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BEM-VINDO !

Novas esperanças para 2020
Mais um ano se aproxima. Outro dia
estávamos preocupados com o novo

milênio. Isso já faz 20 anos. O
tempo voou rápido demais. A cada
ano que se passa a esperança se

renova, seja na vida, na pro!ssão, no
crescimento. É o desejo natural do
ser humano: ter algo de bom e dar o

melhor aos seus entes queridos.
A APCD-Regional Piracicaba deseja
que esta esperança do renovar se

perpetue por todos os dias do novo
ano, fazendo com que tenhamos um

2020 de pleno crescimento ,
regado com alegria e felicidade.

UM ÓTIMO NATAL E BOAS FESTAS

APCD - Regional Piracicaba
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Conversa afiadaFloripes

Maria

D’Avilla

de Moraes

Nasci por acaso em Sertãozinho
(SP), em 1945, quando a Segunda Guerra
Mundial terminava na Europa. Minha
mãe estava na casa de parentes para co-
memorar o Natal e eu apareci no dia 26
de dezembro. De fato, sinto-me pira-
cicabana. Meus pais moraram em duas
fazendas, uma em Gália e a outra em Pilar
do Sul e “vaguei” pelo estado para com-
pletar meus estudos: Bauru, Rio Claro e
Itu - interna por muitos anos, no colégio
Nossa Senhora do Patrocínio. Cursei O-
dontologia em Piracicaba onde fiz tam-
bém o mestrado. E acabei ficando por
aqui, pois meu marido, Antonio Bento
Alves de Moraes, piracicabano, era pro-
fessor da FOP e a cidade me adotou.

Exerci a Odontologia durante 42 a-
nos, sempre atendendo pessoas com ne-
cessidades especiais. A vida foi con-
duzindo-me à especialidade. Comecei a
vida profissional em Valinhos, onde meus
pais moravam. O fundador da APAE local,
o padre holandês Leopoldo Petrus Van
Liempt, solicitou-me atenção e atendi-
mento odontológico às crianças da ins-
tituição. Foi um “start” e daí para frente
me dediquei a essa área até a aposen-
tadoria. Além do atendimento no consul-
tório, exerci durante toda a vida a Odon-
tologia Hospitalar, um trabalho voltado
aos pacientes “ditos” especiais incon-
troláveis, com síndromes diversas, para-
lisia cerebral e fobias. Um dos vários co-
legas que colaborou comigo nessa ativi-
dade foi o endodontista Dr Marçal.

De fato, o que sempre desejei foi ser
docente da FOP e criar um centro espe-
cializado em estudos e atendimento à
Pessoas com Necessidades Especiais. A
idéia surgiu quando fui convidada pelo
professor Ruy dos Santos Pinto a minis-
trar a palestra de inauguração no “Cen-
trinho” da Faculdade de Odontologia de
Araçatuba, um dos locais pioneiros nessa
área no Brasil. Dr Ruy me incentivou e eu
me entusiasmei em levar adiante esse
projeto.

Embora tivesse feito o mestrado e
estivesse no final do doutorado, não
consegui fazer parte do corpo docente
depois de várias tentativas frustrantes
e inexplicáveis, um episódio doloroso
na minha vida profissional e pessoal,
ocorrido lá pelos anos 80. E a FOP ainda
não preencheu esse espaço.... Hoje, no
outono, quase inverno da vida, tento
afastar essas tristes lembranças.

Trabalhei muitos anos no Centro
de Reabilitação Piracicaba, onde a-
prendi muito com os fisioterapeutas e
médicos da instituição. Meu apren-
dizado foi através de leituras e
observação pois não haviam cursos e
eram poucos os profissionais que se
dedicavam a essa área, mais tarde uma
das especialidades reconhecidas pelo
CFO. Apesar de todo o mal-estar
passado na FOP, continuei sendo con-
vidada a dar palestras em cursos de
especialização e pós-graduação. E
procurei colaborar dividindo meus
conhecimentos adquiridos ao longo de
muitos anos de clínica. Acredito que
cumpri minha missão na odontologia,
atendendo centenas de pacientes e
passando o que aprendi para os co-
legas que me procuraram.

