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O 39º Congresso Internacional de Odontologia de São

Paulo (CIOSP), acontecerá de 29 de junho a 2 de julho,

no Complexo de Eventos Anhembi, em São Paulo. O

evento movimenta e impacta uma ampla cadeia de

serviços que vai desde o próprio setor odontológico,

passa pelas empresas de montagem de estandes,

transportes, comércio e entretenimento, até o setor de

viagens e turismo.

A Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas (APCD),

entidade odontológica com 111 anos de existência, é

quem promove e organiza o CIOSP. Todo ano, o evento

recebe mais de 100 mil profissionais inscritos no evento,

onde expositores nacionais e estrangeiros trazem as

últimas novidades da indústria odontológica. Para 2022,

as expectativas são positivas, já que mais de 200

empresas estarão presentes.

Neste ano a programação científica é gratuita, e a

entrada será por ordem de chegada, respeitando a

capacidade do auditório. Entre os cursos da grade

científica estão: estética, harmonização orofacial,

clínica, digital, da gestação à maturidade, hospitalar,

marketing, da imagem à execução, terapias interativas e

complementares, interdisciplinar e enat (encontro

nacional de auxiliares e técnicos de saúde bucal). Para

ver a programação completa e saber quem são os

palestrantes basta entrar no site: ciops.com.br.

O presidente da APCD, Wilson Chediek, está bastante

confiante com o retorno do CIOSP, que terá o

reencontro de milhares de profissionais de Odontologia.

'Sabemos que a classe odontológica espera

ansiosamente para participar do evento, conferir as

novidades do setor e aproveitar as grandes promoções

para comprar produtos e equipamentos', afirmou

Chediek.

Assuntos e Palavras-Chave: CROSP - 39º Congresso,

CROSP - CIOSP
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O Congresso Internacional de Odontologia de São

Paulo - CIOSP acontecerá de 29 de junho a 02 de julho

de 2022, no Distrito Anhembi, em São Paulo. O evento

movimenta e impacta uma ampla cadeia de serviços

que vai desde o próprio setor odontológico, passa pelas

empresas de montagem de estandes, transportes,

comércio e entretenimento, até o setor de viagens e

turismo.

A Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas - APCD,

entidade odontológica com 111 anos de existência,

promove e organiza a 39ª edição do CIOSP. Todo o

ano, o evento recebe mais de 100 mil profissionais

inscritos no evento, onde expositores nacionais e

estrangeiros trazem as últimas novidades da indústria

odontológica. Para 2022, as expectativas são positivas,

já que mais de 200 empresas estarão presentes.

O presidente da APCD, Wilson Chediek, está bastante

confiante com o retorno do CIOSP, que terá o

reencontro de milhares de profissionais de Odontologia.

'Sabemos que a classe odontológica espera

ansiosamente para participar do evento, conferir as

novidades do setor e aproveitar as grandes promoções

para comprar produtos e equipamentos.'

O evento trará palestrantes renomados e muita

discussão de relevância clínica. A grade oficial já está

disponível, e será 100% gratuita.

SERVIÇO

Data: De 29 de junho a 02 de julho de 2022

Local: Distrito Anhembi Av. Olavo Fontoura, 1209 -

Santana, São Paulo

Site: www.ciosp.com.br - Inscrição gratuita até o dia 28

de junho de 2022 para todos os profissionais de

Odontologia (Cirurgião-Dentista, acadêmico, recém-

formado, TSB/ASB e TPD)

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, CROSP - CIOSP
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Festa junina - Pratos típicos exigem maior atenção com

os dentes

As guloseimas das festas juninas e julinas são uma

delícia. Amendoim, torrão, pipoca, milho, pé de

moleque, pinhão, além de bolos, canjicas e tantos

outros pratos apetitosos fazem a alegria de adultos e

crianças. Mas vale lembrar que a mastigação desses

alimentos exige atenção.

Além do açúcar, que é o principal vilão na formação de

cáries, presente em boa parte dos pratos típicos das

quermesses, existe um outro fator de risco. A rigidez de

alimentos como o milho e o pé de moleque podem

causar fraturas nos dentes. Por isso, vale a pena seguir

as recomendações dos cirurgiões-dentistas, que nesse

caso vão um pouco além de evitar o excesso de açúcar

e manter a higiene bucal em dia.

Cuidados a mais

As fraturas podem acontecer independentemente da

idade ou condição, como explica o cirurgião-dentista

Dr. Reinaldo Yoshino, 'Não existem dentes fracos, no

entanto, algumas situações são mais propensas à

fratura, como dentes endodonticamente tratados

(popularmente chamado tratamento de canal)'. Segundo

ele, no caso de coroas protéticas, facetas ou das tão

faladas lentes de contato odontológicas, os cuidados

precisam ser maiores para evitar deslocamentos e

fraturas que podem, inclusive, comprometer a raiz dos

dentes que possuem pinos. 'Implantes também sofrem

muito com esses alimentos, mesmo próteses tipo

protocolo e overdentures', enfatiza.

A orientação do cirurgião-dentista, nesses casos, é

para que a mastigação seja feita com calma e, em

alguns casos, que se faça o uso de talheres. Os caroços

de azeitonas de pastéis, por exemplo, merecem maior

cuidado porque podem ser mordidos sem a pessoa

perceber. Outro conselho é utilizar sempre os dentes do

fundo para mastigar. Ele destaca que os alimentos

consistentes e pegajosos, como balas de leite ou doce

de leite, por exemplo, também podem causar

deslocamento e descolamento de restaurações, coroas

ou facetas.

