
Edição número 305 Janeiro e Fevereiro de 2019

FOP formou sua 58ª. turma

A turma formou 46 den!stas em solenidade realizada em Campinas, no dia 18 de

janeiro. Leonardo Augusto Fujita foi premiado como o melhor. Página 7

O adeus à
Baldacci
Fim de ano triste para a

odontologia que se despediu de

Raphael Baldacci Filho, ao lado

em foto de julho de 2000,

durante posse da APCD-

Piracicaba no Clube Coronel

Barbosa. Baldacci foi uma das

grandes lideranças da classe

projetado também na polí!ca

nacional. Página 5

Divulgação

Arquivo
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Dr. Edson Zenebra - Presidente da APCD-Piracicaba

Velhos tempos

* Fausto Bérzin, professor aposentado da

FOP/Unicamp, do departamento de anatomia

Professor Eduardo Daruge, o querido “Darujão”, foi

um dos primeiros professores contratados pela FOP, para

a disciplina de anatomia, pois tinha sido monitor da

matéria em Ribeirão Preto. A FOP nessa época não

possuía peças anatômicas humanas.

Recentemente, assistindo à apre-

sentação do cantor compositor Toquinho

em Piracicaba, lembrei-me de um fato.

Vinícius de Moraes, sem dúvida, foi e se-

rá sempre um dos mais inspirados com-

positores da MPB, além de ser uma pes-

soa simples.

Em 1971 ou 72, Vinicius, acompa-

nhado de Toquinho e Marília Medaglia,

circulavam durante a semana no

chamado Circuito Universitário com um

cachê acessível.

Nosso Diretório Acadêmico, junta-

mente com o D.A. da Unimep (filosofia)

os contratamos. Alguns dias antes da

apresentação, Tobias Kogan, presidente

do nosso D.A., comprou um litro de whis-

ky escocês para servir ao Vinicius, caso

ele desejasse.

Tobias arrumou uma "encrenca"

com o dito litro, pois não podia largá-lo

em qualquer lugar com receio que o

mesmo fosse consumido pelos seus

pares republicanos. Diziam eles que o

litro o acompanhava até para dormir. Eu

mesmo vi o Tobias na FOP, portando o

litro dentro da sua

bolsa a tiracolo, que

era muito usada na-

quela época.

Até que che-

gou o dia da apre-

sentação; Vinicius

foi convidado para um bate papo em

nosso D.A., aparecendo lá repen-

tinamente a pé e sozinho. Sentamos à

sua volta e, sobre a mesa simples,

brilhava o litro de whisky do Tobias. Vi-

nicius serviu-se dele algumas vezes.

Conversou com todos descontraida-

mente. Dava a impressão ser um colega,

tamanha a empatia.

Lá pelas tantas ele disse: “bem,

pessoal, vamos que está na hora e o

Toquinho fica preocupado quando atra-

so”. Fomos todos a pé pela rua Boa

Morte até o teatro São José. Foi um es-

petáculo inesquecível. Admiro suas mú-

sicas que são eternas e após conhece-lo

pessoalmente, sua simplicidade.

Anos 1970. Tempos de ouro da

MPB.

Assembleia Geral Extraordinária
Edital de Convocação

A Diretoria da Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas Regi-

onal de Piracicaba, inscrita no CNPJ sob o número 54.406.731/0001-60,

nos termos do que dispõe o seu Estatuto Social, convoca os senhores

associados remidos e efetivos com direito a voto para a Assembleia Geral

Extraordinária, a realizar-se no dia 18 de fevereiro de 2019 (segunda-

feira), na sede da Entidade a Rua José Nardon nº 177 - Mobumbi - Pira-

cicaba / SP - CEP 13.420-451, às 19 (dezenove) horas, em primeira convo-

cação, com 10% dos associados ou em segunda convocação, meia hora
após com a presença mínima de 10 associados para discutir e votar a
seguinte Ordem do Dia: ‘’Alteração / adaptação / reforma estatutária’’. E
para ciência de todos os associados, publique-se na imprensa local e
divulgue-se em nossa sede.

Piracicaba, 22 de janeiro de 2019.

Associação Paulista de
Cirurgiões-Dentistas
Regional Piracicaba

O assassino esquartejador

O professor Daruge, então, começou a trazer de Ribeirão Preto peças
anatômicas dentro do porta-malas de seu carro. Naquele tempo a Via
Anhanguera era de pista única e com pouco tráfego, e os motoristas eram
muito solidários, pois não havia insegurança como atualmente.

