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DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA
A defesa pela vida é o principal papel do 

cirurgião-dentista neste 25 de outubro. 
Está sendo, pelo segundo ano seguido, uma 
data de desafios. Em uma pandemia que 
parece não terminar, a união do profis-
sional da odontologia vem garantindo a 
saúde do brasileiro e a vida rotineiro do 
cirurgião-dentista no consultório. 

Com sacrifícios e a debilidade econômica, 
todos se uniram e criaram um campo que 
começa a florir neste período em que a 
imunização vacinal já traz efeitos práticos e 
positivos.

O profissional cirurgião-dentista tem 
uma missão das mais propensas a contrair 
o coronavírus, pela proximidade com seu 
paciente e por utilizar aparelhos com 
aerossóis que espalham gotículas de 

salivas e sangue em um raio de até dois 
metros, além das cuspideiras onde ficam 
depositados resíduos.

No pós-pandemia, o CFO já classifica as 
especialidades mais promissoras e as que 
mais concentram cirurgiões-dentistas no 
Brasil, sendo elas ortodontia (23%), 
endodontia (14%), implantodontia (13%) e 
prótese dentária (10%).

E, a todos, em nome da Regional Pira-
cicaba, uma data repleta de sorrisos !

Outro avanço que foi aperfeiçoado nesta 
época de distanciamento, fugindo da 
tradicional “indicação”, é indispensável que 
o profissional esteja presente e ativo nas 
redes sociais, fazendo uma comunicação 
mais direta com seus potenciais clientes. E 
assim saíremos juntos deste período crítico.

25 DE OUTUBRO
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a - Rua José Nardon, 177 - Morumbi - CEP 13.420-451
3421-6090 / What’s app (19) 9 9679-8933

Veja a entrevista
completa com o dr.
Rafael Ortega Lopes

 acessando o
QR Code acima

com Rafael Ortega Lopes

Gostar da odontologia desde 
criança. Assim é a vida de Rafael 
Ortega Lopes, associado da APCD-
Piracicaba que entrevistamos para 
esta edição. Ele conta que a 
odontologia foi  sua carreira 
profissional por inspiração de seus 
avós. “Quando criança eu ficava na 
casa deles nas férias e via de perto o 
trabalho do laboratório de prótese 
que é anexo a casa”. Rafael é neto de 
Rubens Ortega, protético ainda 
atuante com 92 anos de idade. 
Traba lhou na  Facu ldade de  
Odontologia de Piracicaba quando, 
em 1957, o professor Krunislave 
Nóbilo criou o departamento de 
prótese na instituição.

R a f a e l  O r t e g a  L o p e s  é  
especialista em implantodontia pela 

“Realizei minha graduação na 
Uniararas, entre 1997 e 2000 – 
lembra. Meu pai era professor de 
prótese nesta instituição e me 
incentivou a fazer o curso”, disse.

Na verdade, o dom vem desde 
seu avô que era dentista prático. Ele 
conta com muito orgulho : “depois 
vieram meus avós maternos que 
fundaram o Laboratório Ortega. 
Criava espanto de meus colegas 
quando criança quando falava que 
minha avó (Esther Ortega) era 
protética, num tempo que mesmo 
as mães não tinham um trabalho 
fora de casa. Hoje o espanto é ainda 
maior: eles ainda trabalham… 
Diariamente o meu avô, Rubens 
Ortega, está na ativa e com 92 
anos!!! E a história continua: 
incentivou seu filho Rubens Ortega 
Jr e nora Célia Ortega a seguir a 
profissão. Hoje trabalham juntos no 
laboratório. Patriarca da família, ele 
é o grande responsável por tudo 
isso: formou minha mãe Sonia M. 
Ortega Lopes e meu pai José Lopes 
na odontologia. Em seguida veio 
minha irmã Daniela Ortega Lopes e 
eu – todos cirurgiões-dentistas”. 

Além da inspiração familiar, 
houve um grande amigo que lhe 
indicou o caminho para a 
odontologia. Trata-se do saudoso 
dr. Renato Mazzonetto. Rafael se 
emociona e recorda que logo após 
graduar-se em odontologia, foi 
realizar estágio na Unicamp na 
área de CTBMF. “Lá conheci o 
saudoso Renato Mazzonetto que 
me apresentou a implantodontia. 
Fiz especialização e depois ele me 
o r i e n t o u  n o  m e s t r a d o  e  
doutorado, tudo na Unicamp”, diz. 
Ambos ficaram muitos próximos. 

