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Cursos da APCD-RP montam novas turmas
 A APCD-Ribeirão Preto, através da

Escola de Aperfeiçoamento Profissional
Dr. Raphael Baldacci, continua investindo
na educação continuada, promovendo
cursos, workshops, palestras e hands On.
O objetivo é proporcionar oportunidade
de reciclagem profissional aos cirurgiões-
dentistas associados.

Os cursos estão montando novas tur-
mas. Consulte a grade de cursos de aper-
feiçoamento profissional e pós-gradua-
ção, com início em março e abril.

Últimas vagas. Reserve já a sua!

 CEO III - Centro de Especialidades Odontológico
já pode ser credenciado no NGA

Com estrutura ampliada
com a  transferência  para o
Núcleo de Gestão Assisten-
cial (NGA), pacientes que ne-
cessitam de tratamentos es-
pecializados, serão atendi-
dos em três turnos no CEO
da Rua Minas.

Serão feitos atendimentos
nas especialidades de cirur-
gia menor , endodontia, pe-
riodontia, semiologia, trata-
mento de pacientes com de-
ficiências, pacientes  com ne-
cessydades especiais.

Vereador Bertinho Scandiuzzi,  Dr. Sandro Scarpelini, prefeito Duarte Nogueira, Gilmar Nesi do Conselho
Munucipal de Saúde, Dr. Artur Martini, Dra. Flávia Neves Thomaz e o vereador Mauricio Gasparini.

Grade de Cursos
montando  novas turmas

Científico
Expansão óssea da maxila
atrófica com instrumentos
rotatórios: relato de caso
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Direito a exames
por Plano de Saúde

Resolução da ANS determina que as
Operadoras de Plano de Saúde não  po-
dem negar autorização de exames, soli-
citados por cirurgiões-dentistas, sob ale-
gação de que tais procedimentos só po-
dem ser solicitados por médicos, desde
seja relacionado ao procedimento odon-
tológico a ser realizado.

ENTREVISTA

Dr. Regis Peporini,
presidente da
APCD-Ribeirão
Preto, fala sobre
a EAP, o CIOSP,
 o dia internacio-
nal da mulher e
saúde pública.
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 Curso de imersão
em Fibrina

No dia 23 de março, a EAP  promove
o Curso de imersão teórico-prático de
Fibrina Rica em Plaquetas e Leucócitos:
protocolos e clínica.

O curso, que será ministrado pelo
prof. Dr. Michel Messora, habilita na téc-
nica de preparo L-PRF, com excelência.

Reserve sua vaga.  (16) 3630 0711.
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A Mulher na Odontologia
Com elegância e profissionalismo, a

mulher leva graça e beleza aos consul-
tórios. Estima-se que 70 % dos novos
profissionais de Odontologia, entrando
no mercado, são mulheres. Em tempo
de Odontologia a quatro mãos,  têm ao
seu lado as ASBs, otimizando o atendi-
mento nos consultórios. Primorosas, cui-
dam da imagem, cientes do valor agre-
gado da apresentação. No Dia Interna-
cional da Mulher cumprimentos a todas
as mulheres pelas realizações profissio-
nais, pela perpetuação da vida e por se-
rem as protagonistas nas histórias da
família e da humanidade.

Página 9, 10 e 11.
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As quartas-feiras são dias de clínica do Curso de Aperfeiçoamento de Endodontia na EAP da APCD-RP.
 CDs alunos asssistem atentos a intervenção dos mestres Artur Martini e Brufato Ferraz.

COLUNA POLÍTICA
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“Por que votei
contra o regime
de Previdência
Complementar
para os servidores
Públicos de Ribei-
rão Preto”.
Artigo de
Bertinho Scandiuzzi.
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POLÍTICA

Se superando sempre

Dr. Marcos Jenay Capez - presidente do CROSP, no último dia 22 de fevereiro, em  Ribeirão Preto, após a formatura da
turma de Odontologia da UNAERP, numa confraternização calorosa  com  duretores da Regional, em que discutiram
os rumos da APCD-Ribeirão Preto.  onde está instalada uma unidade do CROSP. Presentes  Dr. Artur Martini, Dr. Regis
Peporini. Dr. Flávio Dalto, Dr. Furlan, Dr. Marcos Capez e Dr. Fernando Jardim.
,

Dr. Regis Peporini - presidente da APCD-Ribeirão Preto

A Chapa 1 foi eleita com 34.594 votos para a gestão
do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo
(CROSP), referente ao biênio de 2019-2021. A eleição
realizada em 13 de fevereiro, contou com a participa-
ção de 49.927 cirurgiões-dentistas.

Compõe a Chapa vencedora os cirurgiões-dentistas
Marcos Jenay Capez, Rogério Adib Kairalla, Marco An-
tonio Manfredini, Sofia Takeda Uemura, Sandra Kalil
Bussadori, Cintia Rachas Ribeiro, Marcelo Januzzi San-

Definida a nova diretoria do CROSP
para o biênio 2019-2020

tos, Roberto Miguita, Camilo Anauate Netto  e Renata
Groke Bonetti.

O processo eleitoral aconteceu on-line, permitindo
que os cirurgiões-dentistas votassem pelo celular, ta-
blet ou computador, acessando o sitehttp://
votocrosp.elejaonline.com ou pelo aplicativo ElejaOnli-
neSP. A sede do Conselho, na Avenida Paulista, tam-
bém recebeu àqueles que preferiram votar presencial-
mente.

Março é um mês muito importante para nós da APCD
Ribeirão Preto. Em março, tem início a maioria dos cur-
sos, tradicionalmente reeditados todo ano, com a che-
gada dos novos alunos a associação ganha vida nova.
É muito bom conhecer colegas com vivências diferen-
tes, de cidades diversas com outras realidades, intera-
gir com eles e trocar experiências. É muito gratificante
participar de toda essa dinâmica, o vai e vem de alu-
nos, as abordagens teóricas, os questionamentos, as
horas clínicas, a sala de pacientes lotada, os atendi-
mentos se desenrolando e os alunos se dedicando com
entusiasmo a atualização profissional, conhecendo no-
vas técnicas, materiais, abordagens científicas.  É uma
troca de conhecimento e energia contagiante, para nós
professores a realização.

E em termos de professores, a nossa EAP conta com
equipes comprometidas com o ensino, capacitados
para isso, não só por suas qualificações (especialistas,
mestres e doutores), mas por terem ampla experiência
clínica e acadêmica. A maioria deles há mais de 20 anos
se dedicando a educação continuada. São apaixona-
dos pela Odontologia, amam o que fazem, encontra-
ram no ensino, no compartilhar seus conhecimentos a
razão de ser para acompanhar de perto as descober-
tas constantes desta ciência instigante, com avanços
diários, a Odontologia. Esse é o DNA de nossos pro-
fessores e essa a razão do nome da nossa EAP da APCD
Ribeirão Preto ser levado tão longe, cidades regionais,
outras mais longínquas, de outros estados, nos trazen-

do alguns alunos até de paí-
ses vizinhos.

Tudo isso nos incentiva a
buscar melhorar ainda mais.
Em um ambiente harmonioso
de estímulo recíproco dos alu-
nos entre si e os professores,
são desenvolvidos os cursos,
sempre priorizando a prática,
com atividades clínicas. Essa é
uma forma de tornar efetivo o
aprendizado que será levado com segurança de ime-
diato aos consultórios, beneficiando a população em
geral com uma Odontologia atual e de excelência.

Além dos cursos extensivos, no decorrer deste ano,
vamos promover vários cursos de imersão, apresen-
tando as novos materiais e técnicas. No próximo dia
23 de março teremos um sobre Fibrina Rica em Pla-
quetas e Leucócitos: protocolos e clínica, com o pro-
fessor Dr.  Michel Messora. Outros virão, acompanhem
por este Jornal, pelo site e redes sociais, participem,
venham usufruir deste espaço que é de todos os asso-
ciados.  Desejo que março, mês em que é comemora-
do o Dia Internacional da Mulher, seja um mês de mui-
tas realizações para todos, em especial para todas as
mulheres e para as cirurgiãs-dentistas, ASBs e TPDs,
que com desenvoltura e profissionalismo engrande-
cem a nossa Odontologia.

Abraço a todos,

Cabe aqui salientar, o RPC - Regime de Previdência Com-
plementar  deve ser de caráter facultativo, tem por finalidade
oferecer ao servidor uma proteção previdenciária ADCIO-
NAL àquela oferecida pelo IPM, para o qual a contribuição é
obrigatória.

Neste sentido, a Lei Municipal (LC n.º2.936/19) que insti-
tuiu o RPC, está na contramão dos ditames constitucionais,
a partir do momento que automaticamente inseri no Regi-
me o servidor que ingressar no serviço público a partir da
vigência da Lei.

A referida INCONSTITUCIONALIDADE está confirmada,
quando confere a este o prazo de 90 dias para requerer o
cancelamento de sua inscrição. Ora, se o Regime é facultati-
vo, por garantia constitucional, qual a razão do prazo para
requerer o seu cancelamento? Se o servidor não requerer o
cancelamento dentro do prazo estabelecido pela Lei, perde-
rá o direito a restituição das contribuições vertidas para o
Regime Complementar? E não é somente isso, Senhores!!!

A Lei Municipal continua na contramão dos ditames cons-
titucionais, ao dispor em seu §4, do inciso I do artigo 2º que
o cancelamento da inscrição não constitui resgate. Ora, se o
Regime é facultativo, o seu cancelamento deverá por obri-
gação legal constituir resgate das contribuições vertidas ao
Regime, sob pena de flagrante ilegalidade.

