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Ganhar alguns fios de cabelo branco não significa que estamos ficando 
mais velhos. Por trás dessa transformação vem a maturidade pelas 
inúmeras experiências vividas.

Hoje consigo visualizar com um pouco mais de clareza, depois de quase trinta 
anos de vida acadêmica e outros tantos de vida associativa, o quão nós cirurgiões-
dentistas precisaríamos ganhar em termos de formação classista. 

Talvez sejamos vítimas do nosso próprio trabalho, pois passamos a maior 
parte do tempo em uma sala fechada, dentro de uma cavidade pequena, a boca, 
e focados numa coisa menor ainda, o dente. 

Essa atividade repetitiva nos leva a ter um alto poder de concentração do que 
é ser “parte”, mas perdemos infelizmente a visão do “todo”. 

Alguns chamam este processo de ostracismo. 
Para quem nunca ouviu falar nesta palavra, ostracismo significa isolamento ou 

exclusão: “Ostracismo é o afastamento, imposto ou voluntário, de um indivíduo 
do meio social ou da participação em atividades que antes eram habituais”. 

A impressão é de que a tendência de se isolar começa na vida acadêmica de 
um cirurgião-dentista e depois com o passar dos anos ela se acentua durante 
a vida profissional. 

Um exemplo simples: em uma universidade que trabalho há mais de dez 
anos vejo alunos de odontologia participarem pouco de festas e de eventos 
científicos. Da mesma forma observo também estudantes de outros cursos 
que, com menos tempo de existência, já conquistaram local para o centro 
acadêmico e realizaram diversas ações esportivas e sociais.

Portanto, no papel de representante temporário de nossa classe, convoco 
todos para que possamos, em nossa região, iniciarmos um processo de mudança. 

Temos feito atividades como “stand up 
comedy”, palestras gratuitas, jantar em São 
Paulo, entre outras atividades. Participe. 

E se acha que pode contribuir com 
ideias ou recursos, mande um e-mail 
para diretoria@apcdsorocaba.com.br ou 
simplesmente ligue para  (15) 3211.3049 
e diga que quer agendar um bate-papo 
comigo. 

Será um prazer ter mais um membro no 
programa “menos ostra e mais mar”.

“Menos ostra 
e Mais Mar”
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Andréa 
Lucchesi
CIRURGIÃ-DENTISTA, 
EDITORA E 
JORNALISTA 
RESPONSÁVEL 
PELA REVISTA 
APCD SOROCABA

> CARTAS
“Um brinde aos momentos deliciosos que a 
leitura desta sensacional revista tem nos pro-
porcionado.” 

Luis Matheus Neto
cirurgião-dentista 

Diretor da EAP Sorocaba

“Muito interessante a reportagem dos estudan-
tes, me fez voltar ao tempo. Saudades...”

Emilio Cesar Bruno Cardoso, 
endodontista - Sorocaba-SP

“Gostei da matéria que fala da vida uni-
versitária e da odontologia legal. Lembro 
quando meu pai recebia os jornais e eu 
achava aquilo tão sem destaque, sem 
motivação, embora eu não seja dentista, 
mas trabalho muito tempo na área da 
saúde. A revista está com uma cara legal, 
bem moderna. Parabéns.” 

Eduardo Assis- Brasília-DF

“Muito bom recordar os anos incríveis de 
faculdade. Parabéns a revista da APCD 
Sorocaba por inovar mais uma vez e 
trazer assuntos tão interessantes.”

Maurício Nóbrega - Sorocaba-SP

S
ão os “escritores do mun-
do”...

Entre esses magnífi cos 
seres autorais em sinergia 
com a vida estão os que 
fazem descobertas cientí-

fi cas, os grandes líderes e desbravadores.
Há também os que nem começaram a 

viver e como pecinhas delicadas, passivas 
na sua inocência, tornam-se “escritores” 
ao comover o mundo inteiro com uma 
história onde já se sabe o fi nal. É o caso 
do menininho refugiado Aylan Kurdi de 
três anos encontrado “dormindo” na areia 
de uma praia na Turquia.

Há de se pensar com carinho em que 
lado é melhor viver, ser um leitor ou um 

“Tenho gostado das entrevistas, sempre diversi-
fi cando os assuntos e despertando interesse até 
em quem não é cirurgião-dentista. Espero que 
continue, pois esta agradando bastante”. 

Neli Crocco - Sorocaba-SP

escritor? O fato é que existe uma grande 
diferença entre essas duas coisas. Ambas 
são importantes, mas chegará o momento 
em que se lançar na vida, se arriscar, não 
será só uma questão de opção e sim de 
necessidade. 

Nesta edição uma entrevista exclusiva 
com o alpinista e recordista mundial de 
montanhas com mais de 6.000m, Maxi-
mo Kausch. O atleta estava na Tanzânia 
conduzindo uma equipe do canal OFF 
quando se dispôs a nos contar tudo sobre 
procedimentos odontológicos realizados 
em altitudes extremas. 

Temos também uma matéria com o 
fotógrafo Sandro Costa que fala sobre 
equipamentos fotográficos e no que 

investir para começar a documentar os 
trabalhos realizados no consultório. 

Boa leitura.
Um grande abraço e até a próxima!!!

HÁ MUITAS FORMAS DA GENTE 
ESCOLHER VIVER A VIDA: 
ASSISTI-LA PASSAR OU FAZER 
COM QUE ELA SE MOVIMENTE
ULTIMAMENTE TENHO TIDO A SORTE DE ENCONTRAR PESSOAS QUE PROTAGONIZAM 
AÇÕES QUE NOS ARRANCAM ADMIRAÇÃO E RESPEITO

›PALAVRA DA EDITORA
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›FIQUE POR DENTRO

OS PREPARATIVOS PARA A SÉTIMA EDIÇÃO DO CONGRESSO ODONTOLÓGICO DE 
SOROCABA, QUE OCORRERÁ EM JUNHO DE 2016, ESTÃO A TODO VAPOR

ASSESSORIA DE IMPRENSA
Luciene Gazeta – Jornalista e Relações Públicas
Email: Luciene@matrizdacomunicacao.com.br
Fone: (15) 9-9112.0989 | (15) 3411.9669

M
ensalmente, estão sen-
do realizadas reuniões 
na sede da APCD, que 
definem estratégias e 
alinham objetivos da 

próxima edição, a fim de obter um 
evento de excelência.

A novidade mais recente que o pre-
sidente do congresso ressalta são alguns 
nomes importantes no cenário da odon-
tologia, nacionalmente, e que já estão 
confirmados oficialmente para proferir 
palestras no 7º COS. “Entre estes nomes, 
poderemos contar com Carlos France, 
Mário de Góes, Carlos Araújo e Oswaldo 
Scopin!”, adianta Dr. Américo Firanelli, 
presidente do 7º COS. “Estamos entu-
siasmados com as novidades positivas 

que estão acontecendo e podemos 
adiantar que este congresso será uma 
oportunidade ímpar de aperfeiçoamento 
e evolução profissional para todos os 
participantes”, ele complementa. 

Também já estão disponíveis as co-
tas de patrocínio para o evento, bem 
como a planta oficial para a escolha 
de estandes. Ambas as participações 
(patrocínio e estandes) podem ser veri-
ficadas em condições especiais, devido 
à antecedência positiva do congresso. 
Acompanhem o site da APCD Sorocaba 
para ficar por dentro das novidades 
deste aguardado evento. 

Mais informações e parcerias entre em 
contato com congresso@apcdsorocaba.
com.br. Falar com a Sra. Marlene Ribeiro. ◘

7º COS já teM os
palestrantes confirMados

PrOjetO Guri fará 
abertura do coquetel
DIA 28 DE OUTUBRO,  AS 19H, NO ANFITEATRO DA APCD SOROCABA, 
ACONTECE UMA APRESENTAÇÃO DO MUSICAL DO PROJETO GURI NA ABERTURA 
DO COQUETEL DE LANÇAMENTO OFICIAL DO 7º COS

o 
Projeto Guri – programa de 
educação musical criado em 
1995 pela Secretaria de Cultura 
do Estado de São Paulo - ofere-

ce cursos de canto coral, luteria, instrumen-
tos de cordas dedilhadas, cordas friccionadas, 
sopro, teclados, percussão e iniciação mu-
sical, a crianças e adolescentes entre 6 e 18 
anos, sendo classificado como um projeto 
de Organizacão Social de Cultura. 

Em apoio a importância do projeto socio-
cultural, a APCD Sorocaba, que também é 

uma organização sem fins lucrativos, receberá 
cerca de 35 adolescentes do Projeto Guri no 
Anfiteatro da entidade, dia 28 de outubro 
a partir das 19h para uma apresentação 
musical que marcará a abertura oficial do 7º 
Congresso Odontológico de Sorocaba. Esta 
apresentação será gratuita e aberta ao público. 
“Será uma imensa alegria e honra contar com 
a apresentação do projeto Guri para tornar 
especial a noite do Coquetel, que marca a 
abertura oficial do 7º Congresso Odonto-
lógico de Sorocaba”, ressalta Dr. Américo 

Fioranelli Vieira, presidente do 7º COS. 
Para assistir à apresentação, basta 

comparecer à sede da APCD Sorocaba na 
noite de 28 de outubro, até as 18h30, pois 
as vagas do anfiteatro são limitadas a um 
público de 115 pessoas. Mais informa-
ções: congresso@apcdsorocaba.com.br. ◘

conselho elabora e 
encaMinha nOta téCniCa sobre 
toxina botulínica ao cfo

O 
CROSP, através da Comissão de 
Materiais e Novas Tecnologias 
na Odontologia, concluiu uma 
nota técnica sobre “Toxina Bo-

tulínica – Ácido Hialurônico e demais bio-
materiais preenchedores”. O resultado trata 
de diversos aspectos do uso deste produto, 
seja no avanço dentro da Odontologia ou 
em outras áreas da saúde.

