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CURSOS 2020 NA APCD
Especialização em Ortodontia e OFM

Resina Concept - Resina Composta

Endodontia, Implantodontia e Prótese

Cursos em formação para o 2º semestre nas pag. 4, 5 e 8

OFM terá aperfeiçoamento

Atualização em Periodontia, Orto e DTM
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A resposta: “sempre gostei de traba-
lhos manuais e, quando cursava o colegial 
no Colégio Piracicabano, eu era roteirista, 
diretor e artista de um show de varie-
dades que fazia muito sucesso. A Odonto 
(assim chamávamos a FOP) também tinha 
um show de sucesso, tanto que era convi-
dada a apresentar-se em outras cidades.

Figura carismática no meio da odon-
tologia piracicabana, nossa conversa nes-
ta edição é com o professor Fausto Bérzin, 
associado da APCD desde ... sempre ! Nas-
ceu na vizinha Rio Claro e mudou-se a Pira-
cicaba onde dedicou sua vida profissional 
à Unicamp, na Faculdade de Odontologia. 
Foi integrado ao corpo de professores em 
1968, aposentando-se em 2010.

Logo que me formei, fiz um estágio em 
São Paulo, no departamento de anatomia 
da Faculdade de Medicina da USP, onde 
fiquei por quase três anos. Aprendi com 
meus professores não só anatomia, mas, 
também a importância do humanismo na 
relação com os alunos. Essa experiência 

Nossa entrevista foi realizada à dis-
tância, numa troca de e-mail, pelo isola-
mento social proporcionado pela pan-
demia do SARS Cov-2019. Nossa intenção 
era gravar esta conversa e disponibilizá-la 
no canal do YouTube que a APCD mantém. 
Quem sabe, passando esta situação, 
conversemos pessoalmente com o pro-
fessor Fausto.

Nosso entrevistado deixou uma legião 
de pupilos, amigos e profissionais que atu-
am na odontologia, durante sua estada de 
mais de 40 anos na FOP. Mas, de onde sur-
giu a inclinação para a profissão ?

No segundo ano da graduação, fui 
convidado pelo professor José Merzel 
para ser monitor de anatomia. Gostei 
tanto que me aposentei como professor 
de anatomia.

Quando isso acontecia, eles me con-
vidavam para participar do show deles 
como reforço. Com isso, convivi com o 
pessoal da Odonto e frequentava a 
faculdade, o que contribuiu para minha 
escolha pelo curso de odontologia.

me marcou definitivamente como pes-
soa e como professor”.

“Sou a terceira geração de uma fa-
mília de imigrantes oriunda da Letônia, 
leste europeu. Nasci em Rio Claro. Por 
anos, morei numa grande casa, muito 
frequentada por parentes e amigos. Te-
nho dois irmãos, Sergio (médico) e Gil-
berto (engenheiro). Além disso, tínha-
mos uma fazenda de algodão em São 
Pedro, um verdadeiro paraíso, onde 
sempre passava as férias. 

Sou casado há 33 anos com a drª. 
Maria da Graça, psicóloga clínica. Te-
nho um filho, Ivan, que, desde pequeno 
se identificou com a cultura leta. Eco-
nomista, fez mestrado no Brasil e dou-
torado na Europa. E por lá ficou. Hoje 
com dupla nacionalidade, é professor 
universitário em Riga. Presenteou-me 
com uma linda neta, Eliza, que tem no-
ve anos, minha grande paixão.

Tentamos invadir a vida pessoal do 
professor Fausto Berzin. E ele se abriu 
com nossa reportagem:

Costumeiramente, nesta página o 
InformATIVO publica uma história 
rememorada pelo professor Fausto. 
Nesta edição, motivados por esta en-
trevista, não publicaremos a tal coluna. 
Mas, curioso, nosso repórter pergunta-
lhe de onde surgem estas lembranças, 
estas vivências relatadas, princi-

No prédio antigo da Faculdade 
haviam duas clínicas dotadas de boxes 
completamente fechados, de tal ma-
neira que só se podia observar o que 
ocorria lá dentro se ficasse bem em 
frente ao box, o que dificultava o 