Sempre gostei de escrever e de-
pois de uma longa viagem à Índia, com
meu filho de 17 anos à tiracolo, per-
plexa diante do que vi por lá, comecei a
estudar para compreender melhor a
riqueza cultural desse país dos milhões
de deuses. Nessa época ainda não exis-
tia a internet e minha pesquisa foi rea-
lizada através de livros, entrevistas e
correspondência com nativos. “Rota
dos Deuses - Viagem à Índia e ao Ne-
pal”, foi publicado pela Madras Editora
em 1998. Aparentemente o livro foi
bem lido e está esgotado. A Madras é

uma editora que tem uma forte rede
de distribuição e enviou parte da
edição para Portugal, Angola e Mo-
çambique. Hoje o livro está à venda
em alguns sebos na internet. Traduzi
também “Mitos e Mistérios da Ín-
dia”, de Susan Singh Pannu, também
editado pela Madras.

Em seguida, escrevi “Entre-
muros - Memórias de um Internato
Feminino”, editado pela Arte Escrita,
no qual eu fiz um relato dos cinco a-
nos de internato. Embora tenha sido
um tanto polêmico, pois descrevia
tanto as benesses quanto as amar-
guras de um internato, o livro me
rendeu muita satisfação pela aco-
lhida entre os leitores.

Mais recentemente escrevi “So-
mos Oito”, publicado pela Solution
Editora, memórias investigativas
sobre as origens da minha família.
Foram alguns anos de pesquisa para
conhecer as histórias da imigração
espanhola no Brasil, já que o bisavô
do lado paterno imigrou da Espanha.
Por outro lado, a família de minha
mãe, Vieira de Andrade tem origem
portuguesa com um mix caboclo ou
negro, como a maioria dos bra-
sileiros. (CONTINUA)
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PARTE 1

Estranha dor
* professor

Fausto Bérzin

Esta é uma
das muitas his-
tórias que ob-
servei em mais
de 50 anos de
docência na FOP
e aprendi que
tudo pode acontecer.

Sábado era dia de cirurgia. Atuávamos
em duplas escolhidas pelo tamanho, tra-
balhávamos em pé. Fazíamos extrações e
eventualmente uma apicegtomia.

Já de madrugada havia a formação de
fila, que subia a rua D. Pedro II (PARECIA
FILA DE POSTO DE GASOLINA) e chegava a
virar na Rua Boa Morte, todos para “dis-
trair” dentes, muitos com panos envol-
vendo a face.

Era feita a vontade do freguês. Um
den-te? Extraímos, dois, três, não fazía-
mos perguntas. Mesmo quando alguém
chegava falando: “Mostra a raiz de todos
esses dentes pro sol”. Não discutíamos, só
que fazíamos uma arcada por vez.

Uma manhã na grande fila que se for-
mou, apareceu um simpático velhinho
esperando sua vez. Antigamente não
havia lei para atendimento preferencial.

Chegado sua vez, sentou-se na cadeira
e o estudante perguntou:

- Bom dia! Qual o seu problema?
- Bom dia! Respondeu o velhinho, es-

tou com dor de dente.
O aluno olhou e... ele não tinha dentes

e sim uma prótese total!
E como a instrução era, se o caso fosse

estranho, o aluno não poderia resolver
por conta própria e sim chamar o pro-
fessor, foi o que o estudante fez.

Quando o professor chegou, o estu-
dante teve uma surpresa com o compor-
tamento do professor:

- Oi, senhor José. Como vai? Por que o
senhor está aqui de novo ?

- Estou com dor de dente de novo.
O professor tirou a prótese, lavou e se-

cou com ar comprimido, pegou o motor
de baixa rotação e encenou um procedi-
mento. Recolocou a prótese e falou:

- Pronto sr. José. Já tirei a sua dor.
- É mesmo “seo doutô”, muito obri-

gado.
E foi feliz embora.
Minha admiração por aquele profes-

sor aumentou, pelo seu humanismo. Qua-
lidade tão rara, entre os profissionais da
saúde.

