, tendência no tratamento da saúde.

WOSON se destaca no 39º CIOSP com produtos
de alta tecnologia e valor agregado

A WOSON criou durante o CIOSP um Espaço Lounge VIP, bastante acolhedor, onde
“o time dos Feras”, usuários e speakers da marca, encontraram colegas de profissão.

Estande da Woson no 39º CIOSP

Rodrigo Garcia, Governador de SP, no estande da Woson

Artur Martini e Regis  da APCD-RP e Carla
Lombardi da Woson

Ronaldo Silva entre Diretores da Woson (acima)
Diretores da Woson e da Colgate ( abaixo)
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Além da ampla linha de autoclaves a vácuo, com
injeção de vapor, filtro bacteriológico e registro ele-
trônico de dados, mais periféricos de biossegurança,
além dos prestigiados consultórios Wovo, Wozo e
Wodo, o lançamento do Conjunto Wodo Júnior, com
design lúdico e cores vivas, pensado e desenhado para
odontopediatria, foi a sensação do CIOSP, o mais foto-
grafado da marca, sucesso absoluto na especialidade!

Em 2022, juntamente com a planta de Ribeirão Pre-
to, a fábrica do Grupo Woson inaugurou sua nova plan-
ta, com 500.000m², na Ilha de Meishan, em Ningbo, na
China. Recentemente assinou acordo de cooperação
estratégica com o Instituto de Medicina de Suzhou e a
Academia Chinesa de Ciências, e estabeleceu um cen-
tro conjunto de P&D em busca de novas soluções para
o mercado do segmento. Presente em mais de 100 pa-
íses, localizados nos continentes asiático, europeu,
americano e africano, o Grupo Woson, que faz parte do
maior conglomerado de fabricantes e inovadores de
solução para a Saúde no mundo, hoje é um dos princi-
pais fabricantes do segmento médico-odontológico,
em franco crescimento, um dos mais bem preparados
para os desafios do século XXI.

A WOSON, no Brasil, também se encontra prepara-
da para os novos desafios. Há 5 anos no Brasil, inaugu-
rou sua planta fabril no Bairro Lagoinha, em Ribeirão
Preto/SP, para melhor atender todo o mercado brasi-
leiro e sul-americano. Com ampla rede de vendas e de
assistência técnica, treinadas e capacitadas, a marca
WOSON tem sido bem acolhida pelas classes médica e
odontológica, fruto da tecnologia de atendimento pré
e pós-vendas, produtos de qualidade, tecnologia avan-
çada e inovadora, com a mais longa garantia de fábrica
no segmento e ocupando relevante espaço no merca-
do junto aos profissionais mais exigentes.

Em 2022, juntamente com a planta de Ribeirão Preto, a fábrica do Grupo Woson inaugurou
sua nova planta, com 500.000m², na Ilha de Meishan, em Ningbo, na China.

A Woson apresenta a linha de produtos e
lançamento no CIOSP 2022

Diretores da APCD Central no estande da Woson

Consultório Odontopediátrico e Dra. Samara
Stein de Barros no centro

Compartilhamos com os
clientes WOSON o orgu-

lho de fazer parte desta marca
que trabalha para trazer novas
soluções para o bem-estar das
pessoas. Estamos prontos e
motivados para enfrentar os
novos desafios. Que
venha a 40ª Edição do

CIOSP!

Fernando Bustamante e a Linha de Autoclaves Woson

Diretor (Gravata Vermelha) e Time Comercial da Woson
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-

CROPI 360º: MAIOR CONGRESSO DE
ODONTOLOGIA DO INTERIOR

O  Congresso Internacional de
Reabilitação Oral, Periodontia e Im-
plantodontia terá sua décima tercei-
ra edição em seu vigésimo terceiro
ano com a novidade de que, daqui
em diante, o CROPI será anual. Além
disso, com novidades entre os te-
mas como Harmonização Orofacial
e Gestão de Carreira, e formato hí-
brido (presencial e online), o Con-
gresso agora é o CROPI 360º. Neste
ano, os dias de evento serão 18 e 19
de agosto no Wyndham Garden Ri-
beirao Preto Convention, na Av.
Wladimir Meirelles Ferreira, 856,
em Ribeirão Preto.