O que é de mais grave está nas entrelinhas da Lei, quando
oferece a opção para os antigos servidores migrarem de Re-
gime, ou seja, sair do IPM e ir para a o Regime de Previdência
Complementar. Pois bem, Sr. Servidor, se ninguém lhe con-
tou, vou lhe contar: Se você optar por migrar de Regime,
NÃO será transferido do IPM para o Regime de Previdência
Complementar o valor referente a contribuição do emprega-
dor. Vale dizer que, os 22% que a Prefeitura recolhe e que
fazem parte de suas contribuições não irão para o seu saldo
de conta no Regime de Previdência Complementar.

Saldo de conta? É o valor que você acumulou com as
suas contribuições e as contribuições patronais. Sendo o seu
benefício calculado de acordo com o montante do seu SAL-
DO DA CONTA.

Pois bem, aquele servidor que contribuiu para o IPM por
20 anos, levará para os Regime Complementar quando mi-
grar, apenas as suas contribuições vertidas correspondentes
a 11% e NÃO as contribuições patronais, correspondentes a
22%, que são a “gordura” maior de suas contribuições, dos
seus 20 anos de trabalho como servidor público.

Portanto, QUERIDOS SERVIDORES, ao migrarem de Regi-
me, levando consigo somente suas contribuições, sofrerão
um enorme prejuízo, porque seu SALDO DE CONTA será
menor do que o esperado e o valor de seu benefício será
impactado sobremaneira no futuro.

Ainda que a migração de um Regime para o outro, seja
uma possibilidade legal, apenas aumenta a minha responsa-
bilidade, porque tenho por dever político de calcular que
meu ato no presente poderá trazer consequências desastro-
sas no futuro de alguns servidores.

Sem contarmos que estamos às vésperas de uma refor-
ma previdenciária que poderá trazer consequências piores
para aqueles que por medo ou desconhecimento migrarem
de um Regime para o outro, mas isso falaremos em outra
oportunidade.

Abraço à todos !!!

Por que votei con-
tra o regime de

Previdência Com-
plementar para os
servidores Públicos
de Ribeirão Preto

(LC 2.936/19)
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Amplie conhecimentos e faça o seu melhor
estimula Dr. Regis Peporini-pres. da APCD-RP

MULHER NA POLÍTICA

Com o propátsito de manter o padrão dos
cursos, já tradicionais, e aumentar os cursos
de imersão, Dr. Regis Peporini – presidente
da APCD-Ribeirão Preto, está otimista quan-
to aos avanços e conquistas em 219, não só
para a classe como para todos os brasileiros.
“Cirurgião-dentista, como qualquer cidadão,
em qualquer área, faça a diferença, quanto
mais conhecimento melhor profissional você-
será, então, cuide de ampliar seus horizontes
e dê o melhor de si”, recomenda. A seguir na
integra as colocações de Dr. Regis Peporini.

ENTREVISTA
J. APCD-RP : Em 2019, a Escola de Aper-

feiçoamento Profissional trará alguma ino-
vação?

Regis Peporini: Em 2019 nosso propósi-
to é intensificar os cursos de imersão, con-
templando avanços nas várias especialida-
des, começaremos com um curso de estéti-
ca, e outros virão no decorrer do ano.  Os
cursos de imersão, feito em módulos, atuali-
zam o cirurgião-dentista, sem interferir mui-
to na agenda e rotina do profissional.

Pretendemos manter a qualidade dos
cursos de Aperfeiçoamento Profissional e de
Pós-Graduação, já tradicionais em nossa gra-
de, que graças ao padrão e ao prestigio, fruto
de anos de trabalho do corpo docente quali-
ficado, vem, há anos, se mantendo lotados.
Com isso mantemos o atendimento à popu-
lação, dando a nossa contribuição social.  Essa
interação e troca que existe entre a associa-
ção, os alunos e a população sempre engran-
dece a nossa APCD.

J. APCD-RP : A que atribui esse feedba-
ck dos profissionais que, há vários anos, vem
mantendo as turmas lotadas nos Cursos re-
editados anuais ou semestralmente?

Regis Peporini: A reciprocidade da clas-
se se deve a um conjunto de fatores: padrão
de qualidade, tradição, equipes qualificadas,
prestígio junto a classe. Mas sem dúvida, a
indicação dos ex-alunos tem sido decisiva
para isso, o que revela o grau de satisfação
daqueles que passaram por nossos cursos, o
que nos deixa realizados enquanto professo-
res, além de convictos de que estamos utili-
zando a metodologia certa. Esses profissio-
nais ex-alunos acabam levando o nome da
associação para diversas cidades, trazendo
para a nossa EAP muitos alunos de outras
localidades.  Eis a razão de quase todos os
cursos, alguns com início neste mês de mar-
ço e outros em abril, já estarem quase todos
com turmas lotadas.

J. APCD-RP : Os cursos, reeditados anual-
mente, tem sempre o conteúdo atualizado?

Regis Peporini: Os coordenadores, junta-
mente com os professores, cuidam de gerenci-
ar o programa do seu curso, para mantê-lo sem-
pre atualizado, com isso, estão sempre apre-
sentando novas descobertas científicas, novas
técnicas e materiais disponíveis no mercado.
Esse é o objetivo, apresentar todos os avanços
dentro da especialidade contemplada no curso
e, como temos o privilégio de atuar em uma
ciência em constante evolução, há sempre mui-
tas novidades.

J. APCD-RP: Atendimento odontológico
em nosso município?

Regis Peporini: O atendimento público a
saúde em Ribeirão Preto, centro regional de saú-
de, sempre foi referência para outras cidades. O
atendimento odontológico, não poderia ser di-
ferente, tendo o Artur Martini – como chefe da
Divisão Odontológica, ele que continua fazen-
do parte da diretoria executiva como tesoureiro
da APCD-Ribeirão Preto e professor de nossa
EAP Dr. Raphael Baldacci. O Artur levou toda a
sua experiência e seu estilo próprio de fazer ges-
tão. Bem dinâmico, tem feito a diferença, cri-
ando um ambiente adequado para melhoria dos
serviços prestados, cuidando dos equipamen-
tos, valorizando e estimulando os profissionais.
Quando assumiu havia um fila considerável nos
atendimentos especializados, principalmente na
prótese, hoje essa demanda é bem menor, e
com o CEO do NGA da Rua Minas, dá um outro
impulso, tanto em qualidade quanto em quan-
tidade no atendimento especializado.  Nós sa-
bemos que as associações são uma extensão
do serviço público, acabam absorvendo parte
da demanda de atendimento. Com seu dina-
mismo, o Artur tem transitado em todas as es-
feras e aproximando as entidades de classe e as
associações do setor público, que procuram
manter o mesmo padrão de atendimento. Essa
interação que o Artur tem acaba engrandecen-
do a nossa Odontologia.

J. APCD-RP: Neste mês em que é come-
morado o  dia internacional da mulher, o que
diria as mulheres?

Regis Peporini: A maioria dos profissionais
de odontologia é de mulheres, sempre muito
capacitadas, hoje são referência para nós ho-
mens, exemplos pelo desprendimento e dina-
mismo, sempre com desenvoltura desempe-
nham o seu papel. As mulheres, não só na Odon-
tologia, mas em todas as profissões, desempe-
nham muito bem as atividades profissionais,
além disto, são e sempre serão mães, estarão
sempre gerando novas gerações, e não é de hoje,
no Brasil e no mundo, as mulheres estiveram e
estarão sempre em destaque, obviamente, a
igualdade entre homens e mulheres, embora
haja controvérsias, é uma realidade incontestá-

vel, homens e mulheres caminhando jun-
tos e elas sempre servindo de exemplo para
nós. Parabéns a todas as mulheres, neste
mês internacional da mulher, em especial
a todas as cirurgiãs-dentistas.

J. APCD-RP: Em 2019 muitas mudan-
ças no executivo e legislativo estadual e
federal, quase são suas expectativas de
resultados com isso?

Regis Peporini:  As melhores possíveis,
primeiro por que a mudança por si só já é
benéfica, traz outros estímulos, novas idei-
as, novas pessoas, isso á é positivo e trans-
formador, gera ânimos positivos e geran-
do esse otimismo, gera uma reação em
cadeia positiva em todas as áreas. A popu-
lação fica mais atenta, mais alerta, partici-
pativa, cobrando seus candidatos, exigin-
do um mínimo, que qualquer ser humano
tem que ter, não só o político: honestida-
de, transparência, clareza. Estamos apren-
dendo a cobrar mudanças de atitudes.  Esse
é o caminho, temos de evoluir junto com
a política, primeiro nós precisamos de mu-
dar, transformar a todos da sociedade, para
depois essa transformação chegar nas es-
feras políticas.  O brasileiro está evoluindo,
está mais bem informado e participativo,
tudo só tende a melhorar.

J. APCD-RP:  E o CIOSP muitos avan-
ços apresentados?

Regis Peporini: É difícil enumerar, a
tecnologia e o aprendizado é grande, mui-
tas inovações em todas as especialidades

Em entrevista exclusiva ao Jornal da APCD-RP, Dr. Regis fala sobre Odontologia,
CIOSP, a EAP, a mulher na sociedade, entre outras abordagens.

da Odontologia, inclusive na área de gestão.
O CIOSP a cada ano que passa fica melhor, é
uma referência da Odontologia brasileira e
mundial. O Congresso tem se superado em
todos os sentidos, tanto na Grade Científica
quanto na Feira, como cada vez mais cresce
o número de cirurgiões-dentistas que parti-
cipam do CIOSP. Para se ter uma ideia, no
primeiro dia do evento, não sendo um dos
mais expressivos em termos de público, 27
mil pessoas estiveram no congresso. Um pú-
blico interessado e exigente, e é essa exigên-
cia e a participação do cirurgião-dentista que
faz com que o Congresso cresça a cada ano.
E em 2020, mais uma vez, o Congresso deve-
rá se superar.