Acompanhe
@apcdpiracicaba
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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.

A diretoria da Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas Regional de
Piracicaba, inscrita no CNPJ sob o número 54.406.731/0001-60, nos termos do
que dispões 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 dezembro de 2019 (quinta-feira), na sede da entidade à rua José
Nardon nº. 177 - Morumbi - Piracicaba / SP - CEP 13.420-451, às 19 (dezenove)
horas, em primeira convocação, com 10% dos associados ou em segunda
convocação, meia horas após, com a presença mínima de 10 associados para
discutir e votar a seguinte ordem do dia: “Aprovação do regimento interno”

(art. 201 do Estatuto Social registrado em 24/07/2019). E, para ciência de
todos os associados, publique-se na imprensa local e divulgue-se em nossa
sede.

Piracicaba, 25 de novembro de 2019

Dr. Edson Zenebra - Presidente da APCD-Piracicaba

Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas

Regional de Piracicaba

Assembleia Geral Extraordinária

Edital de Convocação

A APCD-Regional Piracicaba
disponibilizará uma van com saída
diária com destino ao Expo Center
Norte, na capital paulista, palco do
38°. CIOSP - Congresso Internacio-
nal de Odontologia de São Paulo.

A saída ocorrerá da sede da APCD (rua

APCD leva você ao CIOSP 2019

José Nardon n°177), onde os participantes poderão deixar seus veículos
durante todo o período sem qualquer ônus. A saída será às 7 horas com retorno
previsto para às 20 horas.

A Van tem capacidade para 15 lugares, além de possuir ar condicionado e
wi-fi. Dias 29 de janeiro a 1º. de fevereiro. Valores (por dia): associado R$ 60,00
e não associado R$ 100,00.

Reservas antecipadas pelo telefone (19) 3421-6090.

Realizada, na noite de 28 de novembro, reunião do Conselho Deliberativo
da APCD, através da qual foi formada a Comissão Eleitoral. Esta Comissão
cuidará do processo eleitoral na APCD-Piracicaba e no Núcleo de Capivari
desde o processo de inscrição dos candidatos até a posse da chapa eleita. A
eleição ocorrerá na segunda quinzena de maio de 2020 em data ainda a ser
marcada pela APCD-Central. A reunião foi presidida pela drª. Marisi Aidar.

Irão compor a Comissão Eleitoral: Ben Hur Zambello, José Maria Amâncio,
Milton Nascimento (representantes de Piracicaba), além de Maria Angela Forti
Teixeira e Maria de Lourdes Martins Hoppe (representantes de Capivari).

Definida Comissão Eleitoral
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Rua Regente Feijó, 2510 - Piracicaba/SP
E-mail: tecnodonto_ltda@ig.com.br
Fone/Fax: (19) 3433-4500

• MONTAGEM / DESMONTAGEM / REFORMAS

• ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS

E INSTRUMENTOS

Ótimo 2020 !
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)Um ótimo Natal

e um 2020 cheio
de realizações

Um Feliz Natal e que 2020
seja repleto de realizações

Nossos desejos de um promissor 2020 !

www.mazzter.com.br

A APCD-Regional Piracicaba abrigou, na manhã de 23 de novembro a
solenidade de formatura da sétima turma de ASB, curso realizado pela entidade
em parceria com a Uniodonto Piracicaba. As aulas ocorreram de fevereiro a
outubro. A formatura contou com a presença de 100 pessoas.