Unicamp e em CTBMF pelo CFO. 
Também é mestre e doutor em 
C T B M F  ( U n i c a m p ) .  É  o  
coordenador da Especialização em 
Implantodontia na ABO Campinas, 
professor de Implantodontia da 
Mazzter, SL Mandic Campinas e 
São Paulo. Rafael também é 
membro da ITI – International 
Team for Implantology, diretor do 
ITI Study Club Piracicaba e 
membro titular do Colégio 
Brasileiro de CTBMF. Fundou em 
Piracicaba a Mazzter Odonto 
Learning, centro de estudos da 
odontologia que oferecer cursos 
de atualização, aperfeiçoamento e 
especialização.

Nestas duas décadas de 
atuação na odontologia, Rafael 
lembra que tudo o que foi 
realizado até agora é uma junção 
de sorte, gente boa e competente 
lhe ajudando e muito esforço. 

Filiação JOSÉ LOPES DO 
CARMO FILHO E SONIA 
MARIA ORTEGA LOPES

Filhos: Betina Krahenbuhl 
Ferraz Lopes, João Krahen-
buhl Ferraz Lopes e Alice 
Krahenbuhl Ferraz Lopes

Nome RAFAEL ORTEGA LOPES

Natural de Piracicaba (SP)
Idade 43 anos
E s p o s a  M a r i a n a  P i n t o  
Krahenbuhl Ferraz Lopes

PERFIL

Família unida e feliz

A odontologia veio 
do bisavô, dentista 
prático, e está na 
quarta geração da 
família

Rafael com João, 
Betina, Alice e 
Mariana

VISITE NO
YOUTUBE

APCD - PIRACICABA
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Salve nosso What’s App

Você pode acompanhar essa evolução do evento através do site 
www.ciosp.com.br 

O Congresso Internacional de Odontologia foi iniciado em outubro, nos 
dias 14 e 18 a 20, com novo formato. O evento foi 100% online com mais de 30 
cursos em 40 horas de conteúdo ao vivo e gravado. Foi a forma encontra pelos 
organizadores para não deixar passar em branco a edição 2021 deste 
tradicional evento, um dos maiores da América Latina. 

O CIOSP 2022 já tem data para ser realizado. E no formato presencial. Será 
de 26 a 29 de janeiro, em nova casa: o Complexo de Eventos do Anhembi, na 
capital paulista. A grade de cursos e palestras, assim como a comercialização 
dos espaços, ainda está em andamento. Os detalhes serão divulgados em 
breve. 

A Faculdade de Odontologia de Piracicaba está com inscrições abertas para o 
processo seletivo de alunos para o curso técnico em prótese dentária. As 
informações estão disponíveis em cotil.unicamp.br/processo_seletivo, onde é 
possível ter acesso ao edital, informação dos cursos técnicos e o cadastro para 
inscrição. As inscrições pode ser feitas até 7 de novembro. 

CURSO para TPD

Eleição no CRO-SP
A Chapa 2, com 16.019 votos, venceu as eleições para a nova diretoria no CRO-

SP, realizadas dias 1° e 2 de outubro. A chapa vencedora é composta por José 
Mondelli, Marie Eid, Braz Antunes Mattos Neto, Maria Lucia Portes e Karina 
Monney Peixoto Ferrão de Azevedo. Duas chapas concorreram à nova diretoria 
que estará à frente da entidade de 1º de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 
2023.

Manifesto 7 de setembro
A APCD-Regional Piracicaba deixa claro que seu logotipo foi utilizado de 

forma errônea na divulgação do 27º. Grito dos Excluídos e Excluídas realizado 
na manhã de 7 de setembro em frente a Igreja São Benedito, Centro de 
Piracicaba. A entidade ressalta ainda que não cedeu autorização para os 
organizadores inserirem seu logotipo, conforme divulgado na imprensa 
tradicional e mídias sociais digitais. Houve inclusive retratação dos 
organizadores e visita à diretoria da APCD para explicar os motivos da referida 
divulgação.