Hábitos como o abuso de álcool também são citados

por Dr. Reinaldo como um fator de atenção, pois além

de fazer mal para a saúde a substância interfere no

sono, o que pode aumentar os danos causados pelo

bruxismo. Além disso, ele lembra que o álcool altera os

sentidos e faz com que a pessoa perca um pouco do

discernimento e do cuidado, favorecendo situações

como acidentes, os quais podem ocasionar traumas

severos, inclusive de origem bucal.

Quebrou! O que fazer?

De acordo com Dr. Reinaldo, nos casos em que há

deslocamento ou descolamento o paciente precisa

buscar a orientação de um cirurgião-dentista, seja um

atendimento de urgência ou plantão odontológico. 'No

caso de fratura em que parte do dente é perdido,

recomenda-se resgatar o fragmento e levar
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imediatamente ao consultório ou clínica. Em casos de

avulsão, onde o dente sai todo, é importante colocá-lo

imerso em leite ou soro fisiológico, sem tentar limpá-lo,

e buscar um pronto atendimento de urgência. Alguns

profissionais recomendam colocar o dente embaixo da

língua, entretanto, é preciso ter muito cuidado, pois

nesse caso o paciente pode engolir ou aspirar'.

O cirurgião-dentista lembra, ainda, que nos casos em

que o dente sai todo, o que na maioria das vezes

acontece nos acidentes com as crianças, é possível

reimplanta-lo desde que o atendimento seja rápido e o

dente não tenha sido manipulado em excesso. Portanto,

fica o alerta: saiu o dente ou quebrou um pedaço?

Coloque em um copo de leite ou soro e corra para o

consultório. O cirurgião-dentista está plenamente

capacitado para diagnosticar e resolver o problema da

melhor forma.

Sobre o CROSP

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) é uma autarquia federal dotada de

personalidade jurídica e de direito público com a

finalidade de fiscalizar e supervisionar a ética

profissional em todo o Estado de São Paulo, cabendo-

lhe zelar pelo perfeito desempenho ético da

Odontologia e pelo prestígio e bom conceito da

profissão e dos que a exercem legalmente. Hoje, o

CROSP conta com mais de 140 mil profissionais

inscritos. Além dos cirurgiões-dentistas, o CROSP

detém competência também para fiscalizar o exercício

profissional e a conduta ética dos Técnicos em Prótese

Dentária, Técnicos em Saúde Bucal, Auxiliares em

Saúde Bucal e Auxiliares em Prótese Dentária.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, Assuntos de Interesse - Dentista,

Assuntos de Interesse - Dentistas, Assuntos de

Interesse - Odontologia, Assuntos de Interesse -

Odontológico, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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As guloseimas das festas juninas e julinas são uma

delícia. Amendoim, torrão, pipoca, milho, pé de

moleque, pinhão, além de bolos, canjicas e tantos

outros pratos apetitosos fazem a alegria de adultos e

crianças. Mas vale lembrar que a mastigação desses

alimentos exige atenção.

Além do açúcar, que é o principal vilão na formação da

cárie, presente em boa parte dos pratos típicos das

quermesses, existe um outro fator de risco. A rigidez de

alimentos como o milho e o pé de moleque podem

causar fraturas nos dentes. Por isso, vale a pena seguir

as recomendações dos cirurgiões-dentistas, que nesse

caso vão um pouco além de evitar o excesso de açúcar

e manter a higiene bucal em dia.

Cuidados a mais

As fraturas podem acontecer independentemente da

idade ou condição, como explica o cirurgião-dentista

Dr. Reinaldo Yoshino, 'Não existem dentes fracos, no

entanto, algumas situações são mais propensas à

fratura, como dentes endodonticamente tratados

(popularmente chamado tratamento de canal)'. Segundo

ele, no caso de coroas protéticas, facetas ou das tão

faladas lentes de contato odontológicas, os cuidados

precisam ser maiores para evitar deslocamentos e

fraturas que podem, inclusive, comprometer a raiz dos

dentes que possuem pinos. 'Implantes também sofrem

muito com esses alimentos, mesmo próteses tipo

protocolo e overdentures', enfatiza.

A orientação do cirurgião-dentista é para que a

mastigação seja feita com calma e, em alguns casos,

que se faça o uso de talheres. Os caroços de azeitonas

de pastéis, por exemplo, merecem maior cuidado

porque podem ser mordidos sem a pessoa perceber.

Outro conselho é utilizar sempre os dentes do fundo

para mastigar. Ele destaca que os alimentos

consistentes e pegajosos, como balas de leite ou doce

de leite, por exemplo, também podem causar

deslocamento e descolamento de restaurações, coroas

ou facetas.

Hábitos como o abuso de álcool também são citados

por Dr. Reinaldo como um fator de atenção, pois além

de fazer mal para a saúde a substância interfere no

sono, o que pode aumentar os danos causados pelo

bruxismo. Além disso, ele lembra que o álcool altera os

sentidos e faz com que a pessoa perca um pouco do

discernimento e do cuidado, favorecendo situações

como acidentes, os quais podem ocasionar traumas

severos, inclusive de origem bucal.

Quebrou! O que fazer?

De acordo com Dr. Reinaldo, nos casos em que há

deslocamento ou descolamento o paciente precisa

buscar a orientação de um cirurgião-dentista, seja um

atendimento de urgência ou plantão odontológico. 'No

caso de fratura em que parte do dente é perdido,

recomenda-se resgatar o fragmento e levar

imediatamente ao consultório ou clínica. Em casos de

avulsão, onde o dente sai todo, é importante colocá-lo

imerso em leite ou soro fisiológico, sem tentar limpá-lo,

e buscar um pronto atendimento de urgência. Alguns

profissionais recomendam colocar o dente embaixo da
6
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língua, entretanto, é preciso ter muito cuidado, pois

nesse caso o paciente pode engolir ou aspirar'.