Certo dia, o professor Daruge sofreu um acidente com seu carro, que foi
parar fora da estrada, no acostamento. Um caminhoneiro que passava,
parou seu caminhão e foi ver se havia necessidade de ajuda. Olhando o
carro, disse:

- Precisamos pegar o macaco no porta-malas.
Nos carros antigo, o porta-malas era aberto segurando a maçaneta e

apertando o botão da trava. O motorista do caminhão fez isto, antes que o
professor Daruge pudesse esboçar uma resistência.

Quando abriu o porta-malas, deparou com três cabeças humanas
apoiadas sobre dois braços e uma perna, olhando para ele.

O caminhoneiro ficou branco e saiu correndo gritando:
- Assassino esquartejador.......assassino esquartejador!!
Subiu no seu caminhão e sumiu na poeira.

Atendendo à uma tendência de mercado, a APCD-Regional
Piracicaba estará alterando as publicações deste sendoInformATIVO,
que o mesmo será publicado, ao longo de 2019, em edições bimestrais.

A distribuição ocorrerá na primeira semana do segundo mês do
bimestre. A APCD entende que este veículo é uma importante forma de
prestar serviço diante da classe odontológica, apresentando as
atividades passadas e futuras programadas pela entidade.

A APCD-Central também tomou o mesmo caminho e a partir deste
ano deixará de imprimir tanto o seu jornal quanto a revista científica.
Ambos veículos serão disponibilizados apenas nos meios digitais, como
computadores, redes sociais e aplicativos para smatphones.

A APCD-Piracicaba estará incrementando suas divulgações atra-
vés de seu site (apcdpiracicaba.org.br), email marketing (cadastre-se
pelo email informativo@apcdpiracicaba.org.br) e redes sociais como
Facebook, Instagram e Twitter (@apcdregionalpiracicaba).

Informações : apcd@apcdpiracicaba.org.br

APCD altera o InformATIVO
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Museu da Odontologia
Uma visita ao passado

da odontologia

Apoio: APCD / FOP-UNICAMP

Faça sua visita virtual
pelo site

apcdpiracicaba.org.br

Cursos de atualização em ortodontia para 2019

- Mecânica Straight-Wire Simplificada (Teoria e Typodont) - Março 2109 - In-
vestimento R$ 1.000,00 - Ministrador: Me. Márcio Machado Crestana Cantarelli
e equipe
- Tratamentos Ortodônticos com a Filosofia de Aparelhos Autoligados (Teoria
e Typodont) - Data a definir - Investimento: R$ 1.000,00 - Ministrador: Me. José
Ricardo Scanavini e equipe
- Ortodontia e Cirurgia Ortognática (Cirurgias de Interesse ortodôntico) - Data
a definir - Investimento R$ 1.000,00 - Ministrador: Me. Paulo Estevão Scanavini
- Fotografia Digital na Odontologia - Noções de Ajustes e Equipamentos para o
Consultório Odontológico - Data a definir - Investimento R$ 600,00 - Minis-
trador: Me. Márcio Machado Crestana Cantarelli

Cursos Rápidos de 8 horas (um dia - segunda-feira)
- Ortopedia Funcional - Data a definir - Investimento: R$ 500,00 - Ministrador:
Ma. Daniela Belisario Baroni e equipe
- Uso e Instalações dos Mini-implantes na Ortodontia (Teoria e Typodont) -
Data a definir - Investimento: R$ 500,00 - Ministrador: Me. Paulo Estevão
Scanavini e equipe

Cursos rápidos de 16 horas (sexta e sábado) Palestras Gratuitas

(segundas-feiras das 19:30 às 21 horas)
- Desvendando a Técnica Straight-Wire Simplificada -- 25/02/2019 Ministra-
dor: Me. Márcio Machado Crestana Cantarelli
- Mecânica com Autoligados – 11/03/2019 - Ministrador: Me. José Ricardo
Scanavini
- Mini-Implantes auxiliando na Mecânica Ortodôntica - 25/03/2019 - Minis-
trador: Me. Paulo Estevão Scanavini
- Otimizando a Distalização na Ortodontia - 08/04/2019 - Ministradora: Ma.
Daniela Belisario Baroni
- Ortopedia Funcional dos Maxilares no Tratamento da Classe II - 22/04/2019 -
Ministradora: Ma. Daniela Belisario Baroni
- Fotografia Digital na Ortodontia - 13/05/2019 - Ministrador: Me. Márcio
Machado Crestana Cantarelli
- Como identificar e proceder frente a um caso orto-cirúrgico - 27/05/2019 -
Ministrador: Me. Paulo Estevão Scanavini
- Arcos Segmentados: Quando utilizá-los? - 10/06/2019 - Ministrador: Me.
José Ricardo Scanavini