CIOSP 2021/22

Cirurgiões-dentistas participaram de reunião para subsidiar a decisão da 
Anvisa perante questionamento do Ministério Público sobre o “Nível de 
Abrasividade na Rotulagem de Dentifrícios". A Academia Brasileira de 
Odontologia montou uma força-tarefa para fornecer resposta técnica por escrito 
das questões pontuais levantadas pela Anvisa, o que vai embasar a resposta do 
órgão ao ministério  O Ministério estuda a aplicação deste teor de abrasividade 
nas embalagens dos cremes dentifrícios.

Abrasividade na embalagem

As atividades serão retomadas na segunda-
feira, dia 10 de janeiro.

A APCD-Regional Piracicaba comunica que 
estará com suas atividades interrompidas, 

devido às férias coletivas, de 20 de 
dezembro de 2021 a 8 de janeiro de 2022.

Férias de fim de ano na APCD
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Segundo Melina Miotto Copatto, da Mazzter Odontolearning e organizadora 
do evento, o objetivo é comemorar a finalização do curso Resin Concept Clinical 
2021, levando para alunos e dentistas em geral, uma sequência de professores 
renomados, os quais irão palestrar sobre inovações na odontologia reabi-
litadora. “Além disso, buscamos fazer o bem, com a doação para uma entidade 
filantrópica, sendo que este ano escolhemos a Casa do Bom Menino de Piraci-
caba”, salienta.

O grupo organizador tinha como ideia inicia promover um dia de infor-
mações sobre tecnologia e inovações na odontologia. “Por sugestão do profes-
sor Mário de Góes e do TPD Jorge Alcarde, descobrimos que podíamos retribuir 
para a sociedade tudo o que a vida tem nos dado; foi quando veio a proposta de, 
a cada ano, ajudarmos uma instituição de caridade”, finaliza. 

E por último, a equipe Resin Concept apresenta a palestra Transformando 
vidas. “Nós mostraremos uma reabilitação oral que tem o poder de transformar 
a vida do paciente e do dentista que preza por uma odontologia estética e 
funcional de qualidade”, diz Melina.

A APCD-Piracicaba sediará o Resin Concep Day organizado pelo seu parceiro 
Mazzter Odontolearning. O evento ocorrerá em 21 de outubro, das 8h30 às 18 
horas, em um dia repleto de aprendizado. 

“Teremos palestras dos professores Alessandra Borges e Carlos Torres, am-
bos docentes e pesquisadores da UNESP de São José dos Campos falando sobre 
materiais bioativos e suas aplicações na odontologia restauradora”, lem-bra 
Melina. Logo em seguida, o professor Mário de Góes, da FOP/Unicamp, com o 
tema Adesão, em cuja palestra irá mostrar como se dá a aplicação dos sistemas 
adesivos em diferentes substratos.

A inscrição tem o valor de R$ 100,00 que serão destinados à Casa do Bom 
Menino, instituição de caridade situada em Piracicaba.

Para garantir sua vaga, entre em contato pelo WhatsApp (19) 9 9763-3945.

Resin Concept Day dia 21 de outubro - muito conhecimento

* Contrata-se clínico geral, endodontista, protesista, ortodontista, especialista 
em dentística e estética, periodontista, TSB, ASB, TPD, laboratórios de pró-tese. 
julianasilvaodonto@gmail.com

* Vendo equipamentos (cadeira Dabi), equipo Dabi, RX Spectro 70, 
amalgamador (16) 9 9185-6344

* Contrata-se: ASB e TSB. Enviar currículo no e-mail: gerencia@ 
odontosecco.com.br

* Precisa-se CD para cidade próxima à Piracicaba. Ter especialização 
orto.nodonto@gmail.com

* Alugo consultório completo em Piracicaba, com raios-x. (19) 9 8276-0069

* Implantodontista oferece-se para atuar em clínicas com motor Piezzo-elétrico. 
(19) 9 7401-1974

* Vendo armários odontológicos semi-novos. (19) 3422-5922.
* Endodontistas: ofereço-me para trabalhar por porcentagem ou valor fechado. 
(19) 9 9901-8209

* Ortodontista - Procura-se profissional com experiência para atender em clinica 
de alto padrão - Whattsapp 19 9 7401-1974

Envie seu recado para o e-mail 
informativo@apcdpiracicaba.org.br

Associado à APCD-Piracicaba anuncia aqui de graça.  