O cirurgião-dentista lembra, ainda, que nos casos em

que o dente sai todo, o que na maioria das vezes

acontece nos acidentes com as crianças, é possível

reimplantá-lo desde que o atendimento seja rápido e o

dente não tenha sido manipulado em excesso. Portanto,

fica o alerta: saiu o dente ou quebrou um pedaço?

Coloque em um copo de leite ou soro e corra para o

consultório. O cirurgião-dentista está plenamente

capacitado para diagnosticar e resolver o problema da

melhor forma.

Sobre o CROSP

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) é uma autarquia federal dotada de

personalidade jurídica e de direito público com a

finalidade de fiscalizar e supervisionar a ética

profissional em todo o Estado de São Paulo, cabendo-

lhe zelar pelo perfeito desempenho ético da

Odontologia e pelo prestígio e bom conceito da

profissão e dos que a exercem legalmente. Hoje, o

CROSP conta com mais de 140 mil profissionais

inscritos. Além dos cirurgiões-dentistas, o CROSP

detém competência também para fiscalizar o exercício

profissional e a conduta ética dos Técnicos em Prótese

Dentária, Técnicos em Saúde Bucal, Auxiliares em

Saúde Bucal e Auxiliares em Prótese Dentária.

Informações: www.crosp.org.br

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, Assuntos de Interesse - Dentista,

Assuntos de Interesse - Dentistas, Assuntos de

Interesse - Odontologia, Assuntos de Interesse -

Odontológico, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP

7



Triagem selecionará jovens para tratamento odontológico completo e

gratuito - DiárioZonaNorte
 

CROSP - Apex Comunicação
Diário Zona Norte/São Paulo - Noticias

quarta-feira, 22 de junho de 2022
Assuntos de Interesse - Cirurgião dentista

Clique aqui para abrir a imagem

Tempo de Leitura: 3 minutos

triagem

Turma do Bem seleciona adolescentes de todo o Brasil

e espera encaminhar mais de cinco mil jovens para

atendimento em 2022

A triagem será realizada nos dias 30 de junho, 01 e 02

de julho na APCD em Santana

Dentistas do Bem, programa da OSCIP Turma do Bem,

vai promover, no final do mês, uma mega triagem para

selecionar jovens entre 11 e 17 anos de baixa renda

para receber tratamento odontológico gratuito.

A TdB já existe há mais de 20 anos e será a ação social

do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São

Paulo (CIOSP), considerado um dos maiores

congressos de odontologia do mundo. Até hoje, mais de

81 mil jovens já foram atendidos por esses profissionais

que atuam de forma voluntária levando saúde bucal a

jovens de todo o Brasil, além de 12 países da América

Latina e Portugal. O tratamento inclui, se necessário,

radiografias, ortodontia, próteses e implantes até que os

pacientes completem 18 anos.

'Neste mês de junho, faremos uma ação na cidade de

São Paulo para selecionar adolescentes de baixa renda

que necessitam de tratamento odontológico e

proporcionar a eles qualidade de vida por meio do

acesso a? saúde bucal', conta o dentista Fábio

Bibancos, presidente voluntário da Turma do Bem.

Mega triagem SP

De 30 de junho a 02 de julho, no prédio da APCD

(Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas),

localizado na Praça Campo de Bagatelle, sem número,

em Santana, vai acontecer, presencialmente, a seleção

dos adolescentes.

'Este ano, a expectativa e? que mais de cinco mil jovens

sejam encaminhados para atendimento em todo o

Brasil', afirma o dentista. A ação, na cidade de São

Paulo, é feita em parceria com APCD - Associação

Paulista de Cirurgiões Dentistas, RD - Drogasil

Drogaraia, USP - Faculdade de Odontologia -

Odontopediatria e SMADS - Secretaria Municipal de

Assistência e Desenvolvimento Social de São Paulo.

O processo é simples, rápido e não invasivo. Caso o

jovem tenha acesso a internet e queira antecipar o seu

cadastro ele pode acessar o site -

megatriagem2022.tdb.org.br - o jovem e/ou seu

responsável preenche o formulário com seus dados e

responde um questionário da condição socioeconômica

da família. Não é necessário enviar nenhuma foto, basta

comparecer no dia da mega triagem com o documento

de identificação e acompanhado de um responsável.

A seleção e? feita por meio da aplicação de um índice

de prioridade, que beneficia os jovens menos
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favorecidos e com problemas bucais mais graves. Cada

selecionado recebe uma carta com o nome e o

endereço do dentista voluntário que será responsável

pelo seu tratamento.

O escritório da TDB faz a ligação entre todos os

envolvidos no programa (o jovem beneficiado, sua

família, a escola e o cirurgião-dentista voluntário) e

ainda o acompanhamento dos atendimentos.

O tratamento tem caráter curativo, preventivo e

educativo. 'Um jovem que não tem possibilidade de ir ao

dentista e de cuidar da boca, tende a ser um adulto

menos feliz. Quem sente dor não estuda, não brinca,

não consegue um bom emprego, se afasta dos amigos.

