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BEM-VINDO !

Todos contra
a covid

Cristina
Dumit 
Sewell
Gestão
1991/92

Memória Viva
Primeira mulher presidente da APCD 

Piracicaba, Cristina Maria Dumit Sewell 
teve sua gestão realizada no início da 

década de 1990. ‘Um período de 
desafios’, comenta. Ela é nossa 

entrevistada na coluna ‘Memória Viva 
APCD-Piracicaba’ em nosso canal no 

YouTube. 

O bate-papo também pode ser lido 
nesta edição na página 2

Do branco ao
verde-oliva

Formado pela FOP/Unicamp, Carlos 
Magno Capranico Correa trocou a vida em 

consultório particular pelo Exércio Brasileiro 
onde hoje é graduado como coronel. 

Participou da ajuda humanitária da ONU 
presente no terremoto do Haiti em 2010 que 

vitimou mais de 600 mil pessoas, metade 
destas mortas com o abalo. Conheça um 

pouco mais na página 4.

Saúde bucal na recuperação contra a covid

Segundo a professora Mariana Pereira, que realiza 
aulas em instituições como a Faculdade Estácio, “o 
estado de saúde do paciente com Covid-19 pode ser 

Pacientes com Covid internados em UTIs deman-
dam cuidados globais com a saúde e uma equipe espe-
cializada e vigilante. Entre os profissionais necessários 
durante esse processo, o dentista exerce um papel 
fundamental para controlar infecções da boca que 
podem prolongar a permanência do paciente no 
hospital. De acordo com um estudo publicado em 2018 
no International Dental Journal, tratamentos nas 
estruturas bucais realizados em pacientes intubados em 
UTI podem prevenir 56% das infecções respiratórias.

agravado, caso sua higiene bucal não seja realizada de 
maneira correta. Uma boa higienização da cavidade 
bucal pode evitar, principalmente, problemas pul-
monares.”

Ela diz que a literatura odontológica tem demons-
trado a influência da condição bucal na evolução do 
quadro de pacientes internados. “Estudos indicam 
que pacientes em UTI apresentam higiene bucal 
deficiente, com a possibilidade de redução do fluxo 
salivar, em razão do uso de medicamentos, o que gera 
um aumento do biofilme e de sua complexidade. A 
presença de um biofilme bucal, bem como a de 
doença periodontal, podem atuar como fontes de 

Para reduzir os riscos de mortalidade de pacientes 
que contraíram pneumonia durante o período de 
internação, a especialista explica que são empregadas 
ações mecânicas e farmacológicas, que podem ser 
associadas. As mecânicas envolvem a escovação den-
tária e limpeza dos tecidos moles adjacentes. Já as 
farmacológicas consistem na descontaminação das 
estruturas bucais com uso tópico de antissépticos.

E no seu consultório ? Você vem seguindo os pro-
tocolos junto a você e ao seu paciente ?

infecção nosocomial ou hospitalar. Bactérias pre-
sentes na boca podem ser aspiradas e causar pneu-
monias de aspiração”, descreve Mariana Pereira.
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Veja a entrevista
completa com a drª.
Cristina Maria Dumit 
Sewell acessando o

QR Code acima

Cristina cursou escola pública até a 8ª 
série e não tinha uma visão muito clara 
em qual profissão iria se graduar. As 
opções eram duas : Esalq ou FOP. A influ-
ência do seu tio Saide Domit ajudou na 
escolha pela odontologia. Ele era pro-
fessor na FOP/Unicamp e tinha consul-
tório particular na casa de sua mãe. “Vi-
vendo na casa de minha avó eu tinha 
muita intimidade com o consultório de-
le, onde eu brincava e ficava fascinada 
com o trabalho de meu tio”, diz. No cole-
gial, ela tinha uma tendência voltada 
para plantas e a biologia de forma que 
quase cursou agronomia. “Quando pas-
sei na Fuvest, estava no segundo ano do 
colegial, participei com trainee e isso 
me entusiasmou. Ano seguinte prestei 
de novo o vestibular e parti para a gra-
duação em odontologia”, lembra.

Formada ela seguiu a radiologia 
odontológica. “Sem muitas preten-
sões”, diz. Mas ela conta que amou a 
área e se dedica até hoje através da sua 
clínica Centro de Imagens Crânio Faciais 
em sociedade com a amiga Márcia 
Regina Brunelli. Cristina deu aulas nas 
cidades de Araras e Sorocaba em facul-
dades locais.

Cristina trabalhou em consultório, 
atuou por dois anos na Prefeitura de Pi-
racicaba e lecionou odontologia. Foram 
anos corridos nos quais teve que se 
aproximar ainda mais da família por 
questões de saúde que exigiam atenção 
com seu pai. A casa da família virou seu 
centro de radiologia. 

