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EAP divulga grade de cursos para 2019
Curso de Toxina Botulínica e Preenchedores movimenta EAP

Neste mês de dezembro, os cursos
de atualização da EAP da APCD Ribeirão
Preto completa o programa proposto e
entregam os certificados aos concluintes. Entre aqueles que receberam os certificados os alunos do Curso de Toxina
Botulínica e Preenchimento facial, mais
uma vez, com turma lotada.
A EAP está divulgando a grade de
Cursos para 2019. Informações e reservas de vagas: fone (16) 3630 0711.
Página 3, 10, 11

Receitas de
medicamentos
passam a valer
em todo território
nacional

Com a sanção da Lei 13.732, publicada no Diário Oficial em 09.11, as receitas
de medicamentos manipulados e controlados passarão a valer em todo o território nacional, independente do Estado
em que tenham sido emitidas. O decreto
entra em vigor dentro de 90 dias.

COLUNA
POLÍTICA

Professor Levy Nunes, Tiago Nunes e Isamara Cavalcanti com alunos do Curso de Toxina Botulínica e Preenchimento Facial na APCD-RP.

Coaching na Gestão de consultório
A APCD-Ribeirão Preto firmou
convênio com a Action Coaching,
maior empresa do mundo em
Business Coaching. A franqueada de São Paulo, com ações no
interior, está oferecendo o treinamento, com alguns diferenciais
para associados, com foco na Gestão de consultório.
Informações no site
da Action Coaching:
www.bisinesscoachingdr.com.br

As considerações
do vereador
Artigo de
Bertinho
Scandiuzzi
Página 2
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Grade de Cursos
Montando novas turmas

Participe do Congressão

Científico

Há mais de uma década, a APCD-Ribeirão Preto
tem promovido a Caravana ao Congresso Internacional de Odontologia. A
Caravana bate e volta para
o CIOSP, como nos anos
anteriores, com saída às 6
horas da manhã do sábado e com retorno às 18 horas, do mesmo dia.
Informações e reservas
de vagas: (16) 3630 0711.

Manejo de perfuração
radicular com MTA Flow
Página 9, 10 , 11 e 12.

FÉRIAS COLETIVAS
A APCD Ribeirão Preto
comunica que estará de
recesso de 21 de dezembro
até 14 de janeiro de 2019.
Deseja a todos boas Festas!

Página 4

Melhor do que todos
os presentes por baixo da
árvore de Natal é a presença
de uma família FELIZ!

Feliz Natal! Próspero 2019!
APCD-Ribeirão Preto

EDITORIAL

POLÍTICA

Com a palavra
Bertinho Scandiuzzi
Vamos colocar
UPA pra
funcionar??
Na última reunião que
aconteceu dia 23 de novembro com a presença da maioria de seus membros, o
Conselho Municipal de Saúde que tem como principal
função, f iscalizar os atos da Secretaria Municipal da
Saúde deu um passo importante rumo ao desenvolvimento da saúde pública prestada na cidade de Ribeirão Preto. Aprovou uma Moção de Apoio ao Projeto
de Lei do Executivo Municipal que tramita na Câmara,
para contratação de Organização Social, que se aprovado, irá gerir a UPA Oeste, no Sumarezinho. Mostra
amadurecimento, e o principal, comprometimento com
a cidade e sua população.
É público e todos sabem que a cidade passa por
dificuldades financeiras.
Não há dinheiro para contratar por concurso público, profissionais para colocar a UPA, pronta desde a
administração passada, para funcionar. Se f izer isso,
as contas públicas estouram e a administração municipal ultrapassará o limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal. Improbidade administrativa! Nenhum
gestor público com um pingo de juízo faria isso!
Administrar uma cidade com mais de 700 mil habitantes, capital regional é ter criatividade e a saída encontrada foi contratar as Organizações Sociais. As contas não impactariam no orçamento do município, já
tão escasso.
Reconhecidamente eficazes como suporte em administrações públicas, foi a saída encontrada para
colocar definitivamente a UPA Oeste para funcionar,
atender a população daquela região e acabar com esse
impasse. Uns dizem que é terceirização, outros, defendem outro nome. Para mim é solução para os problemas da população daquela região que precisa de atendimento médico, que a estrutura da cidade já não comporta mais.
O aval do Conselho Municipal de Saúde, mesmo
não sendo obrigatório diante da lei, tráz segurança,
não somente para a Câmara votar esse projeto, mas
para a população. Mas mesmo assim, o secretário da
Saúde, Sandro Scarpelini, um legalista nato, fez questão de expor ao conselho a necessidade em contratar
uma OS para a UPA Oeste.
Além do mais, o conselho tem o compromisso também de acompanhar a licitação para tal contratação, o
contrato e o andamento assim que estiver em operação.
Será uma experiência para todos nós, já que se
aprovada, essa lei será específica para a contratação
de OS para a UPA Oeste. Se não der certo, certamente
seremos cobrados, secretário, vereadores, o prefeito.
Mas as experiências de OSs pelo Estado de São
Paulo afora mostram o contrário!
O Conselho Municipal de Saúde, formado por membros da sociedade Civil, entidades representativas e
população entendeu a necessidade, a proposta da
administração municipal, vislumbrou um grande passo
que pode trazer muitos benefícios a quem depende
da saúde pública e optou pelo bom senso. Ajudar a
cidade, a população. A Câmara Municipal também é
formada por pessoas sérias, comprometidas com o
bem estar de todos!

Crescendo juntos
Com a dinâmica da vida atual, com
as atividades diversas, profissionais e
também na vida pessoal e social, o tempo voa, quando percebemos mais um
ano se passou. E 2018 não foi diferente,
eis que já estamos em dezembro. Aqui
na APCD Ribeirão Preto vamos acelerando o passo, para finalizar os programas
propostos e os casos clínicos, para concluir com louvor os cursos. Até dia 22 de
dezembro, a Escola de Aperfeiçoamento Profissional funciona normalmente,
com todos os cursos rodando, os professores ministrando as últimas aulas, no
f inal entregando as certif icações aos
concluintes. Missão cumprida em 2018.
Que venha 2019, para começarmos as
novas edições com novas turmas, e fazermos ainda melhor!
Os cirurgiões-dentistas associados,
bem consciente da importância da reciclagem profissional têm movimentado a nossa Associação. E a maneira de correspondermos é nos aprimorando sempre. Eis a razão para empenho e dedicação a educação continuada na nossa EAP Dr. Raphael Baldacci. Nossos cursos de aperfeiçoamento já tradicionais, anualmente reeditados, ano após ano, incorporam as mais

recentes descobertas, as inovações científicas e tecnológicas. Consulte nossa Grade de Cursos, e se houve disponibilidade, se atualize!
Agradecemos a todos que nos
prestigiaram no decorrer de 2018,
seja em nos cursos,palestras ou encontros sociais. Esperamos que em
2019 continuem interagindo com a
gente, para que possamos nos estimular mutuamente e continuar a crescermos juntos.
Como dezembro, é também mês
de festas e confraternizações, estaremos, no dia 15, fazendo a nossa confraternização, com um churrasco na
sede social da APCD-Ribeirão Preto,
na Adolfo Zeo, 504, na Nova Ribeirânia. Será muito bom, poder rever amigos e passar momentos descontraídos com quem temos tanto em comum.
Quero, em nome da diretoria, desejar a todos, cirurgiões-dentistas, parceiros e familiares, um feliz e santo
natal. Caminhemos juntos rumo a 2109 com fé e esperança renovada, com o firme propósito de fazermos a
diferença para que o ano vindouro seja cheio de realizações, com muita saúde e paz. Abraço a todos.