Receberam o certificado de conclusão do curso: Ana Carolina de Abreu
Garcia, Ana Hellen Medeiros Perez, Ana Paula Costa Ferreira, Cristiana Apare-
cida Carlos da Silva, Daniele Ferreira da Silva, Dione de Oliveira Campos, Elis
Clara Goulart Pereira, Gabriela Braga Giovanini, Gabriela Pasim, Gabrielly Telles
Desidério, Graziele Karolaine de Oliveira Lopes, Helen do Nascimento Romeiro,
Jacqueline Batista de Jesus Thomazini, Jessica Rodrigues Lisboa, Joici Aparecida
Fogaça Pinheiro, Josiane Aparecida Rodrigues Macario, Júlia Miranda Lima, Le-
tícia Petersen Camillo, Leticia Scopin Almeida, Lisley Gabrielle Gaspar de Oli-
veira, Luciane Carolina de Souza Barbosa Rodrigues, Maria Edna de Souza, Ma-
ristela Gomes Pereira da Silva, Mayara Paschoal, Monica Cristina Fernandes da
Lapa, Nataly Luqueto Lopes, Raquel Gobbo Coppola, Renata da Silva e Thamires
Leite.

O corpo docente foi formado por drª. Aline Cristine Gomes Matta, dr. Ar-
mando de Barros (coordenador), dr. Cláudio Roberto Zambello, dr. Daniel Con-
tini Paraschiva, dr. Érico Barbosa Lima, Mateus de Campos Chequito, drª. Nanci.
Catandi Perrone, dr. Richard Sega Sbravati e Sônia Cassano.

Formada 7ª. turma de ASBCâmara homenageou a classe
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A Câmara de Vereadores homenageou a classe odontológica em solenidade,
realizada dia 11 de outubro, para comemorar o “Dia Municipal do Cirurgião-Den-
tista”. A atividade ocorreu de forma conjunta para também lembrar o dia do mé-
dico. A iniciativa foi do vereador e médico Ronaldo Moschini.

Durante a noite foram homenageados os cirurgiões-dentistas Marisi Aidar,
Creusa de Fátima Bortoletto, Célio Domingos Mazzonetto, Enilson Antônio Sallum
e Marcelo Ferraz Mesquita.

Fizeram uso da palavra o presidente da Uniodonto, dr. Cláudio Zambello; o
presidente da Unimed Piracicaba, dr. Carlos Joussef e o presidente do Hospital
dos Fornecedores de Cana, José Coral, que parabenizaram os homenageados,
falaram da importância da profissão que escolheram e do compromisso moral e
ético que tem com os pacientes.

Em nome dos cirurgiões dentistas homenageados fez uso da palavra o
professor Marcelo Ferraz Mesquita, que falou da satisfação e orgulho em estar re-
presentando todos os homenageados, do trabalho dos dentistas, da importância
de estarem sempre se atualizando para melhor atender o paciente e de rea-
lizarem um tratamento bem feito.

Também fizeram parte da mesa de honra: dr. Edson Zenebra (presidente da
APCD), dr. Ben Hur Zambello (delegado do CRO-SP) e dr. César Roberto Schmitd,
(presidente do SOPRE).

T

Cirurgiões-dentistas, médicos e autoridades em pose oficial após as homenagens
Formandas e professores da 7ª. turma de ASB
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Av. Juscelino Kubistcheck de Oliveira, 655

Piracicaba - (19) 3421-6729

VEM SER GRANDE
COM A GENTE

Os melhores cursos de
pós-graduação em odontologia
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Resp Tec Liziane de Azevedo Silva Giacomini - CRO-TPD 11.789

R. São João, 978 - S. 1 - B. Alto
Piracicaba - Tel. (19) 9 9771 3080

Especializada em Prótese Total e Sobre Implante,

Ortodon"a e OFM, Apnéia do Sono

Um 2020 de sorrisos !

No dia 25 de outubro, a APCD-Piracicaba reuniu
perto de 140 pessoas, para comemorar o dia do cirur-
gião-dentista com jantar realizado no Stilo Eventos.
Durante o evento, em meio a muitos aplausos, os pro-
fissionais foram agraciados com os títulos: Marisi Aidar
como a Cirurgiã-Dentista do Ano, Célio Mazzonetto de
Cirurgião-Dentista Destaque 2019 e Creusa de Fátima
Bortoletto de Cirurgiã-Dentista Destaque 2019.

