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O galinheiro
Conversa afiada

Neimar

dos

Santos * por

professor

Fausto Berzin

O saudoso professor Neder era
uma pessoa muito dinâmica e estava
sempre viajando, muitas vezes com o
motorista da FOP, o célebre Gaspar.

Gaspar, pessoa muito solene, era
um afro descendente que tinha a
cabeça raspada à navalha e uma bar-
ba branca de profeta, muito bem cui-
dada.

Em uma de suas viagens, can-
sados, pararam em um pequeno ho-
tel de uma cidadezinha.

Vizinho à janela do quarto deles
havia um galinheiro! Enquanto dor-
miam, um galo começou a cantar e is-
so perturbou o sono do professor Ne-
der que pegou o primeiro objeto que
achou, abriu a janela e atirou no galo
que não se importou e continuou a
cantar. O professor Neder pegou, en-
tão, outro objeto e desta vez acertou
o galo em cheio que, talvez ofendido,
parou de cantar.

Quando acordaram no dia se-
guinte e foram se vestir, o Gaspar não
encontrava os seus sapatos. Ficou
procurando e resmungando pelo
quarto.

- Mas onde foram parar os meus
sapatos?

Nesse instante ouviram uma voz
lá de fora:

- O que estão fazendo esses sa-
patos cheios de titica de galinha no
meu galinheiro?

O professor Neder fez cara de
“pôquer” e o Gaspar o fulminou com
seu olhar...

“Para alcançar a felicidade, coma
metade, ande o dobro e sorria o tri-
plo”. Assim começou nossa conversa o
Neimar dos Santos, tentando explicar
sua longevidade. Ele, cirurgião-den-
tista, está completando 85 anos de vi-
da agora em 21 de novembro e todo
dia se veste de branco e dirige-se ao
consultório situado próximo ao Largo
da Santa Cruz, Bairro Alto, Piracicaba,
onde atende há 22 anos e fica de qua-
tro a cinco horas por dia de segunda a
sexta-feira.

O doutor Neimar nasceu em Ituve-
rava, morando depois em Franca e
Ribeirão Preto, estabelecendo-se em
Piracicaba em 1960 para trabalhar na
Faculdade de Odontologia. É filho de
José Adalberto dos Santos e Queru-
bina Ribeiro dos Santos. Casou-se com
Maria Cristina Nogueira Godinho dos
Santos, fonoaudióloga. Tem como
filhos: Rodrigo, Alexandra, Thiago e Le-
onardo.

“Depois de me formar em Ribeirão
Preto parti para Piracicaba, onde atuei
em consultório próprio sendo por dez
anos na rua Rangel Pestana n°. 907 e
por 20 anos na rua Benjamin Constant
n°. 1214”, diz. A profissão, segundo
ele, foi um sonho de juventude, pois
sempre quis cursar uma faculdade
mas sem dar gastos para a família. Em
19 de dezembro de 1959 recebeu seu
diploma de dentista pela Faculdade de
Farmácia e Odontologia de Ribeirão
Preto. Logo em seguida recebeu o con-
vite para dar aulas na FOP, em Pira-
cicaba, através dos irmãos Eduardo e
Walter Daruge. “Lembro-me até hoje,
no dia 8 de janeiro de 1960, às 21h45,
descendo de um ônibus vindo de Cam-
pinas com o qual fiz linha proveniente
de Ribeirão Preto, estacionando na rua
Prudente de Moraes, em frente a pra-
ça José Bonifácio; aí começava minha
jornada profissional”, diz.

Aqui, no primeiro ano, trabalhou

na Faculdade, mas não gostou do meio
acadêmico. Passou a trabalhar no con-
sultório de Eduardo Daruge e a partir de
então atuou (e atua) sempre como
dentista em consultório particular. “No
final da década de 1960 minha
qualidade de vida melhorou em muito,
sendo que cheguei a comprar um
terreno de 640 metros quadrados na
intenção de investir em algo rentável”,
comenta Neimar. Hoje ele trabalha me-
nos que antes, e sempre atuou como
clínico geral.