Dr. Regis Peporini - presidente da APCD-Ribeirão Preto

BIOSSEGURANÇA

Waldomiro
Peixoto

Lavagem Ultrassônica
A lavagem eficaz de instrumentais é fundamental
para esterilizá-los, conservar, armazenar e minimizar
riscos de recontaminação. É indispensável submeter
os instrumentais a lavagem mais minuciosa com lavadora ultrassônica para remover a matéria orgânica e
sujidades de pontos inacessíveis à lavagem mecânica.
Sequência de procedimentos: 1. É fundamental passar o instrumental contaminado numa ducha forte de
água corrente para remover a sujidade mais grosseira.
Depois realizar a imersão no detergente enzimático durante cerca de 5 a 10 minutos, tampar para circular.
2. Colocá-los dentro da cesta da Lavadora Ultrassônica, ainda fora da cuba. Neste momento, proteger
os fios de instrumentos cortantes do contato com outras superfícies metálicas, evitando dessa forma atritos durante a vibração ultrassônica. 3. Abastecer com
água limpa a cuba da lavadora até o nível indicado.
Em seguida, misturar o detergente enzimático. Normalmente a proporção é de 4 a 5 ml de enzimático
para cada 1000 ml de água (depende das instruções
do fabricante do enzimático).
4. Antes de imergir a cesta com instrumentos na
cuba da lavadora ultrassônica, fazer um ciclo sem instrumentos, para desgaseificar o líquido enzimatizado
e eliminar as bolhas de ar que diminuem a eficiência
da vibração ultrassônica, principalmente nos pontos
menos acessíveis dos instrumentais. 5. Em seguida,
imergir a cesta com instrumentos na cuba. Acionar o

Dicas úteis WOSON

aquecimento e o tempo de vibração recomendados e aguardar
o fim do ciclo ultrassônico.
6. Não colocar
excesso de instrumentos na cesta para
não diminuir a eficácia da limpeza ultrassônica. 7. Para
limpeza de agulhas e brocas, fazer uso de um copobecker imerso. 8. Depois de limpos com o ultrassom
os instrumentais ou conteúdo do becker, deve- se realizar o enxágue abundante e fazer inspeção visual
com luminária e lupa. Se necessário, complementar
com lavagem mecânica e o enxágue com água corrente abundante. Secar imediatamente, empacotar e
esterilizar.
9. A água com enzimático pode ser utilizada mais
de uma vez somente em casos onde os instrumentais
são pouco invasivos e, portanto, supostamente com
pouca matéria orgânica. 10. Depois de diluído, a validade do detergente enzimático depende da saturação
de matéria orgânica. Substituir a mistura (água e detergente enzimático) antes ficar turvo ou acusar presença acentuada de sujidades.
Enfim, com a limpeza ultrassônica a esterilização é
mais eficaz, os instrumentos se conservam mais, diminuem os riscos de manipulação e custos nos CE’s.

A serviço de uma saúde biossegura.

www.wosonlatam.com.br
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Curso de Toxina Botulínica e Preenchimento
Mais uma vez o curso contou com turma interessada e participativa.

Foi realizado, no último dia 30 de outubro,
na EAP da APCD Ribeirão Preto, o Curso de
Capacitação em Toxina Botulínica e
Preenchimento Facial na Odontologia. O
Curso, que passou a ser coordenado pela Dra.
Isamara Cavalcanti, foi ministrado pelos
professores Dr. Levy Nunes e o Dr. José Peixoto
Ferrão Junior. Com uma turma interessada e
participativa, com teoria e prática o curso
capacita para a aplicação clínica e terapêutica
da toxina botulínica e preenchimentos
funcionais na Odontologia.
“Temos tido aqui turmas de alto nível
sócio cultural, questionadora, participativa
e com ótimos desempenho e resultados”,
salienta Dr. Levy Nunes, acrescentando ser
isso natural nos dias atuais com apelo
voltado para o “embelezamento”.

Segundo Isamara, a EAP deve manter o
calendário dos cursos com quatro edições
no decorrer de 2019. “Vamos atender a alta
demanda dos Cur sos de Toxina e
Preenchedores”, salienta ela.
TOXINA E PREENCHIMENTO – Segundo
Dr. Levy Nunes, a Odontologia vem
adotando a prática há alguns anos, e embora
tenha sido proibido em 2108 quanto a
procedimentos estéticos , o uso na parte
funcional sempre existiu. Destaca que o Juiz
do Rio Grande do Norte de extinguiu o
processo proibindo os cirurgiões-dentistas
utilizá-los para a harmonização facial, por
entender não caber novo julgamento, já que
já havia julgado anteriormente, permitindo a
prática. Com isso, os Cirurgiões-Dentistas,

Tiago Nunes - demonstrando produtos no Curso de Preenchimento Facial

Prof. Dr. Levy Nunes: “ Foco principal na
Odontologia ainda é funcional”

Profa. Isamara Cavalcanti coordenadora dos Cursos.

devidamente preparados em cursos
específicos, podem atuar tanto na Odontologia
funcional, quanto no estético-funcional.
Muitas são as indicações na Odontologia.
“O foco principal na Odontologia ainda é
funcional, entretanto, podemos aliar também
a estética”, frisa o professor, acrescentando que
havendo complicação, independente do
procedimento, o Cirurgião-Dentista, que
estudou por 5 anos cabeça e pescoço, está
apto para prescrever os medicamentos e
acompanhar seu paciente.
O Prof. Dr. Levy Nunes é especialista em
CTBMF e mestre em Sistema Estomatognático
e A.T.M (FOP- Unicamp) ; Mestre.; Doutor e

Pós Doutor em Cirurgia - Faculdade de
Medicina de Botucatu FMB- Unesp; Membro
Pesquisador de Biomateriais CNPQ - Faculdade
de Medicina de Botucatu Unesp.; Professor
Coordenador de Faculdades e de diversos
Centro de Estudos no Brasil, Portugal e Itália.
O Prof. Dr. José Peixoto Ferrão Júnior é
Prof. Responsável pela Disciplina de
Periodontia da UFMS; Prof. da Disciplina de
Estágio Integrado da UFMS; Prof. do Curso de
Pós-graduação Strictu Sensu - Mestrado da
UFMS.; especialista em Periodontia USP-FOB/
Bauru SP; Mestre e Doutor em Ciências da
Saúde pela UNB; Membro da Academia
Americana de Periodontologia.

APCD Ribeirão, Secretaria da Saúde e profissionais
do Seconci se uniram no combate ao câncer.
Cirurgiões-dentistas, presidente e diretores da APCD, Divisão Odontológica, Centro
de Especialidades Odontológicas-CEO,
CROSP e APCD-Ribeirão Preto participaram
da campanha Nacional de Combate ao Câncer. Estiveram presentes no domingo (25/11),
dia escolhido para ações junto a população
Dr. Regis Peporini, presidente APCD- RP, Dr.
Artur Rocha Martini, chefe da Divisão Odontológica, Dr. Flavio Dalto - delegado do Con-

selho Reional de Odontologia ( CROSP), Dr.
Habib Nader do Seconci - Serviço Social da
Construção Civil, além de cirurgiões-dentistas do serviço público municipal. O Evento
no Parque Raya teve o apoio e participação
de profissionais de outras áreas da Saúde que
abraçaram a causa.
PREVENÇÃO COM INFORMAÇÃO: O
câncer é a 2ª causa de morte dos brasileiros,
um problema sério. É necessário saber evitá lo com uma vida saudável. Mas mesmo com

práticas saudáveis, muitos brasileiros terão
essa doença que tem cura. E a cura do câncer
ocorre quando se tem uma equipe de especialistas, empenhada no tratamento, composta de cirurgiões oncológicos, oncologistas clínicos e radio-oncologistas. Para combater o câncer é necessário prevenir e saber
como detectar essa doença.
DIA NACIONAL DE COMBATE AO CÂNCER : O 27 de novembro ficou marcado como
o Dia Nacional de Combate ao Câncer, insti-

Habib Nader, Regis Peporini, Artur Martini, Flávia e Flávio Dalto na Campanha de Combate ao Câncer.

tuído pelo Ministério da Saúde há 30 anos.
Em 2018, escolheram o domingo, dia 25 de
novembro, para pôr em prática essa missão
que é combater o câncer e todo o medo que
a desinformação traz. Com a Ação Nacional
de Combate ao Câncer, os brasileiros estão
recebendo informações de como identificar
e previnir da doença. O objetivo, é mostrar
que câncer tem cura quando tratado adequadamente. E que a esperança sempre vence o medo!

