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Face harmoniosa,
contornos delineados,
efeito blush.
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Muito bom o retorno
dos eventos presenciais,
poder trocar energia com os
colegas e ampliar conheci-
mento. Em sua 13a edição, o
Congresso Internacional de
Reabilitação Oral, Perio-
dontia e Implantodontia
oferece essa oportunidade
de acompanhar presencial-
mente e, se for de fora e
preferir, online 100% free
para sócios APCD.

O CROPI será no 18 e 19 de agosto
no Wyndham Garden Ribeirão Preto
Convention, na Av. Wladimir Meirel-
les Ferreira, 856, em Ribeirão Preto.
Sem limites de vagas, o pacote onli-
ne permite acesso a todas as pales-
tras do palco 360o, sendo possível du-
rante sete dias, após o  evento, rever
as palestras, quando e onde quiser.

Os associados APCD podem utili-
zar o cupom de desconto (20%) para
participação presencial e free para o
formato online, bastando para isso
acessar o site do evento e se inscre-
ver: www.cropi.com.br

Regis Peporini
Presidente da APCD-RP

 CROPI 2022, IMPERDÍVEL!
A parte científica

será composta pelas
palestras no palco
3600,  com mais de
30 experts em
Odontologia Digital,
a feira  tecnológica
e 13 Hands Ons.
Abordagens nas
áreas  de  Harmoiza-
ção Orofacial, Cirur-
gia Virtual Guiada,
Estética, Resinas,

Enxertia, Perio Implante, Biomateri-
ais e até Gestão de Carreira. Estarão
presentes indústrias e revendedores
expressivos no mercado, inclusive,
empresas internacionais. A exposição
estará aberta a visitação de toda co-
munidade odontológica, onde serão
oferecidos brindes aos visitantes.

 O   CROPI 360o ALTA PERFORMANCE
NA ERA DIGITAL vai levá-lo a desvendar
todos os segredos do fluxo digital na
Odontologia, portanto, é imperdível.

Se atualizem!  Participem!
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BICHECTOMIA
As bochechas proeminentes são frequentes

nas crianças, acabam auxiliando o bebê na suc-
ção, durante a amamentação, depois com o pas-
sar dos anos acabam diminuindo. Porém, mui-
tos adultos não perdem esse volume na face,
podendo causar mordidas involuntárias na par-
te interna das bochechas, provocando aftas
constantes machucados e até sangramentos.

Para esses casos é indicado fazer a Bichecto-
mia, procedimento cirúrgico estético-funcional,
cujo principal objetivo é reduzir o tamanho das
bochechas. Retira-se as bolas de Bichat, tecido
gorduroso localizado abaixo das maçãs do rosto.

“A maioria das pessoas acredita que a bichec-
tomia tem apenas finalidade estética. Contudo,
sua principal indicação é funcional para elimi-
nar trauma crônico em pacientes com morde-
dura de bochechas frequentes e linha Alba, que
aumenta o corredor bucal. Quanto a estética
torna a face harmoniosa com contornos deline-
ados, nos homens deixando a mandíbula defini-
da e nas mulheres dando o efeito blush, sensu-
al”, frisa  a profa  Nicole Bettiol.

Profa. Nicole Barbosa Bettiol é Graduada pela

Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto na
Universidade de São Paulo - FORP./USP. Douto-
randa  e mestra em Ciências da saúde pela FORP.
USP .Especialista em harmonização orofacial pela
Faculdade Sete Lagoas em Harmonização Orofa-
cial, curso credenciado pelo MEC e CFO.

Segundo a especialista, as gorduras da Bola
de Bichat são as últimas a serem consumidas pelo
organismo, só diminui se o próprio indivíduo já
queimou praticamente todas as outras, o que é
muito difícil acontecer.

Destaca ainda, alguns estudos apontam que
a bola de bichat pouco se altera com a idade,
mas sempre é preciso ter o cuidado para não ti-
rar em excesso na cirurgia.

Os cirurgiões-dentistas que realizam a Bichec-
tomia são:  bucomaxilofacial ou especialista em
harmonização orofacial e a cirurgia ocorre em
consultório, com anestesia local.

“Independentemente da especialidade do ci-
rurgião,  é  fundamental escolher profissional
qualificado para isso, visto que a cirurgia envol-
ve riscos, apesar de ser simples”, orienta a profa.
Nicole Bettiol.

As indicações da Odontologia e os resultados estéticos
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Periodicamente a EAP da APCD Ribeirão Preto promove
cursos de Imersão de Bichectomia.  Foi no final de um deles
que a prof. Nicole Bettiol, fez a cirurgia de Bichectomia, com
o mestre em endodontia Artur Rocha Martini, um dos partici-
pantes do curso. “Minha motivação foi por estética mesmo, o
pós operatório foi tranquilo, adorei o resultado, realmente fez
a diferença, suavizou a minha expressão facial”, revelou Dra
Nicole Bettiol, acrescentando   “Hoje a posologia medicamen-
tosa mudou e os inchaços mais controlados”.

Segundo Dr.Artur Martini o curso é excelente, mostra a
técnica com clareza, demonstrando os cuidados necessários
para evitar complicações. “É uma cirurgia simples, entretan-
to, deve ser feita por profissional qualificado”, alerta Martini.

A Bichectomia faz parte de um dos módulos do programa
desenvolvido no curso de Especialização em Harmonização Oro
Facial da  EAP Dr. Raphael Baldacci da APCD-RP.

 Cuidando de si mesma:
Nicole Bettiol fez Bichectomia

É uma cirur-
gia simples,

entretanto, deve ser
feita por profissi-
onal qualificado

Artur  Martini

Adorei o resul-
tado, realmen-

te fez a diferença, su-
avizou a minha ex-
pressão facial

Nicole Bettiol
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ESPECIALIZAÇÃO EM ENDODONTIA
Alunos da 5a turma iniciam atividades clínicas

“Atuo na cidade de Taiúva e Taiaçu em Consultório próprio. Sou
associado da APCD desde que me formei. Decidi fazer a especializa-
ção em Endodontia devido a demanda de casos de maior complexida-
de, comuns no dia a dia do consultório.

Após a pandemia aumentou a procura deste tratamento, muitos
por medo de fazer o tratamento preventivo em período de alta inci-
dência e outros pela falta de recurso.

Escolhi o Curso de Especialização em Endodontia da APCD Ribei-
rão Preto pela excelência dos professores e por me sentir muito feliz
em trabalhar nesta regional, onde já fiz outros cursos. Todos, profes-
sores e funcionários, estão sempre prontos para nos atender, da me-
lhor maneira e isto faz a diferença! Os professores atuam sempre
com técnicas modernas e atuais, facilitando muito o nosso aprendiza-
do e a execução dos casos. O curso está superando as e minhas expec-
tativas.

Todos os cursos que fiz na APCD-RP sempre foram excelentes, in-
dependente da área.  Já fiz vários cursos também em outras cidades,
mas volto a repetir, lugar aonde todos estão sempre prontos, com
boa vontade e disposição a nos atender e ajudar, no que for necessá-
rio, como na EAP da APCD Ribeirão é difícil encontrar. "

Carlos Augusto Baggio Esteves, 55 anos , de Taiuva/SP.
Graduado pela Universidade de Marília em 1990

Todos, na APCD Ribeirão, estão sempre  prontos para nos
atender da melhor maneira e isto faz a diferença!