Concluído, o estudo foi encaminhado 
para análise do Conselho Federal de Odon-
tologia (CFO), a fim de obter a normatização 

da matéria em todo território nacional. 
“Cumpre destacar que vários ângulos foram 
objeto do material apresentado. Constam 
pelo menos três itens abordados, a saber: 
1. Da competência do cirurgião-dentista 
e suas áreas de atuação; 2 Dos usos e da 
Qualificação dos formadores; 3 Do conteú-
do programático e da carga horária”, diz o 
documento.

O ofício também ressalta que “Ainda 
que em análise preliminar e de caráter 
formal, o interesse público primário está 

contemplado, inclusive porque a utilização 
dessas substâncias vem ganhando terreno 
no segmento da saúde e, sobretudo, na 
área estética”.

Para o CROSP, o trabalho realizado pela 
Comissão colabora com uma necessidade 
na regulamentação do uso do material. O 
conselho regional ainda salienta que essa 
normatização é de suma importância para a 
prática odontológica e também para a segu-
rança da população submetida ao produto 
em tratamentos de saúde. ◘

›INFORMATIVO
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CAPA

› Andréa Lucchesi

UM DOS MAIORES 

PROBLEMAS É 

QUANDO O SEU 

PRÓPRIO PULSO 

ESTÁ A 130 DEVIDO À 

BAIXA OXIGENAÇÃO 

OU TAMBÉM MEXER 

EM INSTRUMENTOS 

METÁLICOS 

QUANDO FAZEM 

-30ºC LÁ FORA O 
montanhista de trinta e qua-
tro anos de idade esta em 
plena ascensão profi ssional. 
Foi escolhido o aventu-
reiro do ano em 2013 e 
considerado um dos mais 

experientes alpinistas do mundo. Nascido na 
Argentina e criado no Brasil, Maximo Kausch 
é atleta, escalador e guia de expedições para a 
empresa americana SummitClimb.com e da 
brasileira gentedemontanha.com. 

Iniciou a carreira aos quinze anos de 
idade e tornou-se recordista mundial ao 
conquistar setenta montanhas com mais de 
6.000m de altitude.

Guia profi ssional de montanha nos An-
des e Himalaia e dono de um curriculum 
extenso, Maximo escreveu diversos artigos 
que relacionam altitude com saúde, entre 
eles: fi siologia, drogas, problemas oculares, 
odontologia e espectro bacteriano. 

Conheça agora o que o alpinista tem a 
contar de uma odontologia pouco vista pela 
maioria dos cirurgiões-dentistas.

APCD SOROCABA Fale-nos um pouco 
do seu trabalho como guia e também 
da sua experiência como socorrista de 
áreas remotas. Máximo Kausch – Sou 
guia de montanhas e alpinista profi ssional. 
Quando não estou guiando nos Andes ou 
Himalaia, estou escalando montanhas às 
dezenas para concluir algum projeto pessoal 
mirabolante. Passo pelo menos nove meses 
do ano em grandes altitudes.

Durante as expedições acontece de tudo 
e precisamos ser totalmente autossufi cientes 
mesmo com emergências médicas ou odon-

maXimO KaUsCH, 
É PRECISO TER CRIATIVIDADE PARA 
REALIZAR PROCEDIMENTOS 
MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS ONDE 
AS CONDIÇÕES SÃO EXTREMAS
TREINADO EM PRIMEIROS 
SOCORROS EM ÁREAS 
REMOTAS (WRF), O ALPINISTA 
POSSUI EXPERIÊNCIA EM 
MEDICINA DA MONTANHA 
E JÁ REALIZOU DIVERSOS 
PROCEDIMENTOS CLÍNICOS 
EM GRANDES ALTITUDES

tológicas. Temos muitos acidentes e doenças 
causadas pela altitude extrema. Acabo por 
fazer muitas coisas que não tem nos livros.

Que tipo de problemas odontológicos 
você já encontrou nas expedições e 
quais os procedimentos realizados? 
Encontramos de tudo, mas os principais 
problemas são relacionados às infecções 
e diferenças de pressão. Vários clientes já 
apresentaram problemas como barotraumas 
e abcessos que precisei drenar. Já outros, 
com infecção de canal, infecções no periá-
pice e diversos tipos de fraturas dentárias.

Quanto aos procedimentos, bom, para 
as infecções não tem muito o que fazer e na 
maioria dos casos precisei extrair o dente. 
Já fi z de primeiro e de segundo molar só...
sorte que não tive nenhum terceiro! 

Meu primeiro molar foi um tanto tene-
broso pois eu não tinha nenhum instru-
mental para remoção. Usei um alicate para 
arame, um canivete e whisky. Agora os 
últimos foram bem mais tranquilos pois já 
tenho o instrumental pelo menos o básico. 

Meu problema é que como não conheço 
muito bem sobre anatomia de boca, sou 
um tanto conservador na hora de injetar 
lidocaína. Não quero acertar um tronco 
nervoso então uso drogas como tramador 
para dar um barato no paciente e fazer meu 
trabalho sem que ele sinta muita dor.

Só tive que drenar um único caso de 
abcesso. Usei bisturi e um pedaço de gaze 
que suturei e deixei no paciente por três dias 
até diminuir um pouco o edema.

Claro, todos os casos de infecção eu tratei 
com antibiótico de amplo e médio espectro.

Existe uma explicação para que esses 
problemas se agravem ou simplesmen-
te apareçam acometendo escaladores 
nas altas montanhas? Sim, claro. Por um 
lado temos as infecções que são agravadas 
pela permanência num ambiente com 
baixo nível de oxigênio. Isso estimula a 
reprodução de cepas bacterianas anaeró-
bicas, que geralmente estão em regiões 
mais profundas da boca mas quase nunca 
causam problemas devido ao baixo núme-
ro. Ao diminuir a quantidade de oxigênio 
estas prevalecem sobre as aeróbicas e se 
reproduzem, causando assim infecções de 
canal e abcessos. Tem também bactérias 
anaeróbicas facultativas que se transfor-
mam ao detectar o baixo nível de oxigênio e 

isso traz várias infecções de gram-negativas.
Por outro lado temos os barotraumas causa-

dos por diferença de pressão entre qualquer bo-
lha ou bolsa de ar na boca do paciente e o meio 
externo. Isso acontece quando um dentista não 
polimeriza bem uma resina ou deixa bolhas 
próximas à dentina ou mesmo do canal quando 
estão fazendo uma restauração profunda. 

A aclimatação não amenizaria esse 
quadro? Infelizmente não. A aclimatação 
não infl uencia na possiblidade de aparecer 
um barotrauma a não ser que a bolha de ar 
tenha algum tipo de dreno através de poros, 
se bem que neste caso o paciente já tem ou 
está tendo algum nível de infecção. 

No caso das infecções a aclimatação 
piora o quadro por se tratar de um processo 
demorado. O tempo é um dos principais con-
tribuintes para a reprodução de anaeróbicas.

Mesmo não sendo prioridade, por que 
é tão difícil para um escalador em uma 
altitude elevada fazer a higiene bucal 
e quais fatores limitam essa ação? Em 
ambientes onde a temperatura varia de 30 
graus positivos para 40 graus negativos em 
questão de horas, a escovação acaba se tor-
nando sua prioridade número 108! 

Fora isso, logisticamente é um tanto 
difícil derreter neve para fazer água. Para 
produzir um litro do precioso líquido che-
gamos a ter uma hora de trabalho senão 
mais! Portanto, muitas vezes, não escovar 
os dentes é a escolha lógica pois preferimos 
beber a água em vez de desperdiça-la.

Quando estamos indo para acampamentos 
de grandes altitudes ou para atacar um 

MAXIMO KAUSH

Tibet- 
campo 
avançado 
chinês na 
base do 
Monte 
Cho Oyu..
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CAPA

cume, somos extremamente conservadores ao 
tratar-se de peso. Normalmente o que fazemos 
é pegar um objeto na mão, olhamos para ele e 
nos perguntamos “vou morrer se eu não tiver 
isso? Não... então não levo!” Nem preciso falar 
que escova de dente e pasta acabam ficando na 
base da montanha na grande maioria das vezes.

Qual a influência da quantidade de oxigê-
nio nas infecções? Toda! O O2 é determinante 
para o aumento ou diminuição nas cepas de 
anaeróbicas ou aeróbicas. Isso muitas vezes pode 
causar infecções bem diferentes do que podemos 
ouvir falar quando estamos a tranquilos 800 
metros de altitude como a cidade de São Paulo.

No Himalaia você conversou com um o 
dentista alemão, o Dr. Sefranek que fazia 
parte da expedição. O que ele disse a 
respeito da ineficácia de antibióticos no 
controle de infecções acima do nível do 
mar? O Dr. Sefranek me abriu os olhos quanto 
ao espectro bacteriano. Eu vinha notando, já fa-
zia um tempo, que a amoxicilina simplesmente 
não resolvia mais. O que ele me ensinou foi que 

devemos ampliar o espectro dos antibióticos 
para pegar várias gram-negativas anaeróbicas. 
Então o que fazemos muitas vezes é combinar 
por exemplo, amoxicilina e metronidazol.

Conte-nos das experiências que viveu nas 
suas expedições e como uma odontologia 
pouco vista “aqui em baixo” torna-se ex-
trema diante da exaustão física e da capa-
cidade cognitiva afetada pelo ar rarefeito 
das altas montanhas. O diagnóstico é tudo 
nesses ambientes. Não temos raio-x, não temos 
um apex locator e muito menos uma autoclave. 
Há que ser um tanto criativo para trabalhar 
nessas condições. Um dos maiores problemas 
é quando o seu próprio pulso está a 130 devi-
do à baixa oxigenação ou também mexer em 
instrumentos metálicos quando fazem -30ºC lá 
fora. Como não temos ambientes controlados 
fica muito difícil trabalhar com tranquilidade na 
boca de alguém especialmente porque não há 
meios de fazer um diagnóstico preciso.