Melina Copatto, Eduardo Takahashi e Wallace Borlot

Você conhece o Clube de Benefícios da APCD-Central ? Associado 
às Regionais tem acesso a uma infinidade de descontos e facilidade na 
compra de produtos e serviços. 

É super simples utilizar. Faça sua visita ao endereço 
apcd.org.br/clubedebeneficios e conheça !

Casas Bahia.com, Centauro, Extra, Petz, Canon, Drogasil e 
Americanas.com são algumas das empresas participantes para 
compras online e presencial. 
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CIRURGIÃO-DENTISTA 2021 - Dr. Marçal Leite Bastos Filho
O Conselho Deliberativo da APCD-Regional 

Piracicaba indicou o associado Marçal Leite Bas-
tos Filho para receber o título de Cirurgião-
Dentista do Ano de 2021. A escolha ocorreu em 
reunião realizada em agosto passado.

O indicado é paulista da gema, tendo nas-
cido na capital de São Paulo em 12 de março de 
1954, próximo à tão histórica comemoração do 
quarto centenário da grande metrópole do 
Estado.

É filho de Marçal Leite Bastos e Neusa Alves 
Bastos. Graduou-se em odontologia no ano de 
1976 pela Faculdade de Odontologia de Bauru 
(USP). Escolheu Piracicaba enquanto cursava sua 
especialização em endodontia, realizada na 
FOP/Unicamp, isso em 1978. Desde então, não 
abandonou a amada “Noiva da Colina”. Exerce 
desde aquela época e de forma exclusiva esta 
especialidade da odontologia. Foi inclusive 

O conversou com a nova coor-InformATIVO 
denadora da Saúde Bucal de Piracicaba, a cirur-
giã-dentista Fernanda Maria Rovai Bado. Ela as-
sumiu a função na gestão do prefeito Luciano 
Almeida, em abril passado. “Fui indicada pela 
drª. Dirce Valério da Fonseca, coordenadora por 
20 anos deste departamento e deixou uma 
grande contribuição ao município: a integração 
da odontologia na Atenção Básica”, disse. 

Ela lembra que a paixão pela área surgiu 
quando ainda estava no ensino médio, e seu ir-
mão se formou como dentista. Ela, então, passou 
a auxiliá-lo em seu consultório, o que impul-
sionou-a em seguir carreira. Fernanda é gradu-
ada na FOP/UNICAMP, possui aprimoramento 
profissional em CTBMF pelo Hospital Santa 
Marcelina e mestrado e doutorado em Saúde 
Coletiva pela FOP/UNICAMP. “Atuei profissi-

Fernanda é natural de Laranjal Paulista, tem 
36 anos. É a caçula de três irmãos, todos cirur-
giões-dentistas: João Luís Bado e Renata Bado. 
Ela diz que sempre admirou a odontologia como 
profissão, “pois a saúde bucal, além da auto-
estima, influencia a saúde geral e impacta na 
qualidade de vida das pessoas”, comenta. 

Fernanda Rovai Bado - Coordenadora da Saúde Bucal
onalmente nas cidades de Laranjal Paulista, Pira-
cicaba, Tietê, Tatuí e São Paulo; em diferentes 
cenários: hospitais, consultórios privados, clíni-
cas e  Unidades de Saúde da Família (Hospital 
Albert Einstein e Prefeitura do Município de 
Piracicaba).       

E a pandemia ? Fernanda assumiu a coor-
denação da saúde bucal num momento de 
pandemia acelerada, o que tornou o desafio 
ainda maior. Isso porque, segundo ela, “a 
pandemia veio para trazer uma reorganização 
completa nos serviços odontológicos; e é um 
desafio ter a oportunidade de coordenar a Saúde 
Bucal de Piracicaba, uma cidade incrível, de 400 
mil habitantes, com um serviço de saúde sólido, 
referência para outros municípios e que possui 
uma rede com excelentes profissionais, é 
realmente uma grande responsabilidade’’, diz. 
Fernanda emenda dizendo que, com a criação da 
Região Metropolitana de Piracicaba, segura-
mente teremos que fortalecer nossos serviços e 
estreitar nossos laços com as demais instituições 
do nosso município para que, cada vez mais, pos-
samos prestar um atendimento odontológico de 
qualidade à população de Piracicaba e região.

diretor e presidente da ASSENDO - Associação de 
Ex-Alunos da Especialização em Endodontia da 
FOP/Unicamp.