"Em mais de 30 anos no mercado
e 23 anos conduzindo esse grande

evento, a minha conclusão é que a
capacitação profissional precisa ser
em 360º. Essa edição inovadora do
CROPI, então, vai te preparar com
habilidades importantíssimas para
cortar caminhos e avançar até 10
anos em 3 profissionalmente na
construção de uma carreira de cada
vez mais sucesso", afirma o Prof. Dr.
Ronaldo Silva, idealizador e presi-
dente do comitê do congresso.

GRADE: conta com mais de 25
experts em Odontologia Digital, Ci-
rurgia Virtual Guiada, Estética, HOF,
Perio Implante, Biomateriais e até
Gestão de Carreira. "A educação
continuada é o grande trunfo para

alcançar a excelência. É por isso que
o CROPI 360º trará a vanguarda da
Odontologia com sala de Hands On
para uma verdadeira experiência
imersiva entre os profissionais que
participarem presencialmente", con-
ta o Prof. Dr. Ronaldo Silva.

ADESÃO: Adesão aos cursos no
site www.cropi.com.br, três paco-
tes: online, presencial e hands on.
Na página, todos os detalhes : pa-
lestrantes, local do evento e tam-
bém um blog com divulgação de
conteúdo científico.  São apenas 250
vagas presenciais mas os pacotes
online são ilimitados. CROPI 360º -
Alta Performance na Era Digital.

Em formato híbrido, o Congresso Internacional de Reabilitação Oral, Periodontia
e Implantodontia ocorre em Ribeirão Preto nos dias 18 e 19 de agosto

CROPI 360º - Alta Performance na Era Digital: Congresso Internacional de Reabilitação Oral, Periodontia e
Implantodontia. Data: 18 e 19 de agosto. Local: Wyndham Garden Ribeirão Preto Convention, Av. Wladimir

Meirelles Ferreira, 856, Ribeirão Preto.  YouTube: https://bityli.com/hqUIOu . Instagram: @cropioficial/
@drronaldosilva . Facebook: @cropioficial / @drronaldosilvaodonto
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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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O GOOGLE E A ODONTOLOGIA

Metade do dinheiro que gasto com publicidade é
desperdiçado. O problema é que não sei qual metade!

A frase acima é de um renomado varejista norte ame-
ricano chamado John Wanamaker e muito além da cha-
mada indicação, o famigerado "boca a boca", os investi-
mentos na captação de pacientes na área da Saúde é
hoje uma jornada complexa frente aos inúmeros pontos
de contato que você e sua marca podem ser encontra-
dos, todavia, uma delas em especial é extremamente
poderosa de modo que conhecê-la tende a ser funda-
mental para o sucesso do seu negócio e sim, estamos
falando do Google.

Atualmente, é lugar comum dizer que seu negócio
precisa estar na internet e sendo você um prestador de
serviços na área da saúde, que possui uma empresa, seu
Consultório ou Clínica, precisa estar indexado de modo
a ser "encontrado pelo Google". Também é muito co-
mum que os profissionais deem mais atenção a outras
mídias sociais como por exemplo o Instagram com pos-
tagens, criação de conteúdo, buscando engajamento e
seguidores para gerar valor para sua marca, sua empresa
e até mesmo para satisfazer seu ego. Não vou negar que
Facebook, Instagram e TikTok são ferramentas de rele-
vância para o desenvolvimento de seu negócio e se você
gera conteúdo nessas plataformas, ótimo, você está no
caminho certo e você também tem ciência o quanto do
seu tempo é investido para gerar esse conteúdo. E sen-
do um investimento é importante buscar mensurar seu
retorno, correto?