“Vivi experiências desde a infân-
cia que me ensinaram alguns valores 
familiares e sociais. Aprendi a impor-
tância da gentileza, das boas relações 
humanas e sociais. Sempre tive uma 
relação de proximidade com os alu-
nos. Promovi gincanas entre os eles as 
quais faziam muito sucesso. Por anos, 
fui festeiro das famosas festas juninas 
da FOP. Tenho até hoje estreito 
envolvimento afetivo com alunos e ex-
alunos que costumam nos chamar de 
'Família Bérzin'. Tem sido um grande 
prazer para mim, ainda poder receber 
alunos em casa para orientações e 
visitas sociais. Como gosto de cozi-
nhar, faço anualmente uma feijoada 
para meus alunos e ex-alunos, chama-
da 'Feijoada do Professor'. 

Esta é uma das muitas histórias 
que eram contadas na FOP. Nunca 
pudemos comprovar sua veracidade, 
mas, após 50 anos como docente não 
duvido da criatividade dos alunos.

A docência para mim sempre foi 
muito mais do que dar aulas. Sempre 
achei que o meu papel é de educador, 
de formar o aluno não apenas pro-
fissionalmente, mas, principalmente 
para a vida, ensiná-lo a pensar e inter-
nalizar valores que irão repercutir no 
seu papel de cidadão”.

E estas histórias publicadas, como 
o senhor as rememora? “Tenho publi-
cado no Facebook quase duas dezenas 
de histórias de 'Causos pitorescos da 
FOP'. Vou narrar uma bem curta, in-
titulada 'Tratamento periodontal por 
radiação'.

palmente o envolvimento social com 
alunos e colegas.

Na segunda aplicação ela disse que 
melhorou muito com esse trata-
mento... Resumo: que professor 
#&$#&*#% #*!!!

Porém, havia apenas um equipa-
mento de raio-X portátil para toda a 
clínica. Assim, quando havia neces-
sidade de uma radiografia, o aluno 
tinha que procurar pelo aparelho, levá-
lo ao seu box, fazer a radiografia e de-
pois revelar em outro local.

acom-panhamento dos alunos por 
parte dos professores. Por essa razão, 
no prédio novo, os box de atendimento 
passaram a ser separados apenas por 
muretas, permitindo uma ampla visão 
do que está ocorrendo nos con-
sultórios.

Isso era motivo de orgulho para os 
alunos, tanto que os impressos oficiais 
do Centro Acadêmico traziam em seu 
rodapé a frase 'A Faculdade de Odon-
tologia de Piracicaba é a única que pos-
sui boxes individuais e ar condici-
onado central em suas clínicas’.

- Como eu reclamei pro dotorzinho 
que eu não melhorava da minha do-
ença 'das gengiva', ele falou para eu 
ficar sugando esse aparelho que eu ia 
melhorar.

Quando o professor encontrou o 
aluno, perguntou furioso:

A mulher então, tirando o cone da 
boca respondeu:

- Está bem. Agora, já terminou. 
Pode ir ...

Pois, bem. Certo dia um professor 
fazendo sua ronda, deparou-se lá num 
dos últimos boxes bem num cantinho, 
com uma cena inusitada: Uma paci-
ente sentada com a ponta do cone do 
Raio X dentro da boca !!! Perplexo, mas 
mantendo a fleugma, o professor 
então lhe perguntou:

- O que a senhora está fazendo?

Então, o professor lhe respondeu: 

- O que estava mandando aquela 
paciente fazer é gozação? O que foi 
aquilo?

Na próxima edição voltamos com 
mais lebranças do professor Bérzin, as 
quais são sempre agradáveis !

