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Senado aprova projeto
de lei que determina
que hospitais tenham
atendimento odontológico
para pacientes internados;
texto aguarda apenas a
sanção do presidente Jair
Bolsonaro

Hospitais públicos e particulares do
país terão que ter cirurgiões dentistas
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Caros colegas.
Maio, mês especial, em que comemoramos o Dia das Mães. Saudação a todas as
Mães da APCD e familiares pelo amor, carinho e dedicação a nós, filhos e filhas.
Maio, com abertura de inscrições para vários cursos de Especialização e de Atualização em nossa Unidade da FAOA, com informações nesta revista e ou pelo telefone
3227-1224, na secretaria geral.
Nossa Festa Junina, organizada pela Diretoria Social, Diretoria Nova Geração e
Grupo Odontoamigas, já está marcada para o dia 08 de junho, sábado, a partir das
18h30. Mais informações na secretaria geral e ou em nossas redes sociais (Facebook
e Instagram) e WhatsApp da APCD.
A novidade para esse mês é que estamos em fase final de formatação e montagem
de um evento e formato novos. Estamos estruturando, para agosto de 2019, um Meeting Ortodôntico, Meeting de Estética e Meeting de Implante. Já estão bem avançadas
as tratativas com patrocinadores e com grandes nomes da Ortodontia, como Drs. Capelozza e Trevise, entre outros. Logo divulgaremos a grade científica fechada e datas.
Para encerrar, gostaria de agradecer os Sócios Remidos que estão contribuindo financeiramente, de forma espontânea e todo mês, para melhorar as receitas da APCD.
Foi um número tímido de colegas neste início, mas que, com certeza, entenderam a
necessidade de colaborar.
Conforme já informado meses anteriores, estamos passando por um desequilíbrio
financeiro, em que, neste momento, a contribuição espontânea dos remidos é muito
bem-vinda.
Somos hoje em torno de 600 associados, dos quais, 300 são pagantes e 300 são
remidos. Para quem não sabe, remidos são sócios que, depois de 25 anos contribuindo
mensalmente, deixam de fazê-lo por direito estatutário. Neste momento, o arrecadado
com os sócios pagantes , receitas de cursos, eventos e aluguéis não está equilibrando as
despesas correntes. Por isso, encaminhamos pedido ao Conselho Deliberativo, pedindo
autorização de pedir essa contribuição espontânea aos sócios remidos de 50 reais
mensais. O Conselho Deliberativo estudou e aprovou e estamos colocando em prática.
Obrigado a todos.
Grande abraço e até breve!

Dr. Carlos Alberto Costa Neves Buchala - Presidente da APCD Regional de São José do Rio Preto
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Aspectos jurídicos na Odontologia

Consentimento Informado na Odontologia
O profissional da Odontologia, além
do regramento imposto a todo cidadão,
é jungido ao seu próprio Código de
Ética, que regulamenta o exercício da
profissão e traz as normas disciplinares
no caso de prática infracional. Além, é
claro, de catalogar e homologar todo
avanço tecnológico que seja conveniente e traduza em dividendo de saúde ao
paciente.
Um dos itens relevantes na relação
profissional com o paciente, atrelado
diretamente ao conceito ético que guarnece o Código, é justamente a elaboração de um documento que integra a boa
prática profissional, consubstanciado no
Termo de Consentimento Informado.
Referido documento, que tem como
base e fundamentação a autonomia
da vontade do paciente, que compõe
a base linear da relação profissional,
tem por finalidade refletir o diálogo
travado entre as partes interessadas e
nele devem constar, após a anamnese e
diagnóstico, as opções de tratamento e
cuidados recomendados a respeito de
um determinado procedimento invasivo
ou não, assim como seu planejamento,
explicitando eventuais ocorrências de
risco e intercorrências em razão do próprio estado do paciente ou do procedimento que será realizado e, também, se
for o caso, opção de autorização para
obtenção de fotos, vídeos ou registros
gráficos, antes, durante e pós-intervenção para publicação em revistas espe-

cializadas odontológicas ou congressos
científicos.
Pode-se afirmar categoricamente que
o Termo de Consentimento Informado é
direito do paciente (adesivo ético complementar e obrigatório), que é a parte vulnerável na relação, e dever do
cirurgião dentista. Deve ser escrito em
linguagem acessível, de fácil entendimento, levando-se em consideração o
nível cultural do paciente, sem utilização

de termos técnicos. Quando se tratar de
paciente menor ou de pessoa com deficiência mental ou incapacidade transitória, o documento deverá ser assinado
pelo seu representante legal.

Eudes Quintino de Oliveira Júnior, sócio advogado
no escritório Eudes Quintino Sociedade de
Advogados.