Devido ao alto nível de aprendizado, o curso Especi-
alização em Endodontia da EAP Dr. Raphael Baldacci da
APCD Ribeirão Preto é referenciado pelos ex-alunos,
hoje especialistas, sempre o indicando para os colegas
interessados. Os professores, mestres e doutores pos-
suem vasta experiência acadêmica e clínica. Com fre-
quência mensal, as quartas, quintas e sextas feiras, o
curso tem duração de 24 meses.  Lançado em 2012, o
curso em sua quinta edição está sendo desenvolvido.

De acordo com Dr. José Antônio Brufato Ferraz - co-
ordenador dos cursos de Endodontia da APCD-RP, o
curso de especialização apresenta as inovações que
facilitam as rotinas clínicas no tocante às terapias, equi-
pamentos, materiais e instrumentais.

 Segundo Brufato Ferraz, a equipe com expressiva
experiência clínica se mantém atualizada para levar aos
alunos os últimos avanços da especialidade.

“Toda essa evolução tem sido acompanhada e vi-
venciada no curso.”, Salienta o professor.

“Todos os cursos que fiz
na APCD-RP sempre

 foram excelentes,
independente da área.”
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ESPECIALIZAÇÃO NA APCD-RP
Cursos de Harmonização Orofacial e Ortodontia
novas turmas programadas para início de 2023

Os cursos tem
evoluído nor-

malmente, incorpo-
rando novos conheci-
mentos e tecnologia,
com foco na resolu-
ção dos casos mais
avançados

 Dr. Regis Peporini

Informe-se! Acesse: www.apcdrp.com.br

A de Aperfeiçoamento Profissional, EAP Dr.
Raphael Baldacci da APCD-Ribeirão Preto pros-
segue com os Cursos de Especialização. Desen-
volvendo o programa proposto as turmas de
Endodontia, Harmonização Orofacial, Implan-
todontia e Ortodontia.

“Os cursos tem evoluído normalmente, in-
corporando novos conhecimentos e tecnolo-
gia, com foco na resolução dos casos mais avan-
çados”, frisa Dr. Regis Peporini- presidente da
APCD-RP.

Está programado o início de mais uma edição
em 2023, para as novas turmas das especializa-
ções em Harmonização Orofacial e Ortodontia.
Os demais de Endodontia e Implantodontia, so-
mente em 2024.  Se um desses cursos estiver
dentro de seus objetivos, ligue para a secretaria da Regional e faça parte da
lista de espera para, quando abertura de inscrição, ser contado e efetivar sua adesão. As vagas são limitadas.

Todas as informações sobre os ministradores, o conteúdo programático e duração, calendário de realização e
investimento no portal da regional.
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Ser pai: emoções e desafios!
Depoimento de Fábio Henrique Pasqualin

Foi uma emoção muito grande acompanhar a gestação da minha esposa Evelin Rodrigues Amadeu
Pasqualin , ver a barriga crescer e ver que meus filhos estavam crescendo e se desenvolvendo saudavel-
mente e, com certeza, a maior alegria da minha vida foi ver meu coração saindo do meu corpo.  Hoje a
Manuela Amadeu Pasqualin tem 7 anos e Henrique Amadeu Pasqualin, 2 anos.  Com o nascimento do
Henrique as emoções foram as mesmas sentidas ao receber a Manuela, a única coisa que mudou foi o
nervosismo, estava mais tranquilo. Aprender a ser pai é extremamente desafiador, a gente não sabe
fazer nada, não sabe pegar, não sabe cuidar.  Mas Deus é maravilhoso, quando nasce um filho, nasce um
pai junto, e esse instinto, faz com que consigamos fazer tudo.

A responsabilidade aumenta com uma e agora com duas bocas para sustentar, por isso estou me
dedicando mais ao trabalho,  correndo atrás de mais clientes. Mas, sempre busquei qualidade de vida e
sempre tive hora para entrar e para sair do consultório, para  estar com a família e  poder ajudar a
minha esposa com as crianças e também para curtir cada momento ao lado delas. Acompanhar o cresci-
mento é emocionante!  Um sentimento de conquista, cada passo, cada palavra, parece que é você que
está conquistando tudo isso.

É muito bom se reconhecer nos filhos e um filho é diferente do outro, a Manu é minha fisionomia, mas
com o gênio da minha esposa, já o Henrique, tem a fisionomia da mãe, com o meu gênio.

Meus pais sempre me ensinaram o que é certo e o que é errado, e sempre quando eu e meus irmãos
fazíamos algo de errado, sabíamos que se nossos pais descobrissem ficariam muito decepcionados, isso
fazia, com que nas próximas vezes, não cometêssemos os mesmos erros, ou pelo menos tentávamos.
Espero poder passar isso para os meus filhos.

Me sinto feliz por ser pai, sempre fez parte do meu projeto de vida, os conceitos mudam quando nos
tornamos pai, passamos a ser referência, então, procuro me policiar para dar  sempre o melhor exemplo.

Aprender a ser pai
é extremamente desafi-
ador, a gente não sabe
fazer nada, não sabe
pegar, não sabe cuidar.
Mas Deus é maravilho-
so, quando nasce um fi-
lho, nasce um pai jun-
to, e esse instinto, faz
com que consigamos fa-
zer tudo.

Fábio Henrique Pasqualin -  Endodontista e implantodontista
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Estruturada para oferecer um
atendimento de excelência aos pro-
fissionais de saúde, hoje o Sicoob
Credimogiana conta com 10 mil as-
sociados, entre eles muitos são pro-
fissionais da área de odontologia. A
cooperativa Credimogiana com ma-
triz em Franca (matriz), além da
agência de Ribeirão Preto, possui
outras em várias cidades da região.

 De acordo com Mariana Del Arco
Maschi - gerente de agência Sicoob
Credimogiana, são diversos produ-
tos e serviços oferecidos aos coo-
perados, como Linhas de crédito
com condições especiais, cartões,
seguros, Sipag, consórcios, investi-
mentos, cartões benefícios, consig-
nado, emissão de boletos, TAG Si-
coob, entre outros.

Conheça os diferenciais para associados APCD
Para os associados das APCDs

desconto de até 10% nas taxas de
juros em todas as linhas de crédito
e carência de até 60 dias, além de
um espaço exclusivo para atendi-
mento dos profissionais da área da
saúde.

“O atendimento é personalizado,
para isso contamos com uma estru-
tura pensada exclusivamente nos
profissionais da área da saúde, com
colaboradores treinados e capacita-
dos para desenvolver soluções que
atendam às suas necessidades”, sa-
lienta Mariana.

Segundo ela, a pandemia afas-
tou fisicamente os cooperados, po-
rém estimulou avanços com diver-
sas estratégias criadas para manter
a proximidade e ser solução de pro-

blemas como contato direto no
WhatsApp do gerente e o canal de
atendimento aberto através da
agência virtual (CredVírtua), onde o
cooperado tem o mesmo atendi-
mento humano da agência, porém
sem precisar ir até ela.

Fale com a Credimogiana e saiba mais  pelo (16) 4000-1630 (WhatsApp)

Agência Ribeirão - Av. Independência, 1379 - Jardim Sumaré, Ribeirão Preto
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Presidente do CROSP alerta a população sobre a importância
dos cuidados com a saúde da boca

A IMPORTÂNCIA DA VISITA AO DENTISTA

Para reforçar a importância de
consultas regulares com os cirurgi-
ões-dentistas e, assim, manter a
saúde bucal, o Conselho Regional
de Odontologia de São Paulo
(CROSP) iniciou uma campanha no
primeiro semestre de 2022, que se
estenderá por todo o ano, chamada
“Saúde tá no corpo. Saúde tá no cui-
dado. Saúde tá na boca”. O objetivo
é alertar a população sobre o quan-
to a saúde da boca pode influenciar
na saúde do corpo.