Fevereiro
2 - Leonardo Altafin, Raul Ivan Alberto Vega Petkovic
e Thainá Marina Ribeiro Paredes
4 - Rosana Maria Ramos Rodrigues e Sérgio Augusto
Toniolo
5 - Arthur Silveira C. Cyrino, Juliana Bueno Utimura e
Vera Lúcia Odas Schutz
7 - Flávia Fuzato Cera
8 - Carlos Eduardo Secco Mafra
10 - Adriana Daniele Lopes
11 - Tiago de Paula Garcia
12 - Marcal Leite Bastos Filho
14 - Eduardo Hebling, Elizabeth Vitti Mariano e Érico
Barbosa Lima
15 - Beatriz Nascimento F. L. Martins, Cassio
Schereiber Silva e Daniela Ortega Lopes
16 - Sueli Aparecida Manarin Maroço
17 - Letícia Dussarrat Brito e Valquiria Serra
18 - Henrique Giannetto Veiga Dias
20 - Camila Freire de Pontes e Stanley Batagini
Magalhães
21 - Abigail C. Bicudo e Edvaldo Leonel Delagracia

Aniversariantes 22 - Cintia Karell Andrade
23 - José Renci
24 - José Flávio Affonso de Almeida
25 - Rodrigo José Andreazzi
26 - André Luís Colmanetti, Antonio Wilson Sallum e
Denise H. Fontana Ferraz
27 - André Furlan da Silva Prezotto
28 - Andréa Colognesi Braga e Taciana Fieri
Rodrigues Renosto

Março
1º - Ângela Maria Bacchin Cangiani, Antonio Bento
Alves de Moraes, Diogo Dressano, Maycon Kassius
Ferreira Amaru e Rosa Ariana Bueno Miglioransa
2 - Adriana Augusta Cotrin Godoy
3 - Alexandre Tabai Coelho e Carlos Alexandre C. de
Morais
4 - Milene Cristina Geraldi Nishijima
7 - Creusa de Fátima Bortoletto
8 - Paula Ercília Bertolini Chaves
10 - André Castelucci Caruso e Maria Lúcia Lubiano
11 - Elifas Levy Nunes
12 - Bruno Ferraioli Filho, Maria Elizabeth F. Carneiro
e Patrick Wilson Quellis Baltieri

13 - Ana Maria Alleoni e Milena Forti Stênico
14 - Adriana de Oliviera Viotti
15 - Cristina Gomes de Macedo, Flávia Regina
Pagotto Cardoso e Nívia Adriana Moretto
16 - Daniela Decico Ferrari Chaim
18 - Milton Nascimento
19 - Faridi Kassouf Crócomo
20 - Geraldo Katsuhiro Tanaka
22 - Mário Monteiro Terra
23 - Fernanda Colombo Rossi e Luiz Roberto Vessani
24 - Cristina Martins Lisboa e Oswaldo Scopin de
Andrade
26 - Altair Antoninha Del Bel Cury
27 - Cristiane de Giácomo
30 - José Maria Amâncio
31 - Amanda Rodrigues Maniero

Parabéns a todos os associados aniversariantes

Local de realização: APCD-Piracicaba - R. José Nardon, 177 - F.: (19) 3421-6090
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Aluga-se terreno comercial em excelente localização,
vizinho das principais concessionárias de veículos da cidade,

em rua sem saída, medindo 28,70 x 56,80 = 1.630m²t
área livre para construção. Bairro Morumbi, Piracicaba

(19) 3301-0975 / 9 9327-1978

A Câmara de Vereadores de
São Pedro outorgou a Medalha 22
de Fevereiro ao cirurgião-dentista
e professor Darcy Flávio Nouer. A
honraria foi entregue das mãos
do presidente Antônio Ferraz
Toledo, que ressaltou a impor-
tância dos feitos do profissional.
Dr. Darcy nasceu em São Pedro.
Sua trajetória profissional e
acadêmica conta com mais de 700
publicações, entre artigos,
capítulos e livros. Foi responsável
pela invenção de diversos apa-
ratos odontológicos, como o
cefalômetro (dispositivo para
tomada de registros faciais), que

possibilitou correções de anomalias dentárias e faciais. Na foto, Nouer entre
Edson Zenebra (presidente da APCD) e sua esposa Ana Maria Leite Nouer.