“Conforme disse o Papa Pio XII,
odontologia é uma arte, e pela ha-

bilidade manual que sempre tive, e
por sempre respeitar a saúde do
paciente, acredito que tive sucesso
profissional”, fala com orgulho.
Sempre procurou aperfeiçoar as
técnicas e ainda hoje, Santos diz que
participa do CIOSP em São Paulo,
com o objetivo de ver o que é
oferecido de novidade na odon-
tologia. Ano a ano ele participa das
excursões promovidas pela APCD-
Piracicaba para São Paulo, levando
em ônibus ou vans os associados a
fim de visitar o maior congresso
odontológico da América Latina.

Neste decorrer de tempo, o
piracicabano está com uma saúde
bucal invejável, muito melhor do que
décadas atrás. Sobre suas amizades,
o doutor Neimar lembra que fez mui-
tos amigos e pacientes. Um dos ca-
sos é Albina Foltran que fazia ques-
tão de só ser tratada e consultada
por ele. “A amizade a gente aprende
a cultiva desde cedo e foi isso que
minha família me ensinou lá em Ca-
pivari da Mata, no Sítio Rosa, onde
nasci pois lá era roça mesmo e as
vizinhanças se completavam entre si,
pois tudo era muito distante”,
relembra.

O dr. Neimar dos Santos ainda
conserva em seu consultório sua
cadeira modelo “Eufórica” feita pela
Dabi e o equipamento tipo “robô”, os
quais cuida com o maior zelo e
podem ser vistos na foto que ilustra
esta reportagem.

Quer saber de tudo e um pouco mais ?

Curta o Facebook APCD Regional Piracicaba
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A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou, em setembro,
o relatório do senador Otto Alencar (PSD-BA) ao Projeto de Lei 3526/2019, que
torna obrigatória a prestação de cirurgia plástica reconstrutiva de lábio leporino
ou fenda palatina pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Na prática, o Projeto pretende reverter o quadro de más-formações congê-
nitas que ocorre durante o desenvolvimento do embrião. Segundo informações
da Organização Mundial da Saúde (OMS), uma a cada 650 crianças nascem com
esse problema no Brasil; um total de 280 mil pessoas com fissura lábio/palatal em
todo o país.

ASB como opção de mercado
Obter conhecimento e prática na área da

odontologia. Assim esclarece Graziele
Karolaine de Oliveira Lopes sobre sua par-
ticipação no sétimo curso de ASB que está em
andamento na APCD-Piracicaba. Ela disse
que pegou gosto pela odontologia durante
seus três anos de vivência diária na Unio-
donto Piracicaba onde entrou como jovem
aprendiz do programa CIEE e foi efetivada em
seguida como auxiliar de escritório.

“Por estar na Uniodonto, a ambientação
junto aos dentistas me inspirou para que eu

Adeus à Wail Hebling
Faleceu em 15 de setembro o professor Wail

Hebling, casado com Maria Helena de Moura
Hebling, com quem tinha quatro filhos, seis netos e
dois bisnetos. Foi sepultado no Cemitério Evan-
gélico, em Rio Claro, sua cidade de nascimento. He-
bling era professor do Departamento de Prótese e
Periodontia da FOP. O professor nasceu em 23 de
novembro de 1935. Foi admitido na FOP em 1959
onde aposentou-se em 1988. A APCD-Piracicaba
solidariza-se diante dos familiares e amigos.

Os Centros de Es-
pecialidades Odon-
tológicas, duas uni-
dades de saúde des-
t inadas a trata-
mentos dentários
especializados den-
tro do SUS em Pira-
cicaba, realizaram
3 6 . 4 8 0 p ro c e d i -
mentos e 13.756
atendimentos so-
mente no primeiro
semestre deste ano -
de janeiro a junho.