Habib Nader, Artur Martini e CDs, na ação do dia 25.

Comece 2019 com elegância e estilo.

Vista Branco Inverso!

Ribeirão Preto, Dezembro de 2018
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APCD-RP faz convênio com Action Coaching
Coching para a gestão odontológica. Condições especiais para associados APCD Ribeirão Preto
A Action Coaching, maior empresa do
mundo em Business Coaching, apresentou na Quarta Científica, dia 11 de novembro, o Coating voltado para pessoas fazer gestão de negócios. A franqueada de São Paulo, com ações no interior, fez convenio com regionais da APCD,
entre elas a Regional Ribeirão Preto, e
está oferecendo o treinamento com alguns diferenciais para associados. Os
coachings e sócios da Franquia da Action, Marchoni Toach e Luís Cláudio Oliveira explanaram sobre o Coaching e os
passos para atingir o objetivo idealizado.
“Para dar mais uma ferramenta para
conseguir o sucesso desejado, nós da APCD
Ribeirão Preto fizemos o convênio com a
Action, que além de ser voltada para o empreendedor e profissional liberal, oferece
alguns diferenciais para os associados
APCD”, pontuou Dr. Regis Peporini, na
abertura da palestra.
Os convênios regionalizados são
mais interessantes por considerar o nível socio econômico e trabalhar com a
realidade local para montar as estratégias, salientou Marconi Toachi, acrescentando que o coaching pessoa ou empresarial, realizado para grupos de pessoas, é um estimulo tanto para profissionais que queiram ampliar sua participação no mercado, como para os alunos de último ano e recém formados,
como preparo para iniciar suas atividades com um olhar mais apurado da realidade, para traçar e perseguir suas metas.
Segundo ele, os cursos são presenciais ou online, por vídeo conferência ou

Museu da Gula
oferece cesta
de produtos
para CDs
Dr. Regis Peporini - presidente da APCD-Ribeirão Preto recepciona os coaching e sócios
da Franquia da Action, Luís Cláudio Oliveira e Marchoni Toach.
Skype.
“A Action, com metodologia própria,
tem mais de 1 milhão de mundo, passando por todo segmento do mercado.
A única que dá garantia, se não der resultado, ressarcimos o cliente”, destaca
Toachi.
Outras informações a respeito:
www.businesscoachingdr.com.br
Coaching – Com foco no conhecimento e proposta anterior, do fundador de
uma empresa – seja clínica ou não, a
Action trabalha para que seja retomado
o sonho de seu criador, formalizando
proposta, registrando metas e imprimin-

do ações para cumpri-las.
Para isso, segundo Luís Cláudio Oliveira, existem seis degraus de ações: 1Domínio e organização. 2- Nicho - definir e conhecer seu nicho, sua proposta,
seus diferenciais. Precificar de acordo
com o que entrega para o cliente e não
com o concorrente. 3 – Alavancagem –
Estimular o funcionamento, ampliar ritmo e conquistas. 4- Cuidar da equipe –
oferecer treinamentos. 5- Resultados –
perseguir objetivo e mensurar objetivos.
6- Empreender – renovar as metas para
expandir.
“Faça o seu planejamento, efetive-o
e entregue o melhor, precifique de acordo com o
que entrega
para o cliente e não
com a concorrência.
Exercite o
pós-venda
para o cliente, dando a
ele o perfil
de um cliente eterno”,
conclui Oliveira.

Cirurgiões-Dentistas participam de Quarta Científica: Coaching na Gestão de consultório.

No Dia do Dentista, 25 de outubro,
a APCD – Associação Paulista de Cirurgiões – Dentistas de Ribeirão Preto, homenageou a classe, por meio de uma
cesta de produtos e petiscos, oferecida
pelo Museu da Gula, que fica na Av. Prof.
João Fiúsa, n. 1436.
A ganhadora foi a Dra. Vanessa Junqueira, que preencheu o nome nos comentários do post, junto com demais participantes. Segundo ela o presente foi de
muito bom gosto e a cesta muito bemvinda para comemorar a data.
“ Eu adorei a ideia de homenagear o
Dia do Dentista dessa forma tão deliciosa”, disse, acrescentando “É uma data
muito importante para nós que nos dedicamos tanto ao nosso próximo”.
“Gostaria de agradecer e dizer que o
sorteio pelo facebook foi uma maneira de
atingir um grande público dando a todos
os profissionais interessados a oportunidade de se inscreverem e participarem. Estou
muito feliz por ter sido sorteada e merecedora de tantos produtos bons que vieram
na cesta”, frisou.
O sorteio aconteceu na sede da APCD
- RP e foi realizado pelo presidente Regis Peporini.
“ Quero agradecer a participação de
todos, ao Museu da Gula, que nos ofereceu o presente, a ganhadora Vanessa Junqueira, e todos os colegas profissionais que
cadastraram e concorrerão, uma forma
de comemoração ao nosso Dia. Muito obrigado e sucesso a todos”, finalizou Peporini.

Infecções Odontogênicas & Bacteriemias
Prof. Dr. Sérgio N. M. Lima; Dr. Antônio Serrão; ASB. Any Leide Gonçalves Scanavez
Infecções odontogênicas são patologias que se iniciam nos dentes ou tecidos periodontais e que, se não tratadas, geram focos infecciosos e podem
causar complicações sistêmicas. Elas,
geralmente, têm início quando a presença de microorganismos em contato íntimo com os tecidos periodontais ou
pulpares gera uma inflamação local que
aumenta o fluxo sanguíneo da região e
permite que bactérias, neste caso, caiam no sangue - processo denominado
bacteriemia.
Devido à contaminação da cavidade
bucal, é praticamente impossível evitar
bacteriemias transitórias quando houver manipulação na cavidade bucal –
desde procedimentos como anestesia,
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profilaxia e até uma simples escovação
dos dentes - Lima, SNM; Ito, I. et al.
O real problema se dá quando ocorre um desequilíbrio entre foco infeccioso e a resposta imune do hospedeiro.
Em alguns casos, estes microrganismos,
não são eliminados e se multiplicam em
algum órgão do corpo humano, causando infecções focais, como a endocardite
bacteriana inflamatória, reumatismos,
meningite, entre tantas outras patologias.
Por isso, quando no tratamento de
pacientes imunodeprimidos deverá ser
realizada profilaxia antibiótica previamente a qualquer atendimento, especialmente procedimentos invasivos.
Na figura 1 podemos observar um

foco infeccioso crônico periapical, onde
a presença constante de bactérias nesta
área provoca bacteriemia que, durante
todo o tempo, prejudica o organismo
do hospedeiro

(Figura 1)

Para eliminação destes focos, agudos
ou crônicos, é necessária a intervenção
do cirurgião dentista – muitas vezes associada à antibioticoterapia – para que
as bactérias sejam efetivamente eliminadas e a cura seja atingida.
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2017/04/12/bacterias-da-boca-podem-provocar-infeccoes-graves-que-chegam-ate-ocerebro.htm?cmpid=copiaecola
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2017/04/12/bacterias-da-boca-podem-provocar-infeccoes-graves-que-chegam-ate-o-cerebro.
Ribeirão Preto, Dezembro de 2018
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APCD Ribeirão Preto fará, mais uma,
Caravana ao 37º CIOSP
Há mais de uma década, a APCD-Ribeirão Preto tem promovido a Caravana ao Congresso Internacional de Odontologia. Está é mais uma ação para estimular o associado a acompanhar de
perto os avanços científicos e tecnológicos. Nada melhor do que dar a oportunidade de começar o ano, vendo de
perto a evolução dos materiais e equipamentos, depois de incansáveis pesquisas e comprovações científicas. Além da
grade de cursos, a feira comercial com
os consultores científicos da indústrias
apresentando os resultados das pesquisas e os casos clínicos, o congressista
pode ver de perto os muitos lançamentos, usufruir da programação social, sempre revendo amigos, nas confraternizações sociais do evento.
As Caravanas da APCD-RP tem estado sempre lotadas. A iniciativa tem sido
bem recebida pela classe, consciente da
importância da reciclagem profissional.
A Caravana bate e volta para o CIOSP,
como nos anos anteriores, sai às 6 horas da manhã do sábado, com retorno
ás 18 horas, do mesmo dia.
“Comece 2019 conhecendo os mais recentes avanços científicos e tecnológicos, e
confraternizando com a classe. Participe!”,
convida Dr. Regis Peporini - presidente

