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APCD e CROSP realizam ação solidária para ajudar famílias do Litoral de

SP
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Autor: De Mogi

A Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas

Regional Mogi das Cruzes (APCD RMC) juntou-se ao

Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) em uma ação especial de solidariedade e

ajuda às famílias atingidas pelas fortes chuvas que

atingiram o Litoral de São Paulo durante o Carnaval. As

entidades vão mobilizar a classe odontológica de todo o

Alto Tietê na arrecadação de doações que serão

encaminhadas às pessoas que perderam tudo durante

os alagamentos e deslizamentos de terra registrados

especialmente nos municípios do Litoral Norte.

A ação voluntária está recebendo doações de água,

alimentos não perecíveis, roupas, roupas de cama, além

de itens de higiene pessoal. Também estão sendo

arrecadados produtos de limpeza, sendo que o

desinfetante é o item preferencial. As doações podem

ser levadas diretamente até a sede regional do CROSP,

localizada nas dependências da APCD em Mogi das

Cruzes. O endereço é Rua Delphino Alves Gregório, 50,

Mogilar.

"Esse é um momento que exige mobilização de todos e

a classe odontológica também está fazendo a sua parte.

A APCD Mogi das Cruzes e o CROSP estão juntos

nessa ação solidária. Convidamos a todos que juntem-

se a nós e façam suas doações", destaca o presidente

da APCD de Mogi das Cruzes, Paulo Henrique Marques

de Oliveira.

Mobilização dos consultórios

A APCD está sugerindo que os cirurgiões-dentistas do

Alto Tietê mobilizem seus pacientes na ação. A ideia é

que as pessoas levem as doações até os consultórios e

que cada profissional encaminhe os itens arrecadados

até a sede da entidade em Mogi das Cruzes.

"Vamos juntos formar uma corrente do bem a favor dos

desabrigados e feridos nessa tragédia. A ação não tem

prazo para acabar. Vamos nos mobilizar enquanto

houver necessidade de apoio ao Litoral", conclui Paulo

Henrique de Oliveira.
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Juntos pelo Litoral de São Paulo

CROSP promove campanha de arrecadação para as

famílias atingidas pelas chuvas intensas

Compartilhe Compartilhe Compartilhe

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (

CROSP ) está recebendo doações para encaminhar à

população do Litoral do Estado, vítima das fortes chuvas

que caíram durante o Carnaval, causando mortes e

muita destruição em cidades como São Sebastião,

Caraguatatuba, Bertioga, Ubatuba e arredores.

Diante do estado de calamidade instalado, o CROSP,

junto com outras entidades não governamentais e

governos municipais das cidades atingidas, está

engajado numa grande rede de solidariedade para

ajudar essas famílias, muitas desabrigadas.

Para isso, estamos pedindo sua colaboração com a

doação de itens básicos que faremos chegar o mais

rápido possível a quem precisa.

Como ajudar

A partir desta quinta-feira (23), estaremos arrecadando

água, itens de higiene pessoal , escovas e cremes

dentais, produtos de limpeza, roupas, roupas de cama,

fraldas descartáveis e alimentos não perecíveis, itens

importantes e fundamentais neste momento.

O CROSP montou postos de arrecadação em todas as

Delegacias Seccionais espalhadas pela Capital, Interior

e Litoral do Estado (para ver endereços é só clicar em

https://crosp.org.br/seccionais/ ) e também na Sede,

situada na Avenida Paulista, 688 - Bela Vista - São

Paulo.

As doações devem ser feitas em horário comercial.

A participação de todos é muito importante, pois toda

contribuição fará diferença na vida dessas pessoas.

Fique atento: CROSP não pede ou recebe contribuições

em dinheiro, pix ou qualquer outro meio, por sermos

uma Autarquia Federal.

Redação Vida & Tal

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Odontologia, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP

4

http://m.knew.in/n/tx280XnsI-0IIkTV9uNPlbqjLWvnL5u70
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/multclipp/arquivos/noticias/2023/02/24/74878074/74878074_site.jpg


Veículo: Candido Nobrega Estado: Paraíba
Data: 24/02/2023 00:00 Editoria: Noticias Página:

Pesquisadores dos Estados Unidos visitam Centro de Fissuras

Labiopalatinas do HULW e classificam o serviço como um dos melhores do

país
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A pequena Sophia, de sete anos, foi uma das pacientes

atendidas no Centro de Fissuras Labiopalatinas do

Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW-

UFPB/Ebserh) na tarde desta quinta-feira (23). Era para

ser uma consulta de rotina, no entanto, a paciente foi

atendida por dois dos maiores especialistas em

odontologia e deformidades craciofaciais. Isso porque o

serviço recebeu o médico geneticista Ophir Klein, da

International Association for Dental Research (IADR), e

o cirurgião-dentista Alexandre Vieira, da American

Associativos for Dental, Oral and Craniofacial Research

(AAODCR), ambas instituições de referência mundial

em pesquisa na área.

'O Centro de Fissurados do HULW é um dos melhores

do Brasil, em especial pela maneira que integra o

tratamento multidisciplinar, a começar pelas

intervenções cirúrgicas. A ideia de vir é justamente para

compartilhar experiências. Isso para nós é muito

enriquecedor', destacou Alexandre Vieira, que também

é especialista em Biologia Oral e professor da

Universidade de Pittsburgh, na Pensilvânia (Estados

Unidos).