A CLT passou a permitir prêmios por desempenho nas performances dos
funcionários, sem encargos trabalhistas ou previdenciários. Uma boa dica para
manter em alta a moral da equipe de sua clínica ou consultório. Embora tenha
sido promulgada há mais de dois anos, boa parte das empresas desconhece a
mudança. A lei 13.467/17 foi promulgada em 13 de julho de 2017 legitimando
e oferecendo segurança na implementação de campanhas de incentivo e
premiação. Pesquisa feita durante o CONARH (Congresso de RH), 98% dos
entrevistados consideram os prêmios importantes para a melhoria do
desempenho e 95% consideram as premiações importantes para a felicidade
do trabalhador. Os prêmios escolhidos, segundo a consulta, são serviços (83%)
e bens (60%), ambos proporcionando experiência e gratificação a quem recebe
uma viagem de incentivo, um jantar, um curso, um passeio de balão ou até
mesmo um smartphone, avaliam os consultados.

participasse do curso, buscando uma formação numa área que admiro muito”,
diz. A parte mais entusiasmada está sendo vivida em setembro e outubro que é
a aplicação da teoria na clínica odontológica. Para isso, ela e as demais
integrantes do curso estão participando de estágio em diversas clínicas, inclu-
sive na Uniodonto Piracicaba, entidade parceira na realização do curso.

“Tivemos aula no laboratório da APCD onde aprendemos moldagem e
manuseio dos instrumentais, sendo que nestas áreas é que tomamos contato
com a rotina clínica dos consultórios”, diz Graziele. Uma das aulas que ela mais
gostou foi a proferida pela dentista Aline Gomes Matta que ensinou os
procedimentos básicos durante um tratamento endodôntico.

O curso também é uma oportunidade de trabalho para as quase 30
participantes do curso, pois é uma iniciação ao mercado numa área que,
segundo dados do CRO-SP, possui perto de 1.400 cirurgiões-dentistas que
necessitam de auxiliares em seus consultórios.

Curso - O Curso de ASB é realizado pela APCD-Piracicaba em conjunto com a
Uniodonto Piracicaba. Está em sua sétima turma. As aulas ocorrem aos
sábados das 8 às 12 horas na sede da APCD. A formatura do curso hoje em
andamento será no dia 23 de novembro, sábado, na APCD. Em breve, serão
abertas as inscrições para a turma 2020 com aulas programadas para serem
iniciadas em fevereiro do próximo ano.

Férias coletivas na APCD
A diretoria da APCD-Regional Piracicaba comunica o período de

férias coletivas da entidade que ocorrerá de 23 de dezembro de

2019 a 6 de janeiro de 2020. Nossas atividades serão retomadas às

8 horas do dia 7 de janeiro, terça-feira.

SUS poderá tratar lábio leporino

36 mil atendimentos odontológicos

CLT permite prêmios a funcionários

Entre os procedimentos realizados estão raio-X, endodontia, periodontia, pró-
teses, odontopediatria, semiologia na prevenção ao câncer bucal, cirurgias, além
de atendimentos especiais, principalmente para pacientes com necessidades
especiais ou doenças que requerem atenção.

Desde 2017, foram incluídas entre os serviços do CEO as próteses parciais
removíveis, atendendo uma grande parcela de usuários que precisavam não
somente de prótese total. Somente de março a junho deste ano foram realizados
oito mutirões com 533 pacientes atendidos. Nesse período foram entregues 631
próteses, sendo 520 total e 111 parcial. O CEO 1 está localizado na av.
Independência, 2.600, e o CEO 2 na Rua Dom Pedro II, 627, no Centro da cidade.
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Jantar do Cirurgião-
Dentista em Capivari - Dia
18 de outubro (sexta-feira),
Espaço Beira Rio (Alameda
Faustina Franchi Anichino
nº 2 - Chácara Clemente,

Capivari)
PARTICIPE !Jantar do Dentista

Inverno propiciou a Noite do Caldo

Almoço da Primavera uniu associados

O vereador Pedro Kawai entregou, dia 11 de
setembro, a moção de aplausos ao professor
Antônio Wilson Sallum, ex-presidente da APCD-
Piracicaba, que alcançou 50 anos de vida aca-
dêmica, tendo sido diretor da FOP entre os anos
1998 e 2002. A entrega contou ainda com a pre-
sença do reitor da Unicamp, Marcelo Knobel, do
diretor da FOP, Francisco Haiter Neto, e do vice-
diretor Flávio Baggio Aguiar.