Cristina cursou a FOP de 1980 a 1983, 
a primeira turma a participar inte-
gralmente das aulas nas então novas 
instalações da Unicamp no Areião, em 
frente ao Shopping Piracicaba. Ela se 
formou com o Renato Berro (o “Boca”), 

Nascida em Piracicaba, Cristina 
Maria Dumit Sewell confessa que 
ama a cidade. Ela é filha de Walda 
Faganello Dumit e Taufic Dumit (o 
“seo” Tufi), ambos professores do 
ensino público e irmã de Agda e Ro-
sana. Ela é casada com Anthony Se-
well (engenheiro agrônomo) com tem 
possui os filhos Caroline (nutricio-
nista) e Daniel (rádio e tv), ambos 
residindo e trabalhando na capital 
paulista.

APCD - Em 1991 e 1992 assumiu a 
presidência da APCD-Piracicaba, sendo 
a primeira mulher e a mais jovem 
empossada a ocupar a função. “Tudo 
começou com as palestras realizadas 
pelo professor Jonas Vaz de Arruda na 
sede da APCD, regada com os garrafões 
de vinho que ele levava. Era conhe-
cimento e diversão, algo que quem está 
na faculdade gosta”, relembra. Ela 
entrou na entidade como segunda 
secretária na gestão de Cláudio 
Zambello, puxada pelo seu sobrinho 
Ben Hur Zambello, com quem Cristina 
se formou. Depois assumiu várias 
funções e foi eleita presidente, numa 

o Thales Rocha de Mattos Filho (amigo 
de classe e depois diretor da FOP) e 
tantos outros. Ano a ano sua turma se 
encontra para resgatar histórias e rever 
amizades. “Nos 35 anos de formatura, 
nossa turma montou uma praça na 
FOP, em frente às clínicas, como forma 
do paciente ter um local agradável para 
esperar o seu atendimento”, recorda.

A FOP era um ambiente que agregava 
amizades no início dos anos 1980. Não 
havia muito comércio naquela região. 
O Shopping Piracicaba foi montado em 
1987, alimentando novas construções 
comerciais nas proximidades. “Uma 
das memórias mais gostosas que existe 
neste período é o refeitório montado 
num vagão de trem doado na época; 
muitas recordações para nós este 
espaço concedeu”, diz Cristina. Não 
havia um local de distração ou lazer. 
“Na quarta-feira a tarde não havia aula 
e na ocasião, foi realizada uma parceria 
com o Sesc-Piracicaba e todos 
ansiosamente aguardavam este dia 
para ir disputar amistosas partidas de 
voleibol; era uma integração social 
muito bacana”, diz.

gestão temerosa 
pois o único recurso 
que a APCD possuía 
era a mensalidade 
d o  a s s o c i a d o ,  
recebida normal-
mente em janeiro de 
cada ano e era ne-
cessário fazer os cál-
culos para sobre-
viver durante os 12 
meses do ano. 

“Tínhamos convê-
nio com a FOP que 
ministrava cursos de 
atualização e nos 
repassava um deter-
minado valor, o que 
ajudava nosso caixa. 
Naquela época, a APCD tinha sua 
sede na avenida Carlos Boleto 306, 
onde havia uma garagem com 
material a ser descartado ou rea-
proveitado; fizemos uma limpeza e 
ali começamos a ministrar pales-
tras e aulas, sendo o princípio da 
Escola de Aperfeiçoamento 
Profissional (EAP) criada poucos 
anos depois com cursos de 
atualização, aperfeiçoamento e es-
pecialização”, diz nossa entrevis-
tada.

Renato Henrique Benatti sugeriu 
e fez uma fórmula de utilização do 
valor recebido através da FOP des-
tinando e objetivando estes recur-
sos para a área científica. “O Ar-
mando de Barros veio sem seguida 
e deslanchou a EAP, vivendo uma 
época próspera com cursos, ofere-
cendo aos associados condições de 
participar de atividades que antes 
só era possível em outras cidades, 
muitas distantes de Piracicaba, 

como São Paulo ou Ribeirão Preto” 
avalia.

Cristina Dumit passou por diver-
sos setores e diretorias na APCD 
Piracicaba. Ela alçou altos vôos e 
chegou a ser vice-presidente da 
APCD-Central, em São Paulo. “O 
convite foi realizado pelo dr. 
Raphael Baldacci Filho que me ligou 
pessoalmente com o convite”, 
disse. Ela se sentiu muito honrada e 
por vários meses viajou a São Paulo 
para administrar junto ao dr. Silvio 
Cecchetto e ao dr.  Wilson Chediek.