- Não, professor! - respondeu o 
aluno cheio de si; ela veio com uma 
periodontite muito grave, fiz todos os 
procedimentos corretos e ela sempre 
voltava  se queixando de dores, então 
bolei esse tratamento placebo, por que 
achei que ela queria 'ganho secun-
dário...' (aluno da novíssima disciplina 
de psicologia da FOP !).
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Em virtude da pandemia que estamos enfrentando, e atendendo às 
determinações governamentais, o Conselho Eleitoral da APCD al-
terou a data das eleições para o dia 24 de julho de 2020. O prazo de 

inscrição para as chapas concorrentes terminou no dia 25 de maio.
Para os cargos de Diretoria da Regional permite-se uma reeleição e para os 

demais (Capivari e Conselhos) são permitidos quatro mandatos consecutivos. A 
Regional Piracicaba tem dois representantes como titulares no Conselho 
Deliberativo da APCD Central: drs. César Roberto Schmidt e Renato Henrique 
Benatti. Com a reforma estatutária, ocorrida no mês de setembro de 2019 na 
APCD Central, todas as Regionais terão direito a apenas um titular e um 
suplente.

Associação de classe, como a APCD, era considerada instituição “sem fins 
lucrativos” até 2002; com o novo Código Civil, reconhecida “de fins não eco-
nômicos” é dirigida de forma gratuita, não podendo seus diretores receberem 
qualquer tipo de remuneração direta  ou indireta, constando obrigatoriamente 

Eleições na APCD ocorrerão dia 24 de julho

Diretoria Núcleo Capivari: Presidente: Drª. Andrea Lopes de Souza Soraggi; 
1º Vice presidente: Dr. José Gilberto Campos Forti; Secretário: Drª. Claudia 
Aparecida Forti; Tesoureiro: Drª. Maria de Lourdes Martins Hoppe

Conselho Fiscal da Regional: Drs. Armando de Barros; Cláudio Roberto 
Zambello; Silvia Maria Paparotto Lopes; Thales Rocha de Mattos Filho e Wal-
demar Romano.

no texto estatuário.
Os candidatos registrados para concorrer aos cargos da Regional nas 

eleições são estes:
Diretoria da Regional: Presidente: Dr. Edson Zenebra; 1º Vice presidente: 

Drª. Marisi Aidar; 2º Vice presidente: Drª. Melina Miotto Copatto; Tesoureiro 
geral: Dr. César Roberto Schmidt; Secretária geral: Drª. Sandra Aparecida Bar-
roso Furlan

Conselho Deliberativo da Regional: Drs. André Roberto Setten Arana; Dirce 
Aparecida Valério da Fonseca; Elizabeth Spinola de Almeida Zenebra; Eloisa 
Zenebra Costa, Francisco Dimas Tranquilin, Marçal Leite Bastos Filho; Maria 
Lúcia Baumgartner Fortinguerra; Ricardo Rodrigues da Costa e Vera Lúcia 
Razera Zotelli

Conselho Deliberativo da APCD São Paulo: Dr. Renato Henrique Benatti

Alteração - Na composição da Comissão Eleitoral publicação no 
InformATIVO da nov/dez 2019, proceda-se o seguinte: drª. Maria de Lourdes 
Martins Hoppe (para candidatar-se ao cargo de tesoureiro do Núcleo de Capi-
vari) solicitou desligamento e foi substituída  pelo dr. André Luis Colmanetti.

A Secção Eleitoral de Piracicaba será composta pelos drs. Ben Hur 
Zambello, José Maria Amâncio e Milton Nascimento. Já a mesa eleitoral do 
Núcleo de Capivari será composta pela drª. Maria Ângela Forti Teixeira e pelo 

dr. André Luis Colmanetti.

Aproveite os
descontos para você,

cirurgião-dentista

O que é o Clube de Benefícios?
Um novo canal de relacionamento com os associados que trará informações 
pertinentes à categoria profissional e inúmeras ofertas de produtos e serviços de 
empresas parceiras com condições diferenciadas. Nossa missão é possibilitar que 
o associado e sua família tenham acesso à maior e mais completa rede de 
produtos, serviços e parcerias profissionais que ofereçam conforto, segurança e 
melhor qualidade de vida. Acesse e conheça www.apcd.org.br

Visite Canal
APCD-Piracicaba

What’s 19 
9 9679-8933

APCD-Piracicaba

Regional Piracicaba
Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas

Edital de Convocação

A Diretoria da Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas Regional 
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 30 de junho de 2020 (terça-feira), na 
sede da Entidade à Rua José Nardon nº. 177 – Morumbi – Piracicaba / SP – 
CEP 13.420-451, às 18 (dezoito) horas, em primeira convocação, 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: “Prorrogação de mandatos dos atuais diretores e conselheiros até 
que sejam realizadas eleições e determinada data de posse pela APCD 
Central”. E para ciência de todos os associados, publique-se na imprensa 
local e divulgue-se em nossa sede.