Alunos da turma 20 (formados em 1979) reali-
zaram encontro de ex-alunos na FOP. Eles foram a pri-
meira turma a estudar no prédio atual. Cerca de 40
pessoas marcaram presença. Vários professores da
época e ex-diretores marcaram presença: Renato
Roberto Biral, Luiz Valdrighi, José Ranali, Thales Rocha
de Mattos Filho, Antonio Bento Alves de Moraes, José
Lázaro, Antonio Wilson Sallum, Tereza Scarpari Bar-
richelo, além do protético Rubens Ortega.

Alunas da sétima turma do Curso de ASB par-
ticiparam do 15º. Encontro de Secretárias realizado
pela Uniodonto na Sal & Grill Churrascaria. A ativi-
dade comemorou o dia da secretárias e serviu como
aula semanal através da palestra “Startup emo-
cional - estratégias para a vida e os negócios”, pro-
ferida por Jairo de Paula. Em seguida houve con-
fraternização e sorteio de brindes cedidos por
empresas parceiras.

Com um delicioso arroz de Braga e acompanhamento, a APCD recepcionou os associados durante

almoço realizado no dia 22 de setembro. Confira alguns dos presentes.

A equipe responsável pela gastronomia:

Bete Zenebra, Eneida, Ivona Nunes e Mave Souza

Colegas de turma: Henrique Savói, Edson e Bete,

Nelson D’Angelo, Antonio Garcia e Renato Benatti

Um encontro animado e quente em pleno inverno. A Noite do Caldo serviu como ponto de

recordação entre os presentes para colocar a conversa em dia regada a muita boa gastronomia.
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Marcelo Ferraz Mes-
quita - Foi indicado pela
FOP/Unicamp. É natural
de Piracicaba e graduou-
se em odontologia pela
Faculdade de Odonto-
logia de Araraquara da
Universidade Estadual
Paulista Júlio de Mes-
q u i t a F i l h o / U N E S P
(1990). É professor ti-
tular da área de Prótese

Total da FOP (Departamento de Prótese e Peri-
odontia).

É casado com Vanessa Silva Tramontino Mes-
quita, com quem possui as filhas Juliana Maniglia
Mesquita, Is6abela Maniglia Mesquita e Luisa Tra-
montino Mesquita. É doutor em Clínica Odon-
tológica com concentração em Prótese Dental pela
FOP (1995); pós-doc pela Katholieke Universiteit
Leuven KU Leuven, Bélgica (2016). Assessor ad-hoc
de agências de fomento à pesquisa (CAPES, CNPq e
FAPESP).

Dia Municipal do Cirurgião-Dentista em 11 de outubro na Câmara
O Dia Municipal do Cirurgião-Dentista 2019 será comemorado dia 11 de outubro, com sessão solene na Câmara de Vereadores de Piracicaba (rua Alferes José

Caetano esquina com rua Prudente de Moraes), às 19h30. A atividade será coordenada pelo gabinete do vereador e médico Ronaldo Moschini. Na ocasião,

cinco profissionais receberão o Diploma de Mérito Legislativo por suas contribuições à odontologia. Confira os escolhidos.

Marisi Aidar - Foi indicada pelo Conselho Deliberativo da
APCD-Piracicaba, a qual também receberá o título de “Cirur-
giã-dentista do ano 2019”, no Jantar da Classe Odontológica
marcado para 25 de outubro no Buffet Estilo (veja a capa
desta edição). Marisi é natural de São José do Rio Preto. É
viúva e tem um filho, Filipe Aidar de Figueiredo Tostes casa-
do com Fernanda Inês Montes, pais do seu neto Moisés
Montes Aidar Tostes. É associada à APCD desde 1982 além
de membro do Conselho Deliberativo desde 2005, sendo sua
atual presidente. Possui graduação em odontologia pela
Unicamp, onde se formou em 1982. Tem especialização em
periodontia pela Unicamp (1992), mestrado (2006) e dou-
torado (2012) em biologia patologia buco dental pela Uni-
camp. Foi bolsista do programa de estágio de doutorando no
exterior (CAPES), participando por nove meses das ativi-
dades do Institute of Biomedical Techonology (IBT)
University of Tampere - Finlândia (de janeiro a setembro de
2011).