Marçal lembra que escolheu a odontologia 
por sempre gostar da área biológica. ‘’Recebi 
com grande alegria, através da APCD, a notícia do 
título de Cirurgião-Dentista do ano de 2021, no 
qual fico imensamente agradecido’’, disse.

Marçal é casado com Monica Fessaro 
Bastos e tem como filha Carolina Malusá Bastos

Junto à APCD, ingressou assim que veio a 
Piracicaba, sendo o associado número 3.612, efe-
tivado em 1977. É sócio remido e integra também 
o Conselho Deliberativo da entidade.

No ano de 2012 obteve, através do Con-
selho Regional de Odontologia de São Paulo, a 
comenda e Medalha Tiradentes. 

Já o título de Cirurgião-Dentista do ano é 
entregue anualmente pela APCD desde 1985.

Dr. Marçal Leite Bastos Filho

Fernanda Rovai Bado
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Layout em até 5 dias úteis !
Baixo custo de desenvolvimento
Atualize seu site em poucos cliques !
Publique por email, 
    computador ou celular !

Para maiores informações, 
visite-nos !

As atividades acadêmicas 
da FOP, quando no prédio 
velho, iam até sábado ao meio 
dia. Terminado o expediente, 
grande número de alunos e 
professores se reunia no bar 
do Zé, situado na esquina da 

* Fausto Bérzin

O aleijado

1º - Dirce Aparecida Valério da 
Fonseca
2 - Karina Matheus Cezarin

Outubro

25 - Rolando Karell

3 - Edy Walter de Souza

5 - Vânia Cecília Costola

8 - André Roberto Setten Arana e 
Arthur Costa Lemos

20 - Camila de Oliveira e Daniel 
Lamas
21 - José Carlos Cera, Marcela 
Ramos e Silvana Cristina Batista

6 - Eduardo Luna Soliz, Elizabeth 
Zambom e Maria Lúcia Bellon

23 - Antonio Durval Oliveira Dorta

26 - Clotildes Fernandes Peters, 
Marcelle Rodrigues de Moraes e 
Vera Lúcia Rasera Zotelli
27 - Ana Maria Ayres Montebelo
29 - Ana Caroline Semmler e Car-
men Lúcia Benetti Pardo Buck

15 - Clarissa Costa Motta, Kátia 
Maria de Souza Pacheco Fávaro, 
Nanci Aparecida Catandi Perrone 
e Tarsis Cavagioni

4 - Ataualpa Francisco Pacheco 
Meneghel, Rosane Ruschel e 
Rosemari Aparecida Maschietto 
Rossi

7 - Imahar Cavassaki, Kátia Nohra 
de Moraes e Maria de Fátima A. 
de Sousa

13 - Ricardo Barbosa

10 - Ada Elizabet Giusti de Souza e 
Enilson Antonio Sallum

16 - Camila Rodrigues de Moraes
18 - Gustavo Sato Uemura, Isa-
bela Campache e José Roberto 
Lovadino

24 - Alexander Lopes de Souza e 
Valkiria Eugenia Gigo

30 - Antonio Carlos Pazianotto 
Júnior
31 - Renato Tadeu Cillo

Novembro

25 - Cláudio Donizete Campache 
e Mário Adimir Patreze

2 - Lúcia Patelli Juliani
3 - Giulia Quarentei Barros 
Brancher
5 - Ana Luiza Bueno Barrichello 
Tosello, Ivan Luis Carravero, 
Márcia Regina Brunelli e Renato 
Luiz Donizeti Zambom
6 - Marcos Fernando Baldinato 
Santiago e René Guerrini

11 - Giovanni Sampaio Gardin
13 - Luís Marcos Castro Nas-
cimento

22 - José Francisco Fuzato

27 - César Roberto Schmidt, Eu-
nice Miyuki Kurossawa Mizutani, 
Renata Aparecida Rovai Bado e 
Samira Aparecida Maluf

26 - Miguel Arcanjo Pavilhão

24 - Júlio César Gnaccarini Villela

PARABÉNS A TODOS !