Além disso, no CIOSP, como representan-
tes da classe, participamos de muitas reuni-
ões (CORE, CROSP, saúde pública) onde são
colocados em pauta os temas atuais relevan-
tes e proposto novas diretrizes e cronograma
de trabalho no decorrer do ano. Esses encon-
tros são sempre muito proveitosos.

J. APCD-RP : Algo mais a dizer ao associ-
ado da APCD-Ribeirão Preto?

Regis Peporini: A APCD Ribeirão Preto
está sempre fazendo o seu papel, estimulan-
do a união da classe, criando oportunidades
para os associados de reciclagem profissio-
nal, através dos cursos intensivos, extensivos
e de imersão. Participe. O cirurgião-dentista,
como qualquer cidadão, em qualquer área,
deve fazer a diferença, quanto mais conheci-
mento melhor profissional será, então, cuide
de ampliar seus horizontes e dê o melhor de
sí para tingir o tão almejado sucesso.

A curva mais bonita de uma mulher é o seu sorriso!.

Feliz Dia da MulherFeliz Dia da MulherFeliz Dia da MulherFeliz Dia da MulherFeliz Dia da Mulher

Rua Comandante Marcondes Salgado, 1.209
(16) 3635-2043
Novo Shopping (16) 3629-7143
Whatsapp (16) 98149-0568

 8 de março - Dia Internacional da Mulher

“O cirurgião-dentista,
como qualquer cida-
dão, em qualquer
área, faça a diferença,
quanto mais conheci-
mento
melhor profissional
será, então, cuide de
ampliar seus horizon-
tes e dê o melhor de
si”.
      Dr. Regis Peporini



4 Ribeirão Preto, Março de 2019

Centro especialidades odontológicas
já pode ser credenciado no NGA

Ribeirão Preto foi contemplada, no últi-
mo dia 12 de fevereiro, com a possibilidade
de credenciamento do  CEO III – Centro de
Especialidades Odontológicas, instalado nas
dependências do NGA – Núcleo de Gestão
Assistencial, localizado a Rua Minas, 895, no
bairro Campos Elíseos.

Anteriormente instalado na UBDS Cen-
tral, com nova instalação e a estrutura física
aumentada, maior quantidade de consultó-
rios, equipamentos novos e mais profissio-
nais, o novo CEO atenderá sete especialida-
des odontológicas, diariamente, em três tur-
nos. O CEO atenderá as especialidades odon-
tológicas de  cirurgia menor (cirurgias de
dentes do siso), endodontia (tratamento de
canal), periodontia (tratamento de gengiva),
semiologia (diagnóstico precoce de lesões),
e pacientes portadores de deficiências.

O prefeito de Ribeirão Preto, Duarte No-
gueira, o secretário Municipal da Saúde, San-
dro Scarpelini, o chefe da Divisão Odontoló-
gica, Artur Rocha Martini e Flávia Neves Tho-
maz estiveram presentes. O Dr. Flávio Dalto,
Delegado do  Conselho Regional de Odon-
tologia (CROSP), na oportunidade represen-
tou o presidente da APCD-Ribeirão Preto -
Dr. Régis Peporini.

“Nós da APCD-RP e do CROSP, parabe-
nizamos o prefeito Duarte Nogueira, o secre-

tário Sandro Scarpelini e o Dr. Artur Martini,
Chefe da Divisão Odontológica, pela obra
entregue à população e aos profissionais da
odontologia, que passam a contar com uma
estrutura física ampliada, consultórios de pri-
meira linha com novos equipamentos, pron-
tos para atender aos pacientes que necessi-
tam de tratamento em várias especialidades”,
disse Dalto.

“O novo CEO, que atenderá várias espe-
cialidades odontológicas, diariamente, em três
turnos, é um ganho muito grande para os
profissionais da área e, principalmente, para
a população”, completou.

Estrutura do novo CEO
O Núcleo Especializado de Odontologia

está instalado em 206 metros quadrados to-
talmente climatizados, com bebedouros de
água e ampla recepção com cadeiras confor-
táveis. Os consultórios são compostos por 13
cadeiras odontológicas de última geração,
das quais sete são novas. O investimento to-
tal foi de R$ 101 mil, custeado pela Prefeitura
Municipal.

 As equipes que estão atuando desde en-
tão são formadas por 13 cirurgiões dentistas
e  17 auxiliares de saúde bucal, altamente ca-
pacitados. São três turnos de atendimento:
das 7h às 11h, das 11h às 15h e das 15h às 19h.

Para o Chefe da Divisão Odontológica da
Secretaria da Saúde, Dr. Artur Rocha Martini,
o novo CEO representa a valorização da clas-
se e um grande ganho para a população que
necessita dos serviços odontológicos de qua-
lidade.

 “ A implantação deste CEO servirá para
o município pleitear o credenciamento no Mi-
nistério da Saúde do CEO categoria 3, ou seja,
mais um passo dado frente a Política Nacio-

Artur Martini mostra diferenciais dos equipamentos para o prefeito Duarte Nogueira.

Com a estrutura ampliada e maior capacidade de atendimento, após transferência para o Núcleo de
Gestão Assistencial (NGA) da Rua Minas n0 895, profissionais passaram a atender em três turnos.

A Agência Nacional de Saúde Suple-
mentar (ANS) - órgão que regula o Ser-
viço prestado por Operadoras de Pla-
no de Saúde, considerando que os exa-
mes Laboratoriais/complementares têm
a finalidade de complementar o diag-
nóstico do paciente, auxiliando o pro-
fissional no planejamen-
to das ações necessári-
as ao tratamento, enten-
deu ser de uso comum,
em algumas categorias
da saúde, a solicitação
destes exames, desde
que os profissionais es-
tejam habilitados pelos
seus respectivos Conse-
lhos. Entre essas catego-
rias está o cirurgião-
dentista.  Embora tal de-
terminação esteja em vi-

Pacientes com plano de saúde hospitalar têm direito a exames
complementares solicitados por Cirurgiões-Dentistas

Dr. Robson Firmino - especialis-
ta em Direito da Saúde

gor desde 2007, muitos usuários/paci-
entes desconhecem tal direito.

De acordo com a Súmula Normativa
n°. 11, de 20 de agosto de 2007, a Ope-
radora de Plano de Saúde não pode ne-
gar autorização de exames, solicitados
por cirurgiões-dentistas, sob alegação

de que tais procedimen-
tos só podem ser solici-
tados por médicos, des-
de que o exame esteja re-
lacionado ao procedi-
mento odontológico que
irá realizar.

O Cirurgião-dentista,
portanto, pode solicitar
internações hospitalares,
exames laboratoriais/
complementares, entre
eles: radiograf ias, resso-
nância magnética, solici-

tação de risco cirúrgico e
exames de laboratório em
geral. A cobertura, no en-
tanto, deverá estar previs-
ta no rol de procedimen-
tos e eventos em saúde
editado pela ANS.

O advogado Dr. Rob-
son Firmino - especializa-
do em Direito da Saúde,
alerta o usuário de plano
de saúde para, no ato da
assinatura do convênio,
verificar o rol de procedi-
mentos e exames com co-
bertura disponibilizados,
antes de sua efetivação.

"Antes de assinar, é im-
portante verificar se tem direito a exames
laboratoriais e radiológicos. Se assim for,
tem direito a Tomografia e outros exames

radiológicos, pedidos por
cirurgião-dentista, inclusi-
ve cirurgia buco-maxilo",
explica Firmino.

Atualmente os pedi-
dos de exames devem
ser autorizados, inde-
pendente se o pedido de
exame for feito por pro-
fissional conveniado ou
não.

O especialista em Di-
reito da Saúde orienta
ainda, para no caso de
ser negado, o consumi-
dor deve solicitar decla-
ração por escrito da ope-
radora, justificando a ra-

zão da recusa, com a qual o usuário pode
denunciar a mesma junto a ANS, que po-
derá sofrer sanções e multa.

nal de Saúde Bucal. Isso implica em atender
mais especialidades, a produção será maior e
com isso o repasse do Ministério da Saúde
aumenta”, afirmou Martini.

Por outro lado ressalta, “é um momento de
reconhecimento e valorização da classe, já que
os colegas cirurgiões – dentistas exercerão suas
atividades com modernos e completos equi-
pamentos em uma área ampla e estrutura de
excelência,  que será referência regional”.

Artur Martini - chefe da Div. Odontológica
mostra a instalação e equipamentos para

Prefeito Duarte Nogueira e convidados.

Artur com Duarte Nogueira,
Sandro Scarpelini, Bertinho Scandiuzzi e Mauricio Gasparini,

no Consultório de pacientes especiais.

Diretores da APCD-RP: Cátia Janjácomo e
Flávio Dalto - também delegado da

Secccional Ribeirão Preto do CROSP.