Mas voltemos ao Google, essa ferramenta que em
algumas situações tem negligenciada sua utilização ou
que em mu itas vezes é subutili zada frente a todos os
recursos que pode oferecer. Por exemplo: Qual a chan-
ce de uma pessoa procurando por um serviço específico
ir ao Google consultar informações sobre essa deman-
da? Uma pessoa que busque por serviços estéticos; har-
monização; implantes ou que eventualmente precise
de um plantão 24 horaTs para uma situação de urgência?
É possível imaginar uma pessoa em seu smartphone fa-
zendo nesse exato momento buscas com essas indaga-
ções ao Google, não é mesmo?

Nesse contexto, falando especificamente sobre o
Google Meu Negócio, esta é uma ferramenta gratuita,
responsável por exibir sua empresa na pesquisa do Goo-
gle, no Google Maps e no Google+ e que pode ser facil-
mente configurada de modo a informar a sua geolocali-
zação no Google Maps ; seu horário de funcionamento ;
as formas de contato; a presença de estacionamento ;
fotos da clínica; os serviços especializados; equipe e pro-
fissionais; integração ao Google Street View, bem como
comentários e feedbacks de pessoas que fizeram uso e

que podem compartilhar sua experiência. De modo ge-
ral o Google Meu Negócio é um propagandista gratuito
na maior plataforma de buscas do mundo onde você
pode fornecer uma séria de informações que tendem a
influenciar o futuro consumidor para que ele faça de
alguma forma, contato com sua empresa. Ter Google
Meu Negócio configurado para sua Clínica é uma forma
de você ter 24 horas por dia; sete dias por semana a sua
empresa impactando possíveis clientes que façam inte-
ração com o Google na buscar por serviços odontológi-
cos e trabalhar bem essa ferramenta pode lhe render
novos pacientes praticamente todos os dias.

Uma segunda ferramenta que você pode fazer é o
Google Ads que é uma plataforma que pode ser aciona-
da para intensificar sua presença na internet através de
diferentes modalidades de anúncios onde, no caso da
Odontologia, a mais empregada é a modalidade Rede
de Pesquisa, que basicamente é um formato de anúnci-
os condicionados a uma busca por palavras chave que
estão parametrizadas e condicionadas ao buscador do
Google; ideal para fazer sua clínica aparecer logo na pri-
meira página do buscador, ou pelo menos se mostrar
como sugestão para um determinado assunto buscado.
O Google Ads é um recurso pago, porém, diferente do
nosso varejista John Wabamaker, a plataforma permite
que você tenha controle total sobre onde e como o di-
nheiro está sendo aplicado, podendo ter relatórios de
alcance, número de vezes que o anuncio foi exibido,
número de cliques, perfil, etc, etc. O Google Ads, apesar
de simples e intuitivo para ser configurado, ele exige
um pouco de conhecimento e caso você não esteja dis-
posto a se aventurar, há muitas empresas que podem
montar o planejamento de mídia conforme a sua estra-
tégia de divulgação e modalidade de anúncios.

Bill Gates uma vez disse que no futuro irão existir
dois tipos de empresas, as que fazem negócios atra-
vés da internet e as que estarão fora dos negócios. Se
você tem um negócio, você precisa apresentá-lo ao
Google, ele precisa conhecê-lo. Trabalhar a Experiên-
cia do Cliente é fator primordial para o sucesso de
qualquer negócio, criar uma experiência simples no
momento da Consideração por parte do Consumidor
e prover um atendimento ágil e capacitado no mo-
mento do primeiro contato certamente tende a ser o
divisor de águas entre um negócio que prospera e um
outro que não. O boca a boca tem um limite; as pági-
nas amarelas ficarão no passado, não importa o quão
bom seja o seu produto ou serviço, ele precisa ser
encontrado e o Google nesse mundo digital e conec-
tado é senão o mais importante, certamente o mais
relevante para estar presente.