Ao fim, Cristina Dumit Sewell 
avalia que foi uma caminhada que 
valeu a pena e a vida continua com 
sua dedicação total à radiologia 
odontológica. Com muito amor e 
dedicação ! Parabéns !
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Realizada em maio a reforma da caixa 
d'água que abastece todo o complexo da 
APCD-Piracicaba, no bairro Morumbi. Cons-
truída em 2013, ela necessitava de ma-
nutenção pela ação natural do tempo. Os 
serviços foram realizados pela Acque 
Solute. Durante sua manutenção, foi 
colocado um guarda corpo na parte 
superior conforme exigências de segurança. 
A caixa é feita com reservatório metálico 
com capacidade para armazenar 20 mil 
litros de água e abastece a administração, 
clínicas e demais prédios no terreno.

Reforma da caixa d'água

A pandemia de corona-
vírus (Sars-Cov-2) está tra-
zendo a tona uma questão 
muito importante. Com o 
risco de contágio, podere-
mos usar ar-condicionado 
nos consultórios?

As informações dispo-

Ar-condicionado em tempos de covid

níveis indicam que é arriscado usar o ar-condicionado. O risco é que os aeros-
sóis no ambiente aumentem e uma pessoa que aspire estas partículas pode ser 
contaminada.

Ressurgiu porque esta forma de combate a microrganismos transmissores 
de doenças, de contágio pelo ar, já era utilizada desde o início do século 
passado e com sucesso, e apesar de nunca terem sido abandonadas com-
pletamente, visto que há empresas europeias e americanas operando desde o 
início do século passado, elas não tiveram destaque dada a ênfase da medicina 
na cura das doenças, pelos novos antibióticos e vacinas que estavam sendo 
introduzidos no mercado, ao invés da prevenção que a radiação UVC promove.

Como o Sars-Cov-2 não tem cura imediata pela medicina através de vacinas 
e antibióticos os olhos estão se voltando novamente para a prevenção, e assim 
ressurgiu a utilização de radiação UVC.

A tecnologia UVC tem comprovação científica, sendo recomendada por 
diversas associações de engenharia e pelo CDC dos Estados Unidos, e se 
corretamente empregada por empresa qualificada não traz danos à saúde, ao 
contrário, trará benefícios que vai além da morte do Sars-Cov-2. Esta 
tecnologia deve ser vista como uma medida de prevenção a várias outras 
doenças transmitidas pelo ar, como exemplos: gripes, tuberculose, sarampo, 
hepatites, meningites, fungos e ácaros causadores de alergias.

Não deixe de colocar em prática estas indicações.

Uma medida que ressurgiu no combate ao Sars-Cov-2 é o emprego de 
radiação germicida ultravioleta no espectro C.

Associada recebe prêmio internacional
A associada Altair Antoninha Del Bel 

Cury, professora de Prótese Parcial Remo-
vível na FOP/Unicamp recebeu o prêmio 
“IADR Women In Science Award For Distin-
guished Female Mentor”, edição 2021, da 
Associação Internacional de Pesquisa Odon-
tológica (IADR).

A professora Altair é docente desde 1988 
na FOP, onde formou-se alcançando o mes-
trado (FOP) e doutorado em Materiais Den-
tários e Odontologia (USP).

O Comitê Executivo da Women in Science Network of IADR anualmente 
concede este prêmio e reconhece uma pesquisadora-mentora que causou um 
impacto na carreira de outras mulheres jovens na área de pesquisa. O Prêmio 
Mulheres na Ciência para Mentora Distinta tem como objetivo reconhecer a 
excelência na orientação de uma pesquisadora que orientou várias mulheres na 
área de Pesquisa Oral / Odontológica / Craniofacial e teve um impacto significa-
tivo no desenvolvimento de suas carreiras. 

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. 

Casas Bahia.com, Centauro, Extra, Petz, Canon, Drogasil e 
Americanas.com são algumas das empresas participantes para compras 
online e presencial. 

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

APCD Regional Piracicaba

Facebook
@apcdregionalpiracicaba
Instagram
@apcdpiracicaba



4 Edição Maio 
Junho de 2021

HORA DO ALMOÇO ?

(19) 3432-9896 / 3422-2636

R. Prudente de Morais, 821 
Centro - Piracicaba

O  entrevistou o cirurgião-den-
tista Carlos Magno Capranico Corrêa, formado 
pela FOP/Unicamp em 1989. Uma vida dedicada 
à odontologia, ao Exército Brasileiro e voltada à 
ajuda humanitária como veremos nas próximas 
linhas.

InformATIVO

Carlos Magno não fez da odontologia sua 
primeira opção profissional. “Cursei engenharia, 
mas não me identifiquei com a profissão e, 
conversando com amigos, optei pela odon-
tologia, me sentindo realizado profissio-
nalmente”, confessa.

Ele completa: “me formei com muito orgulho e 
gratidão pela oportunidade de ter um ensino de 
ponta, com pessoas tão empenhadas em formar 
profissionais completos. Vários amigos se tornaram 
professores na FOP, como o Francisco Groppo, 
Marcelo Meneghin, Antônio Pereira, Guilherme, 
Lourenço...”. Eles não se distanciaram nestes 42 
anos de amizades na FOP e diariamente se comu-
nicam pelos aplicativos de mensagens.