De acordo com o presidente do
CROSP, Dr. Braz Antunes  Mattos
Neto, uma parte da população faz
consultas regulares, mas ainda tem
uma outra parte que não tem aces-
so aos serviços odontológicos. “Uma
parte da população brasileira tem
sim a preocupação em se consultar
preventivamente com o cirurgião-
dentista. Porém, existe outra gran-
de parte que ainda está por desper-
tar para a saúde bucal. Há, ainda,
aqueles que não têm acesso, ou têm
acesso com muitas dificuldades”.

Segundo pesquisa divulgada em
2020 pelo Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE), em par-
ceria com o Ministério da Saúde,
pouco menos da metade da popu-
lação do Brasil (49%) vai a consultas
regulares com os cirurgiões-dentis-
tas.

Dr. Braz Antunes destaca que a
classe Odontológica tem o compro-

misso de fazer rotineiramente cam-
panhas de orientação e conscienti-
zação para alertar a população so-
bre a importância das consultas
odontológicas regularmente. Ele
acredita que essa realidade tende a
melhorar, já que esse é um traba-
lho continuo. “A saúde precisar ser
vista como um todo”.

O presidente do Conselho com-
pleta dizendo que instituições como
o CROSP e o Conselho Federal de
Odontologia (CFO) são fundamen-
tais para o desenvolvimento desse
trabalho de conscientização da im-
portância da saúde da boca.

“Quando não se faz a prevenção
através de consultas odontológicas
regulares, seguindo as orientações
do profissional, a saúde bucal pode
ser bastante comprometida”, reite-
ra o presidente.

Não passar pelo cirurgião-den-
tista com frequência e não cuidar
corretamente da higiene bucal são
os principais motivos para o com-
prometimento da saúde da boca.
“Quando falamos em higiene bucal,
é fundamental que os pacientes se-
jam orientados por nós, cirurgiões-
dentistas, sobre como realizar a es-
covação com creme dental, usar o
fio dental e fazer bochechos com
enxaguante bucal, entre outros
acessórios, que protegem contra as
doenças gengivais e periodontais”,
reforça o presidente do CROSP.

Além disso, ele alerta para as
principais consequências de a pes-
soa não fazer consultas regulares
com o cirurgião-dentista: o risco de
câncer bucal e endocardite bacteri-
ana. O abuso de tabaco e o consu-
mo excessivo de álcool estão rela-
cionados como as principais causas
desse câncer.

“É importante ficar atento a le-
sões bucais que permaneçam por

mais de 10 dias, como machucados
ou cortes que demoram a cicatrizar.
Nesses casos, é essencial marcar
consulta com o cirurgião-dentista o
mais breve possível”, recomenda Dr.
Braz Antunes.

Para se ter uma ideia, 1.492 pes-
soas morreram vítimas da doença no
Estado de São Paulo em 2020, sen-
do 1.172 homens e 320 mulheres.
Aliás, São Paulo é o estado com mais
mortes em relação ao câncer de
boca, segundo dados do Instituto
Nacional de Câncer (INCA).

Por isso, a prevenção em Odon-
tologia é crucial, pois conserva a
saúde bucal e previne e diagnostica
patologias orais. “Isso torna a con-
sulta com o cirurgião-dentista es-
sencial, já que as enfermidades que
acometem a boca podem causar
complicações graves e precisam ser
tratadas com seriedade”.

 
CROSP

Conselho Regional de Odontologia
de São Paulo (CROSP)

www.crosp.com.br

“Quando não se faz
a prevenção através

de consultas
odontológicas

regulares, seguindo
as orientações do

profissional, a saúde
bucal pode ser

bastante
comprometida”

Dr. Braz Antunes
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Curso de Reabilitação oral
Montando nova turma. Teórico, clínico e Laboratorial.

Duração 10 meses. Quinzenal: aos sábados

Reserve sua vaga: ligue (16) 3630 0711

Para manter os dentes saudáveis ou repor ele-
mentos ausentes e assim assegurar mais qualidade
de vida para o paciente ao restabelecer a função e
a estética a Reabilitação Oral utiliza um conjunto
de técnicas e tratamentos.  Para preparar e atuali-
zar essas técnicas e formas tratamentos a APCD
Ribeirão Preto promove o Curso de Reabilitação Oral.

Teórico, clínico e laboratorial, com duração de
10 meses, o curso é realizado quinzenalmente aos
sábados, das 8h às 12 h e das 14 às 18h.

O curso é ministrado pelo Prof. Gustavo Noguei-
ra (coordenador) e sua equipe composta as Profas.
Dras. Suleima do Vale Alves e Profa. Lívia Fiorin, Ju-
liana Barchelli Pinheiro e Bruna Honório Tonin.

De acordo com o prof. Gustavo Palma, para fazer
a diferença ao reabilitar o paciente é preciso Plane-
jar! Esse é o nosso objetivo principal no curso de
reabilitação oral, fazer o cirurgião-dentista elaborar
o plano de tratamento pensando no exame radio-
gráfico, clínico e espaço protético, individualizando
nas mais variadas características da oclusão de cada
paciente, podendo mudar a indicação de um deter-
minado tratamento reabilitador. 

“O Curso de Reabilitação Oral é um curso abran-
gente na sua parte  teórica voltado para a aplica-
bilidade clínica baseado principalmente no plane-
jamento. A equipe é formada por professores que
vivenciam a realidade do dia a dia do cirurgião-
dentista e isso promove uma convergência de ob-
jetivos professores-alunos. O programa envolve
parte clínica alternada com a teórica desde o prin-
cípio gerando uma maior possibilidade de absor-
ção desses conteúdos tão complexos que envol-
vem a reabilitação oral”, adianta Palma.

As aulas teóricas trazem casos clínicos e assun-
tos relevantes afins para discussão. Já na clínica,
os atendimentos são realizados de forma individual
e a equipe direciona os casos de acordo com os in-
teresses de cada aluno, buscando dar oportunidade
de todos realizarem próteses fixas, próteses parci-
ais removíveis e próteses total.

“O Curso de Reabilitação Oral é um cur-
so abrangente na sua parte  teórica vol-
tado para a aplicabilidade clínica basea-
do principalmente no planejamento. A
equipe é formada por professores que vi-
venciam a realidade do dia a dia do cirur-
gião-dentista e isso promove uma conver-
gência de objetivos professores-alunos.”
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“Meu nome é Ricardo Guimarães Ferreira , sou
natural da cidade de Franca e graduado pela Faculdade

de Odontologia de Ribeirão Preto - FORP/USP. Atual-
mente atuo aqui na cidade de Ribeirão Preto. Através

da minha afinidade com a área de Prótese Dentária,
com o programa do curso (divulgado através do Insta-

gram do mesmo) e por indicações de terceiros, realizei
a escolha por este Curso de Reabilitação Oral, da EAP

da APCD-Ribeirão Preto.
O curso de Reabilitação Oral em si me forneceu

muitos conhecimentos teóricos e práticos e realmente
houve uma boa aplicabilidade clínica dos conteúdos

advindos da teoria. No quesito de conhecer o passo-a-
passo/protocolo dos procedimentos, tornou-se clara a

conduta na prática clínica, sanando dúvidas sobre os
casos e ensinando sobre como proceder com segurança
cada caso. Agradeço pela paciência de cada professor e

também pela disponibilidade em nos transmitir seus
conhecimentos clínicos e teóricos para com o trata-

mento dos nossos pacientes. Muito obrigado."