Célio Domingos Mazzo-
netto - Foi indicado pela
Delegacia Seccional Pira-
cicaba do CRO-SP. Natural
de Piracicaba, é casado
com Rosani Provenzano
Mazzonetto, com que tem
os filhos Soraia Mazzo-
netto Tozatti, Luciano Ma-
zzonetto e Fernando Ma-
zzonetto. Graduou-se em
odontologia pela FOP
Unicamp em 1967. Desde
então exerce a profissão
em clinica particular
própria situada há anos na
Vila Rezende, em Piracica-
ba.

Creusa de Fatima
Bortoletto - Foi in-
dicada pelo Sindi-
cato dos Odonto-
logistas de Pira-
cicaba e Região
(SOPRE). É filha de
Giordano Antonio
Bortoletto e Tere-
za Stabelin Borto-
letto. Divorciada,
tem uma filha,
Marcela Borto-
letto Cerezetti. É

Enilson Sallumn -
I n d i c a d o p e l a
F O P/ U n i c a m p .
Graduado em o-
dontologia pela
F O P/ U n i c a m p
( 1 9 9 0 ) , e s p e -
cialista em peri-
o d o n t i a p e l a
mesma faculdade
(1996), mestre
em Biologia Pato-
logia Buco Dental
p e l a U n i ca m p
(1993), doutor em

Drª. Marisi Aidar
Dr. Célio

Mazzonetto

Clínica Odontológica pela Unicamp (1996) e pós-
doutor pela University of Texas Houston (1999).
Professor titular da Unicamp. Membro de corpo
editorial da Perionews (São Paulo). Nasceu em Pira-
cicaba. É casado com a também cirurgiã-dentista
Márcia Maria Assis Bonetti Sallum com quem tem os
filhos Gabrielle Christine Bonetti Sallum e Lucas
Bonetti Sallum.

formada pela Universidade São Francisco (Bragança
Paulista) em 1983, e possui especialização em perio-
dontia pela FOP/Unicamp (1990). É membro da
Uniodonto Piracicaba desde 1984, tendo par-
ticipado dos seus conselhos financeiro, fiscal e
administração. Trabalha em consultório odon-
tológico 1987. Faz parte do SOPRE desde 2010.
Atualmente faz curso de física quântica com ligação à
odontologia.



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

* Ortodontista - Procura-se profissional com expe-

riência. Clinica de alto padrão. (19) 9 7401-1974

* Procuro sala para alugar já pronta para instalar
equipamento.denisefontana38@gmail.com.
* Precisamos de ACD e THD para consultório . (19)

3434-0444

* Alugo sala em consultório no Centro de
Piracicaba. (19) 3422-5900
* Alugo sala montada para dentista próximo ao

Pão de Açúcar, em Piracicaba. (19) 9 8155 6681

* Contrato Auxiliar Odontológica com prática em
clinica de reabilitação oral (19) 9 97401-1974

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

OUTUBRO
1° - Dirce Aparecida Valério da Fonseca
2 - Karina Matheus
3 - Edy Walter de Souza
4 - Ataualpa Francisco P. Meneghel, Ro-
sane Ruschel e Rosemari Aparecida
Maschietto Rossi
5 - Vânia Cecília Costola
6 - Eduardo Luna Soliz, Elizabeth Zam-
bom, Maria Lúcia Bellon, Sérgio de To-
ledo e Sheila Nishijima
7 - Arliane Fontanello, Imahar Cavas-
saki, Kátia Nohra de Moraes e Maria de
Fátima A. de Sousa
8 - André Roberto Setten Arana, Arthur
Costa Lemos e Evilyn Priscila Merloto