Tudo depende muito da confiança que o 
paciente tem em você e da confiança que você 
transmite. Muitas vezes uma dor de dente signi-

Maximo Kausch
GentedeMontanha.com
facebook.com/gentedemontanha

Premiações 
 RecoRde Mundial 

Recentemente Maximo se tornou o 
recordista mundial de montanhas 
de altitude ao conquistar o cume de 
70 montanhas com mais de 6000 
metros de altitude nos Andes.

 Mosquetão 

de ouRo 2015

Pedro Hauck e Maximo Kausch, que 
moram em Curitiba PR, levaram o 
prêmio por terem finalizado em 2014 
a escalada de todas as montanhas 
acima de 6 mil metros na Bolívia.

 aventuReiRo 

do ano eM 2013

Maximo recebeu o prêmio de 
aventureiro do ano em 2013 pela 
revista Go Outside pelo seu inusi-
tado projeto de escalada a todas as 
montanhas com mais de 6000m.

 destaque 

do ano de 2013

A conceituada revista Blog de 
Escalada elegeu Maximo Kausch 
como destaque de 2013 devido 
à quantidade de escaladas que o 
alpinista realizou em 2013.

 PRojeto de 

destaque eM 2014

A Mount Everest Foundation esco-
lheu o projeto de Maximo Kausch 
e financiou a etapa de exploração 
de montanhas virgens com mais 
de 5000 metros de altitude.

fica o fim de uma expedição e o paciente sabe 
disso. Para chegar a ter que arrancar um molar 
com um alicate pensamos em dezenas de coisas 
antes e se realmente esse é o último recurso. 
O paciente estava entre escolher 14 horas 
de trilha, 36 horas de estrada e abandonar a 
expedição ou deixar que eu fizesse a extração.

Hoje em dia tenho dois tipos de cimentos, 
tenho carpule com tubetes de lidocaína, tenho 
até uma lima #25 para canais! No entanto o 
que recomendo mesmo aos meus clientes é dar 
trabalho à vocês dentistas de verdade e fazer 
uma boa revisão antes de ir numa expedição. ◘

Dr Sefranek tratando Jurg Merz a 5200mBolivia – Villa Sajama 4.550metros.

Patrocinadores
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›ARTIGO | Caproni

Fonte: www.grupocaproni.com

COMO CONQUISTAR NOVOS CLIENTES PARA O SEU CONSULTÓRIO 
OU PARA A SUA CLÍNICA ATRAVÉS DO EFEITO UAU!

O efeitO 

UaU!E
feito Uau! significa 
surpreender o clien-
te de forma positiva, 
superando as suas ex-
pectativas. Como fazer 
isso num consultório 
ou numa clínica? Este 

tem sido o desafio dos profissionais da 
saúde: agregar valor encantando o cliente, 
fazendo com que ele volte, traga os amigos 
e os conhecidos, através de um poderoso 
boca a boca positivo.

Um bom serviço clínico é o esperado 
pelo cliente.  Quero dizer que, se o cliente 
vai a um médico ou a um dentista, ele 
espera que o serviço seja tecnicamente 
impecável e bem realizado. Quando o 
profissional é bom clinicamente, ele sim-

plesmente adquiriu o direito de entrar em 
campo. Como sabemos, entrar em campo 
é necessário mas não é suficiente para se 
vencer o jogo. Para vencer o jogo temos que 
superar as expectativas do cliente, geran-
do o Efeito Uau! Isso somente acontecerá 
no Ambiente amigo. O que é o Ambiente 
amigo num consultório ou numa clínica?

Para a boa gestão de um consultório ou 
de uma clínica, temos que considerar cinco 
variáveis: Produto, Pessoas, Ponto, Preço e 
Promoção. Produto tem a ver com as ques-
tões técnicas e clínicas que aprendemos na 
faculdade, nos cursos de especialização e de 
extensão. Ser tecnicamente bom é obrigação 
de todos os  profissionais da saúde, sendo 
o mínimo esperado pelo cliente. Este é o  
commodity, isto é, o comum, o indiferen-

ciado, aquilo que todos oferecem, sem valor 
agregado. O commodity é o ponto de partida; 
é necessário, mas não é suficiente.  Pessoas 
mais Ponto constituem o Ambiente Amigo, a 
principal fonte geradora de valor na percep-
ção dos clientes, com o qual podemos superar 
as suas expectativas, criando o Efeito Uau!

Quando um profissional da saúde se 
atrasa no atendimento, ele desagrega valor 
ao commodity, fazendo com que o cliente 
ache caros os preços praticados por ele. 
Esse profissional está aquém do necessário. 
Se ele atende rigorosamente no horário 
agendado, apenas cumpriu a promessa que  
foi feita ao cliente. No entanto, se tempo 
é importante para o cliente, o profissional 
vai gerar o Efeito Uau! iniciando o seu 
atendimento 5 minutos mais cedo.  Ser 
antipático e desatencioso desagrega valor. 
Não ser simpático nem antipático é o míni-
mo esperado. Ser simpático e atencioso, de 
forma natural e espontânea, agrega valor, 
gerando o Efeito Uau!

Uma equipe treinada em excelência no 
atendimento ao cliente, num ambiente hu-
manizado e acolhedor, é uma fonte de mo-
mentos únicos e especiais para os clientes, 
de uma sequência inesgotável de momentos 
mágicos, isto é, Efeito Uau!.

Existem inúmeras formas de agregar va-
lor na percepção do cliente, gerando o Efeito 
Uau!. Para isso temos que ser criativos e 
dominar os princípios científicos da gestão. 
O Efeito Uau! torna os preços irrelevantes 
para os clientes. Isso aumenta o seu lucro, 
melhorando a sua qualidade de vida e o seu 
prestígio social.

Quando o cliente fala bem de você, de 
forma espontânea, indicando o seu consultório 
ou a sua clínica para os seus amigos e conheci-
dos, ele está promovendo você na sociedade.  
Observe o ciclo virtuoso do Efeito Uau!: o 
cliente fala bem de você; o seu consultório ou 
a sua clínica passa a ter mais clientes; seu lucro 
e a sua qualidade de vida aumentam de forma 
exponencial. Seu prestígio social cresce, o que 
traz mais e novos clientes para você.  O Efeito 
Uau! gera prosperidade para você e felicidade 
para os seus clientes.

Você deve estar se perguntando quanto 
custa gerar o Efeito Uau! em seu consultório 
ou em sua clínica? Muito pouco ou nada! 
Em princípio, trata-se apenas de uma nova 
postura mental com foco no cliente. ◘

Uma EqUipE 
trEinada Em 
ExcElência no 
atEndimEnto 
ao cliEntE, 
nUm ambiEntE 
hUmanizado 
E acolhEdor, é 
Uma fontE dE 
momEntos únicos

ROBERTO CAPRONI 
É PRESIDENTE DO GRUPO CAPRONI, MBA COMPACTO 
DE GESTÃO E MERCADO PARA PROFISSIONAIS DA 
SAÚDE, HÁ MAIS DE DUAS DÉCADAS NO MERCADO
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›ARTIGO | Sérgio Tsumura

› Dr. Sérgio Shigueyuki Tsumura

MINI PLACAS SOLUÇÃO PARA CASOS DE ALTA COMPLEXIDADE

O
s dispositivos de 
ancoragem orto-
dôntica tem como 
função promover 
forças para estimu-
lar o osso alveolar 
e as fibras perio-

dontais, fazendo com que haja uma 
remodelação óssea e consequentemente 

movimentação ortodôntica.
O mais conhecido método de 
ancoragem, são os mini para-

fusos ortodônticos, porem 
não tão efetivos devido 

ao alto índice de insu-
cessos clínicos. Eles 
são utilizados como 
ancoragens direta e 
indireta e outros pe-
quenos movimentos.

As mini placas 
apesar de pouco 
conhecidas entre 
os profissionais 
são infi nitamen-
te mais efi ciente 
método de an-
coragem esque-

lética. Possibilita 
o ortodontista a 
promover remode-

lação óssea e movi-
mentação ortodônti-

ca nos sentidos vesti-
bulo-lingual, mésio-distal 

e ao longo eixo (intrusão, 
extrusão e giroversão), ime-

diatamente após a instalação, supor-
tando forças ortopédicas e ortodônticas 
nesses três planos.

A fi xação das mini placas podem ser 
feitas nas bases ósseas maxilares e mandi-
bulares, respeitando as áreas anatômicas 
importantes como os forames mentual e 
infra orbital. As mini placas são adapta-
das  de acordo com a anatomia óssea do 
local da instalação e o ponto de eleição 
depende da mecânica empregada pelo 
ortodontista, por isso à necessidade da 
integração entre o cirurgião e o orto-
dontista para o correto posicionamento.

Na literatura existem varias indicações 
para o uso das mini placas em  tratamen-
tos ortodônticos, vamos citar algumas:

 Tratamento de pacientes biprotusos 
sem extrações;

 Preparo ortodôntico para cirurgias or-
tognáticas de Classe II e III sem extrações;

 Correção de linha média dentaria 
desviada;

 Abertura de espaços protéticos;
 Retratamento de casos complexos;
 Correção de planos oclusais inclinados;
 Tratamento de pacientes com múlti-

plas perdas dentarias;
 Distalização de molares;
 Tracionamento de dentes impactados;
 Intrusão de um único elemento ou 

até o hemi arco.

As vantagens do tratamento com as 
mini placas é a diminuição do tempo de 
tratamento, não necessita de colaboração 
do paciente, baixo índice de perda, fácil 

DISPOSITIVO 

DE ANCORAGEM 
ORTODÔNTICA

adaptação do paciente e nos facilita 
nos tratamentos em que necessita-
mos de uma ancoragem esquelética. 

Apesar dos sucesso das mini placas, 
não devemos usar esse dispositivo 
aleatoriamente, por isso o diagnóstico 
das más oclusões necessitam de uma 
criteriosa análise através documen-
tações ortodônticas bem elaboradas, 
podendo até realizar tomografi as com 
sistema de análise como o protocolo 
SEG. Desta forma poderemos fazer 

um planejamento ortodôntico com 
precisão e conseqüentemente um 
tratamento  efi ciente e rápido.