Ricardo Guimarães Ferreira, de Franca,
 atua em  Ribeirão Preto.

CDs satisfeitos com o aprendizado

"O programa completo do Curso de Reabilitação Oral e
o interesse por essa área da Odontologia me motivaram
a fazer o Curso de Reabilitação Oral. Sou Bruna Martins
Beretta, sou  natural de Cassilândia MS e atualmente resido
e atuo em Barretos/SP,  graduada  em Odontologia pela
FORP/USP.  Foi consultando o site da APCD Ribeirão Preto
procurando por cursos de aperfeiçoamento que encontrei
o curso de Reabilitação Oral, com um programa que con-
templa basicamente todos os procedimentos dessa área de
atuação.
O curso é uma excelente opção para recém formados
interessados nesta área, oferece prática clínica e, com
certeza, é indicado para profissionais formados há mais
tempo se atualizarem sobre os novos materiais e protoco-
los.  O curso de Reabilitação Oral proporciona um amplo
conhecimento sobre os diferentes tipos de reabilitação,
os materiais a serem utilizados e as indicações corretas para
cada caso.  Os professores são incríveis, dispostos e atencio-
sos, oferecem apoio durante e fora do horário do curso
discutimos casos de reabilitação oral que aparecem em
nossa prática clínica. São professores com excelente didáti-
ca, muito conhecimento e experiência clínica".

  Bruna Martins Beretta, natural de  Cassilândia
Atualmente reside e atua em Barretos.
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Ribeirão Preto
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Cursos de Aperfeiçoamento
CURSOS CLÍNICOS  E CIRÚRGICOS

CIRURGIA BUCOMAXILO
FACIAL:

Teórico-Cirúrgico
Ministradores: Prof. Dr. Jorge Liporaci
Jr e equipe. Duração: 100 hs aulas. Quin-
zenalmente, ás segundas-feiras. Horá-
rio: das 17:30 às 22:30 h.

NOVA TURMA: 2023

CIRURGIA ORAL E
ANESTESIOLOGIA

Teórico, Laboratorial e Clínico
Ministrador: Prof. Dr. José Antonio Sa-
adi Salomão e equipe. Duração: 10
meses  Realização:  Semanalmente, às
quintas - feiras.  Horário: 18 às 22horas.

NOVA TURMA: 2023

CAPACITAÇÃO EM IMPLAN-
TES OSSEOINTEGRÁVEIS

Teórico e cirúrgico
Ministradores:  Prof. Dr. Rafael Silvei-
ra Faeda e equipe. Duração: 10 me-
ses: Quinzenalmente, às sextas-feiras.
Horário: 8 às 14 hs

       NOVA TURMA: 2023

HABILITAÇÃO EM SEDA-
ÇÃO INALATÓRIA COM ÓXI-
DO NITROSO E OXIGÊNIO

Teórico, Clínico e Laboratorial
ministradores: Prof. Prof. Dr. Ricardo
de Toledo Cesco e  Professora Convi-
dada Profa. Dra. Carolina Paes Tor-
res Mantovani.  Duração: 4 módulos,
5 meses. Periodicidade: mensal-
quinta, sexta e  sábado.

IMERSÃO - CIRURGIA EM
ODONTOPEDIATRIA

Teórico, praticante  e  Demonstrativo
 Ministradores: Prof. Dr. Marcelo Ro-
drigues Azenha (coordenador) e pro-
fs convidados: Dra Maria Cristina
Borsato e Dra, carolina Paes Torres
Mantovan. i   Duração: 10 hs. Sexta e
sábado.

MONTANDO TURMA

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
 ÊNFASE EM ROTATÓRIOS

Teorico - clínico
Ministradores: Prof. Dr. José Antonio
Brufato Ferraz e Prof. Artur Rocha
Martini (prof. convidado). Duração:
5 Meses. Realização:  semanalmente,
nàs 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. Du-
ração: 30 meses. Realização:  mensal-
mente, às segundas  e terças. Horário : 8
às 17h30.

MONTANDO TURMA

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. Ministrado-
res: Profa. Dra. Suleima do Vale Alves
e Profa. Lívia Fiorin, Juliana Barche-
lli Pinheiro e Bruna Honório Tonin.
Duração: 10 meses.Realização: quin-
zenal aos sábados, das 8h às 12 h e

das 14 às 18h.
NOVA TURMA: OUTUBRO 2022

Gustavo Nogueira

Suleima Alves

Brufato Ferraz

Bruna Tonin Juliana  Barchelli

Mauricio  Provinciati Ronaldo Oliveira

Graciela Mazzei

José Antº Salomão

André Minto

Ricardo Sesco

Livia Fiorin

Artur Martini

Jorge Lipraci

Borin Neto

Ribeirão Preto - Av. do Café 1080. Vila Amelia.
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ACUPUNTURA NO CONTROLE DOS SINAIS E
SINTOMAS DO BRUXISMO-RELATO DE CASO

C.D. LUCIANA PIMENTA NÓBREGA,  PROFA. DRA. MARIA CRISTINA BORSATO
Trabalho de Conclusão de Curso - Curso de Especialização em Acupuntura da

Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto (FORP-USP/FUNORP)

O bruxismo é um hábito para funcional que consiste
em ranger e apertar os dentes, envolvendo
movimentos rítmicos, semelhantes aos da mastigação,
que causam fadiga muscular e dor. As dores orofaciais,
desgaste das estruturas dentárias, perda óssea
horizontal e fraturas reincidentes de restaurações,
além de distúrbios de sono, relacionados ao bruxismo,
sempre foram causa de preocupação na Odontologia.
Assim, é constante a busca por novos métodos
terapêuticos além dos convencionais, dentre eles a
acupuntura.

A Acupuntura é uma prática integrativa e
complementar reconhecida como especialidade
odontológica pelo Conselho Federal de Odontologia
em 2015, é considerado como um método eficaz de
tratamento, prevenção e manutenção da saúde do
paciente. Esta técnica milenar não tem o intuito de
substituir procedimentos convencionais, mas
complementar, integrando e auxiliando para um
melhor resultado de tratamento. Os mecanismos de
ação, estudados dentro de bases científicas sólidas e
validadas, demonstram a liberação de mediadores
químicos que potencializam a ação analgésica, agindo
nas dores faciais, como relaxante muscular, nos
distúrbios relacionados a articulação
temporomandibular (ATM), cefaleias tensionais e
estados de hiper ansiedade (Sampaio, 2017). Esta
terapia busca a harmonia entre o corpo e a mente por
meio da estimulação de canais de energia, os
meridianos, que percorrem todo o corpo, conectando
órgãos e vísceras por onde corre a energia corporal
denominada ‘QI’.  Quando há algum distúrbio na
energia nestes meridianos, surgem as doenças.

Com a aplicação da técnica de acupuntura há uma
liberação endógena de diversos mediadores químicos
como os opioides, acetilcolina e cortisona,
influenciando no controle do bruxismo, além do
controle energético nos meridianos. Desta forma, essa
terapia representa uma possibilidade terapêutica no
tratamento da dor facial crônica e miofascial,
possibilitando o controle dos demais sinais e sintomas
provenientes do bruxismo, proporcionando uma
melhor qualidade de vida aos pacientes.

Assim, o objetivo desse trabalho foi realizar um
relato de caso com base nos critérios de diagnóstico da
medicina tradicional chinesa (MTC) com ênfase nos
mecanismos pelos quais a acupuntura pode se mostrar
eficaz na analgesia e controle dos sinais e sintomas de

pacientes com bruxismo.