19 - Luciana Bozzo Elias e Paulo 
Itamar Dellias

14 - José Merzel

21 - Neimar dos Santos

7 - Clayde de Fátima Trevizam

10 - Flávia Regina Feltre, Mônica 
Simoni Calile Franck e Thiago 
Paris de Medeiros

9 - Daniele Justina Preira Leite 
Gimenez, Darcy Oliveira Tosello 
e Luciana Tavares

23 - Fabiana Cristina Pagotto

15 - Eduardo Daruge Júnior e 
Ennes Macari de Abreu

30 - Andréia Faulin Ré Luvisotto

A festa foi numa república e durou até a madrugada, 
com uma bebedeira generalizada.

- Estou aleijado ....estou aleijado!!
O pessoal todo acordou e correu para o quarto de 

onde vinham os gritos e perguntaram para o autor dos 
gritos, o que havia acontecido. Ele chorando respondeu:

Um belo sábado, em uma dessas reuniões, os alunos 
combinaram de fazer uma festa, fizeram uma vaquinha e 
compraram os ingredientes.

- Estou paralítico.... estou paralítico.

rua Boa Morte, bem no Centro de Piracicaba.

Na manhã seguinte, quando todos ainda dormiam, 
foram acordados com gritos lancinantes:

Levantaram as cobertas e foi um espanto geral.

apcd@apcdpiracicaba.org.br

ASSOCIADO !

Atualize 
seu 

cadastro 
diante

da APCD !!!

Ele havia, na bebedeira, enfiado as 
    duas pernas numa só perna 
     de pijama, daí a paralisia.

     lho desses !  
     E tente dormir com um baru-

Passado o momento de estu-
pefação, encheram o pobre coitado de 
pancadas.

2. A lei contempla toda 
transação de informação, não 
necessariamente só operações 
digitais, ou seja, registros em 
papel, por exemplo, também 
precisarão da autorização;

7. Os dados pessoais dos 
pacientes, assim como todas as 
transmissões de informações no 
sistema, deverão ser 
criptografados e, depois de 
cumprirem o objetivo devem ser 
deletados.

3. As validades para mensagens 
entre cirurgiões-dentistas e 
pacientes por WhatsApp devem 
ser criptografadas e protegidas. 
4. Empresas terão de nomear 
um responsável interno para 
proteção dos dados ou terceirizar 
a gestão de segurança de 
informação.

Confira algumas dicas de 
especialistas

1. Dados de pacientes só 
poderão ser coletados e 
armazenados em sistemas com  
autorização e transparência. A 
medida vale tanto para 
prontuários novos quanto para 
dados que já estão no sistema. 

5. É de responsabilidade do 
contratante a segurança dos 
dados e falha dos terceirizados.
6. Os pacientes terão o direito 
de saber quais dados estão no 
sistema e para que finalidade 
essas informações serão 
utilizadas. Estes dados também 
deverão estar disponíveis para 
ANPD.

(FONTE: APCD CENTRAL)

Impactos da LGPD
na saúde
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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

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
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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

R. D. Pedro I, nº. 519 - Piracicaba 
(19) 3433-3843 - (19) 99962-3843

Especialista em Enododontia

Graduada pela

Unesp/Araraquara

@dra.danielapinckecosta

Frequência: quinzenal / Nível: atualização / Vagas: 
12 alunos  / Investimento: 10 parcelas de R$ 900,00 
/ Carga horária: 120 horas / Natureza: teórico e clí-
nico / Período: quinzenal às quartas-feiras / Horário: 
8 às 17h30
Professor coordenador prótese: Prof. José Lopes do 
Carmo Filho (Mestre em Prótese Dental FOP/ 
UNICAMP, Especialista em Prótese USP/SP, 
Especialista em Periodontia FOP/ UNICAMP e 
Especialista em Radiologia FOP/ UNICAMP)

Coordenador: Prof. Me. José Lopes do Carmo Filho

CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM PRÓTESE SOBRE 
IMPLANTES - 16º TURMA - PIRACICABA

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: Biomecânica em 
prótese sobre implantes; Técnica de reabertura dos 
implantes, Seleção dos componentes protéticos, 
Prótese cimentada X prótese parafusada, Prótese 

Início: Março de 2022 / Término Dezembro de 2022

Objetivo: capacitar os alunos a planejar e executar 
os procedimentos clínicos necessários para 
colocação das próteses sobre implante, que poderá 
ser desde uma unitária como uma reabilitação total. 