Além de ser um encontro da classe, foi uma noite
muito especial. Confira algumas fotos.

APCD realizou o tradicional Jantar do Cirurgião-Dentista

Creusa Bortoletto, Edson Zenebra,

Marisi Aidar e Célio Mazzoneto

Barjas Negri e Sandra, Sandra Barroso, Danilo Sesso,

César Schmidt e Luciene Aguiar

Eloísa Costa, Eneida Spinola, Wallace Borlot,

Edson Zenebra e Elisabet
João Batista Camargo e Paulina D’Abronzo, Clayde

Trevisan, Dirce Valério e Marcos Fonseca
Ben Hur Zambello, a Cirurgiã-Dentista do Ano de 2019

Marisi Aidar e Cláudio Zambello

A família de Célio Mazzonetto
A família Bortoletto: Alexandro, José Milton,

Creusa, Arnaldo e Walmor Bortoletto

Chelia e Edazima Aidar, Roberto Mantelato,

Marisi Aidar, Edson e Telma Aidar

Bom Natal !
Ótimo 2020 !

erjcomunicacoes.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

Edição Novembro
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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

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

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

Especialista em
Periodontia

Rua Ipiranga, 381
F.: (19) 3422-5922

Exclusivamente

Periodontia

Drª. Marilena Tozzi
(CRO-SP 41.499)

Dezembro

1° - Elizabeth Cleusa May Pimenta
Neves
4 - Rogério Natario Roveri
5 - Nilmara Alves Lara
6 - Fátima Rosana Albertini
7 - José Lopes do Carmo Filho
8 - Fernando Celso Moraes An-
tunes
9 - Angelo Stefano Secco, José
Valdir Dressano, Maria Angélica
M. Pecorari e Maria Angela de S.
Gobeth

10 - Kátia Regina Carrara Michel,
Oslei Paes de Almeida e Sérgio
Antônio Ferrazzo
11 - Carlos Roberto Prezotto,
Gentil Calil Chaim e Maria Silvia
Pereira Leite
15 - Renato Henrique Benatti
16 - Maria Graziela Santoro Cal-
dari e Thais Assalin Casado Pupo
17 - Elizabete Orlando
18 - Otávio Soares de Souza
19 - Pedro Francisco Martins Ro-
drigues
20 - Tania Mara Zenero
22 - Ana Maria Jacomazzi Fusatto

26 - Floripes Maria Davilla Mo-
raes
26 - Willian Fernando Felipe
27 - Silvia Maria Paparotto Lopes
29 - Reinaldo José Ferraz Salvego

Janeiro

2 - Cristina Maria Dumit Sewell
3 - João Baptista Rodrigues Filho
e Mirlena Mansur
4 - Sérgio Antonio Casale
5 - Jorge Luis Enjiu Okazaki
6 - Luciana Marina Rezende Na-
ccarato Casarini
8 - Alexandro Bortoletto e Lister

André Barrichello Tosello
9 - Leticia Fernandes, Luiz Val-
drighi, Norma Sabino Prates e Sô-
nia Maria Ortega Lopes
11 - Everaldo Oliveira Santos Ba-
cchi
12 - Márcia Aparecida João Fer-
raioli
13 - Marcelo Caixeta Novaes
15 - Glycinia Crestana Cantarelli
16 - Thales Ribeiro de Mattos
Filho
16 - Cláudia Aparecida Forti
18 - Valéria Polidori Berni
19 - Iliana Athiê Lima e José Adau-

to Rocha di Giovanni
20 - Carlos Alberto Sartore
21 - Mário Fernando de Góes
27 - Raul Gobeth
28 - Hélio José Benatti Jr.
29 - Admilton José Biscalquim,
Antonio Oswaldo Storel, Enio
Geraldo Saccon, Geraldo Anto-
nio Marcuz e Roberto Cury
30 - René Martins Gerdes
31 - Melina Mioto Copatto

A APCD-Piracicaba deseja a

todos um ótimo aniversário e

Boas Festas !
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Pague em
até 3 X

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 !