Piracicaba/SP, 09 de junho de 2020

Obs.: A Diretoria tomará as medidas de prevenção e proteção estabelecidas 
pelos órgãos oficiais. 

Assembleia Geral Extraordinária
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O curso ocorrerá na APCD-Piracicaba (R. José Nardon, 177 - Bairro 
Morumbi). Investimento: 10 X de R$ 950 ou 12 X de R$ 712,50 (10% de 
desconto para ex-alunos Mazzter Odonto Learning e associados da APCD).

 curso Resin Concept - Reabilitação em resina composta será Orealizado na APCD através de seis módulos. Seu conteúdo 
programático envolve : fotografia odontológica e artística, 

planejamento analógico e digital, anatomia dental, enceramento estético de 
dentes anteriores-superiores, preparos dentários (coroas e facetas), adesão e 
sistemas adesivos, pinos estéticos anatômicos, restaurações diretas e semi-
diretas, cimentação adesiva, acabamento e polimento, oclusão e placas 
oclusais e preservação de reabilitações estéticas.

Inscrições e informações: WhatsApp (19) 99763-3945 
contato@mazzter.com.br

Reabilitação em resina composta

Início no segundo semestre de 2020 / Duração de 20 meses / Aulas mensais 
de segunda e terça-feiras das 8 às 17 horas / Vagas: 12.

Informações pelo email apcd@apcdpiracicaba.org.br ou pelos telefones 
(19) 3421-6090 e 3414-1442 ou pelo What’s  (19) 9 9679-8933. 

stá programado para 2020 o Curso de Especialização em Har-Emonização Facial, tendo como coordenadores o professor doutor 
José Ricardo de Albergaria Barbosa e a professora doutora Célia 

Marisa Rizzatti Barbosa. O objetivo deste curso é prover informações ao cirur-
gião-dentista relacionadas aos recursos que a HOF pode proporcionar ao trata-
mento odontológico convencional, enquanto terapia complementar. Finali-
zando o curso, o aluno deverá estar apto a compreender, discernir, diagnos-
ticar e praticar os tratamentos funcionais e estéticos envolvidos na harmo-
nização oro-facial, integrando os conhecimentos adquiridos no curso regu-
lamentar ao uso dos recursos da HOF.

Harmonizaç lão Facia

Curso de ASB

Barros lembra que tudo isso serve de atenção ao momento pelo qual 
passamos como também oferece maior atenção à biossegurança, área 
explorada no curso, uma vez que no consultório odontológico é constante a 
preocupação com doenças transmissíveis como a hepatite, o HIV, entre 
outros, além da esterilização da cadeira a ser ocupada pelo paciente.

Devido à pandemia, o curso, que inicialmente seria encerrado em 
novembro, deve ser concluído em janeiro de 2021.

Durante o período de distanciamento social, houve uma coesão muito 
aprofundada entre os professores, coordenação da APCD e as alunas, dando 
maior confiança na sua realização. As aulas estão ocorrendo aos sábados 
pela manhã na sede da Associação. Armando de Barros lembra que foram 
transmitidas informações constantes sobre como as aulas deverão ocorrer 
nos próximos meses. Estas, seguem as normas protocolares sanitárias 
divulgadas pela Anvisa e outros órgãos. As alunas estão mantendo certo 
distanciamento durante as aulas, a ventilação do ambiente tem sido uma 
preocupação constante, assim como a assepsia e o uso de máscaras faciais 
durante o curso.