Prótese Dental e Oclusão
Fone: (17) 3212-1885
Rua Marechal Deodoro,1998 - São José do Rio Preto/SP
ernanicjunior@hotmail.com
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Senado aprova
atendimento
odontológico a
internados em
hospitais
Todos os hospitais públicos e particulares de médio e grande porte do país terão que oferecer assistência odontológica
aos pacientes internados. Também deverão receber tratamento do cirurgião-dentista os portadores de doenças crônicas
e aos atendidos em regime domiciliar na
modalidade home care.
É que determina o projeto de lei aprovado pelo Senado, no dia 24 de abril.
Até o fechamento desta edição da Revista APCD, o projeto estava ainda para ser
sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. Convertido em lei, entrará em vigor
180 dias após sua publicação.
Segundo projeto de lei, hospitais deverão ter profissionais de odontologia em
seus quadros para cuidar da manutenção
da saúde bucal de pacientes internados.
Os pacientes internados em unidades de
Tratamento Intensivo (UTI) deverão ser
atendidos por um cirurgião-dentista. Já
aqueles internados em outras unidades
do hospital poderão ser atendidos por
profissionais habilitados, supervisionados
por um odontólogo.
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Dr. Caparroz atende há 30 anos no HB
“Está provado que bactérias na
cavidade oral contribuem para
o agravamento do estado do
paciente, sobretudo o internado
na UTI.”
Dr. Francisco Caparroz
“A presença e atuação do cirurgião-dentista num hospital são fundamentais para a saúde dos pacientes.
Entre outras muitas ações importantes
que nós desempenhamos, está a higienização e profilaxia da boca, evitando o surgimento e proliferação de
bactérias”, afirma o cirurgião-dentista Francisco Caparroz, ex-presidente
da APCD – Regional de Rio Preto,
dimensionando a importância da entrada em vigor da lei aprovada pelo
Senado.
Se há algum profissional com escopo para avaliar esta lei este é Dr.
Caparroz, afinal, ele atua no Serviço
“As bactérias que se formam na cavidade bucal têm contribuído para o
agravamento do quadro de pessoas
que estão na UTI. A presença de um
profissional de odontologia vai ajudar,
sem sombra de dúvida, na recuperação
dessa pessoa que está internada”, disse
Jorginho Mello (PR-SC) à Agência Brasil,
do governo federal.

Odontológico do Hospital de Base de
Rio Preto, desde 1989, e é professor
do Departamento de Otorrinolaringologia da Famerp – Faculdade de
Medicina de Rio Preto. Antes, já havia
trabalhado em hospital de Volta Redonda, cidade do sul do Estado do Rio.
O ex-presidente da APCD de Rio
Preto integra equipe de cinco cirurgiões-dentistas que atendem pacientes
no Ambulatório de Especialidades e
nas UTIs do HB. Realiza várias ações,
como extrações dentárias e cirurgias
em pacientes vítimas de traumas, patologia oral e diagnóstico, biópsia e tratamento de lesões bucais, entre outras.
Jayme Campos (DEM-MT) também
defendeu a aprovação do PL. “Lamentavelmente, muitos pacientes dos hospitais não têm assistência odontológica.
Isso é fundamental no exercício da cidadania, na medida em que as pessoas
que estão em um hospital público não
têm condições de pagar um odontólogo
para sua saúde bucal”.

cursos

Informações pelo
telefone: 17-3227-1224

Pós-Graduação Especialização
• Dentística - Ênfase
em Odontologia Estética
• Docente: Oscar Barreiros e
equipe

Endodontia
• Docente: Dr. Guilherme
Hiroshi Yamanari e equipe

Referência no Brasil inicia 2ª turma do Curso
de Especialização em Odontopediatria
na APCD Rio Preto
Ministradores: Prof. Dra. Sandra
Kalil Bussadori e equipe convidada
Prof. Dra. Sandra Kalil Bussadori possui mestrado em Odontologia
(Materiais Dentários) e doutorado em
Ciências Odontológicas, ambos pela
USP - Universidade de São Paulo.
Também Pós-Doutorado em Pediatria
pela UNIFESP/SP. Atualmente é professora do Programa de Mestrado e
Doutorado em Biofotônica aplicada à
Ciências da Saúde e em Ciências da
Reabilitação e professora titular da
UNINOVE e da Universidade Metropolitana de Santos.

Inscrições aber tas
2ª turma

Prótese dental
• Docentes: Dra. Flávia Pires
Neves Pascutti e equipe

Inscrições abertas
2ª turma
Implantodontia
• Docente: Jorge
Liporaci Junior, mestre e
especialista em cirurgia bucomaxilo-facial pela FORP-USP

Curso de Ortodontia enfoca straight wire,
braquetes, mini-implantes e placas alinhadoras
Ministrado por mestres e doutores, o curso de 6 meses abordará os mais modernos tratamentos e técnicas da especialidade. O aluno aprenderá a técnica do straight wire, braquetes
convencionais, braquetes autoligados, placas alinhadoras, mini-implantes.
Além das modernas e completas instalações das clínicas da
FAOA Rio Preto, os alunos exercitará em manequim as mecânicas ortodônticas e aprenderá a planejar os casos clínicos que
tratará na clínica.
Ao final do curso, o cirurgião dentista está capacitado a planejar e atender os pacientes em sua clínica particular e sempre
poderá contar com seus mestres e doutores para eventuais dúvidas que surgirem ao longo da profissão.
Eventuais dúvidas, a coordenadora Profa. MS. Ana Cristina
Maia de Oliveira está à disposição pelo (17) 991662534
(whatsapp).