INFORME PUBLICITÁRIO

CURSOS LIVRES DE ODONTOLOGIA

Inscrições e informações: WhatsApp (19) 9 9763-3945 / contato@mazzter.com.br

CURSO DE PRÓTESE E ESTÉTICA 

unitária, fixa e overdentures, Prótese tipo protocolo 
superior e inferior, Oclusão e ajuste oclusal em 
implantodontia, Planejamento protético, Como 
confeccionar guia cirúrgico, Confecção de 
provisórios, Estética em prótese sobre implantes, 
Perfil de emergência, Hands on de componentes 
protéticos, Técnica de moldagem, Confecção de 
modelos com gengiva artificial, Clínica de 
atendimentos de pacientes, Protocolo Fotográfico, 
Casos de Scaneamento intra oral, Sistema CAD CAM
Inscrições: Mazzter Odontolearning com Thainá 
(19) 9 9763-3945 ou Daniele - (19) 9 8142-7812 / 
Local de realização: Rua José Nardon, 177 - 
Piracicaba

Curso quinzenal, às segunda-feira, das 8 às 17 horas  
Valor - 10 parcelas de $ 900,00 Começaremos com 
aulas teóricas, em seguida laboratório e a clínica 
será 80% do curso, com atendimento à pacientes.
Treinamento no laboratório: Confecção de 
Provisórios; Preparo de coroas, facetas, lente de 

Placa de bruxismo provisória e definitiva, como 
fazer, manutenção e porque. Teremos também 
outros procedimentos relacionados a prótese. 
Aula de oclusão, explicando sobre o Articulador 
Semi Ajustável (ASA), como resolver os problemas 
oclusais de uma forma planejada e simplificada. 
Tudo será passo a passo.

Qualquer esclarecimento é só entrar em contato.

O curso é formado por alunos experientes e 
também recém formados. Material de consumo, 
será cotizado para compra entre os alunos, e 
alguns o curso fornece. Alguns casos serão feitos 
scaneamento intra oral, para trabalhos digitais.

Local: Rua José Nardon, 177 - Piracicaba

Teremos aula básica de resinas injetadas e com 
mockup, com treinamento no laboratório, para os 
casos que necessita restabelecer a oclusão, 
usando resina flow e composta para fazer table 
tops e aumento de DVO.

contato, inlay, onlay, overlay, em manequins 
fornecidos pelo curso; Moldagem, confecção de 
muralhas, provisórios em resina bisacrilica e resina 
composta.

Dr. André Arana CROSP 52.589

ODONTOLOGIA DIGITAL - SISTEMA CEREC – REABILITAÇÃO IMEDIATA – SPA DAY
REABILITAÇÃO DE MAXILA ATRÓFICA COM IMPLANTES COM E SEM ENXERTOS ÓSSEOS

RADIOLOGIAS (PANORÂMICAS E TOMOGRAFIAS IMEDIATAS)
DSD (DIG SMILE DESIGN) - EXAMES INTRA E EXTRA ORAIS C
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R. Luiz Razera, 21 - Jd. Elite - Piracicaba - Fone (19) 3426-1913
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Celebrar faz parte da nossa essência
Espaço de eventos para aniversários, batizados, debutante, chá de bebê, noivados, bodas, casamento, evento corporativo e festas em geral

360m² de área construída;  Capacidade para até 136 pessoas sentadas; 20 Mesas e 160 Cadeiras; 
Recepção; Ambiente climatizado; Cozinha equipada com geladeiras 
industriais, freezer, fogão industrial, forno, microondas;

R. Nossa Sra. do Carmo, 606 - Santa Terezinha - Piracicaba - F.: (19) 99937-3385

HORA DO ALMOÇO ?
QUALIDADE E PREÇO BAIXO  
ATENDIMENTO NO SALÃO 

COM CHURRASCO
(19) 3432-9896 / 3422-2636

R. Prudente de Morais, 821 
Centro - Piracicabajbmellegaimoveis.com.br

O seu sonho pode ser realizado !
Imóveis para venda
Perito imobiliário
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(19) 9 9777-4666