Iniciado em fevereiro passado, o Curso de ASB também sofreu as 
consequências da pandemia provocada pelo corona vírus. As aulas estão em 
pleno andamento, com a parte teórica sendo realizada pelos professores. 
Segundo o dr. Armando de Barros, coordenador do curso, nas próximas 
semanas, as alunas se dedicarão à prática a ser realizada nos laboratórios da 
APCD, utilizando técnicas aplicáveis de biossegurança, manuseio de 
instrumentais e moldagem, entre outros.
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Os cursos de aperfeiçoamento, atualização e imersão realizados na APCD-Piracicaba, por professores parceiros, conseguiram boa 
aceitação dos alunos participantes. Estes, são cirugiões-dentistas graduados que buscam atualização e aperfeiçoamento em determinadas 

áreas da odontologia, como ferramenta para melhor qualificação diante do seu paciente. Confira algumas manifestações.

Thaysa de M. Janine Minniti

 Curso de Prótese Fixa e OEstética, coordenado pelo 
professor José Lopes do 

Carmo Filho, para mim, foi muito 
bom, isso porque eu não fazia pino e 
coroa fixa. Era necessário 
encaminhar o paciente para outro 
colega. Agora estou fazendo no 
consultório e aparece bastante 
paciente com esses casos. O curso 
foi muito proveitoso 

u amei fazer o Curso EAtualização em 
Endodontia por 

Instrumentação Rotatória e 
Reciprocante !  É um curso 
completo e até quem 
nunca fez uma endodontia 
sai dominando a técnica! A 
Drª. Carmen ensina com 
muito conhecimento e 
amor. - Drª.Elci Watanabe

Foto: PixaBay

ostei muito do curso, pois, além de Gaprender novas técnicas para confecção 
de próteses fixas e estética, também 

aprendemos técnicas modernas para outros tipos 
de prótese. Além disso, o curso nos proporcionou 
realizar vários procedimentos na prática, sendo 
que ela (prática) é essencial para obtermos 
melhores resultados no dia a dia clínico!” - Evelin 
Lourance Venzi Zulin, cirurgiã-dentista e 1ª. 
tenente da Polícia Militar. 
  Ela participou de um dos cursos coordenados 
pelo professor José Lopes do Carmo Filho que tem 
novas turmas começando em breve. Confira na 
página 8.

A APCD é uma associação para os 
dentistas aproveitarem sua exce-
lência de qualidade princi-

palmente por sua infra-estrutura. Possui 
clínicas com altíssima qualidade. Seus con-
sultórios são bem equipados, sem falar 
dos cursos (seus coordenadores, profes-
sores auxiliares e funcionárias), principal-
mente por aprendermos muito na parte 
clínica. Fiz especialização em endodontia 
com o professor Carlos Pantoja e o curso 
de resina ministrado pela professora 
Melina Copato e equipe. O aprendizado 
oferecido é útil na prática diária no con-
sultório. Tenho muito a indicar toda a equi-
pe. Parabéns a todos ! 

Eloisa Zenebra Costa

Você já conhece a estrutura oferecida pela APCD-Piracicaba ? 
Estacionamento amplo, gratuito e com segurança. Sala de 

espera para os pacientes, clínica equipada com o que há de 
mais moderno no mercado, além de apoio da equipe de 

funcionárias no agendamento e na parte clínica. 
Dentista: quando desejar conhecer o espaço, faça sua reserva 

pelo What’s (19) 9 9679-8933.  

ataly Luqueto Lopes, aluna da sétima Nturma do Curso de ASB formada em 
no-vembro do ano passado, diz que 

sempre sonhou com a área. Ela está 
frequentando atu-almente odontologia na 
Uniararas. Há quatro anos ela já “possui um pé na 
odontologia”, pois trabalha como auxiliar 
administrativo na Unio-donto Piracicaba, 
cooperativa que integra cerca de 350 cirurgiões-
dentistas. Ela diz que, neste seu primeiro 
emprego, está conseguindo realizar uma meta 
profissional de vida, pois sempre se interessou 
por atividades relacionadas ao bem-estar das 
pessoas.

Já Graziele Karolaine de Oliveira Lopes, tam-
bém formada ano passado no curso de ASB disse 
que também pegou gosto pela odontologia du-
rante seus quatro anos de vivência diária na Unio-
donto Piracicaba onde entrou como jovem a-
prendiz do programa CIEE e foi efetivada em se-
guida como auxiliar de escritório. Segundo ela, a 
parte mais entusiasmada foi vivida em setembro 
e outubro passados quando houve a aplicação da 
teoria na clínica odontológica. Para isso, ela 
participou de estágio em diversas clínicas.