Carlos Magno é natural de São Paulo, capital, 
filho de Geraldo Apparecido Corrêa e Fenícia Trin-
dade Capranico Corrêa. É casado com Ariete de 
Lourdes Pinto.

Após a graduação na odontologia, prestou con-
curso para a Escola de Saúde do Exército - EsSEx, no 
Rio de Janeiro. Aprovado, passou um ano em regime 
de internato, no Curso de Formação Militar, que 
forma oficiais. A rotina era dividida com os médicos 
e farmacêuticos. “É um curso de especialização 
dentro do Exército que prepara o profissional de 
saúde para atuar nas diversas atividades de-
senvolvidas no dia a dia da vida profissional militar: 
administração pública, hospitalar, medicina do 
trabalho, endemias,  medicina tropical, urgências e 

Outro fator importante para ele é ter sido neto 
de Dionísio Capranico e bisneto de Antonio Capra-
nico, que plantaram a árvore da sapucaia, na rua 
Moraes Barros, ao lado do Estádio Barão da Serra 
Negra, ponto de referência em Piracicaba. “Estive 
presente na comemoração dos 100 anos de sua 
plantação e não tem como não sentir orgulho por 
toda história da bela árvore”, comenta. Ela foi 
plantada para celebrar o fim da Primeira Guerra 
Mundial no final de 1918.

A vida de um cirurgião-dentista no Exército Brasileiro

emergências, ofidismo, serviço de saúde em 
campanha, defesa química, nuclear e biológica, 
além da formação militar propriamente dita”, relata 
dizendo que são atividades “sui generis”.

No Exército atuou como 1° tenente até 1995. Foi 
promovido a capitão e em 2000 cursou a Escola de 
Aperfeiçoamento de Oficiais, num mestrado que 
habilita para a promoção a major, o que ocorreu em 
2004. “Continuei em Campinas até 2009, quando fui 
selecionado para ser o oficial dentista do Con-
tingente Brasileiro na Missão do Haiti - MINUSTAH, 

Sua vida começa a tomar rumos distantes nesta 
época. “Fui transferido para um Pelotão Destacado 
na Fronteira com a Colômbia no Amazonas. A 
localidade se chama Ipiranga, 200 km de Tabatinga. 
Só se chegava por avião. Um local realmente 
isolado, nem telefone existia. Lá pude testar minha 
formação. Era o único dentista neste raio de 200 
km”, diz. 

Depois de dois anos, foi transferido para o 2°. 
Batalhão Logístico em Campinas, onde chefiou o 
apoio logístico de saúde e atuou no atendimento 
odontológico de militares e dependentes. 

pela ONU”, recorda com emoção.

“Como experiência profissional e de vida, con-
sidero o período de sete meses que passei no Haiti 
como uma lição de vida. Até hoje guardo vívido na 
lembrança o terror, a dor, o sofrimento de uma gen-
te que já era sofrida, muito antes da desgraça natu-
ral que se lhes abateu. Mas tenho o orgulho de tes-
temunhar o bem que fizemos como instituição, 
como seres humanos e acima de tudo, como brasi-
leiros. Forças de mais de 20 nações, entre ame-
ricanos, franceses, italianos, canadenses vinham 
'estagiar' conosco, interessados em saber por que 
os haitianos que não falavam o mesmo idioma, que 
tinham cultura diferente da nossa, respeitavam e 
admiravam o soldado brasileiro, coisa que não se via 
com nenhum outro contingente militar estran-
geiro”, recorda. 

Em dezembro de 2010 Carlos Magno foi promo-
vido a tenente-coronel e, quatro anos depois, a 
coronel, que é o posto máximo que um oficial 
dentista pode atingir no Exército. 

Ao longo da carreira, Carlos Magno foi agraciado 
com a Medalha de Mérito Amazônico, a Medalha 
Militar de Bronze, a Medalha Militar de Prata, a 
Medalha das Nações Unidas e com a Medalha do 
Pacificador, que é a mais alta honraria do Exército 
Brasileiro. 

Em 2010 foi para o Haiti, uma semana depois do 
terremoto que chegou a 7° na Escala Richter, 
acometendo 600 mil pessoas, metade delas mortas 
em decorrência do abalo sísmico. “Chegamos em 
Porto Príncipe em janeiro e a nossa missão, que era 
de Manutenção de Paz se transformou, cumula-
tivamente, em Missão Humanitária. Lamenta-
velmente perdemos 18 colegas militares no terre-
moto, alguns bem próximos. As estatísticas no Haiti 
não são confiáveis e muitos estimam em 2 milhões 
de vítimas diretas ou indiretas”, lembra.