Relato do Caso
A paciente LC, sexo feminino, com 50 anos de idade

compareceu à primeira consulta apresentando sinais
de bruxismo clássico com apertamento dental diurno
e noturno, detectado tanto em relatos clínicos como
através do aplicativo “Desencoste os dentes” (Live
Ideas Ltda- saúde e fitness), monitorados por 5 dias
consecutivos imediatamente anteriores ao início do
tratamento com acupuntura e após a realização do
tratamento.

 O bruxismo da paciente foi evidenciado também
pelas fotos intraorais (Fig 1) onde observa-se desgastes
dentais acentuados, restaurações fraturadas, retrações
gengivais e desgastes cervicais. Além do diastema
entre os elementos 22 e 23 que se acentua
progressivamente (Fig. 1).

Após anamnese e diagnóstico baseados na Medicina
Tradicional Chinesa e nas evidências dos exames
clínicos, o tratamento instituído foi: 3 sessões de
acupuntura sistêmica semanais, durante 4 semanas.
Os Acupontos utilizados em todas as sessões foram:
BP4, Yntang, ID19, TA21 ,E6 ,E7 ,IG4 ,E36, VB34 ,B60 ,F3,
CS6 (Fig. 2).

Fig. 2 - Ponto IG4
utilizado para todos os
sinais e sinto-mas de
patologias da cabeça e
pescoço.Foi constata-
da a melhora do qua-
dro da paciente grada-
tivamente a partir da
terceira sessão, o que

CIENTÍFICA

Fig. 1 Fotos
intrabucais
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Fig. 3 – Gráfico app “Desencoste” 04-08-21 a 08-08-21

Os demais gráficos representam a evolução do tra-
tamento (Figs. 4,5,6) nos quais pode-se constatar a evi-

dente diminuição do apertamento dental.

Fig. 4 - Gráfico app “Desencoste” 09-08-21 a 18-08-21

Fig. 5- Gráfico app “Desencoste” 19-08-21 a 25-08-21

Fig. 6 - Gráfico app “Desencoste” 26-08-21 a 31-08-21

     Desta forma, pode-se verificar que a acupuntura
é uma técnica que representa uma possibilidade tera-
pêutica no tratamento da dor facial crônica e miofascial,
e possibilita o controle dos sinais e sintomas do
bruxismo, facilitando a reabilitação dental através da
dentística, a preservação dos tecidos periodontais (
gengiva , ligamento e ossos) a conservação das estru-
turas ósseas e articulares, além da possibilidade de
tratamento ortodôntico estético, proporcionando as-
sim, uma melhor qualidade de vida aos pacientes. As-
sim, o tratamento com acupuntura pode ser um im-
portante aliado no preparo inicial para reabilitações

orais extensas em pacientes portadores de bruxismo

pode ser confirmado pelos gráficos do aplicativo
“Desencoste os dentes”. (Figs. 3,4,5,6)
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MANEIRAS DE CUIDAR DA SAÚDE BUCAL
Limpar a língua ou usar enxaguantes pode ser limitado e temporário

Fonte: Dra. Cláudia Christianne Gobor

Cirurgiã Dentista especialista pelo MEC no tratamento da

Halitose. Ex-presidente e atual Diretora Executiva da

Associação Brasileira de Halitose. Website: https://

www.bomhalitocuritiba.com.br

“O Mau Hálito não
tem ´cura´... Mas te-
mos que conscienti-
zar a população de
que Halitose tem so-
lução, tem tratamen-
to, desde que o paci-
ente procure um pro-
fissional especialista
ou capacitado para di-
agnosticar as causas
corretamente”

Desde sempre ouvimos falar que
certas manias podem nos ajudar a
evitar problemas de saúde no futu-
ro. Quanto o assunto é saúde bucal,
muitas pessoas acreditam que pro-
dutos como enxaguantes e limpa-
dores de língua são 100% efetivos
na resolução de todos os problemas
relacionados à boca como a halito-
se, por exemplo.

Porém isso não é bem verdade,
por que então muitas pessoas que
utilizam desses meios para higiene
pessoal continuam precisando de
profissionais da odontologia?

Para a Dra. Cláudia Gobor, cirur-
giã dentista especializada pelo MEC
no tratamento da Halitose e ex-pre-
sidente e atual Diretora Executiva
da Associação Brasileira de Halito-
se, “tratar alterações do hálito com
foco em limpar a língua ou em usar
enxaguantes é como enxugar gelo:
tem efeito limitado e temporário. É
paliativo. Cansa, machuca a língua e
deixa os pacientes inseguros.”.

Ela explica como deve ser feito o
tratamento efetivo: “Para um trata-
mento efetivo, precisamos atuar na
raiz do problema, ou seja, nas cau-
sas que fazem com que a pessoa
tenha formação de saburra lingual

de forma rápida ou volumosa.” A
doutora compara o tratamento do
hálito com um exemplo muito sim-
ples que aprendeu com a vó que era
amante de jardinagem. “... Me en-
sinou que só controlamos ervas da-
ninhas se a arrancamos pela raiz. Por
que com o hálito seria diferente?”

Logo, se o diagnóstico e princi-
palmente o tratamento forem fei-
tos da maneira correta, os proble-
mas serão pelo menos controlados
e ajudará a prolongar a qualidade
de vida do indivíduo.

A Dra. Cláudia ainda reforça – “O
Mau Hálito não tem´cura´... Mas temos

que conscienti-
zar a população
de que Halito-
se tem solu-
ção, temtrata-
mento, desde
que o pacien-

te procure um profissional especi-
alista ou capacitado para diagnos-
ticar as causas corretamente”

ORIENTE DEU PACIENTE
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LIVRO REÚNE EXERCÍCIOS MENTAIS
Combatem o envelhecimento do cérebro

Obra estimula as habilidades cognitivas e contribui para a melhoria
da qualidade de vida em qualquer idade

nitiva, ou aleatória, com objetivo
de divertir e gerar estímulos diári-
os a partir dos desafios propostos.

Comumente relacionado aos
indivíduos de maior idade, o en-
velhecimento da mente se torna
mais acelerado a partir dos 30 anos.
As consequências desta condição
são percebidas em todas as faixas
etárias quando o cérebro não é es-
timulado regularmente. Por isso,
a prática de atividades que desen-
volvem as habilidades cognitivas
deve entrar na rotina de quem de-
seja atenuar os efeitos da perda
gradual de massa cerebral e da re-
dução do desempenho neural.

Cérebro Ativo - Volume III ofe-
rece aos leitores o que há de me-
lhor quando o assunto é ginástica
cerebral. Além de contribuírem
para o aprimoramento das capaci-
dades mentais, as dinâmicas desta
obra favorecem o bem-estar emo-

Lapsos de memória, dificuldade
de concentração, raciocínio lento e
desatenção são alguns dos sintomas
mais comuns do envelhecimento
cerebral, processo natural que afe-
ta todas as pessoas em algum mo-
mento da vida. A boa notícia é que,
assim como o corpo, a mente pode
ser exercitada para ganhar vigor e
agilidade. O terceiro volume da sé-
rie Cérebro Ativo, lançamento da
Matrix Editora organizado pelos
neurocoachs Mauricio Bechelli e
Fabrizio Bechelli, reúne atividades
práticas com este objetivo.