9 - Osvaldo Di Hipolito Júnior
10 - Ada Elizabet Giusti de Souza, Enil-
son Antonio Sallum e Nivaldo Gon-
çalves
11 - Andres José Tumang
13 - Ricardo Barbosa
14 - Michelle Aparecida de Carvalho
15 - Kátia Maria de Souza Pacheco Fá-
varo, Nanci Aparecida Catandi Per-
rone e Sueli de Fátima Ribeiro dos
Santos
16 - Camila Rodrigues de Moraes
18 - Gustavo Sato Uemura, Isabela
Campache e José Roberto Lovadino
19 - Fernanda da Ros Rodrigues
20 - Camila de Oliveira e Daniel Lamas
21 - José Carlos Cera, Marcela Ramos
e Silvana Cristina Batista

23 - Antonio Durval Oliveira Dorta
24 - Alexander Lopes de Souza, Natalia
Delgado de Moraes Salles, Ulysses Eu-
gênio Pacheco May e Valkiria Eugenia
Gigo
25 - Rolando Karell
26 - Clotildes Fernandes Peters, Mar-
celle R. de Moraes e Vera Lúcia Rasera
Zotelli
27 - Ana Maria Ayres Montebelo
29 - Ana Caroline Semmler e Carmen
Lúcia Benetti Pardo Buck
30 - Antonio Cláudio Pazianotto Júnior
31 - Renato Tadeu Cillo

NOVEMBRO
2 - Lúcia Patelli Juliani
3 - Giulia Quarentei Barros Brancher

ANIVERSARIANTES 4 - Della Viviane Varela Monteiro
5 - Ana Luiza Bueno Barrichello Tosello,
Ivan Luis Carravero, Marcia Regina
Brunelli e Renato Luiz Donizeti
Zambom
6 - Carolina Almeida de Souza, Marcos
Fernando B. Santiago e Rene Guerrini
7 - Clayde de Fátima Trevizan Casella
9 - Daniele Justina P. Leite, Danielle
Costa, Darcy Oliveira Tosello e Luciana
Tavares Yamamoto
10 - Flávia Regina Feltre, Mônica Simo-
ne Calile Franck e Thiago Paris de
Medeiros
11 - Giovanni Sampaio Gardin
12 - Jabur Elias
13 - Luis Marcos de Castro Nascimento
14 - José Merzel

15 - Ennes Macari de Abreu e Eduardo
Daruge Júnior
19 - Letícia Wada Okoti, Luciana Bozzo
Elias, Nelson Arnaldo D'angelo e Paulo
Itamar Dellias
21 - Neimar dos Santos
22 - José Francisco Fuzato
23 - Fabiana Cristina Pagotto
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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

O uso de braquetes, arcos, elásticos e outros acessórios no tratamento
ortodôntico convencional podem dificultar a higienização bucal e interferir na
estética e no conforto do paciente. Os recentes avanços da tecnologia CAD/CAM
(computer-aided design/computer-aided manufacturing), com uso de escâ-
neres, fresadoras e impressoras 3D, e dos materiais dentários propiciaram mu-
danças significativas no atendimento odontológico.

Na ortodontia, esses processos também estão sendo utilizados, fazendo com
que o tratamento ortodôntico possa, atualmente, ser planejado e executado de
forma digital, eliminando o uso de moldagens, de braquetes e fios. Segundo a
drª. Sandra Hebling, especialista em ortodontia e ortopedia facial, essa moda-
lidade de tratamento utiliza o escaneamento das arcadas dentárias do paciente
para criar imagens digitais, que serão inseridas em softwares de simulação de
movimentações dentárias. Esses softwares criam modelos virtuais de cada fase
dessas movimentações, possibilitando a estimativa do tempo de tratamento, do
número de aparelhos e a criação de imagens da simulação da movimentação.
Essas imagens permitem ao profissional e ao paciente visualizar, de forma
prévia, a sequência das movimentações e o resultado esperado.