Encerrando nosso bate-papo: “ao final de uma 
vida como dentista militar, olho para trás e vejo 
muita luta, esforço e empenho, mas, tenho 
orgulho de ser dentista, ser oriundo da nossa 
querida FOP, levando seu nome a diversos rincões 
do nosso país e de fora. Tentei sempre levar o 
melhor de mim a todos estes lugares, seja como 
oficial de saúde e como militar”.

Do branco ao verde oliva: acima, Carlos Magno (último à 
direita) na graduação pela FOP nos anos 1980. Abaixo em Porto 

Príncipe, no Haiti, ajuda humanitária no terremoto de 2010
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Cirurgia guiada na odontologia

MazzterSurgery Cirurgia Oral

A imersão prevê 12 vagas para cirurgiões-dentistas 
com mais de três anos de formados e com experiência 
em cirurgia oral.

Serão 24 horas de aulas divididas em três dias com 
a coordenação dos professores Rafael Ortega Lopes e 
Leandro Souza Pozzer, onde o cirurgião-dentista terá 
acesso à parte teórica e prática. As apresentações 
ocorrerão das 8 às 18 horas, divididas em teoria da ci-
rurgia dos dentes inclusos (terceiros molares e ou-
tros) e treinamento clínico. 

A APCD-Piracicaba será palco da Imersão Mazz-
terSurgery Cirurgia Oral, a ser realizada pela parceira 
Mazzter Odontolearning de 16 a 18 de junho próxi-
mos. O evento ocorrerá à rua José Nardon nº 177 - 
Morumbi, Piracicaba.

O investimento é de 5 parcelas de R$ 900,00. In-
formações e inscrições em mazzter.com.br

APCD Regional Piracicaba

A cirurgia guiada é um método minimamente inva-
sivo para colocação de implantes dentários indicado 
tanto para os desdentados parciais quando para os 
totais. A cirurgia guiada não necessita de incisões, des-
colamentos de fibromucosa e nem ao menos suturas, já 
que as perfurações são feitas apenas com a broca. O 
guia cirúrgico é posicionado diretamente na mucosa, 
portanto, somente o tecido por onde passam os 
implantes é removido, contando com alto nível de 
previsibilidade porque todo o planejamento é feito com 
base em exames minuciosos. Como consequência, o 
sangramento e o uso de medicamentos no pós-opera-
tório são muito menores.

O avanço da tecnologia tem proporcionado diver-
sos benefícios para a odontologia. Um dos mais impor-
tantes e revolucionários é a cirurgia guiada. Muito usa-
da pela medicina, agora tem também se mostrado útil 
aos cirurgiões-dentistas que procuram por proce-
dimentos menos invasivos e mais confortáveis para os 
pacientes.

Para a execução, primeiramente, o profissional 
planeja todo o procedimento em um modelo virtual 3D, 
obtido através de um escaneamento intra oral da região 
eletiva além das imagens tomográficas da região 

A cirurgia guiada não é exatamente uma novidade 
na implantodontia, mas tem se difundido mais a cada 
dia e facilitado seu acesso aos profissionais, se uti-
lizando de todo o avanço envolvido nos sistemas de 
obtenção de imagem como tomografias e escâneres, 
softwares de planejamento e impressoras 3D.

referida. Todas as imagens são enviadas para um software 
que sobrepõe às imagens e que indica onde cada im-
plante deve ser colocado. Após a sobreposição das ima-
gens passamos para a impressão em uma impressora 3D 
do guia propriamente dito, estável e rígido. Ele conta com 
cilindros que limitam a profundidade e mantêm a 
orientação dos implantes corretamente, por isso é a 
maneira mais segura de fazer o procedimento. A cirurgia 
guiada é extremamente precisa. Essa cirurgia é muito 
menos invasiva e, consequentemente, causa menos san-
gramento, dores e desconfortos, além de ter um tempo 
de recuperação menor.

Em nossa clínica, como dispomos de todo sistema 
completo (escaneamento intra-oral, mais o tomógrafo 
cone beam e mais ainda a integração de ambos no 
software GALILEUS, podemos criar guias cirúrgicos para 
implantodontia e outras aplicações como cirurgias 

Como vantagens da técnica de cirurgia gui-
ada, podemos afirmar que a mesma possibilita que 
pacientes antes contraindicados para o proce-
dimento possam operar, que o paciente pode 
voltar às suas atividades rotineiras em um menor 
intervalo de tempo, que permite um pós-
operatório tranquilo com menos dor, edema e 
inflamação. A satisfação dos pacientes sempre é 
acima da média, o procedimento é minimamente 
invasivo, margem de erro é quase igual a 0%, menor 
tempo de cirurgia, menor sangramento, alta 
previsibilidade e segurança.

Um dos principais objetivos da cirurgia guiada 
é poder realizar o planejamento reverso, técnica 
intrinsecamente ligada à cirurgia guiada. Com o 
objetivo de proporcionar a melhor reabilitação 
funcional e estética do paciente, ela permite que o 
tratamento seja muito mais previsível porque 
planeja a reabilitação protética antes mesmo de se 
pensar nos implantes osseointegrados. Além disso, 
também visa o melhor resultado estético.