Zambello recebe medalha

O ex-presidente da APCD, Cláudio Zambello, recebeu a Medalha de
Mérito Legislativo, entregue pela Câmara de Vereadores de Piracicaba na
noite de 30 de novembro. Em sua fala, ele resumiu à gratidão, para
referendar a decisão de Capitão Gomes na concessão da honraria, além
de considerar a gratidão da Câmara na aprovação. Na foto, Ben Hur
Zambello, Antonio Celso Aguiar, Zambello, Armando de Barros e Ricardo
Rodrigues da Costa (representando a APCD).

Nouer é homenageado

Confira alguns dos benefícios oferecidos para
os associados da APCD.

Previdência - A APCDPrev é um plano de
previdência complementar com opções de cober-
turas de proteção para você e sua família estarem
protegidos em momentos de imprevistos.

Teatro APCD - Um espaço para as artes cênicas
em São Paulo. Com valores diferenciados.

Seguro de Responsabilidade Civil - É o seguro
pelo qual o associado tem direito ao reembolso do
valor pago ao paciente através de acordo
extrajudicial ou processo, tendo como pedido
Indenização por danos materiais e/ou morais
causados durante o tratamento odontológico.

Seguro de Perda de Renda - A solução em segu-
ro para seus bens patrimoniais, sua renda mensal,
proteger você em eventuais riscos no exercício da
profissão, e proporcionar tranquilidade para toda
sua família. Tudo isso com um custo mais acessível
para Associado.

Turismo - Aos associados da APCD e seus fami-
liares as melhores ofertas, localizações e condições

Benefícios aos associados da APCD
de hospedagem em hotéis e muito mais.

Auxílio funeral - O benefício assistencial é
concedido ao cônjuge, companheiro (a) ou, na
sua falta, à pessoa que provar ter feito despesas
em virtude do falecimento do associado ativo. O
valor do corresponde a R$ 4.325,70.

Diversão - No Clube de Benefícios, o asso-
ciado pode comprar ingressos para diversas
atrações: espetáculos, parques e outras
possiblidades de diversões.

Ebrary é a maior base de e-books do mundo. A
plataforma oferece acesso a 76.000 livros em
formato digital. Para o acesso objetivo e prático
basta realizar buscas simples por palavras em todo o
texto dos livros.

Plano de saúde - A APCD e a Qualicorp propor-
cionam a você os melhores planos de saúde da
Sulamérica, Bradesco, One Health, Amil e Unimed
Fesp. Plano de saúde coletivo por adesão, com con-
dições especiais de preço e carência.

Proquest - Plataforma de dados que contempla
conteúdos na área da saúde que inclui: pesquisas,

artigos, revistas científicas, periódicos, vídeos entre
outros. A pesquisa é interativa e apresenta alto grau
de relevância, além da facilidade da tradução
instantânea e ainda, da disposição que a plataforma
oferece em baixar conteúdos.

Seguro de Automóveis, Consultório de
Residência - A solução em seguro para seus bens
patrimoniais, sua renda mensal, proteger você em
eventuais riscos no exercício da profissão, e
proporcionar tranquilidade para toda sua família.
Tudo isso com um custo mais acessível para
associado.

Para mais informações, entre em contato: (11)
2223-2373 ou coordenacao.ss@apcdcentral.com.br
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Rua Prudente de Moraes, 767
Centro - Piracicaba

(19) 3422-9670

O melhor espaço da cidade
para a realização

de seu evento.
Harmonize-se no ambiente.

Capacidade e cordialidade para
receber seus convidados

numa noite inesquecível.

Especialização em Acupuntura

Início em março/2019
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: Princípios básicos e avançados;
Prá!ca clínica; Áreas integradas; Emergência médica em odontologia;
Bióe!ca; É!ca e legislação odontológica; Metodologia cien"fica.