Na ortodontia moderna precisa-
mos sair do tradicional e quebrar 
alguns paradigmas, integrando as 
especialidades odontológicas como 
implantodontia, a periodontia, a 
cirurgia, a radiologia dentre outras,  
somente assim iremos conseguir 
realizar tratamentos bem sucedidos 
em casos de alta complexidade. ◘
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ARTIGO | narcolepsia

Andréa Lucchesi
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É UM DISTÚRBIO CRÔNICO DO SONO, DE CAUSA DESCONHECIDA, CARACTERIZADO 
POR UM TORPOR INTENSO DURANTE O DIA E ATAQUES SÚBITOS DE SONO

narcolepsia

a
s pessoas afetadas pela 
Narcolepsia sentem uma 
difi culdade enorme para 
permanecerem acordadas 
por longos períodos du-
rante, a despeito de onde 

ou do que estejam fazendo.
É comum a Narcolepsia ser confundida 

com depressão, epilepsia, desmaios ou sim-
ples falta de sono. Contudo, esta doença é 
um distúrbio crônico e que não desaparece 
completamente.

Apesar de não existir uma cura, vários 
medicamentos e mudanças nos hábitos de 
vida são capazes de reduzir os sintomas.

o Que sente a pessoa afetada?
Em geral, os sinais e sintomas da Narcolepsia 
surgem entre os 10 e 25 anos de idade, sen-
do rara após os 40 anos. A narcolepsia é um 
distúrbio crônico, o que signifi ca que seus 
sintomas podem variar em intensidade, mas 
difi cilmente desaparecerão por completo.

as principais 
manifestações da 
narcolepsia incluem:

 sono excessivo durante o 
dia: a sensação de cansaço, o baixo nível de 
atenção e a necessidade de dormir durante o dia 

são intensas, quase incontroláveis. As pessoas 
que sofrem de narcolepsia podem pegar no 
sono subitamente, sem qualquer aviso, em 
qualquer lugar e a qualquer momento. Por 
exemplo: a pessoa pode “desligar” de repente 
no trabalho ou enquanto está conversando com 
amigos, dormindo então por alguns minutos ou 
até meia hora. Ao acordar, ela se sente bem e 
revigorada, mas então cai no sono novamente.

 perda sÚbita do tÔnus mus-
cular: esta alteração, conhecida como 

cataplexia, afeta 70% das pessoas com 
narcolepsia e pode causar várias alterações, 
desde difi culdades na fala até uma fraque-
za completa, durando de alguns poucos 
segundos até vários minutos. A cataplexia 
é incontrolável e, frequentemente, desenca-
deada por emoções intensas (p.ex.: alegria, 
excitação, medo, surpresa ou raiva). Algu-
mas pessoas com narcolepsia experimentam 
apenas um ou dois episódios de cataplexia 
por ano, mas outras podem sofrer vários 
episódios em um único dia.

 paralisia do sono: pessoas com 
narcolepsia frequentemente experimentam 
uma incapacidade de se mover ou falar en-
quanto estão pegando no sono ou acordando. 
Estes episódios costumam ser breves, com 
poucos segundos ou minutos de duração, 
mas podem ser extremamente assustadores.

 alucinações: podem ocorrer 
quando a pessoa que sofre de narcolepsia cai 
subitamente em um sono REM (fase do sono 
em que ocorrem os sonhos). A rápida alter-
nância entre realidade e sono REM pode 

›ARTIGO | narcolepsia
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ARTIGO | narcolepsia

gerar confusões, dificultando a diferenciação 
entre um e outro, causando alucinações.

Quais as possíveis 
complicações?
A narcolepsia pode resultar em vários pro-
blemas graves, tanto na esfera profissional 
quanto pessoal. Algumas pessoas afetadas 
são rotuladas como sendo preguiçosas ou 
mal-educadas. O rendimento escolar ou no 
trabalho tende a cair, e a sonolência exces-
siva pode afetar o apetite sexual – algumas 
pessoas com narcolepsia podem cair no 
sono durante o ato sexual.

Os ataques de sono também aumentam 
consideravelmente o risco de acidentes 
domésticos e automobilísticos.

Que exames 
devem ser feitos?
A história dos seus sintomas permite ao 
médico suspeitar do diagnóstico, mas se-
rão necessários alguns testes para avaliar a 
presença do distúrbio. O principal deles é 
a Polissonografia.

Para realizar uma polissonografia, a pessoa 
passa a noite em um laboratório que lembra 
bastante um quarto de hotel. A diferença está 
no uso de sensores que monitoram vários 
parâmetros do sono durante noite inteira.

existe tratamento?
A narcolepsia não pode ser curada, mas 
existem várias medidas capazes de aliviar 
a repercussão dos sintomas, tais como 
remédios estimulantes (p.ex.: modafinil, 
metilfenidato), antidepressivos (ajudam a 
aliviar a cataplexia, as alucinações e a paralisia 
do sono) e Oxibato de Sódio (um remédio 
específico para melhorar o sono noturno em 
pessoas que sofrem de narcolepsia).

É importante evitar remédios que podem 
causar sonolência, como alguns antialérgicos 
e antigripais.

finalmente, algumas 
alterações nos hábitos 
de vida são valiosas para 
controlar a narcolepsia:

 Mantenha um horário fixo para dormir 
e acordar, inclusive nos finais de semana.

 Reserve algum tempo para tirar pequenos 
cochilos estratégicos ao longo do dia.

 Evite cigarro e bebidas alcoólicas. Estas 
substâncias podem piorar as manifestações 
da doença.

 Pratique regularmente alguma forma de 
atividade física. ◘

PERTO DE TÓQUIO VIVIA UM GRANDE SAMURAI IDOSO QUE AGORA SE DEDICAVA A 
ENSINAR O ZEN AOS JOVENS. APESAR DE SUA IDADE, CORRIA A LENDA DE QUE AINDA ERA 
CAPAZ DE DERROTAR QUALQUER ADVERSÁRIO...

De Quem é 
o presente?
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Autor: desconhecido

C erta tarde, um guerreiro 
conhecido por sua total falta 
de escrúpulos apareceu por 
ali. Era famoso por utilizar a 

técnica da provocação: esperava que seu 
adversário fizesse o primeiro movimento 
e, dotado de uma inteligência privilegia-
da para reparar os erros cometidos, con-
tra-atacava com velocidade fulminante. 

O jovem e impaciente guerreiro 
jamais havia perdido uma luta.  Conhe-
cendo a reputação do samurai, estava ali 
para derrotá-lo e aumentar sua fama. 
Todos os estudantes se manifestaram 
contra a ideia, mas o velho aceitou o 

desafio. Foram todos para a praça da 
cidade, e o jovem começou a insultar o 
velho mestre. Chutou algumas pedras 
em sua direção, cuspiu em seu rosto, 
gritou todos os insultos conhecidos, 
ofendendo inclusive seus ancestrais.  
Durante horas fez tudo para provocá-lo, 
mas o velho permaneceu impassível.  
No final da tarde, sentindo-se já exausto 
e humilhado, o impetuoso guerreiro 
retirou-se. Desapontados pelo fato de 
que o mestre aceitar tantos insultos e 
provocações, os alunos perguntaram: 

- Como o senhor pode suportar tanta 
indignidade? Por que não usou sua es-

pada, mesmo sabendo que podia perder 
a luta, ao invés de mostrar-se covarde 
diante de todos nós? 

- Se alguém chega até você com um 
presente, e você não o aceita, a quem 
pertence o presente?

- A quem tentou entregá-lo - respon-
deu um dos discípulos. 

- O mesmo vale para a inveja, a raiva, 
e os insultos - disse o mestre - Quando 
não são aceitos, continuam pertencendo 
a quem os carregava consigo. A sua paz 
interior, depende exclusivamente de 
você. As pessoas não podem lhe tirar a 
calma, só se você permitir... ◘

›REFLEXÃO



›

20  Revista APCD Regional de Sorocaba Revista APCD Regional de Sorocaba  21

FOTOGRAFIA

Andréa Lucchesi
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O FOTÓGRAFO SANDRO COSTA QUE ACABA DE EDITAR IMAGENS DE UM LIVRO DE 
ODONTOLOGIA FALA SOBRE ESSE UNIVERSO QUE ENGLOBA CONHECIMENTO E ESTUDO 
PARA ALCANÇAR RESULTADOS POSITIVOS

a leNte É Que determiNa 
A quAlidAde ópticA do 
mAteriAl, a cÂmera apeNas 
captura a imagem

c omo começAr  A 
fotogrAfAr. 
Não existe uma regra geral e 
nem uma receita que sirva para 

todo mundo. O importante para começar a 
fotografar é preciso fazer uma analise pré-
via do trabalho para determinar o tipo de 
equipamento que vai ser comprado. Existem 
muitas coisas desnecessárias e que podem 
ser substituídas por outras mais simples.

Tive o exemplo de um dentista que 
comprou um acessório, uma borracha da 
cor cinza em formato de colher para “bater 
branco”, acertar “white balance”, “corrigir o 
balanço” de branco da foto. Essa borracha 

foi comprada numa viagem internacional, na 
Suíça e ele disse que pagou mais de mil reais. 

Eu tenho a mesma coisa, só não é em 
formato de colher para fazer a fotografi a 
e paguei 40,00 reais. Então existem coisas 
que têm a mesma fi nalidade.  Entender para 
que serve e adequar a compra é um dos 
primeiros passos. 

orientAçÕes pArA não 
gAstAr com equipAmentos 
desnecessários. 
Trabalhei com alguns dentistas que pos-
suíam uma variedade de equipamentos, 
mas nenhum especifi co. Num apanhado 

geral poderiam ter feito as mesmas fotos 
gastando pouco. Portanto, na hora de com-
prar uma câmera ter uma consultoria antes 
ajuda muito. 