O acesso à saúde bucal de qualidade faz com que

esses jovens façam parte mais ativamente da

sociedade', diz o dentista Fábio Bibancos, presidente

voluntário da Turma do Bem.

triagem triagem triagem triagem triagem triagem triagem

d

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, CROSP - 39º Congresso, CROSP -

CIOSP
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Entenda a importância do controle e da saúde bucal

para pacientes com diabetes

O conceito de que a saúde bucal interfere na saúde

geral deve ser levado muito a sério, principalmente

entre os pacientes com diabetes. Por isso, na data em

que a doença é nacionalmente lembrada, 26 de junho, o

Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) alerta sobre a importância de manter os

cuidados.

De acordo com o cirurgião-dentista Dr. Marcelo

Cavenague, entender que a saúde da boca faz parte de

um todo é fundamental em qualquer circunstância. No

caso de doenças como o diabetes, ele destaca, entre

outros pontos, a importância do controle dos índices de

glicemia para manter a qualidade de vida.

A doença sob controle

O cirurgião-dentista esclarece que existem dois perfis

de pacientes com diabetes. O paciente que se cuida e o

paciente que não se cuida. O primeiro mantém o

controle da doença e é visto como uma pessoa normal.

'Esse paciente tem uma doença séria e crônica, mas em

relação aos riscos bucais ele não corre nenhum a mais,

uma vez que doença sob controle é sinônimo de saúde.

Ainda que seja insulinodependente, esse paciente tem

os mesmos riscos de uma pessoa normal, que se cuida

e mantém a saúde bucal'.

O segundo perfil, de acordo com o Dr. Cavenague,

corresponde àquele paciente que se descuida ou, por

qualquer outro motivo, não consegue manter o controle

do diabetes e tem picos de hiperglicemia ou crises de

hipoglicemia e, nesse caso, pode apresentar alterações.

Nesse contexto, o cirurgião-dentista explica que

existem duas doenças principais da boca, a cárie e a

doença periodontal. No caso da cárie, não há tantas

alterações diante desse quadro, uma vez que a cárie

está ligada à multifatores como frequência de ingestão

de açúcar e à má higienização.

Já diante da doença periodontal, os riscos de alterações

são maiores, isso porque a ela está associada aos tipos

de bactérias que existem na boca, ao sangramento e à

presença de cálculos. Além disso, a doença periodontal

age num pH um pouco mais alcalino do que a cárie. Ele

explica que esse processo envolve também às células

de defesa e que o diabetes provoca problemas nos

vasos sanguíneos. 'A doença periodontal é uma doença

inflamatória, que depende das células de defesa. Se o

paciente diabético já tiver problemas vasculares, a

defesa será menor. Portanto, a evolução da doença

periodontal será mais rápida'.

As visitas frequentes ao cirurgião-dentista são

necessárias em qualquer momento da vida e em

qualquer situação. A frequência de retorno ao

consultório será determinada em função do perfil de

cada paciente. Quanto maior a necessidade, mais

próximo será o retorno.

O ideal, segundo Dr. Cavenague, seria que todo o

cirurgião-dentista tivesse em seu consultório um

aparelho para verificar a glicemia do paciente e, em

casos extremos, encaminha-lo para atendimento
10
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médico. 'O tratamento periodontal em um paciente

descontrolado não responde normalmente como em um

paciente controlado', explica.

Outro ponto importante no caso do diabetes, segundo o

cirurgião-dentista, é realizar um trabalho

multidisciplinar, por meio do acompanhamento do

endocrinologista, do cirurgião-dentista e do

nutricionista. 'É importante lembrar que se trata de uma

doença crônica que não tem cura, em que o segredo é

manter o controle'.

A importância da higiene bucal

Por meio da higiene, é possível ter um controle maior da

doença. A falta de cuidado, nesse caso, resulta em

tártaro (cálculo) e inflamação. Por isso, é imprescindível

manter a saúde da boca em dia, por meio da escovação

com creme fluoretado e uso do fio dental.

Lembre-se, o diabetes é uma doença crônica que se

caracteriza pelo aumento dos níveis de açúcar no

sangue. Se não for tratada, pode provocar danos em

vários órgãos. O diabetes é dividido em dois tipos

principais. A tipo 1 e a tipo 2. Há também o diabetes

gestacional, situação transitória que marcada pelo

aumento dos níveis de glicose no sangue durante a

gravidez.

Sobre o CROSP

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) é uma autarquia federal dotada de

personalidade jurídica e de direito público com a

finalidade de fiscalizar e supervisionar a ética

profissional em todo o Estado de São Paulo, cabendo-

lhe zelar pelo perfeito desempenho ético da

Odontologia e pelo prestígio e bom conceito da

profissão e dos que a exercem legalmente. Hoje, o

CROSP conta com mais de 140 mil profissionais

inscritos. Além dos cirurgiões-dentistas, o CROSP

detém competência também para fiscalizar o exercício

profissional e a conduta ética dos Técnicos em Prótese

Dentária, Técnicos em Saúde Bucal, Auxiliares em

Saúde Bucal e Auxiliares em Prótese Dentária.

Mais informações: www.crosp.org.br

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, Assuntos de Interesse - Dentista,

Assuntos de Interesse - Dentistas, Assuntos de

Interesse - Odontologia, CROSP - Conselho Regional

de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP

11
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O conceito de que a saúde bucal interfere na saúde

geral deve ser levado muito a sério, principalmente

entre os pacientes com diabetes. Por isso, na data em

que a doença é nacionalmente lembrada, 26 de junho, o

Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) alerta sobre a importância de manter os

cuidados.

De acordo com o cirurgião-dentista Marcelo

Cavenague, entender que a saúde da boca faz parte de

um todo é fundamental em qualquer circunstância. No

caso de doenças como o diabetes, ele destaca, entre

outros pontos, a importância do controle dos índices de

glicemia para manter a qualidade de vida.