: Capacitar profissionais que tenham interesse na abordagemOBJETIVOS DO CURSO
da Medicina Tradicional Chinesa para promoção e manutenção da saúde, qualidade
de vida e controle das alterações com ênfase em saúde oral.

Whatsapp (19) 99605-6423 ou (19) 2106-5702
site: h! ps://goo.gl/6pvPhm

Curso Mensal com
duração de 18 meses

Fim de ano triste para a odontologia. No dia 30 de dezembro faleceu Raphael Baldacci Filho aos 90 anos
de idade, na cidade de Santos, onde residia. Foi enterrado no dia seguinte no cemitério Memorial Necrópole
Ecumênica. Foi presidente da APCD-São Paulo entre 1998 a 2004. Historicamente, Baldacci foi uma das
lideranças que mais lutou pela modernização e reconhecimento da entidade, assim como por importantes
causas da classe odontológica. Foi deputado federal por São Paulo, em quatro mandatos, chegando a
conquistar mais de 150 mil votos em um dos pleitos. Foi ainda cirurgião dentista da Estrada de Ferro
Sorocabana e do Setor de Cirurgia Oral do Hospital Matarazzo, além de professor da USP. Sempre teve estreito
relacionamento com a APCD-Regional Piracicaba prestigiando diversos eventos da entidade.

Odontologia dá seu adeus a Baldacci

Em 1999, Cláudio Zambello, Baldacci e César Schmidt

Manhã concorrida em 1° de dezembro, ocasião em que se formou a sexta
turma do Curso de Auxiliar de Saúde Bucal (ASB). As aulas foram realizadas de
março a novembro e formaram-se perto de 30 participantes. O curso é uma
realização conjunta entre Uniodonto Piracicaba e a APCD-Regional Piracicaba.
As aulas foram realizadas na sede da APCD (onde também ocorreu a formatura),
contando com noções de administração, relacionamento, biossegurança e
temas pertinentes ao exercício da profissão.

Formatura da sexta turma de ASB

Vejas todas nossas fotos
@apcdregionalpiracicaba

Corre lá !

A XVI Jornada Odontológica de Piracicaba e o 3°. Congresso Odontológico
da Uniodonto já têm data para ocorrer. Os eventos serão realizados de 22 a 24 de
maio na FOP/Unicamp. Alguns dos profissionais convidados já confirmaram
presenças como Alexandre Capelli (endodontia), Carlos Bueno (endodontia),
Danilo Ciotti (implantodontia), Fernando Buranello (ortodontia digital e alinha-
dores estéticos), Marina Bello (laserterapia), Paulo Nelson Filho (pediatria), Ra-
fael Calixto (odontologia estética), Robert de Carvalho (perioimplante) e Ronal-
do Hirata (odontologia estética).

No dia 4 de abril, quinta-feira, às 18 horas, no Salão Nobre, será ministrada a
palestra Pré-Congresso "Shortcuts: atalhos na odontologia cosmética - redu-
zindo o tempo e os erros em restaurações de resina composta”, proferida pelo
professor Ronaldo Hirata.

Hirata é mestre em materiais dentários e doutor em odontologia restau-
radora e atualmente é professor do departamento de Biomateriais e Biomi-
mética da New York University (NYU). Um dos grandes ícones da odontologia
restauradora nacional, ele abordará no curso, dentre outros tópicos, resinas de
baixa contração, restaurações de dentes posteriores em duas polimerizações e
resinas feitas em modelos elastômeros. O evento é gratuito.

A professora Vanessa Cavalli Gobbo, presidente da JOP 2019, destaca a
importância da realização do evento dizendo que ‘’é uma grande satisfação
receber o professor Hirata na FOP pois os alunos de graduação e pós-graduação
terão uma excelente oportunidade de entrarem em contato com as atualidades
da área, bem como técnicas diferenciadas de aplicação de resinas compostas.",
ressalta a professora.