ORIENTE SEU PACIENTE
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01/03
Luana Ferrari Francia Dias
02/03
Lea Saraiva dos Santos Pelegia
03/03
Alessandro  César Faccini da Silva
04/03
Débora Manfrin Barbosa
Mihelle Alvarez Donati Soares Oliveira
Soraya Manfrin Barbosa
05/03
Renata Gatto
06/03
André Luiz de Macedo Fressatti
Dorival Vezzani Filho
Caroline Pires Thomazelli
Caroline Raissa da Costa
07/03
Márcia Andrade
Liliane da Mata Pasti Almeida
08/03
Igor Gualda Agnesini
09/03
Olavo Guimarães Junqueira
Rogerio Martins Azevedo
Tatiana Pontim
13/03
Camila Imperador Rodrigues Alves
Flavia Toledo Leite da Silva
Patrícia Tiemy Hirono Hotta
Flávia Toledo Leite da Silva
Wilson Luis Perreira
Marli Beatriz Zanetti Bernardo
15/03
Walter Martins Junior
Leonardo Gonzaga Facioli
16/03
Márcia Piantino Jacintho
Luciano Cedrinho Ciciarelli
17/03
Eduardo Pedro de Carvalho Filho
Vanessa de Oliveira Teles
Isabelle Maechi da Silva
19/03
Ailton do Amaral Oliveira
Julia Fernandes Ferreira
Regis Mendes Zanetta
20/03
Lazaro Augusto de Almeida Gonçalves
21/03
André Baeta Sponchiado
Juliana Silva Cordova
José Luis Ramos
Fernando Salviano Alves
22/03
Maria Carolina Ferreira Gonçalves
23/03
Letícia Gabriela Smartino
Mariana Bottino Roma
24/03
Fabrício de Jesus Chemello
Valeria Aparecida de Oliveira Nogueira
25/03
Mauro Shigueiro Kussumoto
Marcelo Palinkas
Márcia Maria Siqueira Cesar
Rita de Cássia Alcides
Olivia Ávila Gomes
26/03
José Aloiso Furlan
27/03
Ricardo Faria Ribeiro
João Carlos Rodrigues Cruz
Luis Cesar Garcia
Roberta Beata Sponchiado
28/03
Francisco Wanderley Garcia de Paula e Silva
Maria Regina Martins Herrera
Marcelo Massaro Mourani
29/03
Ana Lucia Buzato
Paulo Marcos da Silveira Bergamo
Janete Cinira Bregagnolo
Denise de Paula Sousa Franca
31/03
Camila Benedini Martelli
Fernanda Salviano Alves

ACONTECEU NO  37°CIOSP Cumprimentos
aos Aniversariantes

Lançado o 38o CIOSP
Evento será de 29 de janeiro a 1º de fevereiro de 2020

No dia 31 de janeiro, foi oficialmente
apresentado para as empresas exposi-
toras do CIOSP 2019, o lançamento do
38º CIOSP, as condições para adquirir o
espaço para o evento que ocorrerá en-
tre os dias 29 de janeiro e 1º de feverei-
ro de 2020.

Na ocasião, as empresas puderam
conferir uma prévia da planta comercial
e preencher uma proposta de interesse
para participar da próxima edição. Os
empresários receberam também infor-
mações de todas as condições diferen-
ciadas e vantagens especiais ao garan-

tir a sua presença antecipa-
da, que valida a participação
no evento, e que será con-
firmada na comercialização
do 38° CIOSP, que está pre-
vista para março, na APCD
Central.

O presidente da APCD,
Wilson Chediek, destacou a
importância das empresas
para o sucesso do congres-
so: “trabalhamos muito para
trazer aos congressistas um
excelente evento tanto na
parte científica quanto co-
mercial, e graças à parceria
com as empresas do setor,
esse sucesso é garantido.

Neste ano, a Feira Inter-
nacional de Odontologia de
São Paulo (FIOSP) contou
com a participação de mais
de 250 expositores. “Comer-

cializamos 100% do espaço”, afirmou
Chediek. E é por conta desse sucesso
crescente que o presidente da APCD
anunciou que não está descartada a pos-
sibilidade de abrir mais um pavilhão para
a participação de mais expositores em
2020".        Fonte: Blog do CIOSP.

Dia 23 de março tem Curso de
imersãoem Fibrina na APCD-RP

 No próximo dia 23 de março, a EAP
da APCD Ribeirão Preto promove  o  Cur-
so de imersão,  teórico-prático, de  Fi-
brina Rica em Plaquetas e Leucócitos:
protocolos e clínica.  O curso, que será
ministrado pelo prof. Michel Messora -
da FORP-USP, é voltado para o cirur-
gião-dentista e para profissionais que
desejam habilitar-se na técnica de pre-
paro L-PRF, com excelência.

 Faz parte da abordagem: quais os
fatores que podem comprometer a qua-
lidade da L-PRF, como obter bons resul-
tados, como ajustar os diferentes pro-
tocolos para as diferentes centrífugas.

 O curso terá atividades teóricas e
práticas. “Será demonstrado o passo a
passo de cada protocolo de produção da
L-PRF e as possibilidades de associações
com biomateriais. Nas atividades práticas,
o aluno aprenderá a produzir membranas
de L-PRF e associá-las com diferentes bio-
materiais e enxertos ósseos”, adianta o pro-
fessor .

Segundo  Dr. Michel Messora, a PRF
pode ser aplicada na Implantodontia
para a osseointegração de implan-tes
dentários, para a reconstrução de re-
bordos alveolares atróficos com per-
das ósseas verticais signif icativas e
preservação de alvéolos de extração
dentária a f im de reduzir a reabsor-
ção óssea pós-exodontia. Já na Peri-
odontia, a L-PRF pode proporcionar
vantagens em procedimentos envol-
vendo tratamento de defeitos infra-ós-
seos, eliminação de defeitos de bifur-
cação e recobrimentos radiculares.
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Mulheres na odontologia
Elegância, bom gosto e profissionalismo nos consultórios.

A Odontologia possui um número
expressivo de  profissionais no país, es-
tima-se que 70 % dos novos profissio-
nais entrando no mercado são mulhe-
res, um número expressivo delas na re-
gião de Ribeirão Preto. Em tempo de
atendimento a quatro mãos, para oti-
mizar o tratamento, as cirurgiãs-dentis-
tas, juntamente com as ASB, cuidam da
imagem, cientes do valor agregado, por
cada detalhe, da apresentação no dia a
dia do consultório.

Em março, mês no qual é comemo-
rado o Dia  Internacional da Mulher,

As tendências atuais da moda nos consultórios
 Dicas de Leiliane Bergamo Mura, da Branco Inverso

J.APCD-RP: Qual a tendência atual da
moda feminina?

Leiliane: A tendência principal da
área da saúde é o jaleco com detalhes
ou inteiro de renda ou restilei. A cor tam-
bém vem dominando, jalecos coloridos
e com pequenos detalhes estão sendo
os queridinhos!! Ao deixar as ativida-
des profissionais e voltar para a vida
pessoal, nos encontros familiares e so-
ciais, a oportunidade de sair do bran-
co, as tendências são as cores vivas e
matérias luminosos. Os tons terrosos,
franjas e bordados étnicos também es-
tão em alta! O animal print e o floral
nunca sai de cena, vale a pena apostar!
E toda essa tendência você encontra na
Branco Inverso.

J. APCD-RP: Quais as peças impres-
cindíveis no guarda roupa da profissio-
nal de saúde?

Leiliane : O jaleco é a peça funda-

“A tendência principal
 da área da saúde

é o  jaleco com
detalhes ou inteiro
de renda ou restilei.’

Leiliane Bergamo Mura

mental! O uso da touca é imprescindível
para a proteção do profissional, e está
sendo usado com várias estampas para
ficar ainda mais charmosa. O sapato
além de cumprir uma função estética tem
que ser confortável e moderno, e den-
tro da conformidade da NR-32.

J. APCD-RP: Como manter a elegân-
cia e se expressar com estilo?

 Leiliane : Estando sempre bem ali-
nhada, valoriza o seu trabalho, com o
jaleco em perfeito estado, sempre con-
duzindo o seu paciente com muita cla-
reza e sutileza.

J. APCD-RP: De uma maneira geral,
o que a cirurgiã-dentista encontra para
compor seu look na Branco Inverso?

Leiliane : O look completo, calça, blu-
sa, jaleco, cinto, sapato e toucas. Encon-
tra moda no branco e no casual na cole-
ção atual.

nada mais apropriado do que abordar
temas como tendências da moda femi-
nina, elegância, estilo, look nos consul-
tórios. Embora o branco seja a cor pre-
dominante no armário do profissional
de saúde, nem por isso fica de fora das
tendências.

Com atenção aos detalhes e algu-
mas dicas, as mulheres fazem a dife-
rença levando para os consultórios ele-
gância, com estilo e personalidade. A
cor branca é adotada por simbolizar
higiene, o que não impede de ser mes-
clada as cores neutras, suaves, tons

pasteis, para quebrar a monotonia. Além
disto, a identidade das empresas de
saúde pode ser reforçada com os pro-
fissionais, cada vez mais, adotando rou-
pas personalizadas em clínicas e con-
sultórios.

Valorizam ainda mais o look da mu-
lher, profissional de saúde, o padrão
nos cortes bem feitos, os detalhes nas
golas, mangas, bolsos, os botões, além
do sapato e, sempre dando aquele it,
os acessórios. Completam o visual a
maquiagem leve e as unhas impecáveis,
com cores nudez.

FIBRINA

Oportunidade!
Vende ou aluga imóvel
construído para Clínica

Vende-se imóvel, onde hoje está
instalada clínica odontológica. Construído em terreno de 290 me-
tros quadrados.Edificação em ótimo estado de conservação.