“Comece 2019 conhecendo os mais recentes avanços científicos
e tecnológicos, e confraternizando com a classe. Participe!”
Regis Peporini

da APCD-Ribeirão Preto.
Para atender a todos e colocar mais
de um ônibus, caso necessário, as reservas devem ser antecipadas. Informações na secretaria da APCD-RP: (16)
3630-0711.
370 CIOSP - o 370 Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo será
realizado de 30 de janeiro a 2 de fevereiro, no Expo Center Norte: Rua José
Bernardo Pinto, 333 - Vila Guilherme São
Paulo - SP. O tema deste ano será: Educação, Pesquisa e Excelência Clínica.
Grade científica de alto nível, ampla
FIOSP - Feira Internacional de Odontolo-

gia de São Paulo, com muitas inovações
tecnológicas e lançamentos, além de uma
oportunidade ímpar de congraçamento
com a classe, na programação social.
As inscrições automáticas foram feitas apenas para sócios APCD/ABCD que
estiveram presentes em um dos 3 últimos eventos. Portanto, se você, sócio da
APCD/ABCD, não participou do Congressão, recentemente, faça a sua inscrição
pelo site. Todas as informações sobre a
Grade de Cursos e a Feira Comercial FIOSP, como a planta, expositores e o
manual do expositor, estão no site do
evento. Acesse: www.ciosp.com.br

ATENDIMENTO AO CONGRESSISTA E EXPOSITOR
CONGRESSISTA - Telefone 0800 12 85 55. De segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. WhatsApp 11 97548-0387

EXPOSITOR - Fone 11 2223-2521. comercial.decofe@apcdcentral.com.br Fone 11 2223-2516

Entre Aspas
“A Odontologia Brasileira é uma
das melhores do mundo. Somos altamente capacitados, um dos maiores produtores de ciência, com
maior número de artigos científicos.
A USP e a Unicamp estão entre as
três melhores universidades do
mundo. A Unicamp é campeã mundial de publicações
em Odontologia. Os cursos são muito bons, com
formações
excelentes!”
Levy
Nunes

12 h.
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“Minhas expectativas para 2019 são as melhores. Depois de 12 anos, graças a democracia, estamos vendo essa alternância na política. A esperança se renova com o novo governo do
país.Vamos torcer para que aconteça o melhor,
que a vitória seja para todos, que seja um governo bom para todos os brasileiros.”
Artur Martini
Para nós, da Odontologia
o ano começa no 370 CIOSP, sempre nos estimulando a caminhar, par e passo, com os avanços da
ciência e a inserir novas tecnologias no consultório; além disto, nas reuniões dos conselhos são definidas diretrizes para o futuro da classe e da Odontologia. Essas são molas propulsoras para a evolução e a prática de uma Odontologia de excelência. Não fique de fora!”
Flávio Dalto

15 de Dezembro - Rua Adolfo Zeo, 504 - Nova Ribeirânia
Valor: R$ 50,00 - Incluso bebidas - Informações: (16) 3630 0711

Cumprimentos
aos aniversariantes
01/12
Aparecida de Jesus Pereira
02/12
Ana Carolina Menezes Baldin
Celso Bernardo de Souza Filho
03/12
Matheus Eiji Waricoda Shibakura
04/12
Ayla natalia Ferezin
Tala Nicolau Khouri
Elisabete Harumi Yoshikay
05/12
Alexander Almeida D'Antonio
Sebastião Aguiar Azevedo Jr.
Henrique Niero
Rodrigo Dias Villela
Cintia Artiaga Gomes Vieira Espin
06/12
André Luis Apolinario de Souza
07/12
Gustavo Garcia de Lelis
08/12
Mario Taba Junior
Jakciel de Almeida Arrais
Luiz Carlos Ferreira Pires
09/12
Marcel Quaranta Lopes
10/12
Joubert Magalhães de Pádua
11/12
Fábio Picoli
Priscila dos Santos Soares Miranda
12/12
Guaraci Hori de Oliveira
Marco André de Sousa Teixeira
13/12
Giselle de Angelo Souza Leite
Luiz Carlos Rufins
Luciana Issida Fujinami Nishida
Marina Soave Vicentini
14/12
Reginaldo Ribeiro da Cruz
16/12
Ariane Moreira Fernandez
Deise Cristina A. Lins
17/12
Ana Carolina Masiero
Marina Marconi Dias
Marcelo Oliveira Mazzetto
Paulo Roberto Lima Júnior
18/12
Paulo Augusto Kroll
Jessica Cecilia de Almeida
Cristiane Aparecida N. Bataglion
Tatiana Tarozzo Palma Serrano
19/12
Amanda Andrade de Oliveira
Cristina A. Imperador Rodrigues Alves
Laerte Coutinho de Mattos
20/12
Artur Rocha Martini
Cristina Dias Meziara Garcia
Rafaela Del Bianco Lopes
21/12
Vitória Toshiko Nisiyama Touma
22/12
Rui Flávio Marinho Rocha
Marcelo Henrique Tavares
Renato Jonas dos Santos Schiavoni
23/12
Ritchelle Lucio Henrique
24/12
Elisabeth Cristina Pilan Jorge
Paulo Esteves Pinto Faria
26/12
Roberto Ferreira Roselino
27/12
Ana Paula Cortes de Oliveira
André Bonolo
28/12
Barbara Fuzaro Zambone
Elias Bruno de Araujo
29/12
Ruth Maria Tipaldi
30/12
Izadora Guardia Insaurralde
31/12
Elcimar Bicego Villas Boas
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Notícias da

Grade de Cursos da EAP para 2019

Os interessados podem obter maiores informações e reservar vagas na EAP, fone (16) 3630 0711
Os cursos de atualização da EAP
da APCD Ribeirão Preto, neste mês
de dezembro, completa o programa proposto e entregam os certificados aos concluintes. Muitos momentos de confraternização, despedida dos mestres e colegas, com os
quais trocaram experiências e energia. Levam o aprendizado adquirido para o cotidiano do consultório.
NOVOS CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO - A EAP da APCD Ribeirão Preto está divulgando a grade de Cursos de Aperfeiçoamento
Profissional e dos Cursos de Pós-Graduação a serem desenvolvidos em
2019.
RESERVANDO VAGAS - Montando novas turmas os cursos: Cirurgia
oral, com prof. Dr. Antônio Saad Salomão e equipe; Cirurgia Buco-Maxilo-Facial com prof. Dr. Jorge Liporaci e equipe; Capacitação em Implantes Osseointegráveis com o
prof. Zélio Faeda e equipe, Endodontia com ênfase em Rotatórios,
com os prof. Brufato Ferraz e equipe; Dentística Reabilitadora Estética com o prof. Dr. André Minto e
equipe; Habilitação em Periodontia
com o profa. Flávia Adelino Suaid e
equipe, Ortodontia com o prof. Borin Neto e equipe; e Curso de Pró-

Cursos de Pós-Graduação
O Curso de Pós-Graduação em Endodontia é ministrado pelos professores Dr. José Antônio Brufato Ferraz e prof. MS Artur Rocha Martini. A metodologia aplicada proporcionará ao Cirurgião-Dentista o
aprendizado necessário para atuar com segurança e resolver os casos clínicos do cotidiano. Apresentando a Endodontia moderna, de técnicas à instrumental, associado uma formação básica essencial e ampla
carga horária clínica.
O Curso de Pós-Graduação em Ortodontia ministrado pelo prof.
Antônio Borin Neto e equipe, possui como diferenciais a metodologia aplicada e o comprometimento dos professores em ensinar, procurando abordar o lado, menos complexo, para se resolver um caso.
No programa a intensificação de aulas laboratoriais, a abordagem
da técnica do arco contínuo (STRAIGHT WIRE), incorporando o melhor de outras técnicas para tornar a mecânica ortodôntica mais dinâmica, facilitando o tratamento.
tese sobre Implante com o prof. Ronaldo Figueiredo de Oliveira e equipe.
CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO
Aprovados pelo Conselho Federal de Odontologia (CFO), estão em
andamento os Cursos de Pós-Graduação em Endodontia, Ortodontia
e Implantodontia. Os Cursos de Endodontia e Ortodontia estão montando novas turmas. As adesões podem ser feitas de imediato.