O cirurgião-dentista esclarece que existem dois perfis

de pacientes com diabetes. O paciente que se cuida e o

paciente que não se cuida. O primeiro mantém o

controle da doença e é visto como uma pessoa normal.

'Esse paciente tem uma doença séria e crônica, mas em

relação aos riscos bucais ele não corre nenhum a mais,

uma vez que doença sob controle é sinônimo de saúde.

Ainda que seja insulinodependente, esse paciente tem

os mesmos riscos de uma pessoa normal, que se cuida

e mantém a saúde bucal'.

O segundo perfil, de acordo com o Dr. Cavenague,

corresponde àquele paciente que se descuida ou, por

qualquer outro motivo, não consegue manter o controle

do diabetes e tem picos de hiperglicemia ou crises de

hipoglicemia e, nesse caso, pode apresentar alterações.

Nesse contexto, o cirurgião-dentista explica que

existem duas doenças principais da boca, a cárie e a

doença periodontal. No caso da cárie, não há tantas

alterações diante desse quadro, uma vez que a cárie

está ligada à multifatores como frequência de ingestão

de açúcar e à má higienização.

Já diante da doença periodontal, os riscos de alterações

são maiores, isso porque a ela está associada aos tipos

de bactérias que existem na boca, ao sangramento e à

presença de cálculos. Além disso, a doença periodontal

age num pH um pouco mais alcalino do que a cárie. Ele

explica que esse processo envolve também às células

de defesa e que o diabetes provoca problemas nos

vasos sanguíneos. 'A doença periodontal é uma doença

inflamatória, que depende das células de defesa. Se o

paciente diabético já tiver problemas vasculares, a

defesa será menor. Portanto, a evolução da doença

periodontal será mais rápida'.

As visitas frequentes ao cirurgião-dentista são

necessárias em qualquer momento da vida e em

qualquer situação. A frequência de retorno ao

consultório será determinada em função do perfil de

cada paciente. Quanto maior a necessidade, mais

próximo será o retorno.

O ideal, segundo Dr. Cavenague, seria que todo o

cirurgião-dentista tivesse em seu consultório um

aparelho para verificar a glicemia do paciente e, em

casos extremos, encaminha-lo para atendimento

médico. 'O tratamento periodontal em um paciente

descontrolado não responde normalmente como em um

paciente controlado', explica.
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Outro ponto importante no caso do diabetes, segundo o

cirurgião-dentista, é realizar um trabalho

multidisciplinar, por meio do acompanhamento do

endocrinologista, do cirurgião-dentista e do

nutricionista. 'É importante lembrar que se trata de uma

doença crônica que não tem cura, em que o segredo é

manter o controle'.

A importância da higiene bucal

Por meio da higiene, é possível ter um controle maior da

doença. A falta de cuidado, nesse caso, resulta em

tártaro (cálculo) e inflamação. Por isso, é imprescindível

manter a saúde da boca em dia, por meio da escovação

com creme fluoretado e uso do fio dental.

Lembre-se, o diabetes é uma doença crônica que se

caracteriza pelo aumento dos níveis de açúcar no

sangue. Se não for tratada, pode provocar danos em

vários órgãos. O diabetes é dividido em dois tipos

principais, a tipo 1 e a tipo 2. Há também o diabetes

gestacional, situação transitória que é marcada pelo

aumento dos níveis de glicose no sangue durante a

gravidez.

Fonte: CROSP - Conselho Regional de Odontologia

de São Paulo

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, Assuntos de Interesse - Dentista,

Assuntos de Interesse - Odontologia, CROSP -

Conselho Regional de Odontologia de São Paulo,

CROSP - CRO-SP
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Autor: Luis Orsolon

O Congresso Internacional de Odontologia de São

Paulo - CIOSP acontecerá de 29 de junho a 02 de julho

de 2022, no Distrito Anhembi, em São Paulo.

A Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas - APCD,

entidade odontológica com 111 anos de existência,

promove e organiza a 39ª edição do CIOSP.

Todo o ano o evento recebe mais de 100 mil

profissionais inscritos no evento, onde expositores

trazem as últimas novidades da indústria odontológica.

Para 2022, as expectativas são positivas, já que mais

de 200 empresas estarão presentes e palestrantes

renomados estão confirmados para muita discussão de

relevância clínica.

O presidente da APCD, Wilson Chediek, está bastante

confiante com o retorno do CIOSP, que terá o

reencontro de milhares de profissionais de Odontologia.

'A classe odontológica espera ansiosamente para

participar do evento, conferir as novidades do setor e

aproveitar as grandes promoções para comprar

produtos e equipamentos', diz.

A grade oficial já está disponível, e será 100% gratuita

Durante 4 dias de evento os congressistas terão à

disposição mais de 60 cursos divididos em 11 módulos

científicos.

Ministradores renomados da Odontologia internacional e

nacional apresentarão temas recentes, pesquisas e

inovações clínicas.

A programação científica neste ano é gratuita e a

entrada será por ordem de chegada, respeitando a

capacidade do auditório.

O CIOSP é o melhor lugar para capacitação e

qualificação dos estudantes de Odontologia e dos

profissionais que buscam mais excelência no

atendimento à população.

Confira a grade completa no site

www.ciosp.com.br/grade-cientifica.

Vacinação gratuita no CIOSP

As vacinas consideradas importantes para os

profissionais da área, estarão localizados na Avenida 9,

entre as ruas A e B, no estande da Prefeitura de São

Paulo.