JOP e Congresso 2019 em maio

Nossos desejos de um promissor 2019 !

www.mazzter.com.br



Estomatologia (diagnóstico de
lesões bucais), Clínica Geral,

Clareamento, Laserterapia (aftas,
herpes, mucosite pós

quimeoterapia e radioterapia)
TRATAMENTO DE HALITOSE

HABILITAÇÃO EM LASERTERAPIA

Centro de Odontologia Especializada Meneghel - CRO-SP 3.933

Clínica hMeneg el

Dr. Ataualpa Meneghel

www.clinicameneghel.com.br

Prof. Dr. Angelo Stefano Secco - CRO 53890

Especialista, Mestre e Doutor pela Unicamp
F: (19) 3433-2474 / What’s (19) 9 9784-2255 / Facebook Odonto Secco

Reabilitação
Oral,

Protocolos
Imediatos,

Convencionais
e em Zirconia
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www.endodontiamicroscopica.com.br

Endodontia e Microscopia Clínica
CROSP 80459

Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 655, sala 5 | Vila Areão | 13414-000 | Piracicaba | SP

Fone 19 3421 6729 | @ .compatrickbaltieri gmail | www.patrickbaltieri.com.br

Patrick Baltieri

Urgências

Tratamentos e retratamentos endodônticos

Remoção de pinos intra radicularesr

e instrumentos fraturados

Tratamentos de perfurações

Microcirurgias endodônticas

çãPreparo e instala o de pino de fibra de vidro

e núcleo metálico fundido

Endodontia em dentes decíduos

R. Barão de Piracicamirim, 908 - S. Dimas - Piracicaba (SP) - 13.416-005
Fone 19 2533 1515 - contato@iendo.com.br - www.iendo.com.br

Endodontista

Exclusivamente

R. Prudente de Moraes, 409
Sala 72 - 7º. Andar
Tel.: (19) 3434-4744

Dr. André Arana CROSP 52.589

Sistema Cerec   - Reabilitação Imediata
Reabilitação de maxila atrófica com e sem enxertos ósseos

Regulador Funcional Aragão (R.F.A.)
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R. Luiz Razera, 21 - Jd. Elite - Piracicaba - Fone (19) 3426-1913

* Procuramos protesista, clínico geral ou dentística. Interessados

enviar currículo para fernanda@clinicaandrearana.com.br

* Alugo consultório no Centro de Piracicaba. Raio-x. (16) 9 8220-7290
* Ofereço-me para trabalhar como endodontista (especialista) ou

clínica geral em Piracicaba e região. Possuo rotatório e localizador .

(11) 9 5307-6477 ou fcibotto@hotmail.com

* Contrata-se TPD para clínica odontológica diferenciada de alto
padrão. contratotsb@gmail.com
* Alugo para cirurgiões-dentistas sala montada com equipamento.

Tratar pelo fone (19) 3421-6729 ou pelo e-mail dcdjalma@gmail.com

* Alugo sala em clínica odontológica em Piracicaba. (19) 3433-5833
* Contrata-se pessoa com experiência em gestão de clínica de saúde

para clínica odontológica. contratotsb@gmail.com

Associado à APCD-Piracicaba anuncia aqui de graça.

Envie seu recado para informativo@apcdpiracicaba.org.br
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Dr. Tiago Garcia CROSP 78.535

Especialista em Ortodontia
Invisalign Doctor

Tratamento com alinhadores Invisalign
Sistema Cerec Ortho de escaneamento

R. Luiz Razera, 21 - Jd. Elite - Piracicaba
Fone (19) 3426-1913

tiago@clinicaandrearana.com.br
clinicaandrearana.com.br

Dr. José Lopes do Carmo Filho
CROSP 13.819 Especialista em Prótese
(USP) e Periodontia (Unicamp), Mestre
em Prótese (Unicamp) e Professor de
Prótese pela APCD Piracicaba
Drª. Sonia M. Ortega Lopes CROSP

19.536 Especialista em Ortodontia (SL
Mandic) e Odontopediatria (Unicamp)
Dr. Rafael Ortega Lopes CROSP

72.504 Mestre e Doutor em CTBMF
(Unicamp), Especialista em CTBMF
(CFO), Especialista em Implantodontia
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Imóvel para clínica de saúde

Localizado em corredor comercial de Piracicaba
ladeado por várias clínicas.