160 m2 de área construída,
com dois andares, composta por:

No primeiro andar:
Recepção, toilette, três salas e refeitório

No segundo andar:
Quatro salas, estruturadas para consultórios e sala de aula
Além de jardim e estacionamento.

Localização:
Av. Coronel Fernando Ferreira Leite, 946
Jardim Califórnia - Ribeirão Preto - SP

Maiores informações:

(16) 3620-1586 ou (16) 3621-3938
com  Marcela.

Whatsapp (16) 98155 5201
Consultorde vendas:  Zé Roberto
 (16) 3013-5646    (16) 99165 1802.

Atendimento  das 08:30 às 12:00  e 14:00 ás 19:00.
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Notícias da
Cursos montam novas turmas em 2019

Curso de Estética Reabilitadora

Curso Master Clínico Avançado em Cirurgias
Plásticas Periodontais e Peri-Implantes

Cursos de
Aperfeiçoamento
Cirurgia oral -  com prof. Dr. An-

tônio Saad Salomão e equipe.
Cirurgia Buco-Maxilo-Facial

com prof. Dr. Jorge Liporaci e equipe
Capacitação em Implantes Os-

seointegráveis com prof. Zélio Fae-
dae equipe.

Endodontia com ênfase em
Rotatórios com prof. Brufato Fer-
raz, MS Artur Martini e equipe

Dentística Reabilitadora Estéti-
ca com o prof. Dr. André Minto e
equipe

Habilitação em Periodontia
com a profa Flávia Adelino Suaid
e equipe

Ortodontia com o prof. Borin
Neto e equipe

Curso de Prótese sobre Implan-
te com o prof. Ronaldo Figueire-
do  de Oliveira e equipe.

Cursos de
Pós Graduação

O Curso de Pós-Graduação em
Endodontia é  ministrado pelos
professores Dr. José Antônio Bru-
fatto Ferraz e prof. MS Artur Ro-
cha Martini e equipe. A metodo-
logia aplicada proporcionará ao
Cirurgião-Dentista o aprendizado
necessário para atuar com segu-
rança e resolver os casos clínicos
do cotidiano.

O Curso de Pós-Graduação em
Ortodontia ministrado pelo prof.
Antônio Borin Neto e equipe.  Pos-
sui como diferenciais a metodolo-
gia aplicada e o comprometimen-
to dos professores em ensinar, pro-
curando abordar o lado, menos
complexo, para se resolver um
caso.

A Escola de Aperfeiçoamento Profissio-
nal da Associação Paulista de Cirurgiões –
Dentistas de Ribeirão Preto, está com as ins-
crições abertas para A 5ª Turma do Curso
Master Clínico Avançado em Cirurgias Plás-
ticas Periodontais e Peri – Implantares. O cur-
so, coordenado pelo profa. Dra. Flávia Suaid
Malheiros, visa capacitar os alunos a realiza-
rem procedimentos cirúrgicos regenerativos
e estéticos a partir de um protocolo clínico
de diagnóstico e preparo básico periodontal
racional e eficiente.

Fazem parte da equipe de Periodontia da
APCD-RP: a Profa. Dra. Flávia Adelino Suaid,
especialista em Periodontia – UNESP e mes-
tra e doutora em Periodontia – FORP USP; a
Profa. Dra. Flávia Ap. Chaves Furlaneto Mes-
sora - mestra e doutora em Periodontia –
FOA/UNESP - especialista em Periodontia.

Como professores convidados:  o
prof. Dr. Mario Taba Junior - mes-
tre e doutor em Periodontia pela
FOB e prof. Dr. Michel Reis Mes-
sora - mestre e doutor em Perio-
dontia pela FOA – UNESP.

Com 10 meses de duração,
realização mensal, as sextas-fei-
ras, as aulas têm início progra-
mado entre março e abril. As va-
gas são limitadas.

 Faz parte do conteúdo pro-
gramático: Introdução ao Curso
de Aperfeiçoamento em Cirurgia
Periodontal: informações gerais. Aumento de
Coroa Clínica - Espaço Biológico e Aumento
de Coroa Clínica em Área Estética; Hands-
on: Incisões, Retalhos Periodontais e Suturas;
Retalhos Periodontais; Enxerto Gengival Li-

vre; Defeitos Ósseos e Lesões de
Furca (Classificação e Tratamen-
to Ressectivo); Tratamento Peri-
odontal Regenerativo e Bioma-
teriais; Técnicas de Recobrimen-
to Radicular - Parte I;  Técnicas
de Recobrimento Radicular - Par-
te II e Técnicas de Recobrimento
Radicular - Parte III - Substitutos
Mucosos; Cirurgias Plásticas
Peri-Implantares e Tratamento
Cirúrgico da Peri-Implantite.

Segundo a coordenadora, a
grade curricular prioriza as ativi-

dades clínicas. Outras   informações sobre o
curso podem ser solicitadas pelo e-mail da
Profa. Coordenadora:  flaviasuaid
@hotmail.com

Reservas de vagas: (16) 3630 – 0711.

Com o objetivo de propor-
cionar à classe odontológica
uma modalidade de ensino de
extensão onde são contempla-
das atividades clínicas e teóri-
cas na especialidade de odon-
tologia estética em conjunção
com especialidades afins, a
EAP Dr. Raphael Baldacci da
APCD Ribeirão Preto promove
o Curso de Estética Reabilita-
dora, com a apresentação das
mais recentes técnicas utiliza-
das em clínica restauradora.

Priorizando a clínica, o Curso com dura-
ção de 9 meses, é realizado semanalmente às
terças-feiras das 18 às 21 horas.

O ministrado pelo Professores (as):  Dr.
André Marcelo Peruchi Minto (coordenador)
Graduado pela FORP-USP, é mestre em Den-
tística pela UNESP – Araraquara; doutor em
Dentística – FOUSP – São Paulo. Especialista
em Dentística Restauradora – APCD Arara-
quara. Atua em Clínica Particular há 29 anos,
atuando nas áreas de Dentística Restaurado-
ra, Estética e Prótese; Profa. Graciela Mazzei -

Graduada pela Unimep – Uni-
versidade de Lins e especialis-
ta em Dentística restauradora
pela FORP-USP.  Atua há 20
anos em clínica particular em
Ribeirão Preto; além de profes-
sores convidados.

O Conteúdo insere: restau-
rações diretas e indiretas em
dentes posteriores, desde o di-
agnóstico e plano de tratamen-
to; indicações, sistemas de ade-
são convencionais, autocondi-
cionantes e universais, além

das técnicas utilizadas:  técnicas de manejo
do complexo dentino-pulpar; Técnicas res-
tauradoras tradicionais e conservadoras (mí-
nima intervenção, cavidades de Hunt, “slot”
proximal e técnicas não-invasivas); técnicas
de escultura e controle da contração de poli-
merização: otimização do resultado estético
e redução no tempo de trabalho; Técnicas de
polimento: custo x benefício; técnicas de pre-
paro para “Inlay”, “Onlay” e “Overlay”; técni-
cas x Materiais de Moldagem: relevância clí-
nica, relação custo x benefício; na fase labo-

ratorial: técnica estratificada, porcelana inje-
tada; e técnicas de cimentação; além de abor-
dagens afins, como preservação e longevi-
dade, entre outras abordagens.

Nas restaurações diretas e indiretas ante-
riores, enfoca: diagnóstico e plano de trata-
mento, modelagem e sistema de adesão; téc-
nicas de manejo do complexo dentino-pul-
par; técnicas restauradoras para dentes ante-
riores; facetas diretas com resina composta;
técnicas de polimento; facetas estéticas indi-
retas; técnicas de preparo “window” e “over-
lap”; técnicas x materiais de Moldagem; fase
laboratorial: técnica estratificada, injetada e
fresada (fluxo convencional, digital e
misto); técnica de cimentação x avaliação es-
tética e ajustes pós-cimentação, entre outras
abordagens.

Além disto, insere clareamento dental
desde etiologia as técnicas. Além disto, in-
clui ainda no programa abordagem sobre a
Periodontia aplicada à clínica restauradora e
os princípios de oclusão na Odontologia res-
tauradora.

Reservas de vagas e outras informações:
(16) 3630 0711.

Com o objeti-
vo de habilitar
profissionais a di-
agnosticar, indi-
car, planejar e tra-
tar reabilitações
orais utilizando as
mais variadas
próteses que rea-
bilitação moder-
na disponibiliza, a
EAP Dr. Raphael
Baldacci da APCD
Ribeirão Preto
promove o Curso

de aperfeiçoamento em Reabilitação Oral.
Associado a uma formação básica essencial,
o curso apresenta técnicas e instrumentais
voltados para a excelência em oclusão nas
próteses totais, parciais removíveis, fixas e

próteses sobre implante.
 Coordenado por Gustavo Palma Noguei-

ra, o Curso de Reabilitação Oral, teórico, la-
boratorial e clínico, com início programado
para abril, tem duração de 10 meses, sendo
realizado aos sábados, no horário das 8 às 12
e das 14 às 18 horas.

 São ministradores os professores: prof.
Ronaldo Figueiredo de Oliveira-mestre, es-
pecialista em Implantodontia pela São Leo-
poldo Mandic- Campinas. Coordenador do
curso de Especialização em Implantodontia
São Leopoldo Mandic – Campinas;  Prof. Re-
gis de Moraes Peporini - especialista em Im-
plantodontia pela Associação Paulista de Ci-
rurgiões Dentistas Regional de Ribeirão Pre-
to. Além de professores convidados: prof. Dr.
André Marcelo Peruchi Minto – mestre, dou-
tor e especialista em Dentística; Profa. Dra.
Regina Maura Fernandes – mestre e doutora

em Reabilitação Oral; Profa. Dra. Maria Cris-
tina Candelas Zuccolotto – mestre e doutora
em Reabilitação Oral.