Museu da Odontologia
Uma visita ao passado

da odontologia

Apoio: APCD / FOP-UNICAMP

Faça sua visita virtual

pelo site

apcdpiracicaba.org.br

A APCD Piracicaba sediará, a partir de março de 2020, o curso de Atualização
em endodontia - Instrumentação rotatória e reciprocante. A coordenação é da
drª. Carmen Pardo Buck (mestre e especialista em endodontia pela São Leo-
poldo/Mandic e FOP/Unicamp).

Atuam como professores assistentes: drª. Adriana de Toledo Luciano, drª.
Selma D. Tomazela e dr. Alfredo Buck, além de professores convidados.

Programa resumido - Alguns dos temas abordados serão: a abrangência da
endodontia na clínica odontológica; diagnóstico e atendimentos de urgência;
terapia medicamentosa aplicada a endodontia, traumatismos dentais, abertura
coronária para endodontia e sua relação com anatomia e com preparo dos ca-

Uso do celular: infecção propagada na ponta dos dedos
Os celulares fazem parte da vida

das pessoas, de fácil mobilidade e
de extrema necessidade estão sem-
pre próximos à boca, aos ouvidos,
aos olhos e, principalmente, às mã-
os, o que o torna um ambiente pro-
pício para o crescimento e proli-
feração de diversas espécies micro-
bianas como como bactérias, fun-
gos, entre outros. Além disso, os te-

lefones estão presentes em todos ambientes como transporte público, sani-
tários, cozinhas, incluindo os estabelecimentos de saúde e, por isso, podem
servir de reservatórios de patógenos, e atuar na disseminação de infecção nos
consultórios odontológicos/cirúrgicos no atendimento ao paciente.

De acordo com um estudo realizado pela Faculdade de Apucarana (FAP), em
2017, intitulado “Análise microbiológica em telefones celulares”, que teve como
objetivo avaliar as formas de contaminação bacteriana, usando pesquisa bibli-
ográfica e exploratória, através de análises microbiológicas por meio de 30
amostras, revelou que houve crescimento bacteriano em todas as amostras
testadas, totalizando 100%. As possíveis bactérias encontradas nos testes
bioquímicos foram Shigella sonnei, Yersinia enterocolitica e Escherichia Coli, que
fazem parte da família Enterobacteaceae, uma das mais importantes famílias
bacterianas e que compreende muitos dos patógenos isolados no homem e
outros animais.

Os resultados das análises comprovam presença dos microrganismos do
grupo coliformes que sugere a ação de manipuladores com higiene pessoal
inadequada que podem causar a contaminação do alimento e das superfícies.
Com relação ao homem, elas estão ligadas aos principais agentes de infecção
hospitalar, e também constituem as principais causas de infecções intestinais.
Por outro lado, a presença de Staphylococcus aureus está ligada ao fato de
fazerem parte da flora normal de algumas pessoas, no entanto, em ocasiões que
provoquem baixa imunidade, estas bactérias podem desencadear quadros de
doenças infecciosas.

Já um outro estudo intitulado
“Identificação de bactérias presentes
em aparelhos celulares”, publicado na
Revista Science in Health, em 2016,
identificou bactérias presentes em 70
diferentes celulares. As colônias cres-
cidas em meio ágar sangue passaram
por análise de coloração de Gram e
teste de catalase e as colônias crescidas
em meio MacConkey passaram por tes-

te bioquímico de identificação por enterokit B. A única bactéria encontrada no
meio ágar sangue foi o do gênero Staphylococcus sp, sendo esta a bactéria com
maior incidência encontrada (91%). As bactérias crescidas em meio Mac-Conkey
(bactérias gram-negativas) foram as seguintes: Serratia marcescens (7%), Citro-
bacter freundii (6%), Citrobacter diversus (4%), Escherichia coli (3%), Salmonella
sp. (1%). Foi possível concluir que a taxa de crescimento bacteriano em apa-
relhos celulares é alta, tendo o estudo encontrado pelo menos um tipo de
bactéria em 96% dos celulares estudados e que as bactérias gram-negativas
(enterobactérias) foram encontradas em menor proporção comparadas a bac-
térias gram-positivas, porém todas elas possuem potencial patogênico.