Sala 2 ambientes, duas vagas internas,
espaço para 4 consultórios com ampliação

para mais dois outros consultórios.
Localização : Bairro Centro, Piracicaba

ALUGO

Informe-se: (19) 9 9148-3702 / 9 8331-0112

* por Patrick Baltieri (especialista, mestre e doutorando em endodontia) e

Pabla Secchi (especialista e mestranda em endodontia)

O tratamento odontológico provoca, nas pessoas em geral, uma grande
ansiedade relacionada a imagem do cirurgião-dentista divulgada pela mídia e
pelas experiências passadas por cada indivíduo. No imaginário da população, o
dentista está associado ao medo, à dor e ao alto custo do tratamento. Quando
se fala em tratamento de canal, a coisa fica ainda mais complexa, pois “todo
mundo conhece alguém” que já teve alguma experiência negativa em relação à
endodontia. Com a evolução da anestesiologia, o controle da dor durante os
tratamentos odontológicos passou a ser previsível. Porém, mesmo com trata-
mentos indolores, as pessoas continuam ansiosas em relação à sua execução,
muitas vezes tomadas de verdadeiro pânico ou pavor.

O controle da ansiedade é um dos maiores desafios no dia a dia do endo-
dontista, que pode lançar mão de estratégias farmacológicas ou não, tais como:
condicionamento verbal, relaxamento muscular e condicionamento psicoló-
gico; sedação com medicamentos ansiolíticos; sedação inalatória com óxido
nitroso; sedação endovenosa em consultório odontológico realizada por anes-
tesistas; anestesia geral em ambiente hospitalar. O objetivo deste proce-
dimento é sempre quebrar o ciclo do medo.

A sedação consciente, denominada pela ADA de sedação mínima, consiste
na mínima depressão do nível de consciência, que não afeta a habilidade do
paciente de respirar de forma automática e independente, responder de ma-
neira apropriada à estimulação física e ao comando verbal. Portanto, as funções
respiratórias e cardiovasculares permanecem inalteradas.

Os ansiolíticos mais empregados na odontologia são os benzodiaze-
pínicos, apresentando excelente eficácia, boa margem de segurança clínica e
facilidade de posologia, quando administrados por via oral. Porém, muitos
dentistas apresentam resistência e grande insegurança em sua utilização. Além

Controle da ansiedade na clínica endodôntica
d e c o n t r o l a r o
e s t r e s s e , e s t e s
m e d i c a m e n t o s
promovem redução
do fluxo salivar e re-
flexo do vômito, rela-
xamento da muscula-
tura esquelética, além
de diminuir o risco de
crises hipertensivas
e m p e s s o a s c o m
alterações cardiovas-
culares. O maior viés
no uso dos benzodia-
zepínicos é a necessi-

Tratamento endodôntico com sedação inalatória

FOP forma 58ª. turma
No dia 18 de janeiro, foi realizada a solenidade de colação de grau da

58ª. turma de cirurgiões-dentistas, da FOP/Unicamp, no auditório da Fa-
culdade e Ciências Médicas da Unicamp, em Campinas. Na oportunidade,
46 alunos colaram grau na presença dos familiares e amigos. Leonard
Augusto Fujita recebeu o título de melhor aluno, sendo agraciado com o
Diploma João Sampaio Dória, oferecido pelo CRO-SP entre pelo presi-
dente da entidade Marcos Capes.

A cerimônia foi presidida pela pró-reitora de graduação, Eliana
Martorano Amaral. Foram homenageados os professores Eduardo César
Almada Santos, Alan Roger dos Santos Silva e Márcio Ajudarte Lopes. A
APCD-Piracicaba parabeniza os novos profissionais da odontologia.

Os formandos foram: Amanda Farhat de Araújo, Ana Carla Pasquini
Abu Yaghi Nogueira, Arianne Nunes Garcia, Bárbara Almeida, Beatriz
Ometto Sahadi, Brenda Galvão Bruder, Bruna Goulart de Brito, Bruna