É bom lembrar que, generalizando, as 
câmeras são todas iguais. Para uma imagem 
legal precisamos de uma lente de qualidade 
e uma iluminação bem feita. 

Diria também que para criar um bom 
equipamento é necessário analisar a espe-
cialidade do dentista.

Por mais bonito que seja o seu trabalho, mas 
se for mal iluminado, ele não vai ter a aparência 
que você gostaria de mostrar e aos olhos do 
paciente pode ser uma coisa que não convença. 

O ideal é criar o hábito de documentar 
imagens com excelência, pois o profi ssional 
pode usar essas mesmas imagens feitas com 
equipamento adequado para uma publicida-
de em revista, para deixar em panfl etos na 
sala de espera... enfi m, pode ser útil. 

o que É preciso sAber 
sobre o equipAmento nA 
HorA dA comprA
A câmera de saída, dentro da linha refl ex já 
é o sufi ciente. O que manda na fotografi a é 
a lente. Numa câmera simples a lente que 
acompanha é básica, portanto a foto pode 
sair com pouca nitidez. Se você quer uma 
qualidade ótica é preciso gastar na lente e 
não na câmera. A lente é que determina 
a qualidade óptica do material, a câmera 
apenas captura a imagem.

Um kit básico (câmera, cartão de me-
mória, uma lente e um fl ash) é sufi ciente 
para arquivar o trabalho. Mas se quiser a 
imagem para publicidade é preciso inves-
tir um pouco mais ou buscar orientação 
de um profi ssional da área.

Não existe 
equipamento 
bom se você 
não souber 
usá-lo. Seja A 
ou B. Quanto 
mais informado 
você estiver 
mais consciente 
efetuará a sua 
compra
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FOTOGRAFIA

A iluminAção dentro 
do consultório e 
As interferênciAs pArA 
cApturAr imAgens 
intrAbucAis
Só falamos de fotografia com flash. Não 
adianta consultório iluminado, cadeira perto 
do sol, você precisa do flash sim é ele que vai 
dar a foto necessária. Primeiro porque ele é 
constante, se comparar uma sessão de fotos 
feitas com flash todas terão a mesma luz. 

Estando próximo do objeto a incidência 
de luz do flash é sempre maior que a ilumi-
nação ambiente que passa a ser descartada. 
Como fotografo eu digo... “amadores, flash 
sempre mesmo no sol”.

Por exemplo, uma foto na praia, para 
evitar desconforto e rugas de expressão viro 
a pessoa de costas para o sol, que determi-
nara o seu contorno, me escondo dele e tiro 
uma foto com flash. Você terá o ambiente 
bonito, a pessoa bonita e ainda por cima 
o sol. Nesse caso ele é usado como luz de 
preenchimento , no consultório via de regra 
sempre usar o flash.

distânciA focAl 
Existem lentes com zoom e panorâmica 
juntas, mas quando existe muita coisa num 
só lugar você não tem especificidade. O 
ideal é uma lente para cada coisa, ou seja, 
extra e intraoral.

A boca é um espaço confinado e precisa 
de uma luz que incida dentro dela. Existe um 
flash que é acoplado na lente e tem uma con-
figuração circular, chama-se “ring flash”. Toda 
a luz do flash entra na boca do paciente e é 

indicado para macrofotografia.  Mas 
não adianta ter um superflash e uma 
câmera ou lente de baixa qualidade, o 
resultado não será satisfatório. 

sobre fundo preto e 
A novidAde com o fundo 
brAnco nAs imAgens 
odontológicAs
A cultura geral da odontologia princi-
palmente na parte didática faz uso do 
fundo preto porque se criou a ideia 
que o dente sendo claro destacaria 
no fundo escuro.  

Há pouco tempo realizei um tra-
balho com um grupo de dentistas de 
Campinas-São Paulo. Propus um fun-
do branco nas imagens e expliquei que 
o trabalho iria parecer mais “limpo”. 

A dúvida desses profissionais era 
como a imagem sairia com textura 
e com nuances de cores. A verdade 
é que com a técnica eu mostrei que 
era possível. 

Eles compraram a minha ideia e 
refizeram o livro inteiro que já estava 
pronto e documentaram todas as 
etapas com fundo branco. Estamos 
hoje com doze mil fotos.

Eu acho que isso vai trazer um 
grande diferencial para eles no cam-
po da odontologia. 

Foi um desafio para mim, muita 
coisa eu nunca havia feito. Para ter 
um fundo branco não precisa ser 
um expert mas é indispensável um 
conhecimento técnico. ◘

por que 
fotogrAfAr cAsos 
odontológicos?

Não podemos plaNejar 
um caso ou executá-lo 
sem fotos
Não se trata de fotografar, simples-
mente, para ter fotos “iniciais ou fi-
nais”, mas sim porque as fotos servem 
como ferramenta do planejamento, 
da execução e da proservação. 

Quando um paciente solicita um 
orçamento temos que esclarecer que 
não basta um raio-x para estabelecer 
o que deve ser feito. Uma série de da-
dos devem ser coletados para compor 
um planejamento e seu orçamento, 
e a fotografia é, sem dúvida, um dos 
dados mais importantes.

podemos citar oNde 
as fotografias podem 
ser usadas:

 No planejamento, determinando, 
por exemplo, o alinhamento dos 
dentes.

 Para diagnóstico, pois torna a 
imagem maior facilitando identificar 
alterações ou programas que trans-
formam a imagem.

 Com ferramentas de programas 
de computador podemos simular 
tratamentos.

 Serve como comunicação entre 
dentista e técnico em prótese den-
tária.

 Como método de proservação do 
caso, facilitando a comparação ao 
longo dos anos.

 Comprovação em casos jurídicos.
Estes exemplos deixam clara a impor-
tância da fotografia no consultório 
odontológico, agora basta ser um 
bom modelo, pois a fotografia vai 
garantir um trabalho de excelência.

prof. dr. márcio bAttistellA

Fonte: http://www.batistellaodontologia.com.br/arquivos_inter-
nos/index.php?abrir=revista_clinica&acao=conteudo&id=6

curiosidAde
DE ACORDO COM O SANDRO COSTA O DENTISTA É O SEGUNDO 
MAIOR CONSUMIDOR DE IMAGENS DEPOIS DO FOTÓGRAFO. 

Andréa Lucchesi

ANFITEATRO CHEIO E DESTA 
VEZ O ASSUNTO NÃO FOI 
ODONTOLOGIA, MAS TINHA 
TUDO A VER COM SORRISOS

›EVENTOS

uem deu o ar da graça no 
palco da associação neste 
segundo semestre foram os 
jovens do stand up comedy 
coordenado pelo ator Erick-
son Davina. O grupo trouxe 

vivacidade e dinâmica ao espaço mantido pela 
APCD, que tem como característica equipa-
mentos e estrutura de primeira para oferecer ao 
público eventos de qualidade e com segurança.  

A aposta é que evento como esse seja o 
primeiro de muitos! 

A ideia que de início era só para associa-
dos, agora é de trazer novidades culturais, 
palestras motivacionais, atividades lúdicas 
e proporcionar para amigos e parceiros 
da associação mais uma opção de lazer e 
desenvolvimento. ◘

q

Erickson Davina

Rudge CamposFlavinho Alvarenga
Apcd 
sorocAbA 
Abre espAço 
pArA evento 
HumorÍstico
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REUNIÃO

Andréa Lucchesi
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PROFESSORES E COORDENADORES DO CURSO DE 
ESPECIALIZAÇÃO DA APCD SOROCABA TROCAM COMPONENTES 
DE IMPLANTES POR INGREDIENTES CULINÁRIOS

A
traídos pela mesma pai-
xão, a arte de cozinhar, 
os “master chefs” da im-
plantodontia promovem 
confraternizações com 
alunos. Cozinham e dis-

cutem casos clínicos num ambiente des-
contraído e onde a distância entre mestre e 
aprendiz deixa de existir.

De acordo com Edílson Valente, profes-
sor assistente do curso de especialização, o 

grupo se reúne há seis anos e deu sorte de 
ter uma equipe que gosta de gastronomia, 
como o caso do aluno Carlos, o Bachega.  
“Uma pessoa ímpar sempre animada e cheia 
de disposição. Ele compra os ingredientes, 
prepara o jantar e nos serve. Sem contar 
que está sempre sorrindo e nos faz sorrir”. 

 Outro importante motivo dessas reuniões 
manterem-se acesas há tantos anos está no 
Prof. Dr Ricardo Ciantelli: “Com grande 
conhecimento científico e cirúrgico, é uma 

pessoa maravilhosa e sempre pronta para 
passar seu conhecimento sem esconder nada. 
Tem uma alegria contagiante e pensa muito 
na integração do grupo”, destaca Edílson.

A APCD Sorocaba parabeniza profes-
sores, colaboradores e alunos do curso 
de implantodontia por essa iniciativa que 
promove a união da classe, o enriqueci-
mento profissional e a amizade dentro da 
nossa associação. 

Um grande exemplo a ser seguido. ◘

SEIS ANOS 
DE INTEGRAÇÃO

(da esq. à dir.) Gerson Noro, Elmo Sanches, João Gilberto, Minoru Yamamoto, 
Ricardo Ciantelli e Edilson Valente, equipe do curso de especialização

Maria Teresa B. Barbosa e Carlos Aguiari Jr., 
o Bachega, alunos da especialização de implante

Turma de implante reunida no salão da APCD Sorocaba

Andréa Lucchesi

PALESTRA NA APCD DE SOROCABA SOBRE O USO DE TOXINA 
BUTOLÍNICA NA ODONTOLOGIA ATRAI PÚBLICO JOVEM

tOxINA 
bOTulíNIcA

uem esteve presente 
acompanhou o minis-
trante Dr. Irineu Greg-
nanin Pedron, periodon-
tista, implantodontista 
e mestre em Ciências 
Odontológicas pela Uni-

versidade de São Paulo, dissertar sobre o 
assunto na última palestra realizada em 2015.