Atualização
Curso de Cirurgia aborda também as
emergências médicas no consultório odontológico
Ministrado por mestres e doutores, o curso de 6 meses abordará
os mais modernos tratamentos e técnicas da especialidade. O aluno
aprenderá a técnica do straight wire, braquetes convencionais, braquetes autoligados, placas alinhadoras, mini-implantes.
Além das modernas e completas instalações das clínicas da FAOA
Rio Preto, os alunos exercitará em manequim as mecânicas ortodônticas e aprenderá a planejar os casos clínicos que tratará na clínica.
Ao final do curso, o cirurgião dentista está capacitado a planejar e atender os pacientes em sua clínica particular e sempre poderá contar com seus mestres e doutores para
eventuais dúvidas que surgirem ao longo da profissão.
Eventuais dúvidas, a coordenadora Profa. MS. Ana Cristina Maia de Oliveira está à
disposição pelo (17) 991662534 (whatsapp).
Prótese sobre Implante
• Ênfase em Carga Imediata
Docentes: Dra. Flávia Pires Neves
Pascutti e equipe

Implantodontia
• Coordenador: Dr. Renato G. Azevedo
e equipe • Docentes: Prof. Dr. Leandro
Benetti de Oliveira, Prof. Renato Gomes
de Azevedo

Cirurgia Oral Menor
• Coordenador: Prof. Dr. Leandro
Benetti de Oliveira e equipe
Odontologia Estética
• Docentes: Prof. Dr. Humberto Carlos
Pires, Prof. Dr. Oscar Barreiros de
Carvalho Jr. e equipe
Atualização em Periodontia
Endodontia

Curso Rápido
Toxina Botulínica
• Docente: Dr. Alberto Elias, Dra.
Cristiane Elias e Dra. Marcella Homsi
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Aniversariantes de maio - 2019
Mauricio Matsuo Miyazaki
Conceição Aparecida S Gomes
Marco Antonio Luz Nazareth
01
Tania Teresa Maciel Gouvea
Aluisio Marcio Cavina
Fabricio Martelo Dourado
Marta Nely L F Fernandes
Claudia Cristina C Chaves
Claudia Jane C Contiero
02
Roberto Purini
Leandro Benetti De Oliveira
Luciano Pedrin C Ferreira

02
04
06
07
08
09
10
11

Renata Inacio Barros
Larissa Gonzalez C de Freitas
Cassia Maria G da S Guerra
Reinaldo Terenci Junior
Fabiana Cristina Fernandes
Pamela Katiene Busutti
Yara Gomes Passari
Bruno Hattori
Cervantes da Silva Garcia
Alessandro F Ingraci Barboza
Gustavo Baldan
Renato Aredes Ceneviva

Isis Almela Endo Hoshino
Katiellen Pierri de Oliveira
Luis Antonio Gazzoni
15
Rosangela G. Gatto Januario
Sonia Fochi Sanita
Patricia Fiorin Vicente
16
Laura A. Machado Nascimento
Lalo Boretti
Anelisa Gonsalles Rizzati
17 Aline Garcia Moreto
Camila Marrara Benjamim

14

17 Rafael Nuno Mollo Marcelo
22 Rosana Angelica Beretta Calvo
25
26
27
28
29
31

Getulio Caetano dos Santos
Silvana Katy S Guariente
Alexandre Kleiner Franceschini
Antonio Carlos Magagnini
José Oscar Pires Ismael
Afiz Mansur
Alex Valente Bueno Angelino
BeatrizNayara L Steque Louren
Mariana Silva Bertti

Associado! Aproveite os convênios com a APCD de Rio Preto

Descontos especiais

PABX HB SAÚDE 17 4009-6700

Descontos
especiais

Descontos especiais para
associados da APCD.

engra.com.br - contato@engra.com.br
Tel: 18 3822-3112 / 3822-6952

Rua Dom Henrique, 22 Parque Estoril 3216-6056

CRO 17 158

Especialista:
Perodontia - Halitóse Implantodontia
Mestre Periodontia

Exame - Halitograma

Boca seca - Sensação de ardor,
azedo e amargo

Telefone: (17) 3233-6886

graziela@bestpay.com.br

Contrato exclusivocom
valores justos e
dequados

Fisioterapia

10% de desconto para
associados APCD

Dr. Ricardo Gomes

Graziela Oliveira
Tel: 17 3305 0575

Descontos especiais

25% de desconto em
todas os serviços
Fone 3232-6434
ou 99222-6388

REVISTA APCD
ANUNCIE

(17) 3308-2443
www.

intermidiariopreto.
com.br
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