Guerrero Moretti, Caio Augusto Hashizume, Camila Schmidt Stolf, Daniel
Yuydi Kawakami, Eduarda Oliveira de Souza, Erica Eiko Wada, Evelyn
Navarro Nogueira, Fernanda Moura Antonialli, Fernanda Romeiro De
Gennaro, Flávia Lazarini Marques, Flávia Salviano Alves, Gabriel Felipe
Marino Cerqueira, Gabriela Bessa Marconato Antunes, Giovanna
Panebianchi de Lima, Henrique Tonelli, Isabella Martin, Isadora Dela
Antonia, Jaqueline de Lima Correia, Julia Beatriz Custódio Tiba, Juliana
Benine Warlet Rocha, Karen Taemi Yonemura, Karina Satiko Ivasse, Larissa
Padovan, Larissa Stasievski, Leonard Augusto Fujita, Lucas Paschoalini
Farah, Lucas Toniolo Pereira, Maria Eduarda Sartori Santos, Marina
Yasbeck Oliveira, Mateus Carvalho de Mancilha, Miriã Schoba de Oliveira,
Nathália Cristina Girotto Parise, Paloma Aparecida do Nascimento, Pedro
Ivo da Graça Fagundes, Rafael Cabello Pereira da Silva, Tamiris Christensen
Bueno, Thiago Bessa Marconato Antunes, Vanessa Germano e Yuri Arbex
de Castro Lima.

Sucesso a todos formandos !

dade da presença de acompanhante durante a consulta e o repouso até que o
efeito da medicação desapareça por completo.

Atualmente, a sedação inalatória com a mistura dos gases óxido nitroso
(N2O) e Oxigênio (O2), amplamente usada nos EUA, conquista mais espaço na
odontologia, sendo um recurso seguro quando empregada por cirurgião-
dentista capacitado, promovendo controle da dor e alívio da ansiedade. Sua
maior vantagem é segurança técnica, pois a dose é individualizada e a reversão
feita em instantes, o que permite ao paciente comparecer à consulta
odontológica sem a presença de acompanhantes, retornando à sua rotina
normal após a sedação.

Desta forma, cabe ao endodontista incorporar o conhecimento e a melhor
prática no campo da sedação para proporcionar tratamentos endodônticos cada
vez mais confortáveis e livres de estresse, de maneira rápida e eficaz.
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Cursos de atualização - - 1º. Semestre de 2019Inscrições ABERTAS

EM PRÓTESE SOBRE IMPLANTE
MINISTRADOR: Prof. Dr. José Lopes do Carmo Filho

IMPLANTODONTIA CIRÚRGICO/PROTÉTICO
MINISTRADORES: Prof. Dr. José Lopes do Carmo

Filho (Prótese) e Prof. Dr. Rafael Ortega Lopes

ACIDENTES E COMPLICAÇÕES EM ENDODONTIA
MINISTRADOR: Prof. Dr. Carlos Augusto de

Morais S. Pantoja

CIRÚRGICO EM IMPLANTODONTIA
MINISTRADOR: Prof. Dr. Rafael Ortega Lopes

CIRURGIAS AVANÇADAS EM IMPLANTODONTIA
MINISTRADOR: Prof. Dr. Rafael Ortega Lopes

CIRURGIA ORAL MENOR
MINISTRADOR: Prof. Dr. Leandro Souza Pozzer

ENDODONTIA ESTÁGIO EM MOLARES
MINISTRADOR: Prof. Dr. Carlos Augusto de Morais

S. Pantoja

PRÓTESE FIXA E ESTÉTICA
MINISTRADOR: Prof. Dr. José Lopes do Carmo Filho

ORTODONTIA INICIAÇÃO EM ORTODONTIA FIXA
MINISTRADORA: Profª. Drª. Maria José Zanin

ORTODONTIA INTERCEPTADORA
MINISTRADORA: Profª. Drª. Maria José Zanin

ENDODONTIA INSTRUMENTAÇÃO
ROTATÓRIA E RECIPROCANTE

MINISTRADORA: Profª. Drª. Carmen Lucia
Benetti Pardo Buck

Certificação pela UNINGÁ/CFO com reali-
zação da Joria/Radians/Uningá - Início em
Junho de 2019
Local: APCD Piracicaba à Rua José Nardon,
nº. 177 - Com aulas quinzenais às segundas e
terças - Horário: 8 às 18 horas - Vagas: 12
Carga Horária: 1.600 horas - Investimento de
R$ 1.350,00/mês

8º Curso de Especialização em Ortodontia
Coordenadores : Prof. Me. Márcio Machado
Crestana Cantarelli e Profª. Ma. Daniela Beli-
sário Baroni
Equipe: Prof. Me. José Ricardo Scanavini e
Prof. Me. Paulo Estevão Scanavini
Inscrições e Informaçõespelo email
marcio_cantarelli@hotmail.com / (19) 9
9787-4527 ou (19) 3414-2256 Leila