Siga no Instagram: @clinica_andre_arana

estéticas periodontais. 

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

O dr. André Arana com moderno equipamento
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Pague em 
até 3 X

Na década de 80, a FOP 
reformulou radicalmente seu 
currículo, com auxílio finan-
ceiro da Fundação Kellogg. 
Isso incluía um treinamento 
no CLATES (Centro Latino 
Americano de Tecnologia 

* Fausto Bérzin
A cueca

1º - Maria Laura Costa Aggio, Marisa 
Belentina Racca Zandoval e Neusa 
Maria Ribeiro Fernandes
2 - Robert Carvalho da Silva
4 - Selma Deolinda Tomazella
5 - Armando de Barros e Neimar 
Butini Nastaro
6 - Ricardo Rodrigues da Costa
7 - Marcos dos Santos Cury e Maria 
Elizabeth Agostini Franco

Junho

8 - Darcy Flavio Nouer
10 - Cláudia Maluf Chaim, Sérgio de 
Toledo e Sheila Nishijima Barioni
11 - Renato Maluta
12 - Adelaine Maria Spinelli e 
Fernanda de Toledo Almeida Chain
13 - Antonia Aparecida Alonso, Diva 
Maria M. N. Biscalquim e Isabel 
Cristina Santillo
15 - Paulo P. Carneiro Junior
16 - Daniela Belisario Baroni e Ubiraci 
Lara
17 - Francisco Dimas Tranquilin
18 - Edna Doná Scagnolatto 
Spoladori, Gianna Cidale Assumpção, 
Marcos Valério Ferrari e Sérgio 
Francisco Mazzonetto
21 - Fernanda Maria Rovai Bado
22 - Denise Maria Lombardi e João 
Carlos Tullio Fonseca

26 - Messias Rodrigues

23 - Marcelo Mariotti e Sávio José 
Miranda Costa

27 - Flávia Renata Geraldi Lima

25 - Eloisa Zenebra Costa

29 - Líbia Maria Duarte

2 - Giovana Bruner e Rodrigo 
Gonçalves
4 - Maria Aparecida Fuzato Cera e 
Rita de Lourdes C. Carmello 

6 - Marcos Antonio Taglieta e Renato 
Roberto Biral

Julho
1º - Danilo Mantuanelli Roberto, 
Reinaldo Correa de Mello e Sandra 
Aparecido Barroso Furlan

5 - Elizabeth Junqueira Hamuy

18 - Luiz Fernando Barroso 

26 - Hilton Dupart Nascimento

8 - Andrea Lopes de Souza Soraggi e 
Cristiana Godoy Sartori Azevedo

20 - Vitor Ferraz Racca 

11 - Adriana Dario Bertasso e 
Frederico Andrade e Silva
12 - Daniela Helena Tozzi Zambom e 
Marlice Cardoso Ribeiro
13 - Cláudio Roberto Zambello

22 - Cleide Garcia Borges Duarte

9 - Fernanda Barrichello Tosello e 
Márcio Machado Crestana Cantarelli

28 - Ana Cristina de Camargo Rossi, 
Cláudia Regina Furlan Romi e Karin 
Karell Consoni Ceribelli
30 - Marcelo Vieira Azzini e Marta 
Lívia Agostini

7 - Marcos Tomazello

27 - Waldemar Romano

A APCD deseja parabéns a todos os 
seus associados aniversariantes

31 - Gabrielle Christine Bonetti 
Sallum  

25 - Sabrina Tizziani Pazianotto 

É de extrema importância que o 
material esteja rigorosamente 
limpo e seco, e deve ser acondi-
cionada em pacotes - eles preci-
sam ser de materiais que permi-
tam a passagem do vapor.

Para realizar a esterilização em 
autoclave o profissional deverá 
utilizar: touca; óculos de proteção; 
avental de mangas compridas; sa-
patos fechados; luvas.

As luvas podem ser tanto a de 
procedimento quanto a de uti-
lidades, mas, é importante que 
não sejam as mesmas utilizadas na 
área suja de esterilização. Para 
que isso não aconteça você pode 
utilizar cores diferentes para cada 
local.

Para ser esterilizado em au-
toclave o material deve ser rigo-
rosamente limpo e seco acon-
dicionada em pacotes que devem 
ser feitos com materiais que 
permitam a passagem de vapor. 

DICAS PARA ESTERILIZAÇÃO 
EM AUTOCLAVE

- Os pacotes devem ser pequenos e 
compatíveis com os atendimentos – 
jogo clínico, jogo de periodontia e etc;

- Monte kits para cada procedi-

Bandejas, porta limas, porta 
brocas e outros acessórios podem 
ser colocados para esterilização 
em autoclave. Porém, eles pre-
cisam ser perfurados para que 
permita a passagem do vapor, e 
ainda,  devem ser comple-
mentados com papel grau cirúr-
gico ou papel crepado. Para este-
rilização de bandejas não perfu-
radas, coloque-as separadas do 
instrumental com espaço entre as 
mesmas, para permitir a circu-
lação de vapor.