Com um aprendizado de alto
nível, os cursos priorizam as atividades clínicas, trazem o que há de
mais atual em tecnologia e materiais para ser incorporado, de imediato, no cotidiano dos consultórios.
"Graças a nossa história dedicada
ao ensino continuado e empenho do
nosso corpo docente, composto por
experientes especialistas, mestres e
doutores, sempre atualizando o programa a ser desenvolvido, os cursos
tem obtido o sucesso, tem atingido

as metas propostas pela EAP", ressalta Dr. Regis Peporini - presidente da
APCD-Ribeirão Preto.
Segundo ele, a priorização das
atividades clínicas, com casos diversificados, triados previamente, são
solucionados pelos alunos, devidamente monitorados pelos professores, experienciando várias abordagens clínica para solucionar com
bons resultados cada um deles.
Os interessados podem obter
maiores informações sobre os Cursos, como programa, carga horária,
período, investimento no site da
APCD-RP: www.apcdrp.org.br ou
ainda na na secretaria da EAP na
Av. do café, 1080, ou pelo fone (16)
3630 0711.

Que em 2019,
você cirurgião-dentista
continue promovendo
sorrisos largos,
plenos e verdadeiros.

Feliz natal
e próspero 2019!
Consultorde vendas: Zé Roberto
(16) 3013-5646 (16) 99165 1802. Atendimento das 08:30 às 12:00 e 14:00 ás 19:00.

Ribeirão Preto, Dezembro de 2018

Haydee Ribeirão Preto

Rua Cavalheiro Torquato Rizzi, 1260
Jardim Iraja fone (16) 3621 3244

Reinaldo Oliveira

(16) 99961 2470
reinaldo@haydee.com.br

9

APERFEIÇOAMENTO E
Cursos cirúrgicos e clínico

CURSO DE
ENDODONTIA
CLÍNICA
ÊNFASE EM ROTATÓRIOS
Teorico - clínico
Ministradores: Prof. Dr. José Antonio
Bruffato Ferra e Prof. Ms. Artur Rocha Martini.
Duração: 5 Meses. Ralização :quartas
- semanalmente - horário: 18 às 22
horas.

NOVA TURMA 2019
Objetivo: Atualizar o profissional clínico, visando o seu aprimoramento
para solucionar, de forma rápida e eficiente, a terapêutica endodôntica de
rotina, habilitando-o a realizar tratamento de canais.

CIRURGIA ORAL
E ANESTESIOLOGIA E
SEDAÇÃO CONSCIENTE
Teórico, Laboratorial e Clínico
Ministrador: Prof. Dr. José Antonio Saadi Salomão e equipe.

NOVA TURMA EM 2019
Duração: 8 meses
Realização: quintas - semanalmente horário: 18 às 22horas.
Objetivos Gerais: atualizar quanto à cirurgia ambulatorial e hospitalar - teoria;
desenvolver e publicar resenhas e relatos de casos clínicos; aprimorar os procedimentos cirúrgicos ambulatoriais.

CAPACITAÇÃO EM
IMPLANTES OSSEOIN
TEGRÁVEIS
Clínico e Laboratorial
Ministradores: Prof. Zélio Faeda ; Prof. Dr.
Rafael Silveira Faeda; Prof. Paulo Nogueira Fracon; Prof. Esp. Regis M. Peporini Prof.
Esp. Flávio Dalto e profs. convidados.

NOVA TURMA 2019
Duração: 10 mese: Sextas-feiras - Quinzenalmente . Horário: Das 8 às 14 hs.
Objetivos Gerais: desmistificar e simplificar a tática da Implantologia, capacitando
para procedimentos cirúrgicos dos vários
sistemas de implantes existentes. Prepara o
profissional para: indicar, contra-indicar,
planejar e realizar procedimentos cirúrgicos
e a indicação das próteses sobre implantes.

APERFEIÇOAMENTO
EM PRÓTESE SOBRE
IMPLANTE
Teórico, Clínico e Laboratorial
Ministradores : Prof. Esp. Regis de Moraes
Peporini; Prof. Ms. Ronaldo Figueiredo de
Oliveira; Prof. Esp. Flávio Dalto; Prof. Dr.
Rafael Silveira Faeda e Prof. Zélio Faeda
Coordenador: Prof. Regis Peporini

NOVA TURMA EM 2019

Duração: 8 meses
Periodicidade: Sextas - feira - quinzenalmente Início: fevereiro de 2019
Objetivo: Capacitar o cirurgião-dentista
para planejar e executar as próteses sobre
implantes.

ATUALIZAÇÃO EM
PERIODONTIA

ATUALIZAÇÃO EM
ESTÉTICA
Teórico e clínico

Teórico-clínico

Ênfase em regeneração
e estética gengival
Ministradores: Dra. Flávia Adelino Suaid e equipe.
Realização: Mensalmente, as sextasfeiras. Horário: Das 8 as 17horas.
Duração: 8 meses
NOVA TURMA EM 2019
Objetivo: Capacitar os alunos a realizarem procedimentos cirúrgicos regenerativos e estéticos a partir de um
protocolo clínico de diagnóstico e preparo básico periodontal racional e eficiente.

HABILITAÇÃO EM
LASERTERAPIA
Biofotônica Orofacial
Teórico, Clínico.

MONTANDO TURMA
Ministradores: Prof. Dra. Rosane de Fátima Zaniratto Lizarelli. coordenadora)
e prof.essores convidados.
Formato: Intensivo. Período: 20 a 25 de
maio de 2019.
Duração: 70 horas/aula
Objetivos Gerais: capacitar para a realização de procedimentos de Laserterapai na Odontologia.

Ministrador: Prof. Dr. Paulo Sérgio
Quagliatto e equipe. Coordenador: Dr.
Auro Tomio Nisiyama
Duração: 8 Meses.
Realização: terça e quarta, 3ª semana
do mês, das 8h30 ás 17 horas.
NOVA TURMA EM 2019
Objetivo: Novas técnicas e materiais
para aprimoramento dos tratamentos
restauradores ESTÉTICOS, buscando
reconstruir a forma e função, as atuais
tendências e os novos conceitos da
Odontologia Estética e Adesiva.

ORTODONTIA
CORRETIVA FIXA
Teórico, Clínico e Laboratorial
NOVA TURMA 2019
Ministradores: Prof. Ms. Antonio José
Borin Neto e Prof. Ms. Raul Antonio
Pinto Neto e equipe.
Duração: 30 meses.
Realização: segunda e terça feiras Periocidade : mensalmente.
Horário : 8 às 17 hs.
Objetivos Gerais: Oferecer treinamentos intensivos: diagnóstico e
mecânica Typodont (Straight e
Wire).

Prof. Danilo
Oliveira
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Prof.a.Flávia
Suaid Malheiros

Reserve sua vaga nos Cursos de Aperfeiçoament
Ribeirão Preto, Dezembro de 2018

E PÓS-GRADUAÇÃO
os. Cursos de imersão.

DENTÍSTICA REABILITADORA ESTÉTICA
Teórico, Laboratorial e Clínico
Ministradoras: Prof. Dr. André Minto e
Profa. Graciela Mazzei.

NOVA TURMA EM 2019

Realização: Terças-Feiras - Semanalmente, das 19 às 22h . Duração: 9 Meses/ 108
horas aula - horário: 19 às 22hs.
Objetivo: Transmitir aos alunos conhecimento clínico e teórico de todos os procedimentos de dentística e próteses estéticas, associados a técnicas de clareamento e remodelação cosmética.