À partir dos modelos virtuais de cada etapa da movimentação dentária são,
então, produzidos aparelhos alinhadores plásticos. Esses aparelhos se adaptam
perfeitamente às coroas clínicas dos dentes e, por serem transparentes, ficam,
praticamente, imperceptíveis, permitindo um melhor conforto e estética ao
paciente.

O paciente faz uso do aparelho em torno de 22 horas ao dia, tirando-o nas
alimentações. Por serem removíveis, esses aparelhos propiciam uma maior
facilidade de higienização bucal, facilitando a prevenção de intercorrências de
lesões de cárie dentária, manchas de esmalte e de doenças periodontais, como
a gengivite e a periodontite, relata a drª. Sandra Hebling.

Era da ortodontia digital: sem uso de braquetes e fios metálicos

A leve pressão exercida pela superfície do alinhador sobre a coroa clínica dos
dentes permite a movimentação dentária de forma lenta e progressiva. Em
casos de rotações e inclinações severas dos dentes, o uso de pequenas porções
de resina fotopolimerizável da cor do dente do paciente coladas em pontos

estratégicos das coroas clínicas, chamadas de attachments, permite o controle
da aplicação das forças e o correto direcionamento dos dentes na movi-
mentação. Os alinhadores são trocados a cada 15 dias pelo próprio paciente,
possibilitando um tempo em torno de 45 dias entre as consultas com o
ortodontista, destaca a drª. Sandra Hebling.

De forma igual à ortodontia tradicional, essa modalidade de tratamento
pode ser realizada em crianças, adultos e idosos. Revisões sistemáticas

comparando os resultados dos tratamentos ortodônticos executados de forma
tradicional (com braquetes e fios metálicos) com os usando os alinhadores rea-
lizadas em 2005 (Lagravère e Flores-Mir), 2015 (Rossini et al.), 2018 (Papa-
dimitriou et al.) e 2019 (Galan-Lopez et al.) mostraram resultados similares,
demostrando a efetividade dessa técnica, mesmo em casos avançados que
exigem extrações dentárias e avanços mandibulares.

Contudo, destaca a drª. Sandra Hebling, a experiência do ortodontista e a
habilidade deste em operar e programar o software fazem a diferença nos
resultados do tratamento. “O software não faz tudo pelo profissional. Todo o
conhecimento e experiência do ortodontista devem ser empregados modi-
ficando os recursos de movimentação proposto pelo software. Precisei de uma
longa curva de aprendizagem e treinamento para ter segurança e habilidade
para a aplicação dessa técnica e isso é que diferenciará um profissional do outro,
utilizando o mesmo recurso”, observa a drª. Sandra Hebling.

A licença de uso desses softwares e a confecção dos aparelhos alinhadores
têm sido desenvolvida por empresas nacionais e estrangeiras, regulamentadas
pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Estudos comparativos da
eficiência do tratamento entre as diferentes marcas comercializadas no mercado
ainda não foram realizados. O uso dos alinhadores pode ser empregado desde
movimentações para alinhamento dos dentes para reabilitação protética, com
coroas, facetas e lentes, até casos mais complexos, combinados ou não com
procedimentos cirúrgicos.
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Cursos de atualização para 2020 - Inscrições ABERTAS

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

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

Prof. Dr. Rafael Ortega Lopes

ENDODONTIA INSTRUMETAÇÃO ROTATÓRIA E
RECIPROCANTE

MINISTRADORA: Profª. Drª. Carmen L. Benetti Pardo Buck

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

Novo curso em março de 2020

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

DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR
E DOR OROFACIAL

MINISTRADORES: Profª. Ana Caolina B. Antunes
Ortega e prof. José Artur Cunha Pupo

8º CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ORTODONTIA
COORDENADORES :

Prof. Me. Márcio Machado Crestana Cantarelli e
Profª. Me. Daniela Belisario Baroni

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

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

Para detalhes dos cursos acesse o site

apcdpiracicaba.org.br

são realizados à rua José Nardon nº 177, Morumbi,
em Piracicaba, dispondo de clínicas modernas, com ar

codicionado, estacionamento amplo, sala de espera
para pacientes e localização próxima a restaurantes e

centros comerciais.

OS CURSOS