Esterilização 
em autoclave

- Não faça pacotes apertados demais; depois de pronto, escreva a 
data e horário que o material foi esterilizado;

mento; para cada paciente. Isso evita a esterilização desnecessária 
para o procedimento;

- Proteja as pontas cortantes com algodão isso evita que o pacote 
rasgue e perca a integridade;

- Coloque um indicador químico classe 4 cil 250 em cada pacote; 
Para instrumentais utilizados em implantes e cirurgias utilize o 
indicador classe 5 Sill Plus;

Os instrumentais articulados devem ser esterilizados abertos, 
permitindo a penetração do vapor em toda sua extensão.

Educacional para a Saúde), situado no Rio de Janeiro.

Naquela época todos nós éramos magrinhos, menos 
o Ruhnke que era mais avantajado.

Quando chegamos ao aeroporto, estavam lá nossos 
colegas nos esperando e fomos em seguida para o hotel. 
Tínhamos reservado uma suíte para ficarmos todos 
juntos.

Foram de carro o Sallum, Mazzonetto e o Usberti.  
Ruhnke e eu, como ministrávamos aulas nesse dia, 
fomos no fim da tarde de ponte aérea.

- “Como você coloca uma cuequinha desse tamanho 
na minha mala? Sabe que eu detesto esse modelo 
justinho!”.

Nós todos assistindo esse quadro, e ele ficou 
resmungando.

Inscreveram-se cinco de nossos professores (Maz-
zonetto, Usberti, Sallum, Ruhnke e eu), para esse 
treinamento no Rio de Janeiro.

Como era final de tarde e tínhamos chegado de 
viagem, fomos tomar banho. O Ruhnke, por ser mais 
velho, foi o primeiro.

Daí chegou a minha vez, abri minha mala e encontrei 
uma imensa cueca, para minha surpresa. Então levantei 
a mesma e a desdobrei para entender a situação.

E arrancou da minha mão.
O pessoal que veio de carro trazendo nossas malas, 

tinha trocado nossas cuecas e caíram na risada..

Quando sua esposa atendeu, deu a maior bronca:

- “É MINHAAAAAAAAAAAA!”

Quando saiu do banho, abriu sua mala para pegar sua 
roupa e encontrou uma pequena cueca box! Então 
fechou a cara, foi ao telefone (naquele tempo não existia 
DDD) e pediu para a telefonista ligar para Piracicaba.

Nessa hora o professor Ruhnke deu um berro, 
gritando bem alto:

apcdpiracicaba.org.br
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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 | @ .compatrickbaltieri gmail  | www.patrickbaltieri.com.br

Patrick  Baltieri

Urgências
Tratamentos e retratamentos endodônticos
Remoção de pinos intra radiculares
e instrumentos fraturados
Tratamentos de perfurações
Microcirurgias endodônticas

çã

r

Preparo 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.)

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

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

@dra.danielapinckecosta

A perda do ex-presidente dr. Moura

A APCD se senbiliza junto aos seus familiares.

Faleceu, em 14 de abril passado, o ex-presidente da 
Regional Piracicaba o cirurgião-dentista José Antonio de 
Moura, popularmente conhecido por “doutor Moura”. 
Contava com 71 anos de idade. Era pai da também cirurgiã-
dentista Cintia Maria Zanin de Moura. Formou-se em 
odontologia no ano de 1973 pela Faculdade de Odon-
tologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
Foi diretor da Escola de Aperfeiçoamento Profissional da 
APCD-Piracicaba em 1995, quando a mesma foi criada na 
sede da entidade situada à avenida Carlos Botelho, 306 – 
Jardim Europa. Moura presidiu a APCD-Piracicaba por 
duas gestões 2002/2004 e 2004/2006, período em que foi 
projetada sua sede própria em terreno atualmente ocu-
pado no bairro Morumbi.

No dia 19 de abril faleceu o associado Edmur Cazelato, 
aos 66 anos. Era formado pela FOP em 1979. Tem um filho 
cirurgião-dentista, Leonardo Schiavuzzo Cazelato. 

Em 17 de maio, faleceu o associado Nivaldo Gon-
çalves. Ele entrou na APCD em 1960, logo após formar-se 
pela FFOP (Faculdade de Farmácia e Odontologia de 
Piracicaba). Nivaldo era formado pela primeira turma 
desta entidade, graduando-se no período de 1957 a 1960. 
Era professor aposentado do Departamento de Diag-
nóstico Oral, da área de radiologia, da FOP/Unicamp. 
Nasceu em Piracicaba no ano de 1933. Tinha 87 anos.