O médico Ophir Klein disse que ouviu boas referências

do Centro de Fissuras Labiopalatinas do HULW e

atestou a excelência do serviço. 'Ouvi muitos bons

comentários e fiquei impressionado com a qualidade do

atendimento local e da equipe de profissionais. Trabalho

com pessoas com fissuras há muitos anos e meu

interesse é ver a atuação de outros centros. Viemos

compartilhar o que vem sendo feito nos Estados Unidos

e pretendemos levar as experiências para inovar nos

nossos centros', explicou o geneticista.

Na ocasião, foram realizados atendimentos clínicos e

discussões de casos, como de síndromes associadas a

fissuras de lábio e palato. O principal objetivo é

fortalecer o diagnóstico de anomalias raras associadas

a fissuras labiopalatinas e o tratamento de casos

complexos. 'Pela primeira vez, tivemos juntos os

presidentes das maiores associações mundiais

relacionadas à pesquisa na área odontológica, o que

certamente eleva o nome da instituição', disse a

cirurgiã-dentista Rosa Helena Wanderley.

Também participou da comitiva o cirurgião plástico Rui

Pereira, chefe do Centro de Atenção aos Defeitos da

Face do Instituto de Medicina Integral Professor

Fernando Figueira (Imip), em Pernambuco. 'Após os

atendimentos no ambulatório, os professores realizaram

uma atividade científica na sala de telemedicina, para

discussão sobre os casos avaliados no ambulatório e

sobre pesquisa clínica. Para além do reconhecimento,

trouxeram grande aprendizado e contribuíram, de forma

ímpar, para diagnóstico e planejamento de casos

complexos', completou Rosa.

Francisca Guedes, mãe de Sophia, disse que a

pequena recebe todo o tratamento no HULW desde que

nasceu e lembra que, antes de chegar ao Lauro
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Wanderley, foram muitas as dificuldades. 'Viemos para

cá com minha filha recém-nascida e o atendimento é

excelente. Mudei de cidade e, ainda sim, continuamos

com o tratamento aqui. A equipe é ótima, muito

capacitada e acolhedora. Agradeço primeiro a Deus e

depois aos profissionais daqui', falou.

Referência no atendimento a pessoas com fissuras

labipalatinas, o HULW tem cadastrados mais de 2,6 mil

pacientes da Paraíba e de outros estados. A fissura

labiopalatina é uma malformação congênita em que há

comprometimento da fusão dos processos faciais

durante a gestação, e está relacionada a fatores

genéticos e ambientais.
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A cannabis no tratamento de doenças bucais e

dentárias

Com os avanços regulatórios voltados a pesquisas, a

tendência é que cada vez mais medicamentos bucais à

base de cannabis estejam disponíveis no mercado

26/02/2023

(Imagem: Arquivo/Sechat)

Por Cynthia de Carlo

Queridos leitores, na coluna deste mês, trago um pouco

da história da cannabis medicinal na odontologia.

Você sabia que a planta vem sendo aplicada à saúde

bucal há milênios?

A Cannabis sativa tem uma longa história na medicina

tradicional asiática, africana e indiana e também nos

sistemas e farmacopeias, no que se refere ao

tratamento de doenças dentárias desde pelo menos

2700 AC na China .

Foi utilizada para o tratamento da dor de dente e de

prevenção da cárie, bem como na redução da

inflamação gengival .

A Cannabis sativa produz muitos metabólitos

secundários farmacologicamente ativos, incluindo

canabinóides, terpenos e flavonoides que compartilham

propriedades anti-inflamatórias, antimicrobianas,

antioxidantes, analgésicas, anti cancerígenas e

ansiolíticas .

O conjunto de componentes e suas propriedades,

juntamente com a descoberta de que os receptores

canabinoides também são distribuídos dentro da

cavidade oral, resultou em grande interesse na indústria

nas composições farmacêuticas alternativas à base de

canabinoides para a manutenção da saúde bucal e no

tratamento de doenças .

Há também uma crescente preocupação na criação de

produtos alternativos de higiene bucal com produtos

naturais, por meio dos estudos na Odontologia Biológica

Integrativa .

A principal razão do interesse é devido ao aumento da

resistência aos antimicrobianos sintéticos e aos efeitos

adversos de agentes químicos.

Até o momento, as composições farmacêuticas à base

de canabinóides foram patenteadas para a manutenção

da higiene bucal geral e para usos orais específicos de

algumas patologias dentárias.

Com os avanços regulatórios voltados a pesquisas,

teremos cada vez mais medicamentos bucais onde não

somente o paciente terá acesso para sua higiene e

manutenção, como também os cirurgiões dentistas que

poderão utilizar esses medicamentos para os

procedimentos realizados em consultórios.
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Até o próximo mês !!!!!

As opiniões veiculadas nesse artigo são pessoais e de

responsabilidade de seus autores.

Sobre a autora:

Cynthia De Carlo é cirurgiã-dentista, formada há 31

anos pela UNITAU, pós-graduada em Periodontia,

Implante e Pediatria. É dentista do CECMedic (Centro

de Excelência Canabinoide) e membro da SBEC

(Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis).
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