Focados no mercado de trabalho os no-
vos cirurgiões-dentistas puderam conhecer 

um pouco mais sobre as indicações da apli-
cação terapêutica da toxina botulínica den-
tro da odontologia. Entre elas estão: correção 
do sorriso gengival, bruxismo e briquismo. 
DTM - artrocentese, anquilose, luxação de 
ATM.  Hipertrofia massetérica e assimetrias 
faciais. Aplicações coadjuvantes em Cirurgia 
e Traumatologia Bucomaxilofacial - trismo, 
prevenção de cicatrizes e quelóides em cirur-
gias eletivas.  Implantodontia, redução das 
forças mastigatórias por contração muscular 

excessiva, distonia orofacial, dor orofacial, 
paralisia facial e sialorreia. 

O palestrante Irineu Gregnamin Pedron 
aproveitou também a oportunidade para 
divulgar o lançamento do seu livro - “Toxina 
Botulínica: Aplicações em Odontologia”, 
editado em 2015 pela Editora Ponto (Flo-
rianópolis, SC) e pelo Prof. Dr. Luiz Narciso 
Baratieri. Mais informações sobre a metodo-
logia do palestrante poderão ser obtidas no 
site: www.bottoxindent.com. ◘

Q

Palestra sobre o uso terapeutico da Toxina Botulinica na Odontologia. Ao centro (de branco) Dr. Irineu Gregnanin Pedron

›PALESTRA | toxína butolínica
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› COLUNA GOZZI› Roberto Gozzi, é repórter e colunista do Terceiro Tempo, apresentador do programa Falando Muito e colunista da Revista APCD Sorocaba

N o dia 24 de setembro de 
1995, o Grêmio visitou 
o Bragantino no estádio 
Marcelo Stéfani, atual Nabi 

Abi Chedid. O Massa Bruta venceu o 
time do técnico Felipão e do badalado 
atacante Jardel. O placar terminou em 
2 x 0 para os donos da casa.

Na manhã daquele domingo, Floriano 
Ferreira Gonçalves escolheu uma de 
suas camisas do Bragantino, vestiu, to-
mou um café da manhã reforçado e saiu 
de Campinas rumo a Bragança Paulista.
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APÓS SEU TIME VENCER O GRÊMIO DO TÉCNICO FELIPÃO

HÁ VINTE 
ANOS MORRIA 
FLORIANO

Em Bragança, Floriano dava autógra-
fos e tirava fotografi as a cada dez metros 
percorridos. No estádio, o ex-goleiro foi 
tratado como um verdadeiro ídolo.

Para muitos o ex-goleiro foi apenas mais 
um jogador que passou por times pequenos 
e nada mais. Mas para a torcida do Bragan-
tino não, pois ele é ídolo daquela cidade.

Goleiro rápido e com boa técnica, Flo-
riano logo chamou a atenção de vários clu-
bes. O atleta jogou em alguns times como: 
Guaratinguetá, Esporte Clube Taubaté, 
o poderoso São Paulo Futebol Clube e 
Bragantino. Após encerrar a carreira de 
jogador tornou-se treinador e comandou o 
Velo Clube, Catanduvense, Novorizontino 
e o próprio Massa Bruta, além de trabalhar 
como árbitro amador de futebol.

Floriano ficou feliz da vida com a 
vitória do Bragantino. Ao retornar para 
Campinas, o ex-jogador foi assassinado 
em frente a sua residência. O ex-atleta 
foi baleado por um desconhecido e não 
resistiu aos ferimentos.

Vinte anos após sua morte, Floriano 
é lembrado pelos torcedores do Massa 
Bruta, como é conhecido o Bragantino.

O crime não foi esclarecido até hoje. E 
provavelmente nunca será. ◘

 SHOW  EXPOSIÇÕES

Diálogo 
no escuro
Seu conceito é mostrar como 
é o mundo sem o sentido da 
visão. Os visitantes são con-
duzidos por guias defi cientes 
visuais através de salas total-
mente escuras e especialmente 
construídas, em que cheiro, 
som, vento, temperatura e tex-
tura apresentam as caracterís-
ticas de ambientes cotidianos 
como parques, ruas, mercea-
rias, cidades e cafés.

Durante e após a visitação, 
o público tem a oportunidade 
de fazer perguntas que nor-
malmente não tem a chance 
de fazer a uma pessoa com 
deficiência visual reduzindo 
as barreiras de ambos os lados 
e ajudando a compreensão 
mútua. 

TEMPORADA: 
22 DE AGOSTO A 20 DE FEVEREIRO 2016

UNIBES CULTURAL 
FACEBOOK.COM/UNIBESCULTURAL

RUA OSCAR FREIRE, 2500 - 
AO LADO DA ESTAÇÃO SUMARÉ 
DO METRÔ PINHEIROS - SÃO PAULO

Fonte: www.guiadasemana.com.br/
artes-e-teatro/noticia/exposicoes-

imperdiveis-em-sao-paulo-em-2015

 LEITURA

Creedence 
Clearwater 
Revisited
DATA: 6 DE NOVEMBRO DE 2015
HORÁRIO: 22:00 HS
LOCAL: HSBC BRASIL 
END: R. BRAGANÇA PAULISTA, 1281
SANTO AMARO, SÃO PAULO

Pearl Jam
DATA: 14 DE NOVEMBRO DE 2015
HORÁRIO: 20:30 h
LOCAL: ESTÁDIO DO MORUMBI 
END.: PRAÇA ROBERTO GOMES PEDROSA, Nº 1
MORUMBI, SÃO PAULO

Eu fi co loko
AUTOR: CHRISTIAN FIGUEIREDO DE CALDAS

Ele só precisou de uma câmera, 
muita criatividade e um pouco de 
coragem para criar um dos vlogs 
mais acessados do Youtube. “O Eu 
Fico Loko” é recordista absoluto 
de views e inscrições, com mais 
de um milhão e quinhentos mil 
assinantes. 

A menina que 
roubava livros 
Entre 1939 e 1943, Liesel Meminger encontrou a 
Morte três vezes. E saiu sufi cientemente viva das 
três ocasiões para que a própria, de tão impres-
sionada, decidisse nos contar sua história, em A 
Menina que Roubava Livros. Desde o início da 
vida de Liesel, na rua Himmel, numa área pobre 
de Molching, cidade desenxabida próxima a Mu-
nique, ela precisou achar formas de se convencer 
do sentido da sua existência. 

›CULTURA
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GASTRONOMIA
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  > INGREDIENTES

 3 ovos inteiros
 2 ½ xícara de chá de milho verde 

(aproximadamente 5 espigas)
 2 ½ xícara de chá de leite
 1 copo de fubá
 1 copo de óleo
 1 colher de sopa de margarina
 1 colher de sopa de maisena
 1 colher de sopa de fermento em pó

  > MODO DE FAZER

Bater tudo no liquidifi cador e 
levar para assar em forma de buraco 
de 0,30 cm untada.

  > OBSERVAÇÃO

Bater primeiro o milho, os ovos, o 
leite, o óleo e a margarina para que 
os grãos se dissolvam bem.

Juntar o restante dos ingredientes e 
continuar a bater. 

Assar em forno de 180º.

BOLO DE MILHO 
VERDE FRESCO DA 
D. DAYSE 
CIANTELLI

BOLO DE MILHO 
VERDE FRESCO DA 

CIANTELLI
A SEÇÃO DE GASTRONOMIA DA REVISTA APCD SOROCABA VISA OFERECER AOS LEITORES 
RECEITAS RÁPIDAS E PRATICAS QUE PODEM SER FEITAS NO DIA A DIA. NESSA EDIÇÃO TEMOS A 
DE DONA DAYSE CIANTELLI. A SUGESTÃO FOI DO FILHO, O PROFESSOR E IMPLANTODONTISTA 
DR. RICARDO CIANTELLI, QUE UM DIA DESSES FOI SURPREENDIDO PELA MÃE NO CONSULTÓRIO 
COM ESSA DELÍCIA CASEIRA. 

›

Revista APCD Regional de Sorocaba  29

TURISMO

CONHEÇA ALGUMAS DAS CIDADES MAIS PROCURADAS POR TURISTAS BRASILEIROS E 
ESTRANGEIROS QUE BUSCAM PAZ INTERIOR, AUTOCONHECIMENTO E ESPIRITUALIDADE

TURISMO EXOTÉRICO 
E MÍSTICO NO BRASIL

 CHAPADA DOS 
VEADEIROS – GO 
A CIDADE de Alto Paraíso de Goiás é a 
porta de entrada para o Parque Nacional da 
Chapada dos Veadeiros, onde se encontram 
várias cachoeiras, piscinas naturais, minas de 
cristais de quartzo, recantos e comunidades 
místicas, além de formações rochosas como o 
Vale da Lua. Os esotéricos creem que a cidade 
é o coração magnético do país e abriga his-
tórias fantásticas sobre a presença de discos 
voadores e seres extraterrestres na região. 

 AIURUOCA – MG
LOCALIZADA no  sul de Minas Gerais 
muitos comparam Aiuruoca com São Thomé 
das Letras de 20 ou 30 anos atrás: natureza 
intocada e energia forte emanando das mui-
tas rochas locais. Na comparação, Aiuruoca 
ganha em belezas naturais – tem muito mais 
cachoeiras, vales e montanhas – e perde em 
quantidade e densidade de lendas. A parte 
esotérica do lugar é defendida por uma co-
munidade Daime e por várias pousadas que 
promovem encontros de meditação, vivências 
e mentalizações. O ponto mais famoso entre 
os esotéricos em Aiuruoca é o Vale do Matutu. 