Elaborados pelos especialistas,
sob a supervisão de uma equipe
multidisciplinar composta por psi-
cólogos, neuropsicólogos, neuroco-
achs e pedagogos, os exercícios des-
ta obra possuem diferentes graus
de dificuldades e podem ser reali-
zados de forma sequencial, para
acompanhamento da evolução cog-

cional ao redu-
zir os níveis de
estresse e an-
siedade e ele-
var a sensação
de autoconfi-
ança, motiva-
ção, lucidez,
êxito pessoal
e independên-
cia.

Ficha Técnica
Livro: Cérebro Ativo - Volume III
Páginas: 123
Autores: M. & F. Bechelli
Mauricio Bechelli é neurocoach e ad-
ministrador. Atua com treino, estimu-
lação e reabilitação cognitiva de pes-
soas de todas as idades.
Fabrizio Bechelli é graduando em psi-
cologia, neurocoach e neurotrainer.
Atua com treino e estimulação cogni-
tiva
Editora: Matrix Editora
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PLANEJAR AMBIENTES DE TRATAMENTO DE SAÚDE (PARTE II)

Na edição de junho da Revista
APCD-RP, foi publicada Parte I de uma
série de artigos sobre o tema ERGO-
NOMIA E BIOSSEGURANÇA em am-
bientes de tratamento de saúde.
Damos sequência com ILUMINAÇÃO,
VENTILAÇÃO e CIRCULAÇÃO DE MA-
TERIAIS - desdobramento do tema
anterior - que requerem cuidados
bem específicos, preferencialmen-
te orientados por profissionais es-
pecializados.

Uma iluminação adequada pressupõe o aproveita-
mento máximo da luz natural e sua combinação com a
luz artificial e afeta a todos positivamente, no ambi-
ente de trabalho. Apenas alguns aspectos da boa ilu-
minação, em virtude da limitação do espaço, são abor-
dados aqui, mas não esgota esse assunto de vital im-
portância no planejamento dos ambientes de trata-
mento de saúde. Ao planejar sua clínica, o profissio-
nal de saúde deve aprofundar no tema, pesquisar e
contratar a consultoria de um especialista em ilumi-
nação para não cometer erros de projeto do seu am-
biente de trabalho, onde passará a maior parte de sua
atividade clínica e de sua vida.

Planejada e executada da forma correta, sob su-
pervisão competente, pode, tanto para profissionais
como pacientes, a iluminação prevenir estresse, mi-
nimizar tensão e dores de cabeça, cansaço geral e fa-
diga visual, favorecer e qualificar a produtividade,
tornar o ambiente de trabalho agradável e prazeroso,
causar relaxamento e bem-estar. Quando há exposi-
ção durante horas diárias, poderá haver melhoria da
saúde geral dos profissionais e redução de doenças
do trabalho, podendo influir até mesmo no aumento
do lucro da clínica.

A iluminação, por exemplo, da recepção ou sala de
espera é responsável quase sempre pela primeira
impressão que se tem da clínica. Obviamente associ-
ada às corretas cores do piso, paredes e teto e deco-
ração. Cores e iluminação têm ligação umbilical. Nes-
te local, a temperatura de cor da luz recomendada
gira entre 2500K e 3000K, para propiciar suavidade no
ambiente e conferir um aspecto aconchegante que
convida ao relaxamento.

A iluminação da sala de expurgo e esterilização
requer outros enfoques. É onde o aproveitamento má-
ximo de luz natural é fundamental. Ao lado da venti-
lação, a iluminação natural associada à artificial tem

 Waldomiro Peixoto - consultor técnico da Woson

Planta de Clínica Planejada

importância primordi-
al para um ambiente
mais asséptico, por fa-
vorecer a monitoria
de lavagem mecânica
e ultrassônica de ma-
teriais e a inspeção vi-
sual antes do empaco-
tamento para esterili-
zação. Luz e ventilação
têm tudo a ver com
controle de infecção.

Somente material absolutamente limpo é material
plenamente autoclavável. O especialista em ilumina-
ção, depois do estudo do ambiente de expurgo e es-
terilização, indicará a temperatura de cor (medida em
unidades Kelvin, K) e intensidade (medida em unida-
des de lux, lx) corretas. (*)

Em corredores amplos e de pé direito alto, as lu-
zes claras, neutras ou frias podem variar de 4000K a
8000K, para espalhar e transferir sensação de ambi-
ente limpo. Nestes locais, deve-se, quanto possível,
usar e abusar de luz natural que, associadas com luz
artificial e refletidas em paredes levemente de cor
pastel, o resultado é um sentimento de calma e tran-
quilidade. Ambiente bem iluminado e limpo resulta
em profissionais mais alertas, atentos, com mais dis-
posição e poder de concentração nas atividades.

Dentro do espaço clínico - centro de onde tudo sai
e para onde tudo converge - a iluminação correta é
crucial. O profissional precisa de acuidade e precisão
nos preparos, de fazer escolhas corretas de materiais
estéticos e outros procedimentos que exigem muito
da visão. Precisa de estar alerta, com boa performan-
ce, desempenho físico e mental, com risco mínimo ou
zero de erros e acidentes. Lembremos que, com o
passar dos anos, a visão sofre mudanças que minimi-
zam nossa capacidade, e com o odontólogo isso se
potencializa. Logo, o aproveitamento da luz natural e
sua combinação com a luz artificial é de vital impor-
tância para o exercício da profissão.

O foco de luz do refletor projetado sobre a cavida-
de oral tem uma especificidade diferente da luz so-
bre a área de trabalho. E ambas diferem da luz espa-
lhada no ambiente mais amplo. A iluminação correta
do ambiente cirúrgico tem relação direta com a pre-
venção da fadiga e cansaço da visão, com certeza um
dos pontos que requerem conhecimento e cuidado
de profissionais especializados.
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Os refletores odontológicos mais recomendados são
os que têm amplo espectro de regulagem da intensi-
dade, que pode variar de 3000 a 40000lx e temperatura
de cor de 5000K, equivalente à luz do meio-dia com o
sol de verão. Os espelhos do refletor devem ser micro-
facetados de forma a refletir na superfície iluminada
luz sem pontos de sombra. A luz mais recomendada na
atualidade é a de LED, com baixo índice de ofuscamen-
to. A intensidade na cavidade oral gira em torno de
5000lx, podendo variar ao máximo, a depender da ne-
cessidade momentânea do profissional. Sobre a área
de trabalho e paciente, recomenda-se entre 1000 e
1500lx. E sobre o ambiente, entre 500 e 800lx. Atenção, não
confundir intensidade de luz com temperatura de cor. (*)

Planta de Clínica com excelente
 planejamento de iluminação, ventilação

e circulação de materiais

A ventilação, associada à iluminação, completa a du-
pla fundamental para a criação de um ambiente mais
asséptico. Um ambiente com baixa ventilação e mal ilu-
minado contribui para a cultura de microrganismos e
potencializa os riscos de contaminação de ambientes e
pessoas. Quanto mais ventilado, melhor. Claro que há
momentos em que o ambiente fica fechado e climatiza-
do, principalmente em cidades de clima quente. Mas há
momentos em que poderá ser aberto e arejado ao máxi-
mo possível. Isto tem relação direta com o planejamen-
to da estrutura física do prédio. Estes riscos se potenci-
alizam nos espaços cirúrgicos e nas salas de expurgo e
esterilização onde os fluidos orgânicos estão muito pre-
sentes.