CIRURGIA
BUCO-MAXILO FACIAL
Teórico-clínico
Ministradores:Prof. Dr. Jorge Liporaci Jr.
(Coordenador), profª MS Alice Dias Petri
e professores convidados.
Duração: 10 meses. Realização: Segundas-feiras - semanalmente. Horário:
18:00 às 22:00 horas.
NOVA TURMA EM 2019
Objetivo: Capacitar para realização de
Cirurgia Buco-Maxilo-Facial, nível ambulatorial básico e avançado.
Informações: www.jorgeliporacibucomaxilo.com.br

Ribeirão Preto

CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO
APROVADOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA
Abertas as inscrições para 2019
Processo de seleção: análise curricular e entrevista.
PÓS-GRADUAÇÃO EM
IMPLANTODONTIA

PÓS-GRADUAÇÃO
EM ORTODONTIA

OBJETIVOS: Habilitar para a realiza-

OBJETIVOS: Habilitar para diagnosticar planejar e tratar maloclusões em crianças, jovens e adultos com a técnica de arco contínuo (Straight-wire) multivariada
usando miniimplantes e miniplacas e outros.

ção de Implantes, Próteses sobre Implantes, Cirurgias Reconstrutivas/
Avançadas e Plástica Peri-Implantar,
fundamentados em bases Científicas
e Biológicas.

NOVA TURMA 2020
Ministradores: Prof. Dr. Rafael Faeda - Mestre e Doutor em Periodontia; Prof. Dr. Jorge Liporaci Jr (Coordenador)- Mestre em Cirurgia BucoMaxilo-Facial . Doutor em Ciências
Médicas. E convidados.
FREQUÊNCIA: MENSAL - 24 meses Motores e Kits serão fornecidos pelo
Curso.

NOVA TURMA 2019
Prof. Ms. Antonio José Borin Neto;
Prof. Ms. Raul Antonio Pinto Neto;
Prof. Ms. Mario Lânia de Araújo e
Prof. Ms. Arnô Rodrigues Ferreira
Junior.FREQUÊNCIA: MENSAL DURAÇÃO: 36 meses

PÓS-GRADUAÇÃO
EM ENDODONTIA
OBJETIVOS:
Formar Especialistas em Endodontia
apresentando a Endodontia moderna,
de técnicas à instrumental. associado uma formação básica essencial e
ampla carga horária clínica. A metodologia aplicada proporcionará ao
Cirurgião-Dentista o aprendizado
necessário para atuar com segurança e resolver os casos clínicos
do cotidiano.

NOVA TURMA 2019
MINISTRADORES: Prof. Dr. José A. Brufato
Ferraz; Prof. MS Artur Rocha Martini,
Prof. Dr. Alexandre Bonini, Prof. Ms.
Danilo Alessandro Oliveira e Prof.
DURAÇÃO: 24 meses
FREQUÊNCIA: Mensal - Quartas, Quintas e Sextas.

Prof. André
Minto

to ou Pós-Graduação da APCD-Ribeirão Preto
www.apcdrp.com.br

Ribeirão Preto, Dezembro de 2018
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Manejo de perfuração radicular com MTA Flow
Relato de caso clínico
Eloá C. Bícego Pereira; Vito Madio Chiarelli Neto; Brenda P.F.A. Gomes
Os acidentes na clínica odontológica
são situações indesejadas, mas quando
ocorrem, precisamos planejar e executar um plano de tratamento previsível
para o elemento dental em questão. Na
área da endodontia, o principal motivo
dos acidentes e extrações dos dentes endodonticamente tratado-s, é por razão
protética. O insucesso relacionado à prótese ocorre pela ausência de selamento
coronário após o tratamento endodôntico, remoção incorreta de retentores intrarradiculares, estes gerando fraturas
do remanescente, e a perfuração radicular durante a desobturação (Olcay et
al., 2018).
A perfuração radicular é a comunicação entre o canal radicular e o periodonto ou cavidade oral, que ocorre de
forma patológica, através de cárie e reabsorção radicular, ou iatrogênica (Fuzz
& Trope, 1996)
Para o planejamento e prognóstico
do tratamento de dentes com perfuração radicular devemos observar sua classificação de acordo com a localização
(terço coronário, médio ou apical), o tempo (mediata ou imediata) e o tamanho
(pequena ou grande) (Fuss & Trope,
1996)
De acordo com esses critérios, elegemos o material a ser inserido na cavidade considerando sua biocompatibilidade, radiopacidade, baixa solubilidade,
estabilidade de cor, pH alcalino, liberação de íons cálcio e tempo de trabalho.
Diversos materiais já foram utilizados
para o selamento de perfurações, prevalecendo hoje em dia o MTA, cimento a
base de silicato de cálcio que apresenta
resultados satisfatórios e contempla a
maioria das propriedades físico-químicas desejáveis, com exceção da descoloração da coroa dentária (Mente et al.,
2014; Duarte et al., 2018; Duque et al.,
2018).
A respeito da descoloração dentária,
esta ocorre mesmo com as novas formulações, onde houve a substituição do
óxido de bismuto por tungstato de cálcio, como foi o caso do MTA HP. Até o
momento não existe uma composição
ideal que não gere pigmentação, portanto devemos conter seu uso na raiz,
sem envolvimento da coroa dentária.
A dificuldade de manipulação do MTA
é uma das principais limitações para o
seu uso. No entanto cimentos como o
MTA Flow (Ultradent Products Inc., South
Jordan, UT, USA) e MTA HP (Angelus,
Londrina, PR, Brasil), buscam com sua
nova formulação, um cimento de alta
plasticidade, e consequentemente melhor manipulação (Duarte et al., 2018).
Resumindo, considerando um caso de
perfuração, devemos considerar:
1- Localização;
2- Tempo;
3- Tamanho;
4- Material a ser inserido;
5- Habilidade do operador.

Caso Clínico
Paciente N.A.S. do gênero masculino,
49 anos, foi encaminhado da clínica de
graduação para a clínica de especialização, ambos da Faculdade de Odontologia de Piracicaba, Unicamp, para o selamento da perfuração radicular, a qual
ocorreu durante a desobturação radicular do dente 12, que tinha sido retratado previamente para colocação de prótese fixa de múltiplos elementos.
Segundo os critérios acima enumerados, a perfuração:
1- Estava localizada entre os terços
coronário e médio,
2- O tempo entre a perfuração e o
selamento foi curto, de 6 dias,
3- O tamanho da perfuração estava
situado entre pequeno e médio,
4- O material elegido para a instrumentação foi a clorexidina pela biocompatibilidade e não interação com o MTA.
Para selamento da perfuração foi usado
o MTA Flow, pela facilidade na inserção
e pela localização da perfuração, que não
afetava a estética do dente,
5- Os operadores possuíam especialização na área de endodontia e habilidade na manipulação e inserção do
material.
Iniciou-se este caso clínico com a remoção da prótese provisoria, abertura
coronária e exposição do conduto radicular e da perfuração. Após esta etapa,
realizou-se o isolamento absoluto do
elemento dental em questão, seguido da
desobturaçãoo correta dos terços coronário e médio conduto com lima rotatória reciprocante. Realizou-se a seguir
uma limpeza efetiva do conduto e da
perfuração radicular com clorexidina 2%
gel, com auxilio do ultrassom e pincel
microbrush, seguido da lavagem abundante com soro fisiológico. O selamento da perfuração foi feito inicialmente
com a colocação de pó de hidróxido de
cálcio, seguido do MTA Flow na consistência espessa, de acordo com as recomendações do fabricante para o selamento de perfurações.

Caso Clínico

Figura 1. Imagens radiográficas das reintervenções endodônticas realizadas no dente 12:
A-B- Aspecto radiográfico inicial e final do retratamento; C- Aspecto radiográfico da
perfuração radicular, localizada entre os terços coronário e médio, durante a tentativa de
desobturação do canal radicular para colocação de pino de fibra de vidro;
D-Aspecto radiográfico final, após a última reintervenção, com selamento da perfuração
e cimentação de pino de fibra de vidro. Houve extravasamento de hidróxido de cálcio pó
utilizado previamente ao MTA flow.