O conteúdo insere: os fundamentos de
Oclusão na Reabilitação Oral, planejamento
em PPF e Prótese ultraconservadora preparos,
provisórios e moldagem em PPF. Sistemas
Cerâmicos, fundamentos Básicos em Próte-
ses sobre Implante, o planejamento estético
em Reabilitação Oral, além de pinos intra ca-
nais - indicação e técnica; Contempla tam-
bém o planejamento em prótese parcial re-
movível e prótese total. Relações Maxiloman-
dibulares/Prova Funcional/ Estética/Instala-
ção, dentaduras imediatas e pista deslizante e
restaurações estéticas: Empress, Procera, En-
ceram, Cimentos resinosos e convencionais.

Informações do curso com o coordenador:
gustavopalma7@hotmail.com ou :(16) 3630
0711.

 A  Escola de Aperfeiçoamento Profissional da APCD Ribeirão Preto continua investindo na educação continuada promovendo cursos, workshops, palestras
 e  hands On,com o objetivo de proporcionar oportunidade de reciclagem profissional aos cirurgiões-dentistas associados. Conheça a grade de cursos de

aperfeiçoamento e pós-graduação com início no primeiro trimestre de 2019 ( páginas 10 e 11 ). Reserve já a sua vaga.

Curso de Reabilitação Oral

Os interessados
podem obter

maiores
informações e

reservar vagas na

EAP
(16) 3630-0711
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HABILITAÇÃO EM
LASERTERAPIA

Biofotônica Orofacial
Teórico, Clínico.

MONTANDO TURMA
Ministradores: Prof. Dra. Rosane de Fá-
tima 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 rea-
lização  de procedimentos  de Lasertera-
pai na Odontologia.

CURSO DE
ENDODONTIA

CLÍNICA
ÊNFASE EM ROTATÓRIOS

Teorico - clínico
Ministradores: Prof. Dr. José Antonio
Bruffato Ferra e Prof. Ms. Artur Ro-
cha Martini.
Duração:  5 Meses. Ralização :quartas
- semanalmente -  horário: 18 às 22
horas.

NOVA TURMA 2019
Objetivo: Atualizar o profissional clí-
nico, visando o seu aprimoramento
para solucionar, de forma rápida e efi-
ciente, a terapêutica endodôntica de
rotina,  habilitando-o a realizar trata-
mento de canais.

CIRURGIA ORAL
E ANESTESIOLOGIA  E

SEDAÇÃO CONSCIENTE
Teórico, Laboratorial e Clínico

Ministrador: Prof. Dr. José Antonio Saa-
di Salomão e equipe.

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

CAPACITAÇÃO EM
IMPLANTES OSSEOIN

TEGRÁVEIS
 Clínico e Laboratorial

Ministradores: Prof. Zélio Faeda ; Prof. Dr.
Rafael Silveira Faeda; Prof. Paulo Noguei-
ra Fracon; Prof. Esp. Regis M. Peporini Prof.
Esp. Flávio Dalto e profs. convidados.
        NOVA TURMA 2019
Duração: 10 mese: Sextas-feiras - Quinze-
nalmente . Horário: Das 8 às 14 hs.
Objetivos Gerais: desmistificar e simplifi-
car 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 - quinzenalmen-
te  Início: imediato.
Objetivo: Capacitar o cirurgião-dentista
para  planejar e executar as próteses sobre
implantes.

ATUALIZAÇÃO EM
ESTÉTICA

Teórico  e clínico

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 treina-
mentos intensivos: diagnóstico e
mecânica Typodont (Straight e
Wire).

ATUALIZAÇÃO EM
PERIODONTIA

Teórico-clínico

Ênfase em regeneração
e estética gengival

Ministradores:  Dra. Flávia Adelino Su-
aid e equipe.
Realização: Mensalmente, as sextas-
feiras. Horário: Das 8 as 17horas.
 Duração:  8 meses

 NOVA TURMA EM 2019
 Objetivo: Capacitar os alunos a reali-
zarem procedimentos cirúrgicos rege-
nerativos e estéticos a partir de um
protocolo clínico de diagnóstico e pre-
paro básico periodontal racional e efi-
ciente.

APERFEIÇOAMENTO E
Cursos cirúrgicos e clínico

Prof. Danilo
Oliveira

Prof.a.Flávia
Suaid Malheiros

Reserve sua vaga nos Cursos de Aperfeiçoament
Avenida do Café, 1080 - Ribeirão Preto - Fone: (16) 3630-0
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Teórico, Laboratorial e Clínico
Ministradoras:  Prof. Dr. André Minto  e
Profa.  Graciela Mazzei.
        NOVA TURMA EM 2019
Realização: Terças-Feiras - Semanalmen-
te, das 19 às 22h . Duração: 9 Meses/ 108
horas aula - horário: 19 às 22hs.
Objetivo: Transmitir aos alunos conheci-
mento clínico e teórico de todos os pro-
cedimentos de dentística e próteses esté-
ticas, associados a técnicas de clareamen-
to e remodelação cosmética.

DENTÍSTICA REABILI-
TADORA ESTÉTICA

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: Segun-
das-feiras - semanalmente. Horário:
18:00 às 22:00 horas.
     NOVA TURMA EM 2019
Objetivo: Capacitar para realização de
Cirurgia Buco-Maxilo-Facial, nível ambu-
latorial básico e avançado.

Informações: www.jorgeliporaci-
bucomaxilo.com.br

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

OBJETIVOS: Habilitar para a realiza-
ção de Implantes, Próteses sobre Im-
plantes, Cirurgias Reconstrutivas/
Avançadas e Plástica Peri-Implantar,
fundamentados em bases Científicas
e Biológicas.

NOVA TURMA 2020
Ministradores: Prof. Dr. Rafael Fae-
da - Mestre e Doutor em Periodon-
tia; Prof. Dr. Jorge Liporaci Jr (Coor-
denador)- Mestre em Cirurgia Buco-
Maxilo-Facial . Doutor em Ciências
Médicas.  E convidados.
FREQUÊNCIA: MENSAL  -  24 meses  -
Motores e Kits serão fornecidos pelo
Curso.

PÓS-GRADUAÇÃO
EM ORTODONTIA

OBJETIVOS:  Habilitar para diag-
nosticar planejar e tratar maloclu-
sões em crianças, jovens e adul-
tos com a técnica de arco contí-
nuo (Straight-wire) multivariada
usando miniimplantes e minipla-
cas e outros.

 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  DURA-
ÇÃO: 36 meses

PÓS-GRADUAÇÃO
EM ENDODONTIA

OBJETIVOS:
Formar Especialistas em Endodontia
apresentando a Endodontia moderna,
de técnicas à instrumental. associa-
do uma formação básica essencial e
ampla carga horária clínica. A meto-
dologia aplicada proporcionará ao
Cirurgião-Dentista o aprendizado
necessário para atuar com segu-
rança 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, Quin-
tas e Sextas.

E PÓS-GRADUAÇÃO
os. Cursos de imersão. Ribeirão Preto

Prof. André
Minto

to ou Pós-Graduação  da APCD-Ribeirão Preto
0711 ou eap@apcdrp.org.br - Taxa de Inscrição: R$ 80,00
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Expansão óssea da maxila atrófica
com instrumentos rotatórios: relato de caso

Elaine Cristina Voltolini Pontes; Rafael Faeda; Zelio Faeda, Regis Peporini e Jorge Liparaci

A reabilitação com implantes em maxila é um desafio
quando o rebordo se apresenta com atrofia em espessura, o
chamado rebordo em lâmina de faca, essas reabsorções ós-
seas dificultam a instalação do implante dentário no posicio-
namento tridimensional ideal para a estética da prótese. Com
a técnica convencional de fresagem pode ocorrer a perda da
tábua óssea vestibular comprometendo assim a estética e a
saúde do tecido peri-implantar expondo espiras do implante.

Nestes casos, como alternativa aos enxertos em bloco,
pode ser indicada a expansão óssea com instrumentais: oste-
ótomos expansores ou expansores rotatórios, que tem como
finalidade expandir o osso para as laterais sem perda de teci-
do ósseo. Os osteótomos expansores proporcionam a expan-
são óssea da região a ser implantada por meio do uso de
martelo cirúrgico, tendo como principal desvantagem o difí-
cil controle do posicionamento tridimensional do implante,
pois na troca de instrumental para o aumento do diâmetro
pode ocorrer mudança na posição para uma região de menor
densidade óssea. Já com a técnica de expansores rotatórios o
posicionamento é mais preciso e há menor desconforto ao
paciente, pois dispensa o uso do martelo cirúrgico. De acor-
do com a literatura, a espessura mínima entre a tábua óssea
vestibular e palatina para a realização da técnica de expansão
óssea com instrumentais rotatórios é de 2,5mm (Nishioka &
Souza, 2009)

Este estudo tem como objetivo relatar um caso clinico de
expansão óssea com instrumentais rotatórios em maxila atró-
fica para instalação de implantes para prótese tipo protocolo.