Para fechar, deve-se considerar, quando do planeja-
mento físico da clínica, a circulação mínima de materiais
contaminados do espaço cirúrgico à sala de expurgo e da
sala de expurgo-esterilização de volta ao espaço cirúrgi-
co para reuso do material esterilizado. Quanto menor a
distância circulada, menores os riscos de contaminação
e mais favorável o controle de infecção. Quanto menos
houver fluxo comum entre pessoas e material contami-
nado, menor é o risco de contaminação cruzada. Este é
um ponto essencial no planejamento espacial e físico
do prédio da clínica.

Lembramos que a consultoria de um experimentado
profissional em iluminação, em sintonia com o arquite-
to e o engenheiro da obra, é fundamental para o melhor

(*) A temperatura de cor é medida em Kelvin (K) entre 1.500K e 10.000K. Quanto mais próxima de 1.500K, mais quente ou
amarela vai ser a iluminação; quanto maior a temperatura em Kelvin, mais azulada. Para exemplificar, um dia claro de verão,
ao meio dia, tem cercaa de 5000K. E lux é a intensidade luminosa (iluminância) por m². O lux mede a quantidade de luz que
chega em uma superfície. No caso da sala clínica, a superfície em questão é a cavidade oral do paciente distando cerca de
70 cm da luz do refletor.

Imagem cedida por Martins Design e Arquitetura

projeto possível, sempre com foco nas pessoas - paci-
entes e, sobretudo, profissionais que passam horas
seguidas do dia em atividade. Cada centavo investido
retorna em forma de benefício ao longo da vida pro-
fissional do odontólogo e sua equipe. Do prazer de
trabalhar em ambiente saudável e acolhedor depen-
de a qualidade de vida de todos.

 Devemos ainda considerar as áreas de serviço, de
armazenagem e gestão de materiais, casa de máqui-
nas, infraestrutura hidráulica, elétrica e pneumática,
redes de ar comprimido e sucção etc. Mas, em outra
oportunidade. Na Parte III, o tema será sala de expur-
go e esterilização, ou central de materiais e esterili-
zação (CME) associados aos procedimentos operacio-
nais padrão (POP) preconizados pela RDC 15 da ANVI-
SA. Aguardem!

 Planejar  é preciso!
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Lucma Corretora de Seguros e investimentos oferece serviço
de consultoria especializada aos associados da APCD

NOVA CONVENIADA APCD-RP

Lucma Corretora de Seguros e Investimentos.
Sedes: Rua Antônio Alves 32-42. Bauru /SP. Rua Adolfo Lutz 459, Ribeirão Preto/SP.

Fone (16) 3325 9985.  (14) 99778-1612 - Johnatan

A Lucma Corretora de Seguros e
Investimentos, iniciou suas ativida-
des no mercado de Seguros em
2007, na cidade de Bauru, interior
de São Paulo, com foco inicial em
Seguros individuais de pessoas e
Previdência Privada.  A empresa
sob a liderança de Johnatan Quei-
roz, conta com profissionais alta-
mente capacitados e expandiu seus
serviços para demais ramos e pro-
dutos voltados para a estabilidade
profissional e familiar, oferecendo
assim soluções que atendem as ne-
cessidades dos clientes. Hoje pos-
suem diversos clientes/segurados
por todo Brasil.

Atualmente a Lucma oferece
consultoria em seguro empresarial
(funcionários e da empresa), segu-
ro vida individual, seguro de doen-

ças graves, seguro de DIT - diária de
incapacidade temporária, financia-
mento, plano de saúde, seguro re-
sidencial - casa e de automóvel e

previdência privada.
“Nós do Grupo Lucma prezamos

pela segurança e bem-estar duran-
te toda sua vida. Podemos, dentro
do perfil de cada cliente, traçar um
plano personalizado, dentro das
necessidades e expectativas especi-
ficas. Com essa proposta estamos
motivados a buscar as melhores so-
luções para você cirurgião-dentis-
ta”, adianta Johnatan Queiroz.

“Estamos há 15 anos no merca-
do, no ramo de seguros e Previdên-
cia Privada atuando com transpa-
rência e ética. Conte conosco para
definir os melhores caminhos para
um futuro tranquilo. Disponibiliza-
mos uma consultoria personalizada
com hora marcada, para analisar e
desenhar soluções em seguros e in-
vestimentos, de acordo com seu per-
fil de profissional cirurgião-dentis-
ta.”, salienta  o diretor da Lucma.

“Disponibilizamos uma
consultoria personali-
zada com hora marca-
da, para analisar e
desenhar soluções em
seguros e investimen-
tos, de acordo com seu
perfil de profissional
cirurgião-dentista”

Johnatan Queiroz
diretor da Lucma
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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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Na foto Artur e Regis com a gerente nacional: Alexandre Santos e a
gerente distrital: Andrea Dandi.

Muitos reencontros com amigos, colegas de profissão, parceiros e lideranças da classe

ACONTECEU NO 39O CIOSP

Radiologia Jardim -esteve presente no CIOSP.
Daphne, Dr. Luís Fernando e Dra. Patrícia Jardim es-
tiveram no evento.
"Estivemos presentes no 39º CIOSP buscando as últi-
mas novidades no mercado de odontologia para po-
der proporcionar sempre a melhor experiência para
os nossos dentistas e pacientes, com qualidade, rapi-
dez e consciência", salientou  Daphne Jardim.

Em visita a Feira Comercial Regis Peporini e Artur
Martini estiveram no estande de GSK. Foram recepcio-
nados pela representante regional Alexsandra Brasil.

 O foco da GSK no CIOSP foi divulgar o seu canal de
comunicação com conteúdos voltados para a
classe:https://www.gskhealthpartner.com/pt-br/regis-
tration/. Acesse e baixe o e-book sobre Hipersensibili-
dade Dentinária Cervical e outros conteúdos, material
muito rico em conhecimentos.

Interagir com as lideranças e autoridades da
Odontologia nas reuniões diversas, com a classe
parceiros na feira comercial faz parte da rotina do
Congresso Internacional de Odontologia de São
Paulo. A APCD-Ribeirão Preto, através de seu pre-
sidente Regis Peporini e do seu tesoureiro Artur
Martini, mais uma vez cumpriu seu papel, acom-
panhando de perto feitos e fatos no evento.

Na foto Artur, Regis e Wilson Chediek
- presidente da APCD Central.

Visita a GSK

Revendo lideranças,
e parceiros

Haydee - mais uma vez esteve presente no CIOSP,

demonstrando seus produtos, com preços proocionais
durante o congresso.   “Muito bom o retorno do even-
to presencial e poder rever clientes, amigos e parcei-
ros ”, pontuou Reinaldo Oliveira, da Haydee Ribeirão
Preto, na foto com os irmãos e representantes da in-
dústria Reginaldo e Nivaldo.
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VITRINE DA ODONTOLOGIA REGIONAL

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

 Para anunciar é só ligar (16) 99135 9540

Contato: jornalista@apcdrp.org.br

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

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

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

ALUGO SALA
NO CENTRO

Sala completa,por período ou sala
exclusiva, ótima localização, recepci-
onista das 7h30 às 8 horas. Internet,
telefonia e inffra estrutura.Vaga no
estacionamento. Área privativa para

alimentacão.
Contato: Dra Cátia Martini

(16) 99160 9590

ALUGO SALA NO
JARDIM SÃO LUIZ
Alugo sala com armarios

odontológiicos e ar condicionado,
andar térreo, baixo condomónuio

na av. Cesar Veregueiro, 540,
Jardim São Luiz.

Tratar com Dr. Max
16) 99722 8477

ALUGO CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO

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

Fone 16 3635 6320
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PESQUISA DE SATISFAÇÃO

SIS Consultoria pertence ao grupo SIS, com sede na cidade de Assis/SP. Há mais de 30 anos no mercados.
A SIS busca  promover o diferencial do seu negócio como ferramenta para o sucesso.

https://www.sisconsultoria.net/ ou pelo instagram @sis.consultoria.