As pesquisas demonstram que, de acordo com os resultados obtidos, a mai-
oria dos indivíduos avaliados não realizam higienização correta dos aparelhos
celulares, o que aumenta o risco de contaminação microbiológica e desen-
volvimento de infecção.

Consultórios odontológicos - De acordo com a diretora do Departamento de
Defesa de Classe da APCD-Central, Patricia Venus Verissimo, e coordenadora da
Comissão Estadual de Convênios e Credenciamentos, o celular não é equi-
pamento próprio para fazer fotografia intraoral, uma vez que isso compromete a
biossegurança, e sim para realizar outros tipos de imagens.

Segundo ela, “nosso objetivo é orientar os cirurgiões-dentistas para que não
usem o celular no consultório de maneira indevida a fim de minimizar os riscos
de contaminação durante o atendimento aos pacientes". Uma dica muito boa
para os dias atuais.

Atualização em endodontia rotatória e reciprocante
nais radiculares; técnica para preparo dos canais radiculares com patência fora-
minal mecanizada com uso de instrumentos rotatórios de níquel titânio durante
toda instrumentação; utilização de localizadores apicais; ultrassom e obturação
tridimensional dos sistemas de canais radiculares através das técnicas termo-
plastificada, do cone modelado e híbrida de Tagger; restaurações de dentes
tratados endodonticamente e instalação de pinos de fibra de vidro. Haverá
treinamento pré-clínico e atendimento clínico de pacientes.

Informações: odontologiapardobuck@gmail.com ou apcd@apcdpiracicaba.
org.br. Fones: Odontologia Pardo Buck (19) 3433-1371, What's App (19) 9 8122-
6351 ou APCD Piracicaba (19) 3421-6090 (Leila)
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É TEMPO DE ALEGRIA!
CELEBRE ESTA DATA COM

AMOR, PAZ E
SOLIDARIEDADE.

Feliz Natal

LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA DONATO

R. Prof. José Benedito de Camargo, 215 - Piracicaba
Vila Independência - F.: (19) 3426-2830 / 9 9535-8236

A DPI Radiologia Odontológica
deseja Feliz Natal e um 2020
com muita saúde e harmonia

Av. Dona Lídia, 443

V. Rezende - Piracicaba

Tel.: (19) 3413-0004

3413-3619 / 3371-1314

What’s (19) 9 8318-0770
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Cursos de

atualização

para 2020

Inscrições abertas

Informações dos cursos
(19) 3421-6090 r. 2 / 3414-2256

Prótese Fixa e Estética
Ministrador: Prof. Dr. José

Lopes do Carmo Filho
R$ 700,00 / mês

Disfunção Temporomandibular
e Dor Orofacial

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

Prof. Dr. José Arthur Cunha Pupo
R$ 650,00 / mês

Endodontia Instrumentação
Rotatória e Reciprocante

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

R$ 650,00/mês

Cirúrgico em
Implantodontia

Ministrador:
Prof. Dr. Rafael Ortega Lopes

R$ 800,00 / mês

Prótese Sobre Implante
Ministrador: Prof. Dr.

José Lopes do Carmo Filho
R$ 800,00 / mês

Especialização em Ortodontia
Ministrador:

Prof. Dr. Márcio Machado
C. Cantarelli

R$ 1.350,00 / mês

Resina Concept
Ministradora:

Profª Drª. Melina M. Copatto
R$ 980,00 / mês

Cirurgia Oral Menor
Ministrador: Prof. Dr. Leandro

Souza Pozzer
R$ 700,00 / mês

Cirurgias Avançadas
em Implantodontia

Ministrador: Prof. Dr. Rafael
Ortega Lopes

R$ 1.200,00 / mês

Implantodontia
Cirúrgico/Protético

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

Ortega Lopes
R$ 850,00 / mês