O caso clínico foi realizado na clínica da Especialização
em Implantodontia APCD/RP. Paciente MLCR, 62 anos, sexo
feminino, desdentada total superior, com planejamento ini-
cial para protocolo em maxila, foi submetida previamente à
elevação de seio maxilar bilateralmente para a obtenção de
altura óssea. Com auxílio de tomografia computadorizada
foi planejada a distribuição de seis implantes, a espessura
óssea na região onde os implantes foram planejados apre-
sentava entre 2,46 e 3,00mm. A sequência cirúrgica se deu
por meio de anestesia com mepivacaina 2% com norepine-
frina 1:100.000, incisão e sindemotomia, então iniciou-se a
fresagem dos implantes com a fresa lança do kit cirúrgico
convencional Neodent (Curitiba, PR, Brasil), após esta fresa-
gem passou a realizar a expansão óssea com rotatórios, kit
Bone Expander (Maximus, Contagem, MG, Brasil). O kit Bone
Expander conta com expansores (alargadores) com diâme-
tros progressivos (1,5; 1,8; 2,0; 2,3; 2,5; 2,8; 3,0; 3,3mm), que
possuem lâminas não cortantes. Em seguida, foram instala-
dos os seis implantes Titamax Ti da marca Neodent, todos
com torque entre 25 a 32N, o rebordo suturado e alivio de
prótese total que a paciente já utilizava. Foi realizado uma
radiografia panorâmica do pós-operatório imediato.

Estudos sugerem que a expansão óssea com rotatórios
proporcionaria uma melhora na estabilidade primaria do im-

Fig. 1:  Exame radiografia e tomográfico inicial. Note
seios maxilares previamente enxertados.

Fig. 2:  Rebordo atrófico

 Fig. 3: Expansão do rebordo ósseo.

 Fig. 4: Implantes instalados.

fig.5: Aspecto radiografia pós instalação
dos implantes.

plante por modificar a qualidade óssea ao redor do preparo
do implante. No caso clínico apresentado, a técnica utiliza-
da proporcionou a principal vantagem de reduzir o tempo
para a reabilitação, pois dispensou cirurgias adicionais de
enxertos em bloco para o ganho em espessura.

Dessa forma, quando bem indicada (altura e espessura
óssea mínima) a técnica pode reduzir o tempo da reabilita-
ção e o desconforto ao paciente.

Referências
Nishioka RS, Souza FA. Bone spreader technique: a preli-

minar 3-year study. J Oral Implantol. 2009; 35: 289-294
Nishioka GNM, Andreatta-Filho OD, Souza FA, Nishioka

RS. Bone Spreading and Standardized Dilation of Horizontally
Resorbed Bone: Technical Considerations. JSM Dent Surg. 2017;
2(4): 1024.

19a TURMA
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INDICA ESPECIALISTA

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
Tratar com Garcia ImóveisR$ 750,00
(16) 3977-9200

ALUGO SALA
POR PERÍODO

Com todos os equipamentos ( rx, autoclave,
prof, ultrassom, equipo...) R$400,00 por mês.
Ja incluso condomínio (secretaria, agua, inter-
net, telefone, faxina...). Linda clínica. Vila Seixas.

Tratar com Igor

 (16) 99161 9008

Seja indicado. (16) 3629 0628. (16)99135 0540A maior vitrine da Odontologia regional.

Fone 16 3635 2495
Rua Campos Salles, 1922

Vila Seixas - Ribeirão Preto /SP

CRO 88 485
Disfunção Temporomandibular e Dor

Orofacial. Odontologia Hospitalar.
Clínica Geral

Cirurgiã-Dentista
do HCFMRP-USP

Doutora em Odontologia
Restauradora na FORP/USP

         Prof. Dr. Augusto
Oliveira, PhD

Estética Orofacial

Cirurgia Bucomaxilofacial

Implantes Dentais

16 99745.5858 / 11 99600.5858
draugustophd@gmail.com              Augusto Oliveira

CROSP: 17.903

Rua Dr. João Palma Guião, 715

Alto da Boa Vista

Fone 16 3635 6320

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

Aluga-se sala para Dentista
Consultório completo, ótima localiza-
ção, recepcionista, estacionamento.

Tratar com Dra. Cátia
(16) 99760 9590
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 Aconteceu no CIOSP e em Ribeirão Preto

Veradores Gasparini e Bertinho Scandiuzzi.

Conferindo de
perto as
novidades na
Feira (FIOSP)
Dr. Lucio Pereira,
Dr.  Regis
Peporini, Dr.
Silvio Cecchetto,
Dr. Artur Martini,
Dr. Artur
Cecchetto.
No estande da
Woson onde
são recepciona-
dos por Frankie
Liu, CEO do
Woson Group.

Bertinho Scandiuzzi e Beto,
 assessor do Deputado Federal

Carlos Sampaio

Mauricio Gasparini , Flávia Neves Thomaz, Duarte Nogueira, Sandro
Scarpelini , Artur Martini  e Bertinho ao decerrando a placa.

Artur, Cátia e Hugo Martini.

Apresentada novas instalações do CEO III: CDs e parceiros

Artur e Genivaldo  da Universal Odonto. Solange Peron e Andréa

Dr. Artur Martini da Divisão Odontológica com
Dra Maria Dolores Biasoli da Divisão Médica.

Patricia  Scamard da DFL e  Artur

Brufato Ferraz
e Edward
Oliveira
na APCD-
Ribeirão
Preto,
em dia
 de clínica de
Curso de
aperfeiçoa-
mento em
Endodontia.

 Monitores do curso de Endo: Tamyres Salomão, Edward sasaki
Gustavo Oliveira , Maria Laura Dalmaso  e Nicole Bettiol.

 Curso de Aperfeiçoamento em Endodontia em dia de clínica Muitos
atendimentos feitos a população.
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Ainda do CIOSP: a classe interagindo no Congresso.

Regis Peporini e Marise Barbiere.
Artur Martini  e Regis Peporini no

estande da Dental Cremer
Eduardo e Paulo  Fracon  recepcionados por  Silvio

Gonçalves no estande da Dabi Atlante

Shirley Gomes, Rosane Lizarelli e Andréa Dandi
no estande da GSK.

cirurgiões-dentistas de Ribeirão Preto visitam a feira comercial

Maria Tereza e  Felipe BeltranHabib Nader, Patricia Badessa e Artur Martini.
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Luciane
16 99176 3858

                    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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Cuidados odontológicos podem amenizar
incômodos causados pelo tratamento do câncer
O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP) aponta que o cirurgião-dentista pode amenizar os efeitos colaterais

da quimioterapia e radioterapia colaborando para o bem-estar físico e emocional do paciente

O bem-estar físico e emocional pode elevar a autoestima.
Por isso, uma pessoa em tratamento de câncer precisa de
amplo amparo da família, amigos e profissionais da saúde.
São vários desafios enfrentados nessa fase, uma vez que a
indicação da quimioterapia e radioterapia resulta em efeitos
colaterais bastante incômodos e até mesmo dolorosos.

Alguns deles afetam diretamente a boca e por isso o acom-
panhamento com o profissional da saúde bucal é funda-
mental. “O tratamento com quimioterápicos e radioterápi-
cos acaba desestruturando algumas células da mucosa bu-
cal, provocando lesões, resultantes dos severos efeitos cola-
terais. Entre elas a mais comum é a mucosite”, aponta a cirur-
giã-dentista e membro da Câmara Técnica de Estomatologia
do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP),
Fabiana Quaglio.

Ela explica que é importante que essas lesões bucais se-
jam prevenidas, tratadas e diagnosticadas pelo cirurgião-
dentista em parceria com a equipe de oncologia, pois cau-
sam diversos incômodos como transtornos na alimentação,
na fala e consequentemente na recuperação geral do paci-
ente.

“Ao iniciar a quimioterapia, a recomendação é também
começar o acompanhamento com o cirurgião-dentista que
utilizará tratamentos e manobras preventivas ao aparecimento
das lesões, amenizando o desgaste e sofrimento causados
pela mucosite”, aponta a cirurgiã-dentista.

O tratamento com laser de baixa potência (red/infrared) é
comumente utilizado para o preventivo/curativo dessas le-
sões, diminuindo o aparecimento das feridas, acelerando o
processo de cicatrização e reduzindo a sensação dolorosa
dessas úlceras que acometem a cavidade bucal e todo o trato
gastrointestinal.

“Amenizando a sintomatologia dolorosa, o paciente volta
a se alimentar melhor e tudo aos poucos vai se recuperando.
A saúde geral é prontamente reestabelecida já que a imuni-
dade do paciente também se reestabelece com o passar dos
dias após os ciclos de quimioterápicos.”, diz Fabiana.

Ela acrescenta que o laser pode ser usado após o surgi-
mento das lesões, bem como outros produtos como o óleo
de vitamina E que auxilia na lubrificação dos tecidos orais
diminuindo o atrito existente no ato de falar ou mastigar.

Assim, o paciente obtém maior conforto no dia a dia em lidar
com as feridas na boca.

“O chá de camomila tem ação anti-inflamatória compro-
vada e também pode ser um poderoso auxílio da sintomato-
logia dolorosa quando bochechado preferencialmente gela-
do, proporcionando uma sensação refrescante e ao mesmo
tempo de alívio na ardência e queimação ocasionadas pela
mucosite”, esclarece Fabiana.

Outro produto recomendado é o soro fisiológico que pode
ser utilizado como veículo na higienização da cavidade oral
fragilizada pelos efeitos colaterais da quimioterapia. “A higi-
enização mecânica (escovação) é fundamental no controle
da flora bacteriana presente na boca e não pode ser dispen-
sada ou descuidada. Então lançamos mão de produtos que
possam aliviar, uma vez que o simples ato de escovar os den-
tes se torna uma batalha árdua para o paciente em quimiote-
rapia. Existem diversos recursos e protocolos a seguir que nos
dão a oportunidade de amenizar o sofrimento e curar lesões”.