O papel do cirurgião-dentista 
na detecção de doenças crônicas

Assim como as doenças crôni-
cas podem afetar diretamente a 
boca, as patologias bucais também 
podem trazer descompensações 
sistêmicas no paciente e agravar 
seu quadro de saúde. Nos casos de 
pacientes crônicos que desconhe-
cem o diagnóstico, o cirurgião-den-
tista pode auxiliar na detecção des-
sas doenças para que seja feito o 
tratamento adequado por um es-
pecialista, além de evitar possíveis 
agravos.

“Condutas simples podem ser 
adotadas como parte do exame clí-
nico de quaisquer pacientes. Des-
vios percebidos na aferição da 
pressão arterial e da glicemia capi-
lar, durante a anamnese, podem 
indicar quadros de Hipertensão 
Arterial Sistêmica - HAS e Diabetes 
Mellitus - DM , doenças muitas ve-
zes silenciosas e, consequente-
mente, desconhecidas pelo pró-
prio paciente”, alerta Gyselle 
Marinne Jacinto, membro da Câ-
mara Técnica de Odontologia para 
Pacientes com Necessidades Espe-
ciais do CROSP.

“Alterações e lesões observadas 
durante o exame físico extrabucal e 
intrabucal podem sugerir a 

presença de patologias sistêmicas 
crônicas com repercussões em bo-
ca – algumas destas patologias 
podem ter sua primeira manifes-
tação na cavidade oral e o cirur-
gião-dentista pode ser o primeiro 
profissional a identificá-las, como 
doenças infecciosas e autoimu-
nes”, complementa a cirurgiã-den-
tista.

É importante também que o pa-
ciente esteja atento aos sinais na 
cavidade bucal que podem ser 
causados não só pelas doenças 
crônicas que possui, mas também 
pelos efeitos colaterais das medi-
cações para controle das mesmas, 
como hipossalivação ou deficiência 
na composição da saliva. Ambas 
contribuem para o aparecimento 
de cárie, alterações na gengiva e 
outras doenças periodontais, além 
do ressecamento da boca. 

Cabe ao cirurgião-dentista 
acompanhar seu paciente e 
orientá-los sobre estas e outras 
condições

O atendimento especializado 
do profissional de odontologia, 
nesses casos, é indispensável para 
um tratamento eficaz com resul-
tados animadores.

Não leve infecção para casa

Por isso, muito mais importante 
do que fazer uso de equipamentos de 
proteção adequados à atividade 
exercida pelo profissional, é essencial 
realizar o manuseio correto de cada 

É muito comum ouvirmos sobre 
questões que envolvem contami-
nação e o ambiente de trabalho, ainda 
mais quando profissional atua em 
segmentos como saúde, beleza, 
estética e até mesmo alimentação. 
Desta forma, é preciso tomar muito 
cuidado no dia a dia, a fim de garantir 
mais higiene e segurança no ambiente 
de trabalho e fora dele.

– O jaleco nunca deve ser co-
locado no armário em que são 
guardados objetos pessoais.

– Use sempre jaleco de manga 
longa.

– Não guarde as vestimentas 
usadas junto com as limpas.

item e da melhor forma possível, do 
primeiro uso à lavagem, sendo que, 
em alguns casos, é necessária a 
realização do descarte do material.

– Retire o jaleco quando 
precisar trocar de ambiente, 
como banheiro, áreas admi-
nistrativas e demais áreas exter-
nas.

– Escolha um jaleco que seja 
do seu tamanho e que esteja 
alinhado ao seu estilo, sendo 
preto, branco ou colorido, como a 
cor vinho.

E este mesmo cuidado deve ser 
levado em consideração quando o 
assunto é jaleco, principalmente o 
jaleco branco. Ferramenta essen-
cial de trabalho para os cirurgiões-
dentistas, ele é um item obrigatório 
em locais que manipulam produtos 
e substâncias diversas para vários 
tipos de cuidados e tratamentos.

Portanto:
– Use o jaleco somente nas 

áreas de trabalho.

Faça uso destas regras!

Pixabay
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