Figura 1. Imagens radiográficas das reintervenções endodônticas realizadas no dente 12:
A-B- Aspecto radiográfico inicial e final do retratamento; C- Aspecto radiográfico da perfuração radicular, localizada entre os terços coronário e médio, durante a tentativa de desobturação do canal radicular para colocação de pino de fibra de vidro; D- Aspecto radiográfico
final, após a última reintervenção, com selamento da perfuração e cimentação de pino de
fibra de vidro. Houve extravasamento de hidróxido de cálcio pó utilizado previamente ao
MTA flow.
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Figura 3. Aspectos clínicos do selamento da perfuração radicular.
A- Desobturação do terço coronário e médio do canal tratado endodonticamente com Reciproc R25 (VDW, Alemanha); B-C- Limpeza do conduto e da perfuração com agitação ultrassônica e uso do pincel microbrush de ponta fina com clorexidina 2% gel; D- Lavagem do
conduto e da perfuração com soro fisiológico; E- Secagem do conduto e da perfuração com
pontas de papel absorvente; F- Colocação de cone de guta percha no conduto para mantê-lo
patente, inserção de pó de hidróxido de cálcio na perfuração seguido da inserção do MTA
Flow com seringa; G- Cimentação do pino de fibra de vidro no conduto radicular; H- Selamento da cavidade com resina composta.

Artigos Científicos ou Casos Clínicos

Enviem para jornalista@apcdrp.org.br / Informações quanto ao padrão: (16) 3629 0628.

“O Departamento Científico da APCD-Ribeirão Preto, em nome da classe, agradece
pela experiência e conhecimento compartilagdos”.
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INDICA ESPECIALISTA
A maior vitrine da Odontologia regional. Seja indicado. (16) 3629 0628. (16)99135 0540

Dr. Artur Rocha Martini CRO 43 329
Cátia Janjácomo Martini CRO 88 615
Clínica Geral - Endodontia
Rua Rui Barbosa, 1296- Centro - Rib Preto-SP
Fone (16) 3628 6330
Cirurgiã-Dentista
do HCFMRP-USP
Doutora em Odontologia
Restauradora na FORP/USP

Prof. Dr. Augusto
Oliveira, PhD
CROSP: 17.903

Estética Orofacial

CRO 88 485

Disfunção Temporomandibular e Dor
Orofacial. Odontologia Hospitalar.
Clínica Geral
Fone 16

3635 2495

Rua Campos Salles, 1922
Vila Seixas - Ribeirão Preto /SP

Cirurgia Bucomaxilofacial
Implantes Dentais
16

99745.5858

/ 11

99600.5858

draugustophd@gmail.com

Augusto Oliveira

Rua Dr. João Palma Guião, 715
Alto da Boa Vista
Fone 16 3635

SALA COMERCIAL
PARA LOCAÇÃO (SLS 201)
Conjunto comercial, amplo espaço,
recepção, 3 salas sendo 1 com wc, cozinha,
wc privativo, 1 vaga de garagem.
Edifício com portaria 24hr, controle de acesso,
monitoramento, estacionamento avulso,
excelente localização.
Aceita proposta
00 Tratar com Garcia Imóveis

R$ 750,

(16) 3977-9200

Ribeirão Preto, Dezembro de 2018

6320

ALUGO SALA
POR PERÍODO
Com todos os equipamentos ( rx, autoclave,
prof, ultrassom, equipo...) R$400,00 por mês. Ja
incluso condomínio (secretaria, agua, internet,
telefone, faxina...). Linda clínica. Vila Seixas.
Tratar com Igor

(16) 9 9161 9008
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Aconteceu na Odontologia em Ribeirão Preto

Regis Peporini - com Luís Cláudio Oliveira
e Marchoni Toach da Action Coaching.

Paulo Quagliatto, Antônio Sakamoto Jr,
Oscar Lemer e Auro Nisiyama , no 20 Blue Week.

Antonio Carlos , Marcio Tassinari e Oscar Lemer.

Cassio Felix, Daniela Felix e Márcio Tassinari,
no Jantar da Voco no Cabana.

Carlos Eduardo e Alexandre

Levy Nunes e Tiago Nunes.

Artur Martini, Regis Peporini, Habib nader , Flávio e GCM Stélio.

Cleomenes Augusto e Adriana com Auro Nisiyama.
ACIMA
Prof. André Minto
entrega cesta de
produtos Kulzer p/
Participante sorteado,
no 20 Blue Week,
sorteado.

Maria Laura Damasio e Nicole Bettiol com Luís Cláudio
Oliveira e Marchoni Toach da Action Coaching.

AO LADO:
Equipe Interdental
garantindo o sucesso
do Blue Week 2018.
Marina, Andressa, Erica, Graziele, Izabel, Jaqueline e Mariane.

Especial

Férias e família. As melhores coisas do mundo. Artur, Cátia, Martina e Pietra, na Disney, muita diversão.
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VITRINE
Fale com o

Soluções práticas e
econômicas em Proteção
Radiológicas

•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

www.msmedical.com.br
Rua José Peri, 475 - Nova Ribeirania
Ribeirão Preto – SP.

Odonto

Técnico ou Consultor de Vendas

Físico
responsável:
Sergio Luiz Rocha
ABFM- RD001

Fone/ Fax

P/ Ribeirão Preto e região

(16) 3627 2636

Márcio Pessica

(16) 3441 7265
contato@ms
medical.com.br

(16) 98219 7075
(16) 98123 9854

-

Consultor
de vendas
P/Ribeirão Preto e região

PedroTadeu
Sabbatelau
(16) 99132 3150 Claro
(16) 98812 3992 Oi
(16) 99712 1771 Vivo
(16) 98144 9979 Tim
(16) 2133 0000
Dentflex
Av. Thomaz Alberto Whately, 670
Parque Ind. Tanquinho - Ribeirão Preto SP

Assistência Técnica Multimarcas
nos segmentos

Técnico em
Prótese
Dentária

pedrodentflex@gmail.com
www.dentflex.com.br

CRO TPD 8058

Especialidade
•Implantes •Metalocerâmica
•Metal Free
•Estética em Geral
labpessica@hotmail.com

(16) 3610 8969
Rua Claro Rosa, 65
Campos Elíseos .
Ribeirão Preto - SP.

Consultores
de vendas e
assistência
Técnica
P/ Ribeirão Preto e região

Genivaldo

(16) 98244 3500
whatsapp

Maristela

(16) 98244 3534
whatsapp
Email: comercial@
universalodonto.com.br
www.universalodonto.com.br

Consultor
de vendas
e assistência
técnica
P/ Ribeirão Preto e região

Rafael Rosato
(16) 3441 1026
(16) 30191934
(16) 99171 6315
Revenda/Assistência
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Rua Paraná, 359 Ipiranga
Ribeirão Preto-SP
auxiliumodonto@hotmail.com
www.auxiliumodonto.com.br

15

2º Blue Week Interdental: alto nível
científico e tecnológico

Com um público seleto de especialistas,
foi realizado o 20 Blue Week Interdental. Consultores científicos de renomadas indústrias
do setor odontológico ministraram cursos
sobre os mais recentes avanços científicos e
tecnológicos no universo da Odontologia. No
espaço para exposição e interação social, representantes das indústrias demonstraram os
produtos, equipamentos, que foram comercializados pela Interdental, com custo diferenciado. Foram quatro dias com muito
aprendizado e de congraçamento da classe.
“Houve um amadurecimento neste 20 Blue
Week, tanto na abordagem dos profissionais,
como na escolha dos temas e dos professores.
Encerramos o evento com muita alegria porque foram atingidos os objetivos. Em 2019 estaremos promovendo o 30 Blue Week Interdental e o propósito é que seja ainda melhor”, destaca Marcio Tassinari, diretor da Interdental.
GRADE DE CURSOS - Estiveram ministrando cursos, no dia 5: pela manhã, o professor
Dr. Flávio Merichello - consultor científico da
Dentsply - especialista, mestre e doutor pela
FOUSP discorreu sobre “ Reabilitações diretas e indiretas; No período da tarde, o prof.
Dr. Raphael Monte Alto -Consultor Científico
da SDI - especialista, mestre (UFF) e doutor
(UERJ) em Dentística enfocando “ Reabilitação Estética anterior”.
No dia 6, pela manhã, Rafael Beolchi –

consultor científico da Ultradent – mestre em
Biomateriais (Tecnologia Nuclear) pelo Instituto de Pesquisa Energética e Nucleares, da
FOUSP, explanou sobre o tema “Desmistificando restaurações anteriores estéticas”.
Segundo Beolchi, a maneira de fazer o procedimento com resina composta determina a
naturalidade e durabilidade da restauração.
No período da tarde, Dr. Humberto L. de
Castro - consultor científico da Oraljet, especialista, mestre e doutor em Odontologia Res-