Estarão disponíveis vacinas de SCR (Sarampo,

Caxumba e Rubéola), Duplo Adulto (Difteria e Tétano),

Febre Amarela e COVID-19.

Além das vacinas, o estande também contará com

testes rápidos de Sífilis, Hepatite B e HIV.

Para aqueles que possuem o interesse, será preciso ter

em mãos a carteirinha de vacinação, documento

RG/CPF e o Cartão do SUS.
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Programação Social

Todos os dias a partir das 20h, os congressistas têm a

chance de curtir uma programação social animada na

Praça de Alimentação do CIOSP.

Neste ano, a Turma do Pagode encerrará a primeira

noite do Congressão. A Escola de Samba Vai-Vai

entrará no palco da segunda noite para tirar todo mundo

do chão.

Jorge Aragão irá animar o terceiro dia de evento. E a

dupla Vini & Lucas encerram a Programação Social do

Congressão com chave de ouro.

SERVIÇO

Data: De 29 de junho a 02 de julho de 2022

Local: Distrito Anhembi - Av. Olavo Fontoura, 1209 -

Santana, São Paulo

Site: www.ciosp.com.br

Inscrição gratuita até o dia 28 de junho de 2022 para

todos os profissionais de Odontologia (Cirurgião-

Dentista, acadêmico, recém-formado, TSB/ASB e TPD)

Assuntos e Palavras-Chave: CROSP - CIOSP
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Jovens de baixa renda recebem tratamento dentário gratuito
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Dentistas do Bem, programa da OSCIP Turma do Bem,

vai promover, no final do mês, uma mega triagem para

selecionar jovens entre 11 e 17 anos de baixa renda

para receber tratamento odontológico gratuito. A TdB já

existe há mais de 20 anos e será a ação social do 39º

Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo

(CIOSP), considerado um dos maiores congressos de

odontologia do mundo. Até hoje, mais de 81 mil jovens

já foram atendidos por esses profissionais que atuam de

forma voluntária levando saúde bucal a jovens de todo o

Brasil, além de 12 países da América Latina e Portugal.

O tratamento inclui, se necessário, radiografias,

ortodontia, próteses e implantes até que os pacientes

completem 18 anos.

'Neste mês de junho, faremos uma ação na cidade de

São Paulo para selecionar adolescentes de baixa renda

que necessitam de tratamento odontológico e

proporcionar a eles qualidade de vida por meio do

acesso a? saúde bucal', conta o dentista Fábio

Bibancos, presidente voluntário da Turma do Bem.

Mega triagem SP

De 30 de junho a 02 de julho, no prédio da APCD

(Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas),

localizado na Praça Campo de Bagatelle, sem número,

em Santana, vai acontecer, presencialmente, a seleção

dos adolescentes. 'Este ano, a expectativa e? que mais

de cinco mil jovens sejam encaminhados para

atendimento em todo o Brasil', afirma o dentista. A ação,

na cidade de São Paulo, é feita em parceria com APCD

- Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas, RD -

Drogasil Drogaraia, USP - Faculdade de Odontologia -

Odontopediatria e SMADS - Secretaria Municipal de

Assistência e Desenvolvimento Social de São Paulo.

O processo é simples, rápido e não invasivo. Caso o

jovem tenha acesso a internet e queira antecipar o seu

cadastro ele pode acessar o site -

megatriagem2022.tdb.org.br - o jovem e/ou seu

responsável preenche o formulário com seus dados e

responde um questionário da condição socioeconômica

da família. Não é necessário enviar nenhuma foto, basta

comparecer no dia da mega triagem com o documento

de identificação e acompanhado de um responsável.

A seleção e? feita por meio da aplicação de um

índice de prioridade, que beneficia os jovens menos

favorecidos e com problemas bucais mais graves. Cada

selecionado recebe uma carta com o nome e o

endereço do dentista voluntário que será responsável

pelo seu tratamento.

O escritório da TDB faz a ligação entre todos os

envolvidos no programa (o jovem beneficiado, sua

família, a escola e o cirurgião-dentista voluntário) e

ainda o acompanhamento dos atendimentos.

O tratamento tem caráter curativo, preventivo e

educativo. 'Um jovem que não tem possibilidade de ir ao

dentista e de cuidar da boca, tende a ser um adulto

menos feliz. Quem sente dor não estuda, não brinca,

não consegue um bom emprego, se afasta dos amigos.

O acesso à saúde bucal de qualidade faz com que
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esses jovens façam parte mais ativamente da

sociedade', diz o dentista Fábio Bibancos, presidente

voluntário da Turma do Bem.

Sobre a Turma do Bem

A Turma do Bem gerencia a maior rede de voluntariado

especializado do mundo, contando com mais de 18 mil

dentistas atuando em 12 países. Oferece atendimento

odontológico gratuito à população de baixa renda em

condição de vulnerabilidade social e com graves

problemas bucais, focando em dois públicos principais:

jovens de 11 a 17 anos e mulheres vítimas de violência

doméstica. Em 20 anos, impactou quase 81 mil jovens e

1100 mulheres. Tem um modelo inovador de gestão,

baseado no voluntariado e caracterizado pela fácil

replicabilidade. O fundador e presidente voluntário da

TdB, Dr. Fábio Bibancos, é reconhecido

internacionalmente como Empreendedor Social pela

Schwab Foundation (www.schwabfoundation.org) e pela

Ashoka (www.ashoka.org) por seu trabalho à frente da

organização. Além disso, em 2011 a organização foi

laureada com o prêmio Saúde Oral, na categoria

Solidariedade Social, devido ao trabalho desenvolvido

em Portugal, e em 2015 foi selecionada entre 1.400

organizações sociais de todo o mundo para integrar o

primeiro portfólio da Epic Foundation de instituições que

investem em alto impacto social. Em 2018, ganhou o

prêmio pela Fundación Mapfre de melhor ação social na

Espanha.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, CROSP - 39º Congresso, CROSP -

CIOSP
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Congresso Internacional de Odontologia 2022
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Autor: Equipe

Serão 4 dias de evento com inovações do mercado

odontológico com muito networking e aprendizado

O Congresso Internacional de Odontologia de São

Paulo (CIOSP) acontecerá de 29 a 02 de julho de 2022,

no Complexo de Eventos do Anhembi, em São Paulo.