Entre os produtos recomendados há cremes dentais sem
o lauril sulfato de sódio, responsável por criar a espuma, mas
que também provoca certo ardor e enxaguantes bucais sem
álcool.

O contato com o cirurgião-dentista
As consultas regulares ao profissional também contribui-

rão para o controle de outros problemas em decorrência do
tratamento de câncer, como a colonização da mucosa por
fungos (candidiase), inflamação na gengiva e sangramentos.

“É importante que o paciente faça o controle da saúde
bucal no consultório. Isso evita problemas como gengivite
que pode evoluir para uma periodontite e até mesmo causar
a perda de elementos dentais em casos mais extremos. Assim
também temos mais condição de zelar pelos cuidados e
manutenção do estado geral de saúde do paciente dificul-
tando o aparecimento de infecções oportunistas já que a
imunidade dessa pessoa está muito baixa e as defesas do
organismo debilitadas”.

Nesses encontros com o cirurgião-dentista o paciente
também recebe um remédio bastante eficaz para o trata-
mento do câncer: a compreensão. Nesse processo, o profis-
sional também deve estar atento para ouvir, apoiar, transmitir

firmeza e segurança de que o tratamento vai ser eficaz e de
que aquela fase vai passar.

“Somos um ombro, um consolo, não podemos nunca
nos esquecer de que somos todos humanos temos dor, medo,
tristezas e de que uma única palavra pode fazer toda a dife-
rença na vida do paciente, seja a doença que for”, alerta Fabi-
ana.

“É nossa missão e responsabilidade enquanto profissio-
nais de saúde levar apoio, tratamento, cura e amor a quem
precisar. Vai além de devolver um sorriso bonito e sim ajudar
a eliminar as dores, passar segurança, contribuindo para a
autoestima e o bem-estar, pois estamos todos no mesmo
barco, na mesma jornada”, acrescenta.

Prevenir é sempre a melhor medida
Algumas práticas podem ser importantes na prevenção

do câncer como adotar hábitos alimentares saudáveis e pra-
ticar exercício físico. Evitar o consumo excessivo de álcool e
não fazer o uso do cigarro e/ou narguile também farão a
diferença. Outro ponto importante é tomar as devidas pre-
cauções para evitar a contaminação oral pelo HPV, lesão can-
cerizavel.

"Consulte o seu cirurgião-dentista regularmente, questi-
one sobre o uso correto do fio dental, sobre a escovação e
utilização de enxaguatórios bucais. É importante fazer tam-
bém um check-up a cada 4 ou 5 meses”, destaca a cirurgiã-
dentista.

“Se informar para poder prevenir. Essa é a receita para
manter sua saúde bucal em dia e o seu ou sua cirurgião-
dentista é o profissional certo pra isso", resume Fabiana.

Sobre o CROSP – O Conselho Regional de Odontologia de
São Paulo (CROSP) é uma autarquia federal dotada de personali-
dade jurídica e de direito público com a finalidade de fiscalizar e
supervisionar a ética profissional em todo o Estado de São Paulo.
Hoje, o CROSP conta com 120 mil profissionais inscritos. Além
dos cirurgiões-dentistas, o CROSP detém competência também
para fiscalizar o exercício profissional e a conduta ética dos Técni-
cos em Prótese Dentária, Técnicos em Saúde Bucal, Auxiliares em
Saúde Bucal e Auxiliares em Prótese Dentária. Mais informações:
www.crosp.org.br

ORIENTE SEU PACIENTE - CRO

O Encontro Nacional de
Auxiliares e Técnicos em Saú-
de Bucal (ENAT), considerado
um dos principais eventos do
ano para os profissionais da
categoria, foi destaque da pro-
gramação do 37º Congresso
Internacional de Odontologia
de São Paulo (CIOSP).

Realizado nos dias 01.02 e
02.02, o evento abordou os te-
mas “A importância da inser-
ção do ASB e TSB na Odonto-
logia Hospitalar” e “Novas
perspectivas prof issionais
para o ASB e TSB”. Elizabeth
Gomes da Silva, presidente da
Câmara Técnica de ASB e TSB
do Conselho Regional de
Odontologia de São Paulo
(CROSP), destacou que, assim
como os cirurgiões-dentistas,
os prof issionais auxiliares
também precisam acompa-
nhar o processo de evolução
da Odontologia.

No primeiro dia de ativi-
dades, o principal tema das
discussões foi a velocidade do
avanço tecnológico. “As tecno-
logias estão evoluindo cada
vez mais, o que traz mudanças significativas para a
Odontologia Hospitalar, área em que os profissionais
auxiliares podem apoiar os cirurgiões-dentistas”, co-
mentou Elizabeth.

No segundo dia entraram em pauta questões im-
portantes para um trabalho mais seguro para os pro-
fissionais auxiliares em clínicas e consultórios. Foram

Grupo Straumann
apresenta portfólio

de soluções
completas no

37ºCIOSP
O Grupo Straumann, líder mundial de implantes

dentários, participou do 37º Congresso Internacional
de Odontologia de São Paulo (CIOSP), realizado en-
tre 30 de janeiro a 2 de fevereiro deste ano, no Expo
Center Norte, na capital paulista. Durante o evento, a
companhia ofereceu em seu estande de 800 m² uma
grade científica de palestras e workshops apresenta-
dos por seus especialistas e profissionais.

A grande novidade para o Congresso fica por con-
ta da ClearCorrect, investimento do Grupo Straumann
no mercado da ortodontia, com a marca de alinha-
dores transparentes para tratamentos ortodônticos.
Também parte do Grupo, a Neodent® líder nacional
em produtos para implantodontia, após um ano e
meio de lançamento do Grand Morse®, lança seu kit
de Cirurgia Guiada para o novo sistema e sua nova
solução para arcos totais, chamada NeoArch®. A
Straumann®, referência global em implantes, lança no
Congresso o Pure 2 Pieces um dos únicos implantes
cerâmicos do Brasil. Além disso, a Unidade de Negó-
cios Digitais apresenta também seus scanners intrao-
rais e impressoras 3D, para profissionais dentistas e
laboratórios.

“Investimos constantemente para apresentar melho-
rias e novidades ano após ano. Com o desenvolvimento
de novos produtos e soluções, construímos um portfólio
robusto, que nos permite ser um provedor de soluções
completas em ortodontia e implantodontia”, comenta
Matthias Schupp, CEO da Neodent e EVP da Strau-
mann da América Latina.

Perspectivas profissionais de ASBs eTSBs
Tema de encontro no CIOSP

abordados desde itens
técnicos, como os pas-
sos para a monitoriza-
ção da esterilização em
autoclaves, até aspec-
tos legais na atuação de
ASB e TSB.

Público
Assim como em

anos anteriores, o au-
ditório do ENAT esteve lotado nos dois dias de ativida-
des. Além de profissionais de São Paulo, participaram
auxiliares e técnicos de estados como Rio de Janeiro,
Minas Gerais, Pará e Pernambuco. “O ENAT acompanha
a grandiosidade do CIOSP e atrai cada vez mais profis-
sionais que buscam atualização”, comemorou a presi-
dente da Câmara Técnica de ASB e TSB do CROSP.

“As tecnologias estão evoluindo,
cada vez mais, o que traz mudanças

significativas para a Odontologia
Hospitalar, área em que os profissi-
onais auxiliares podem apoiar os

cirurgiões-dentistas”



18 Ribeirão Preto, Março de 2019

VITRINE Odonto
Fale com o Técnico ou Consultor de Vendas

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

Dentflex
Av. Thomaz Alberto Whately, 670

Parque Ind. Tanquinho - Ribeirão Preto SP

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

pedrodent-flex@gmail.com

www.dentflex.com.br

Técnico em
Prótese
Dentária
P/ Ribeirão Preto e região

Márcio Pessica
CRO TPD 8058

(16) 3610 8969

Rua Claro Rosa, 65

Campos Elíseos .

Ribeirão Preto - SP.

Especialidade
•Implantes •Metalocerâmica

•Metal Free
•Estética em Geral

labpessica@hotmail.com

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

•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.
(16) 98123 9854

(16) 98219 7075

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

Rafael Rosato
(16) 3441 1026
(16) 30191934
        (16) 99171 6315

Rua Paraná, 359 -
 Ipiranga
Ribeirão Preto-SP

auxiliumodonto@hotmail.com
www.auxiliumodonto.com.br

Revenda/Assistência

Assistência Técnica Multimarcas
nos segmentos
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VITRINE Odonto
Fale com o Técnico ou Consultor de Vendas

José Roberto Buraneli  (16) 99133.1013,
Matheus Martins Buraneli  (16) 99341.7007

www.amjequipamentos.com.br.

Vendas Assistência Técnica
 em Aparelhos Odontológicos

MULTIMARCAS

. Comercialização de equipamentos médicos e odontológicos;
. Manutenção Preventiva e Corretiva, em equipamentos médicos e odontológicos

Com Backup, Peças Originais, agilidade na Manutenção e Garantia.

Rua Isaias José Ferreira no 907, Jardim Palmares
Ribeirão Preto - SP  / Fone (16) 3967-3771

 contato@amjequipamentos.com.br
www.amjequipamentos.com.br.

AAssistência técnica autorizada

Haydee Ribeirão Preto
Rua Cavalheiro Torquato
Rizzi, 1260 - Jardim Iraja

fone (16) 3621 3244

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

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

beleza.  Praticidade e economia.
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