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 Meneghel

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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Endodontia e Microscopia Clínica
CROSP 80459

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

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

Patrick  Baltieri

Urgências

Tratamentos e retratamentos endodônticos

Remoção de pinos intrarradiculares

e instrumentos fraturados

Tratamentos de perfurações

Microcirurgias endodônticas

Preparo e instalação 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

gerencia@odontosecco.com.br

* Ortodontista - Procura-se profissional com expe-
riência. Clinica de alto padrão.  (19) 9 7401-1974

* Precisamos de ACD e THD para consultório (19) 
3434-0444
* Alugo sala em consultório no Centro de Pira-
cicaba. (19) 3422-5900

* Procuro sala para alugar já pronta para instalar 
equipamento.denisefontana38@gmail.com.

* Contrata-se ASB e TSB. Enviar currículo no e-mail

* Aluga-se sala na área Central de Piracicaba. Ven-
do equipo completo usado. (19) 9 8133-2356.

* Implantodontista oferece-se para atuar em cli-
nicas (19) 9 7401-1974

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

ANIVERSARIANTES
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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

No dia 26 de março, uma defesa de tese de pós-graduação em 
odontologia, da FOP/UNICAMP, foi realizada totalmente à distância. 
O estudo intitulado “Diamino fluoreto de prata: análise de produtos 

comerciais e avaliação de seu efeito físico-químico na progressão da cárie em 
dentina” foi defendido pela cirurgiã-dentista Aline Laignier Soares Yoshikawa, dou-
toranda da área de odontopediatria. A defesa foi realizada na ferramenta Zoom, 
permitindo que fosse também assistida por alunos e docentes.

 Senado apro-Ovou, em 28 de 
maio, o projeto 

de lei nº 2424/2020, que 
concede linha especial de 
crédito aos profissionais li-
berais, como cirurgiões-
dentistas, que atuam como 
pessoa física. O projeto 
serve para minimizar os im-
pactos financeiros gerados 

Aprovada linha de 
crédito especial

pela pandemia do novo coronavírus. O texto segue para aprovação da Câmara dos 
Deputados.

O documento prevê a disponibilização de R$ 5 bilhões aos profissionais, que 
poderão obter até R$ 100 mil de financiamento. A taxa de juros será de 2,5% ao 
ano, com um período de carência de 24 meses. A contratação poderá ser feita 
enquanto durar o estado de calamidade pública e será destinada especialmente 
aos profissionais da área da saúde.

Atendimento por telemonitoramento

O exercício da odontologia a distância é permitido, como exceção, 
quando existe atuação de cirurgiões-dentistas nas duas pontas – um na 
supervisão direta do paciente e outro complementando essa assistência 
prestada –, viabilizando assim, troca de informações técnicas que possam 
resultar em melhor atendimento.

No dia 4 de junho, a Resolução 226/2020, que regulamenta o 
exercício da odontologia a distância foi publicada pelo Con-
selho Federal de Odontologia (CFO). A normativa tem como ob-

jetivo garantir a autonomia dos profissionais e a segurança de pacientes e da 
sociedade na assistência odontológica prestada neste período de pandemia 
do novo coronavírus, além de considerar, também, a necessidade de preser-
var e valorizar a relação cirurgião-dentista/paciente.

A Resolução autoriza o cirurgião-dentista realizar telemonitoramento 
no intervalo entre consultas – acompanhamento a distância dos pacientes 
que estejam em tratamento –, com registro obrigatório em prontuário de 
toda e qualquer atuação realizada nestes termos. Além disso, enquanto 
durar o estado de calamidade pública declarado pelo Governo Federal, fica 
permitida a teleorientação realizada por cirurgião-dentista com o objetivo 
único e exclusivo de identificar, por meio de questionário pré-clínico, o 
melhor momento para a realização do atendimento presencial.