Reconhecido entre os profissionais da área de saúde

bucal como um dos mais importantes congressos

internacionais de Odontologia, o evento é organizado

pela Associação Paulista dos Cirurgiões-Dentistas

(APCD) e contará com a participação do Conselho

Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP).

O congresso recebe, todos os anos, mais de 100 mil

profissionais, reunindo expositores nacionais e

estrangeiros que trazem as novidades da indústria

odontológica. Para 2022, as expectativas são positivas,

já que mais de 200 empresas estarão presentes. O

evento trará palestrantes renomados e muita discussão

de relevância clínica.

No final de cada dia haverá uma programação social

conforme a seguir (atrações gratuitas na praça de

alimentação a partir das 20:00h):

-Sábado 02/07/22 - dupla Vini e Lucas

-Sexta-feira 01/07/2022 - Jorge Aragão

-Quinta-feira 30/07/2022 - Escola de Samba Vai-Vai

-Quarta-feira 29/07/2022 - Turma do Pagode

Gostaram?

SERVIÇO

Data: De 29 de junho a 02 de julho de 2022.

Local: Complexo de Eventos Anhembi, Av. Olavo

Fontoura, 1209 - Santana, São Paulo.

Para mais informações acesse:

Site: www.ciosp.com.br

Edited with BlogPad Pro

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Dentistas, Assuntos de Interesse - Odontologia,

Assuntos de Interesse - Odontológico, CROSP - CIOSP,

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São

Paulo, CROSP - CRO-SP
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Saiba quais são os cuidados para evitar fraturas na hora

de saborear alguns alimentos

As guloseimas das festas juninas e julinas são uma

delícia. Amendoim, torrão, pipoca, milho, pé de

moleque, pinhão, além de bolos, canjicas e tantos

outros pratos apetitosos fazem a alegria de adultos e

crianças. Mas vale lembrar que a mastigação desses

alimentos exige atenção.

Além do açúcar, que é o principal vilão na formação da

cárie, presente em boa parte dos pratos típicos das

quermesses, existe um outro fator de risco. A rigidez de

alimentos como o milho e o pé de moleque podem

causar fraturas nos dentes. Por isso, vale a pena seguir

as recomendações dos cirurgiões-dentistas, que nesse

caso vão um pouco além de evitar o excesso de açúcar

e manter a higiene bucal em dia.

Cuidados a mais

As fraturas podem acontecer independentemente da

idade ou condição, como explica o cirurgião-dentista

Dr. Reinaldo Yoshino, 'Não existem dentes fracos, no

entanto, algumas situações são mais propensas à

fratura, como dentes endodonticamente tratados

(popularmente chamado tratamento de canal)'. Segundo

ele, no caso de coroas protéticas, facetas ou das tão

faladas lentes de contato odontológicas, os cuidados

precisam ser maiores para evitar deslocamentos e

fraturas que podem, inclusive, comprometer a raiz dos

dentes que possuem pinos. 'Implantes também sofrem

muito com esses alimentos, mesmo próteses tipo

protocolo e overdentures', enfatiza.

A orientação do cirurgião-dentista é para que a

mastigação seja feita com calma e, em alguns casos,

que se faça o uso de talheres. Os caroços de azeitonas

de pastéis, por exemplo, merecem maior cuidado

porque podem ser mordidos sem a pessoa perceber.

Outro conselho é utilizar sempre os dentes do fundo

para mastigar. Ele destaca que os alimentos

consistentes e pegajosos, como balas de leite ou doce

de leite, por exemplo, também podem causar

deslocamento e descolamento de restaurações, coroas

ou facetas.

Hábitos como o abuso de álcool também são citados

por Dr. Reinaldo como um fator de atenção, pois além

de fazer mal para a saúde a substância interfere no

sono, o que pode aumentar os danos causados pelo

bruxismo. Além disso, ele lembra que o álcool altera os

sentidos e faz com que a pessoa perca um pouco do

discernimento e do cuidado, favorecendo situações

como acidentes, os quais podem ocasionar traumas

severos, inclusive de origem bucal.

Quebrou! O que fazer?

De acordo com Dr. Reinaldo, nos casos em que há

deslocamento ou descolamento o paciente precisa

buscar a orientação de um cirurgião-dentista, seja um

atendimento de urgência ou plantão odontológico. 'No

caso de fratura em que parte do dente é perdido,

recomenda-se resgatar o fragmento e levar

imediatamente ao consultório ou clínica. Em casos de

avulsão, onde o dente sai todo, é importante colocá-lo
19
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imerso em leite ou soro fisiológico, sem tentar limpá-lo,

e buscar um pronto atendimento de urgência. Alguns

profissionais recomendam colocar o dente embaixo da

língua, entretanto, é preciso ter muito cuidado, pois

nesse caso o paciente pode engolir ou aspirar'.