Atualmente exercendo a função de Product Marketing Manager junto à Dentsply Sirona, com escopo LATAM,  responsável pela linha de
Consumíveis, considerando as áreas de Odontologia Restaura, Preventiva, Prótese e Endodontia.

Por Francisco Carlos Rehder Neto -  Marketing and Sales Healthcare Executive
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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.



24 Julho  2022 - Revista APCD Ribeirão

ANIVERSARIANTES DE JULHO
felicidades, saúde, sucesso sempre!

01/07
Heloísa Paula Defendi
02/07
Denise Gaioto de Vicente
Fernanda de Almeida
Montigelli Veronese
Victoria Marguerita Paula
Gollucci Correa
03/07
Eduarda Martins Fontes
Cantarella de Almeida
04/07
Daniela Rodrigues de Carvalho
Bergamo
05/07
Ana Carla Costa Ramos
Orestes Pereira Olivato
06/07
Fabrício de Almeida Martins
Robson Luis Ribeiro
07/07
Danubia Moreira Correa Neves
José Paulo Zanetti
Flávia Correa Raffaini
Humberto Grecca Neto
Nilze Cristiane Leone Garbin
Sara Elisa Medina Mattar
Thiago de Siqueira Mellara
08/07
Jeronimo Manco de Oliveira
Neto
Luiz Henrique Zingaretti
Millena Mangueira Rocha
09/07
Juliana R Zanutto Mingossi
Laura Maria de Camargo
Maria Gabriela Flores Bracho
Murilo Perticarrari Quarenta
Zigomar HIDEO Fecchio
Nasser Horiuchi
Vivian Paula Inacia
10/07
Jessica Vilela de Oliveira
Tatiane Rocco Dias
Thainara Ferreira Bonifácio

11/07
Maria Clara Muglia Machado
12/07
Nair Jorge Ciuffi
Elzo Garcia Filho
Yuri Gonçalves Barros
Felipe Gonzaga Facioli
13/07
Alberto Pereira de Almeida
Anderson Paulini  Correa
Wanda Ceolotto Galati
Haline Faria de Oliveira
14/07
Camila Fávero de Oliveira
Bonugli
Vera Marcia Campos de
Mendonça
15/07
Nivaldo Fugio
Max Carrer Lorenzato
Patrícia Maria Tofano Jardim
Rafaela Lemos Peixoto
16/07
Marina de Morais
Fernanda Tasinafo Antunes
da Silva
Germano Bernardes Faria
Silvia Maia Campos Balbo
17/07
Fernanda Tasinaro Antunes
da  silva
Marina de Moraes
Sueli Calil Dib
19/07
Alvaro Augusto Junqueira
Junior
Flávio Dalto
Pablo Samueli
20/07
Ana Beatriz Campeone
Colombari
Jorge Ciuffi Júnior
Gabriel Campos Wendich
Isabela Regina Buzetto Almeida
Marta Sonia da Rocha

Pedro Florio
21/07
Karila Tavares Nora Gagliardi
22/07
Nathalia de Sousa Faria
Maria Rafaela Nader Sandoval
Rosa
23/07
José Arnaldo Sousa Pires
24/07
Leticia Santana Fernandes
25/07
Auricelia Moura
João Marcos de Aguiar
Guadagnucci
Rose Esther Ferreira Santos
Rodrigo Albertin
26/07
Fabrício Magalhães
Malba Tahan Paes de Almeida
Mariza Christina Bergamasco
de A. Barros
Guilherme Henrique Gaia
Wiezel
28/07
Iara Augusta Orsi
Rita Maria Ferreira Caixe
Rafael Luiz Lunardello
29/07
Ângela Pimenta Camargo
Pedro Peleggi Vinha
Juliana Marques Brassarola
Luis Fernando Lacerda
Rafael Henrique Nunes
Rondon
Tânia Eustaquia de
Oliveira Melo
30/07
Leticia Catami Marin Faria
Luciana Corona dos Santos
31/07
Marco Aurélio Barbosa de
Souza Pardinho
Raquel Machado Terra
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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
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