Prof. Dr. André Minto entrega cesta de produtos
para CD sorteada.

tauradora (FOSJC Unesp), discorreu sobre “Implante imediato em área estética”.
Castro chamou a atenção para a importância do planejamento para manejo dos tecidos moles e duros. “Só se consegue excelência estética com planejamento, usando todas
as técnicas para obter bom resultado”, frisou.
No dia 7, pela manhã, Monica Romero consultora científica da Rioquimica, especialista em Dentística e em Periodontia, com
MBA em Gestão de Saúde e controle de infecção, explanou sobre “O gerenciamento de
risco”. No período da tarde, o prof. Dr. Paulo
Sergio Quagliato – consultor científico da
FGM- Especialista, mestre e doutor em Dentística Restauradora (Universidade Federal
Uberlândia / Unesp Araraquara) discorreu sobre
“Tecnologia APS - cimentação, restauração.
Dentro de sua explanação os materiais
restauradores, as resinas, as técnicas diretas,
clareamento e, no final, laminados cerâmicos de cimentação adesiva. “As opções são
muitas, o cirurgião dentista precisa conhecer,
para oferecer ao seu paciente”, diz ele.
No dia 8, encerrando o evento, o prof. Dr.
André Marcelo Peruchi Minto – consultor científico da Kulzer , especialista, mestre e doutor em Dentística restauradora (APCD- Araraquara, Unesp e FOUSP), Prof. do Curso de
Dentística da APCD-RP, enfocou “ A reabilitação estética com resina composta e adesivo”. Ao final o professor André e equipe Kulzer

sortearam e entregaram cesta de produtos
Kulzer para os participantes sorteados.
No período da tarde, o prof. Dr. Antônio
Sakamoto Jr - consultor da Voco, especialista,
mestre e doutor em Dentistica Restauradora
(CETAO e UEPG) falou sobre “ Restauração em
dentes tratados endodonticamente”. Apresentou pinos para tratamento endodôntico, novos modelos e uma nova técnica de aplicação.
Depoimentos
“ Os cursos foram todos excelentes, trouxeram
inovações, a exemplo do sistema APS da FGM,
apresentado pelo prof. Paulo Quagliato. O
Blue Week me surpreendeu pela organização
impecável, pelo alto nível dos professores, bem
como pelos descontos nos produtos, realmente muito bom”.
Maria Menezes Coimbra Moi – especialista
em Odontopediatria.
Estou me atualizando, buscando outros cursos, fazendo o curso de especialização em Implantodontia, para poder fazer residência nos
Estados Unidos. Herdei de meu pai, Valter Doche, formado em 1961, a paixão pela Odontologia. Hoje, quando falo sobre os avanços,
ele fica maravilhado. Estou muito feliz por ter
tido, aqui na Interdental, essa porta aberta
de conhecimento, num local com essa estrutura, com professores excelentes, bons cursos
e muitas novidades.”
Vanessa Doche – cirurgiã-dentista de Belo
Horizonte, há 14 anos nos Estados Unidos.

Voco promove encontro científico-social no Cabana
Como resultado do alto investimento
em pesquisa científica, a VOCO do Brasil
tem promovidos encontros com profissionais para apresentação de materiais, desenvolvidos a partir das comprovações científicas de sua eficácia. Aqui em Ribeirão Preto, o encontro científico-social da Voco foi
realizado, no dia 8 de novembro, no Cabana Restaurante.
Num formato dinâmico os convidados,
membros da comunidade científica odontológica de Ribeirão Preto, ao mesmo tempo que degustavam a entrada e saboreavam o chope, através da apresentação de
Oscar Lemer - responsável pela Voco do
Brasil, conheciam um pouco da história
da indústria, seguida de abordagem científica do professor Paulo Sergio Quagliato.
Após a apresentação, o jantar e a confraternização.
CIENTÍFICO - Formado há 32 anos. O prof.

Oscar Lemer - responsável pela Voco do Brasil

Quagliato é especialista em Dentística e mestre em Reabilitação Oral pela Universidade
Federal de Uberlândia, e doutor em Clínica
Odontológica pela Unesp Campinas. PósDoutorado pela University of Illinois - Chicago (2014-2015). Professor efetivo da Faculdade de Odontologia Adjunto III da Área de
Dentística e Materiais Odontológicos desde

Alguns participantes do Encontro
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remos fazer a diferença quanto a tecnologia”,
07/2008, entre outras atribuições, é também
frisa Oscar Lemer, responsável pela Voco no Braprofessor do curso de Aperfeiçoamento em
sil, acrescentando que, para isso, promove a
Dentística, há 17 anos, na APCD-Ribeirão Preaproximação entre as comunidades científicas
to.
e profissionais de Odontologia, daqui do Brasil
Com uma explanação de cerca de 40 mie da Alemanha, para troca de informações.
nutos, o prof. Quagliato fez algumas consi“Para em grupos discutir ciência em
derações sobre a Odontologia Digital, formas
Odontologia”,frisa ele.
de inserir o CadCan no dia a dia do consultóSegundo Lemer, a Voco Brasil enxerga um
rio, o uso da cerâmica e das resinas, as indigrande potencial de mercado em Ribeirão Precações, as opções de escolhas e as técnicas
to e região, um alto nível de exigência dos prodiretas e indiretas.
O prof. Quagliato,
conheceu a VOCO há
6 anos e, sem envolvimento comercial,
tem participado das
avaliações dos materiais da indústria, através de teste feito por
alunos, devidamente
monitorados, na UFU.
VOCO -A Voco é
uma empresa familiar farmacêutica da
Alemanha, nascida
em 1981 no porão da
Prof. Dr. Paulo Quagliato faz abordagem científica no encontro.
casa da Família Palfissionais. “Por isso, entendemos que a particima; Foi se expandindo, investindo em pespação no 20 Blue Week Interdental é obrigaquisas, ampliando sua linha de produtos e,
tória, já que a VOCO associa ciência e tecnolodepois várias expansões, hoje conta um pargia, para facilitar a vida do cirurgião-dentista,
que fabril de 22 mil metros quadrados, com
no consultório com alto desempenho tecnológi800 funcionários, centenas de produtos e
co”, pontuou.
atua em 120 países.
Segundo ele, a indústria está sempre par“Tenho muito orgulho de dizer que a única
ticipando de congressos, como o IDS realizafilial da VOCO é a nossa, a Voco Brasil, sediada
do em março na Alemanha e o CIOSP em
em Porto Alegre. Fundada em 2003, porém há
janeiro no Brasil.
13 anos que niciamos o projeto de comercialização. Sempre com embasamento científico, que-
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VITRINE
Fale com o

Odonto

Técnico ou Consultor de Vendas

Confeccionamos
Estofados
Todas as marcas
à base troca.
Atacado e varejo

Estofamentos
em Couro.

Estofados odontológicos
em Poliuretano expandido,
revestido em PVCron
Laminado sem costuras.

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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João Batista
16 99142 6110
Luciane
16 99176 3858
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Desejamos que o ano novo seja
repleto de vitorias e nossa parceria
seja sinônimo de sucesso,

Feliz Natal e
Boas Festas!
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