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

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

* Endodontistas: ofereço-me para trabalhar por 
porcentagem ou valor fechado. (19) 9 9901-8209

* Contrata-se clínico geral, endodontista, protesista, 
ortodontista, especialista em dentística e estética, 
periodontista, TSB, ASB, TPD, laboratórios de pró-
tese. julianasilvaodonto@gmail.com
* Contrata-se: ASB e TSB. Enviar currículo no e-mail: 
gerencia@odontosecco.com.br
* Implantodontista oferece-se para atuar em clí-
nicas com motor Piezzo-elétrico. (19) 9 7401-1974

* Vendo armários odontológicos semi-novos. (19) 
3422-5922.

* Precisa-se CD para cidade próxima à Piracicaba. Ter 
especialização orto.nodonto@gmail.com
* Ortodontista - Procura-se profissional com 
experiência para atender em clinica de alto padrão - 
Whattsapp 19 9 7401-1974

Envie seu recado para 
informativo@apcdpiracicaba.org.br

Associado à APCD-Piracicaba anuncia aqui 
de graça.  
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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

* professor Marcos Rocha

Atualmente escutamos na maioria dos consultórios de odontologia que 
fazemos consultoria que atender bem o paciente é o que há de mais importante. 
Entretanto, na prática o foco parece não ser exatamente esse e sim em diversas 
outras áreas que acabam desviando o foco que deveria estar no cli-
ente/paciente.

Em todos os segmentos é sempre necessário o negócio/empresa 
demonstrar empatia com seus consumidores e em odontologia não seria 
diferente. O atendimento deve ser estruturado para facilitar a vida do paciente e 
na verdade o que acontece é que muito do que se faz é (na verdade) para facilitar 
a vida do dono do negócio, dos funcionários e assim por diante, tirando o foco 
principal do mais importante, ou seja, o PACIENTE.

Cinco dicas extras para atender com excelência em odontologia

- : saber utilizar as redes sociais de maneira 
corporativa e trazendo material informativo relacionado a tratamentos que 
você oferece em seu consultório com certeza poderá agregar valor a seu 
atendimento e lhe ajudando a manter uma “linha direta” com seu paciente. 
Mas atenção, todo cuidado é pouco para não usar estratégias que 
comprometam negativamente sua presença nas redes sociais. 

Utilizar as redes sociais

Então vamos as dicas para atender bem:

Em muitos consultórios temos diversos processos que na teoria são são 
lindos, mas que na prática não funcionam, como por exemplo canais de 
comunicação e de feedback. Esses são canais que se funcionam bem podem 
trazer opiniões importantes mas nem sempre agradáveis.

-  remunerado para seus funcionários : Crie programas de incentivo

-  a seu cliente/público alvo: mais 
do que criar vários tipos de forma de seu paciente entrar em contato com você 
ou seu consultório, é importante fazer uma pesquisa com seus clien-
tes/pacientes e saber qual a que ele mais usa e que vai facilitar mais sua 
comunicação com ele. De nada adianta ter um site com fale conosco se o seu 
cliente prefere usar o whatsapp ou skype para ser contactado. Logo é 
pertinente escutar seu cliente antes de montar uma estratégia de comunicação 
que lhe traga resultados efetivos.

Criar canais de comunicação adequados

-  ao atendimento: Ambiente físico que 
proporcionem conforto térmico, visual, acústico tanto a equipe como a seus 
pacientes é fundamental para que seu atendimento seja considerado excelente. 
Tome cuidado com os detalhes que as vezes passam despercebidos, sente em 
sua sala de espera, tente estacionar seu carro no estacionamento conveniado, 
use o lavabo da sala de espera, assista a tv que seu paciente vai assistir… Ou seja 
se coloque na posição de seu paciente e veja se você aprova seu consultório do 
ponto de vista dele.

Ofereça o suporte necessário

(Marcos Rocha atua como consultor e coach - marcosrochacoach.com.br)

simplesmente pedir para que seu funcionário atenda bem seu paciente sem 
metas especificas e sem incentivos financeiros normalmente não vai lhe 
proporcionar grandes ganhos. Criar uma política clara que remunere seu cola-
borador que mais se empenhe no atendimento pode ser uma excelente idéia. 
Essa política deve ser discutida com toda a equipe e as regras devem ser claras e 
simples sem muita complicação. Quanto mais simples melhor.

- a seus colaboradores: Não centralize todos os 
processos em você. Aprenda a delegar e deixar seus colaborador AGIR. Ofereça 
treinamentos adequados e dê a sua equipe a liberdade de resolver pequenos 
problemas dentro de suas competências. Isso vai lhe fazer ganhar muito tempo 
e melhorar o fluxo de atendimento, destravando pequenas demandas que com 
certeza lhe tomariam tempo precioso.

Dê mais autonomia 