Aposentadoria com um ano a mais

A APCD, a ABCD, o CROSP e a ABO-SP solicitaram a inclusão dos cirur-
giões-dentistas, TSB e ASB, que trabalham no serviço público, no rol de 
profissões que serão beneficiados com o acréscimo de um ano de 

serviço na contagem de tempo para aposentadoria, caso seja aprovado o Projeto 
de Lei 282/2020, de autoria do deputado Celio Nishikawa.

As entidades salientam que é importante lembrar que os profissionais da 
odontologia cuidam, mantêm e reestabelecem a saúde do sistema esto-
matognático da população. A exclusão dos profissionais de odontologia em pro-
gramas e projetos voltados aos profissionais da saúde traz enormes prejuízos à 
saúde da população.

Máscara sem eficácia

 Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) divulgou uma Alista de modelos de máscaras N95, PFF2 ou equivalentes que 
apresentaram falhas na filtragem de partículas, sendo 

ineficazes para proteção contra o novo coronavírus (Sars-CoV-2). A 
avaliação foi realizada pela autoridade sanitária dos Estados Unidos, a Food 
and Drug Administration (FDA). De acordo com a auditoria feita pelo órgão 
americano, as máscaras não atenderam às especificações de filtragem 
mínimas (95% das partículas) e foram consideradas um risco aos pro-
fissionais de saúde, além de facilitar a propagação da Covid-19

Primeira tese a distância

19 9 9679-8933
APCD-Regional Piracicaba
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Cursos de 
atualização 
para 2020 

Inscrições abertas

Ministrador: Prof. Dr. José 
Lopes do Carmo Filho 

Atualização em Endodontia

Ministrador: 
Prof. Dr. Rafael Ortega Lopes 

Ministrador: Prof. Dr. 
José Lopes do Carmo Filho 

Ministrador: 
Prof. Dr. Márcio Machado 

C. Cantarelli 

Ministradora: 
Profª Drª. Melina M. Copatto

Ministrador: Prof. Dr. Leandro 
Souza Pozzer 

Ministrador: Prof. Dr. Rafael 
Ortega Lopes 

Implantodontia Cirúrgico/Protético 

Ministradora: Profª. Drª. Maria
José Zanin 

Curso em formação com
início no segundo
semestre de 2020

Ministradores:  Prof. Dr. José Lopes 
do Carmo Filho e Prof. Dr. Rafael 

Ortega Lopes 

R$ 850,00 / mês

Cirúrgico em 
Implantodontia

R$ 800,00 / mês

Cirurgias Avançadas 
em Implantodontia

R$ 1.200,00 / mês

Prótese Fixa e Estética 

R$ 700,00 / mês

Prótese Sobre Implante 

R$ 800,00 / mês

Cirurgia Oral Menor

R$ 700,00 / mês

Disfunção Temporomandibular 
e Dor Orofacial 

R$ 650,00 / mês

Ministradores:  Profª. Drª. Ana 
Carolina B. Antunes Ortega e 

Prof. Dr. José Arthur Cunha Pupo 

Aperfeiçoamento em Ortotontia 

R$ 650,00/mês

Especialização em Ortodontia 

R$ 1.350,00 / mês

Resina Concept

R$ 950,00 / mês

Atualização em Periodontia

Coordenadores: 
Prof. Dr. Renato Maluta

Prof. Dr. Rafael Ortega Lopes

4 X R$ 1.800,00 / mês ou
8 X R$ 900,00 / mês

Coordenadores: Dr. José 
Ricardo de A. Barbosa e 

drª. Célia Marisa R. Barbosa 

Aperfeiçoamento em
Harmonização Orofacial

R$ 900,00 / mês

Veja detalhes em

apcdpiracicaba.org.brLocal dos cursos: APCD Piracicaba (Rua José Nardon, 170)

Especialização em
Harmonização Orofacial

Coordenadores: Dr. José 
Ricardo de A. Barbosa e 

drª. Célia Marisa R. Barbosa 

R$ 2.000,00 / mês

HORA DO ALMOÇO ?
QUALIDADE E PREÇO BAIXO 
NO CONFORTO DE SUA CASA

(19) 3432-9896 
3422-2636

19 9 9679-8933
INFORME-SE
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