 SERRA DO 
RONCADOR – MT
A CIDADE é conhecida mundialmente 
como santuário místico e metafísico. É 
considerada por estudiosos e místicos como 
berço do Quinto Império, um período re-
gido por forças entéricas que num futuro 
próximo marcará uma nova era, onde os 
conceitos espirituais prevalecerão sobre os 
materiais. Os sinais de antigas civilizações 
estão por toda a parte. No coração da serra 
encontrará a misteriosa lagoa “O Portal”, que 
possui águas extremamente transparentes 
sem nenhum ser vivo dentro dela.
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COMPORTAMENTO

Mariane Santiago

os DEZ 
CoMPoRTAMENTos 
QUE ACELERAM 
SUA CARREIRA

H
oje o que mais se vê é gente correndo por aí se 
matando para fazer um MBA para alavancar a 
carreira e alcançar sucesso.

E outros tantos profissionais são descartados 
porque não tem titulos suficientes. 

Mas quando você pensa nos melhores profissio-
nais com quem já trabalhou, pensa nos títulos e certificados dessa pes-
soa ou em sua interação e comportamento no ambiente profissional? 

O empresário fundador do grupo Virgin, Richard Branson, disse 
que quando ele contrata, ele foca primeiro na personalidade do 
candidato e deixa por último as graduações e títulos. 

Às vezes é difícil reconhecer as melhores características de um 
bom profissional, porque são intangíveis por natureza. Mas percebe-
mos pela maneira como a pessoa interage com os colegas de trabalho 
e clientes ou pela sua resposta emocional para sucessos e desafios.

E são essas habilidades sociais que determinam se um profissional 
vai prosperar ou não no local de trabalho.

Recentemente tenho lido sobre habilidades comportamentais 
úteis no nosso dia a dia, e compilei as que mais ressoaram comigo 
(eram tantas que nem sabia por onde começar).

Como em qualquer verdadeira habilidade, a maestria das 
habilidades comportamentais (soft skills) vem com a prática ao 
longo do tempo. ◘

Mariane Santiago 
desenvolvimento de Novos Negócios na VLC Treinamentos 
(www.vitalize.com.br) para APCD Sorocaba

AQUI vão 
10 CoMpoRtAMEntoS 
QUE ACELERAM A SUA 
CARREIRA
1- Sorria! É interessante ver como nós automaticamente 
devolvemos o sorriso que alguém deu. Além do mais, você 
fica muito mais bonita(o)e com cara de bem-sucedido.

2- Faça perguntas. Mostre interesse genuíno na vida e 
nas experiências da outra pessoa. Outra coisa que você 
pode fazer é fazer deles o perito. “Me explica como 
funciona isso?”. Dá um boost no ego da pessoa.

3- Escute ativamente (ensinamos no nosso treinamento 
de vendas consultivas). A escuta ativa em quatro passos 
resumidos são: Escute (preste atenção, pare o que está 
fazendo). Interprete (faça perguntas para esclarecer, 
veja a linguagem corporal). Avalie (mas não se precipite 
numa opinião). Responda (dê algum tipo de feedback).

4- Permita o silêncio em suas conversas. Não fique re-
petindo explicações para tentar preencher cada instante 
de silêncio. Pausas são muito poderosas e te tornam 
mais persuasivo e confiante.

5- Sabe quando alguém está contando uma história e é 
interrompido no meio da história? Bem, peça para ela para 
continuar. “Ei, por favor continue sua história sobre o passeio de 
barco. A última coisa que você disse é que viu uma baleia e, daí, 
alguém te interrompeu. Quero  ouvir o resto.” Ninguém gosta 
quando suas histórias são interrompidas. Fazer isso  lhes dá a 
sensação de que são apreciados e ouvidos. Faz bem ouvir isso. 

6- Lembre-se do nome das pessoas. Você não gosta 
quando se lembram do teu nome? (Eu gosto!) A maioria 
das pessoas diz que são terríveis em lembrar nomes. Mas 
é uma habilidade que pode ser aprendida. Peça para a 
pessoa para repetir o nome, e durante a conversa chame-
-a pelo nome algumas vezes. Assim nosso cérebro tem 
mas chances de gravar  o nome.

7- Quando alguém te contar uma história, resista a 
tentação de contar a sua história em seguida (espe-
cialmente se a sua for melhor). Em vez disso, aprecie o 
momento e diga: “Uau, isso é legal!”

8- Agradeça com frequência. Peça com um “por favor”. 
Use e abuse das palavrinhas mágicas!

9- Pare de reclamar. Ninguém aguenta quem que não 
para de choramingar e reclamar sobre tudo: trabalho, salá-
rio, família, corpo, situação politica. Reclamação constante 
repele as pessoas (e você ainda fica com cara de perdedor). 
Quando sentir vontade de  reclamar, mude o canal.

10- Sempre tente deixar tudo em melhores condições 
do que você encontrou. Escritórios, sala de reuniões, 
quartos de hotel, e também, o coração das pessoas. 
Depois de cada interação, pergunte a si mesmo: “Eu 
deixei essa pessoa em melhores condições do que eu 
encontrei? Eu inspirei, capacitei? Animei? Será que eu 
a fiz rir? Amei e apoiei? (Adorei esta ideia)

PARA CONSEGUIR UM RESULTADO RÁPIDO E COM BOA QUALIDADE DE FINALIZAÇÃO, 
PRECISAMOS EXTRAIR AO MÁXIMO O QUE OS BRAQUETES AUTOLIGADOS TEM A OFERECER

PAlEsTRA: AuTo-ligADos 
MECânICA otIMIzAdA

ContEúdo:
 Diagnóstico e planejamento
 Escolha do tipo de Auto-Ligados 

e prescrição
 Colagem em Auto-Ligados
 Escolha dos Fios
 Build-UP
 Geometria da Movimentação
 Elasticos Intermaxilares
 Casos Clínicos

pRof odILon SoUzA
 Mestre e especialista em ortodontia
 Prof. Assistente do curso de 

especialização em ortodontia da NEO-SP
 Prof. Coordenador do curso de 

ortodontia da APCD Ipiranga-SP
 Prof. Coordenador da mini 

residência em Auto-Ligados no Brasil 
e América Latina

 Consultor Científico da Eurodonto

LoCAL: APCD Sorocaba – R. Benedito Galdino de Barros, 770 - V. Melges
InSCRIçõES: (15) 3231.1462
ContAto: www.apcdsorocaba.com.br  EMAIL: apcd@apcdsorocaba.com.br

dIA: 12/11/2015  HoRáRIo: 19h 
CoffEE BREAK ofERECIdo pELA: Eurodonto, Produtos Ortodonticos

›PALESTRA GRATUITA
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›CURSOS
Inscrições: (15) 3211.3049 ou acesse www.apcdsorocaba.com.br

 ENDODONTIA
Ministrante: 
PROFª MS. LIRIS SILMAR 
JACINTHO PEREIRA
Especialista e Mestre em Endodontia.

Professor Convidado: 
PROF. DR. MANOEL 
EDUARDO DE LIMA MACHADO
Especialista, Mestre, Doutor e Livre Docente em Endodontia.

Natureza: Teórico / Laboratorial / Clínico
Início: Outubro/2015
Realização: (mensal) 6ª feiras das 09h00 às 22h00
Duração: 12 meses
Investimento: 12x R$ 500,00
Taxa de Inscrição: R$ 100,00 
(que serão descontados na 1ª mensalidade)

OBJETIVO: Proporcionar uma visão panorâmica da Endodontia, 
propiciando ao aluno maior contato com técnicas, instrumentos e 
aparelhos mais utilizados, que facilitam a terapiamendodôntica especial.

cursOs DE ApErfEIçOAmENTO

 cApAcITAçÃO Em 
EsTÉTIcA: rEsTAurAçÕEs 
DIrETAs E INDIrETAs
Ministrante: 
PROF. MS. FERNANDO RIGOLIN 
Especialista em Dentística e Prótese; Mestre em Prótese e Doutorando em 
Prótese (FOP).

Professor Corresponsável: 
RAFAEL BEOLCHI 
Mestre em Biomateriais pela USP e Doutorando em Dentísticas pela UNESP.

Natureza: Teórico / Demonstrativo / Hands on / Prático
Início: Outubro/2015
Realização: (quinzenal) 2ª feiras das 14h00 às 22h00 
Duração: 09 meses
Investimento: 09 x R$ 650,00 
Taxa de Inscrição: R$ 100,00 (que serão descontados na 1ª mensalidade)

OBJETIVO: Capacitar o aluno a realizar o planejamento estético do pa-
ciente utilizando recursos digitais e fotografia; aprimoramento das diversas 
indicações de técnicas diretas e indiretas referentes a odontologia estética 
e conhecimento das propriedades dos materiais restauradores atuais e seus 
respectivos protocolos.

 OcLusÃO 
E DOrEs OrOfAcIAIs

Coordenação: 
PROF. DR. FRANCISCO GUEDES 
PEREIRA DE ALENCAR JR.
Doutor, Mestre em Reabilitação Oral-Prótese pela FOB/
USP; Mestrado, Curso de Residência e Pós-Doutorado 
em DTM e Dores Orofaciais na University of Minnesota, 
Minneapolis, USA; Ex Professor de Oclusão e Dores Oro-
faciais da FOA/UNESP e da Marquette University School 
of Dentistry, Milwaukee, WI, USA; Autor do livro Oclusão, 
Dores Orofaciais e Cefaléia, Editora Santos, 2005; Autor 
e editor científico de vários artigos nacionais e interna-
cionais incluindo Journal of Orofacial Pain, Cephalalgia 
e Journal of Oral Rehabilitation.