Ferramenta poderosa para entender
a expectativa do cliente

Entender a necessidade do clien-
te e suas expectativas são dois pon-
tos primordiais para o crescimento
de qualquer atividade, principal-
mente quando se trata de prestação
de serviço. Afinal, é por meio deste
bom relacionamento que as empre-
sas conseguem expandir. Mas, se a
procura diminuir, é sinal de que algo
deve ser feito ou que devemos re-
pensar a estratégia adotada. Por esse
motivo, as pesquisas de satisfação
têm extrema importância, porque
com a adoção dessa ferramenta é
possível compreender melhor a ne-
cessidade do público-alvo, o que
leva a uma melhoria contínua de to-
dos os pontos de contato.

Para Éber Feltrim, especialista e
consultor de negócios para a área
da saúde e CEO da SIS Consultoria,
realizar essa apuração é determi-
nante para garantir uma experiên-
cia de excelência, bem como ter
uma visão ampla e geral de como o
cliente enxerga o serviço. “Dados
levantados recentemente pela Bain
& Company mostraram que 80% dos
CEOs de empresa acreditam que
suas marcas oferecem uma ótima
experiência, porém, apenas 8% dos
consumidores concordam. Isso já
seria motivo o suficiente para en-
tender o que o nosso cliente pen-
sa”, alerta.

As pesquisas dão um direciona-
mento ao gestor, como análise do
resultado de alguma campanha com
os pacientes ou até mesmo a neces-
sidade de novos pontos de investi-
mento. “Não basta somente aplicar
a pesquisa de satisfação; é preciso

tabular e analisar estrategicamen-
te cada questão envolvida. Às ve-
zes seu cliente está pontuando uma
dificuldade de parar o carro em al-
guma vaga que seja próxima e aí te-
mos a oportunidade de fazer um
estacionamento ou criar parcerias
com comerciantes que possam
atendê-los neste sentido”, aconse-
lha Feltrim.

A elaboração das pesquisas pode
ter mais de um método, desde que
o objetivo esteja muito bem traça-
do. “Vale a pena se questionar: por
que eu preciso conhecer a opinião
do meu cliente? O que eu quero
saber dele? E isso deve direcionar
as perguntas que devem ser feitas.
Questões fechadas e objetivas têm
sempre mais chances de serem res-
pondidas. Hoje em dia ninguém
tem tempo e por esse motivo as al-
ternativas facilitam para que o cli-
ente seja mais direto e verdadeiro”,
explica o CEO da SIS Consultoria.

A pesquisa a respeito do atendi-
mento não precisa ser realizada à
parte, mas as respostas precisam ser

muito bem consideradas. “Com
base nesses dados uma série de
ações podem ser tomadas como,
por exemplo, treinamentos, reali-
nhamento de rotinas de tarefas,
POPs (procedimento operacional
padrão) e tantas outras ferramen-
tas da gestão de pessoas”, aponta
Feltrim.

Por fim, a periodicidade e a fer-
ramenta de aplicação não têm uma
regra pré-definida. “A aplicação
deve ser realizada de maneira que
garanta o recebimento pelo clien-
te, ou seja, pode ser por formulário
na recepção, antes ou após do aten-
dimento, formulários on-line, What-
sApp ou da forma que seja mais efi-
caz a um determinado público. Não
há uma regra exata para determi-
nar qual seria a frequência ideal,
mas é bom que não seja de forma
contínua, porque isso passa a per-
cepção ao cliente de que a empresa
sempre está perguntando o que ele
acha, mas que nunca faz nada para
melhorar”, finaliza.

Sobre o Dr. Éber Feltrim
Especialista em gestão de negó-

cios para a área da saúde, começou
a sua carreira em Assis (SP). Após al-
guns anos, notou a abertura de um
nicho em que as pessoas era pouco
conscientes a respeito, a consulto-
ria de negócios e o marketing para a
área da saúde. Com o interesse no
assunto, abdicou do trabalho de
dentista, sua formação inicial, e
fundou a SIS Consultoria, especi-
alizada em desenvolvimento e ges-
tão de clínicas.
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Participe!

Curso Marketing
Digital e finanças

do consultório
Será realizado em agos-

to, nos dias 16 e17, na  APCD

Ribeirão Preto, o Curso

“Gestão, Marketing Digital e

Finanças do consultório.  O cur-

so será ministrado pelo prof.

Élber Feltrim.

O curso tem o objetivo de

formar prática e 100% apli-

cável as ferramentas da ad-

ministração em clínicas e

consultórios  treinar o pro-

fissional a calcular seus cus-

tos E apresentar ferramen-

tas do marketing para sua

clínica.

Inscrições:
(17) 99230 7688
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ANIVERSARIANTES DE AGOSTO
Felicidades, saúde, sucesso sempre!

01/08

Bruno Monguilhott Crozeta

Fabiane Leone do Couto

Rosa Bergamo

Marcelo Leipner de Oliveira

Luiza Cansian Tubero

02/08

Beatriz Thereza Custódio

da Silva

Maria Isabel Serra

Miranda Polo

03/08

Nelson Sebastião Fávero

04/08

Wellington Sanches

05/08

Patricia Cristiane dos Santos

Schiavinato

Hélio Lúcio Rosielo Júnior

Patrícia Cristiane dos Santos

Schiavenato

Patricia Zanon Justiano

Zanetta

Etiene Faria Aguiar

06/08

Cláudio Whebe Salum

08/08

Wilson Yukio Ushirohisa

09/08

Tamyris Ruil Salomão

12/08

Alexandre Latuf Najar

Fabiana Colombari

Pamplona

Leandro Fabiano Alves

da Costa

13/08

Maria Rita S. Magnani

Danezi

14/08

Isabela Marques Gognetti

15/08

Alice Angelo Vaz

Carlos Augusto Dutra

Megale

16/08

Adriano Alexandre Manfrin

Priscila Cavalini Anholeto

17/08

Gabriele Ichara Sanches

Adriano Alexandre Manfrin

18/08

Rosane de Fátima Zanirato

Lizarelli

19/08

Maria Clara Cali Nanfrim

Rosa

Juliana Faria de Freitas

21/08

Marcos Virgílio de Lazari

22/08

Adriane Roim Gomes Vanni

João Gomes Pereira Filho

José Antônio Saadi Salomão

Mariane Tanaka Pinto

23/08

Alexandre Gentil

Éder Shindi Wak

Cláuida Muniz Prado

Reigadas

José Paulo Ribas

Mariane Tanaka Pinto

24/08

Ana Flávia P. Maida

Larissa Midori Nakata

Correa

Sônia Maria Lemos

Brancato Camarinha

25/08

Badi Moussi

Rodrigo Bertagna

Rafael Silveira Faeda

Giovani Henrique Nunes

Rondon

26/08

Vânia Marly Zanardi

27/08

Luiz Miguel de Medeiros

Roque

28/08

Elizangela Maia Ruvueri

Laís Helena Pataro Parreira

29/08

Cinthia Roberta Bonzatto

FelipeckI

Leonice Junko Nisiyama

Natacha Malu Miranda

da Costa

Taina Bianchin Paulino

Tarcisio Junko Nisiyama

Tarcisio Quaranta

30/08

Débora de Oliveira Pimenta

31/08

Fábio de Almeida Pinto

Ricardo Violante de Souza
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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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