Natureza: Teórico/Prático/Clínico
Início: Outubro/2015  
Realização: (mensal) 3ª e 4ª feiras das 14h00 às 21h00
Duração: 06 meses
Investimento: 06 x R$ 500,00 
Taxa de Inscrição: R$ 100,00 
(que serão descontados na 1ª mensalidade)

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
 Principais conceitos de Oclusão e sua aplicação clínica 

nas diversas áreas da Odontologia, incluindo seu papel na 
etiologia e tratamento das DTM;

 Tipos de Disfunções Temporomandibulares (DTM) com 
ênfase ao diagnóstico diferencial e tratamentos específicos 
e conservadores;

 Diagnóstico, a importância real da anamnese, exame 
físico e exames complementares como imagens;

 Diferentes tipos de tratamentos conservadores, incluindo 
uso de medicações abortivas e preventivas, injecões em 
trigger points, aconselhamento e placas oclusais;

 A relação da Dor Miofascial com Cefaléias Crônicas e 
qualidade do Sono;

 O papel da Sensibilização Central nas Dores Crônicas.

 cIrurGIA OrAL
Ministrante:
PROF. ELIAS AGOSTINHO NETO
Especialista em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial pela FOP/
UNICAMP; Responsável pelo setor de urgência e emergência de Trauma 
Facial do Hospital UNIMED/Sorocaba; Cirurgião nos Hospitais Santa Casa 
de Misericórdia de Sorocaba e Conjunto Hospitalar de Sorocaba.

Natureza: Teórico/Clínico
Início: Outubro/2015
Duração: 10 meses
Realização: (quinzenal) 4ª e 5ª feiras das 18h30 às 21h30
Investimento: 10 x R$ 450,00
Taxa de Inscrição: R$ 100,00 (que serão descontados na 1ª mensalidade)

CONTEUDO PROGRAMÁTICO: Princípios Cirúrgicos Básicos; Anamnese 
aplicada à Cirurgia Oral: Parte I, II e III;Farmacologia aplicada: Parte I, II e 
III;Dentes Retidos: Parte I e II;Alveolite: Diagnóstico e Tratamento;Lesões Bucais e 
Princípios Básicos de Câncer Bucal;Técnicas de Biópsias: Teórico/Demosntrativo/
Laboratorial;Cistos Odontogênicos: Parte I e II;Desinclusões Dentárias.

 ENDODONTIA 
mEcANIZADA
Ministrantes:
DR. ROBERTO MIGUITA 
Especialista e Mestrado de Excelência em Endodontia; Professor dos Cursos 
de Atualização e Especialização em Endodontia na APCD Regional Guarulhos. 

PROF. LUCIANO SCARPARO (e equipe)
Especialista em Endodontia; Professor dos Cursos de Atualização 
e Especialização em Endodontia na APCD Regional Guarulhos.

Natureza: Teórico / Clínico / Laboratorial
Início: Outubro/2015
Duração: 10 meses
Realização: (quinzenal) 5ª feiras das 09h00 às 17h00
Investimento: 10 x R$ 500,00
Taxa de Inscrição: R$ 100,00 
(que serão descontados na 1ª mensalidade)

OBJETIVO: Orientar o Profissional a entender a filosofia de 
tratamento endodôntico em sessão única e o conhecimento dos 
diversos Sistemas de limas mecanizadas atuais.  limas  Rotatórias: 
Bio Race, Endo Wave, HyFlex, MTwo, One Shape, Protaper Next, Silk, 
Reciprocantes: Wave One, Reciproc.Movimento Adaptado: Twisted 
File adaptive, suas características e utilizações, a importância da 
Irrigação do Sistema de canais radiculares na Endodontia Atual e 
Obturação dos canais com Sistema de Obturação termoplastificada. OrTODONTIA E 

OrTOpEDIA fAcIAL 
cOm TrATAmENTO 
OrTODÔNTIcO DAs 
DIsfuNçÕEs TEmpOrO 
mANDIBuLArEs
Ministrante: 
PROF. DR. MUSTAPHÁ AMAD NETO (e equipe)
Especialista em Ortodontia e ortopedia facial dos Maxilares; Mestre em 
Diagnostico pela USP SP; Mestre em Ortodontia pela USP SP; Doutor em 
Diagnostico pela USP SP; Prof. Coordenador de cursos de especialização 
em diversas instituições do Pais; DTM - Dr Grummond - Universidade de 
Michigan; DTM - Dr Annika - Suécia.

Natureza: Teórico/Clínico/Laboratorial
Início: Outubro/2015
Realização: (mensal) 3ª e 4ª feiras das 08h00 às 18h00
Investimento: 24 x R$ 600,00
Duração: 24 meses
Taxa de Inscrição: R$ 100,00 
(que será descontado na 1ª mensalidade)

OBJETIVO: Capacitar o profissional a diagnosticar e tratar casos de ortodon-
tia e ortopedia funcional dos Maxilares, com aparelhagem fixa e removível, e 
ainda efetuar o tratamento ortodôntico de pacientes com disfunção de ATM, 
cuja causa seja má-oclusão.

 ImpLANTODONTIA
Ministrantes:
DR. PLÍNIO HÚNGARO
Graduado. e Mestrado na Faculdade Odontologia da USP/SP; 
Prof. Titular de Prótese UNIP Campinas/Sorocaba desde 1999; 
Professor na Área de Implantodontia desde 1995.

DR. JOSÉ FÁBIO GUASTELLI GASTALDO
Especialista e Mestre em Implantodontia pela UNISA; Especialista e 
Doutor em Prótese pela USP-SP; Prof. Titular de Prótese UNIP-Campinas; 
Credenciado do Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: Histórico; Anatomia; Biosse-
gurança; Planejamento e Sequência Cirúrgica e Protética; Carga 
Imediata; Oclusão; Biomecânica; Conexões e Componentes Pro-
téticos; Modalidades e Indicações em Prótese sobre Implantes.

Natureza: Teórico/Clínico/Laboratorial
Início: Outubro/2015
Duração: 10 meses
Realização: (mensal) 2ª feiras das 08h00 às 18h00 e 3ª 
feiras das 14h00 às 18h00
Investimento: 10 x R$ 500,00
Taxa de Inscrição: R$ 100,00
 (que serão descontados na 1ª mensalidade)
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›CURSOS
Inscrições: (15) 3211.3049 ou acesse www.apcdsorocaba.com.br

 ATENDImENTO NOTA 10 – pArA AssIsTENTEs E AuXILIArEs
Ministrante: 
PROF. FAUSTO LUIZ ALVES
Graduado em Administração pela Unisal e pós-graduado em Economia, Administração e Marketing; Professor Universitário e MBA, consultor de empresas e 
palestrante; Professor da ACDC – Campinas para os cursos e treinamentos de gestão de clinicas.

TÓPICOS: Atendimento telefônico: como confirmar consulta, atendimento balcão, o que atender primeiro – balcão ou telefone(?). Anotando recados, arqui-
vos de fichas, uso de uniforme, uso racional de material e recursos. Direitos e deveres, normas e procedimentos, como ser reconhecida, como se organizar/
prioridades, zona de conforto, como fazer parte da equipe, controles e planilhas – como elaborar, dicas importantes. 

OBJETIVO: O treinamento é voltado para o aprimoramento profissional da colaboradora no encantamento ao paciente, no atendimento às normas e pro-
cedimentos que norteiam uma clínica odontológica, buscando atingir um atendimento nota 10. De uma maneira prática irá abordar as responsabilidades da 
colaboradora, fazendo uso de ferramentas que podem ser utilizadas para melhorar o ambiente de trabalho.***SERÁ OFERECIDO COFFEE BREACK 

Investimento: R$ 300,00 ou 02 x R$ 150,00
Dias: 07/11/2015 e 14/11/15 (02 sábados)
Horário: 08h00 às 13h30

pÓs-EspEcIALIZAçÃO

cursO DE ATuALIZAçÃO

 cursO AVANçADO DE OcLusÃO, DOrEs OrOfAcIAIs E cEfALÉIA
Coordenação:
DR. FRANCISCO GUEDES PEREIRA DE ALENCAR JR.
Doutor, Mestre em Reabilitação Oral-Prótese pela FOB/USP; Mestrado, Curso de Residência e Pós-Doutorado em DTM e Dores Orofaciais na University of 
Minnesota, Minneapolis, USA; Ex Professor de Oclusão e Dores Orofaciais da FOA/UNESP e da Marquette University School of Dentistry, Milwaukee, WI, USA; 
Autor do livro Oclusão, Dores Orofaciais e Cefaléia, Editora Santos, 2005; Autor e editor científico de vários artigos nacionais e internacionais incluindo Journal 
of Orofacial Pain, Cephalalgia e Journal of Oral Rehabilitation.

Natureza: Teórico/Prático/Clínico
Início: Outubro/2015  
Realização: (mensal) 3ª e 4ª feiras das 14h00 às 21h00
Carga Horária: 192 horas (12 Módulos)
Duração: 12 meses
Investimento: 12 x R$ 1.200,00 
Taxa de Inscrição: R$ 100,00 (que serão descontados na 1ª mensalidade)

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E OBJETIVOS: 
1 – Etiologia dos diferentes tipos de Disfunções Temporomandibulares (DTM) e outras Dores Orofaciais Crônicas como Dores Neuropaticas e Cefaléias Primárias e Secundárias;  
2 – A Dor Miofascial de Trigger Points e sua associação com as DTM e Cefaléias Crônicas, e o papel do CD no diagnóstico e tratamento das mesmas; 
3 – Diagnóstico e tratamento das DTM, como a relação da baixa qualidade do Sono e da Sensibilização Central bem como controlar esses importantes fatores na cronicidade da dor; 
4 – Técnicas adequadas para o diagnóstico diferencial, tanto na anamnese, exame físico e na real necessidade de exames complementares como Polissonografia, Ressonância 
Magnética e Tomografias e outros exames Radiológicos; 
5 – Diferentes tipos de tratamentos conservadores com embasamento científico, como diferentes tipos de placas oclusais, farmacologia preventiva e abortiva, bloqueios anes-
tésicos, injeções em trigger points, fisioterapia e aconselhamento e educação do paciente; 
6 – Outros fatores como o papel da respiração, fatores emocionais como ansiedade e depressão serão discutidos não apenas como componentes etiológicos mas também 
como consequentes e perpetuadores da cronicidade da dor.
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Inscrições: (15) 3211.3049 ou acesse www.apcdsorocaba.com.br