O cirurgião-dentista lembra, ainda, que nos casos em

que o dente sai todo, o que na maioria das vezes

acontece nos acidentes com as crianças, é possível

reimplantá-lo desde que o atendimento seja rápido e o

dente não tenha sido manipulado em excesso. Portanto,

fica o alerta: saiu o dente ou quebrou um pedaço?

Coloque em um copo de leite ou soro e corra para o

consultório. O cirurgião-dentista está plenamente

capacitado para diagnosticar e resolver o problema da

melhor forma.

Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP)

www.crosp.org.br

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, Assuntos de Interesse - Dentista,

Assuntos de Interesse - Dentistas, Assuntos de

Interesse - Odontologia, Assuntos de Interesse -

Odontológico, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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Entenda a importância do controle e da saúde bucal

para pacientes com diabetes

O conceito de que a saúde bucal interfere na saúde

geral deve ser levado muito a sério, principalmente

entre os pacientes com diabetes. Por isso, na data em

que a doença é nacionalmente lembrada, 26 de junho, o

Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) alerta sobre a importância de manter os

cuidados.

De acordo com o cirurgião-dentista Dr. Marcelo

Cavenague, entender que a saúde da boca faz parte de

um todo é fundamental em qualquer circunstância. No

caso de doenças como o diabetes, ele destaca, entre

outros pontos, a importância do controle dos índices de

glicemia para manter a qualidade de vida.

A doença sob controle

O cirurgião-dentista esclarece que existem dois perfis

de pacientes com diabetes. O paciente que se cuida e o

paciente que não se cuida. O primeiro mantém o

controle da doença e é visto como uma pessoa normal.

'Esse paciente tem uma doença séria e crônica, mas em

relação aos riscos bucais ele não corre nenhum a mais,

uma vez que doença sob controle é sinônimo de saúde.

Ainda que seja insulinodependente, esse paciente tem

os mesmos riscos de uma pessoa normal, que se cuida

e mantém a saúde bucal'.

O segundo perfil, de acordo com o Dr. Cavenague,

corresponde àquele paciente que se descuida ou, por

qualquer outro motivo, não consegue manter o controle

do diabetes e tem picos de hiperglicemia ou crises de

hipoglicemia e, nesse caso, pode apresentar alterações.

Nesse contexto, o cirurgião-dentista explica que

existem duas doenças principais da boca, a cárie e a

doença periodontal. No caso da cárie, não há tantas

alterações diante desse quadro, uma vez que a cárie

está ligada à multifatores como frequência de ingestão

de açúcar e à má higienização.

Já diante da doença periodontal, os riscos de alterações

são maiores, isso porque a ela está associada aos tipos

de bactérias que existem na boca, ao sangramento e à

presença de cálculos. Além disso, a doença periodontal

age num pH um pouco mais alcalino do que a cárie. Ele

explica que esse processo envolve também às células

de defesa e que o diabetes provoca problemas nos

vasos sanguíneos. 'A doença periodontal é uma doença

inflamatória, que depende das células de defesa. Se o

paciente diabético já tiver problemas vasculares, a

defesa será menor. Portanto, a evolução da doença

periodontal será mais rápida'.

As visitas frequentes ao cirurgião-dentista são

necessárias em qualquer momento da vida e em

qualquer situação. A frequência de retorno ao

consultório será determinada em função do perfil de

cada paciente. Quanto maior a necessidade, mais

próximo será o retorno.

O ideal, segundo Dr. Cavenague, seria que todo o

cirurgião-dentista tivesse em seu consultório um

aparelho para verificar a glicemia do paciente e, em

casos extremos, encaminha-lo para atendimento
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médico. 'O tratamento periodontal em um paciente

descontrolado não responde normalmente como em um

paciente controlado', explica.

Outro ponto importante no caso do diabetes, segundo o

cirurgião-dentista, é realizar um trabalho

multidisciplinar, por meio do acompanhamento do

endocrinologista, do cirurgião-dentista e do

nutricionista. 'É importante lembrar que se trata de uma

doença crônica que não tem cura, em que o segredo é

manter o controle'.

A importância da higiene bucal

Por meio da higiene, é possível ter um controle maior da

doença. A falta de cuidado, nesse caso, resulta em

tártaro (cálculo) e inflamação. Por isso, é imprescindível

manter a saúde da boca em dia, por meio da escovação

com creme fluoretado e uso do fio dental.

Lembre-se, o diabetes é uma doença crônica que se

caracteriza pelo aumento dos níveis de açúcar no

sangue. Se não for tratada, pode provocar danos em

vários órgãos. O diabetes é dividido em dois tipos

principais. A tipo 1 e a tipo 2. Há também o diabetes

gestacional, situação transitória que marcada pelo

aumento dos níveis de glicose no sangue durante a

gravidez.

Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP)

www.crosp.org.br
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O consumo de guloseimas como amendoim, torrão,

pipoca, milho, pé de moleque, pinhão, além de bolos,

canjicas e tantos outros pratos típicos das festas juninas

e julinas, aumenta nesta época do ano. Porém, é

importante ressaltar que a mastigação desses alimentos

exige atenção.

Além do açúcar, que é o principal vilão na formação da

cárie, presente em boa parte dos pratos típicos das

quermesses, existe um outro fator de risco. A rigidez de

alimentos como o milho e o pé de moleque podem

causar fraturas nos dentes. Por isso, vale a pena seguir

as recomendações dos cirurgiões-dentistas, que nesse

caso vão um pouco além de evitar o excesso de açúcar

e manter a higiene bucal em dia.

Cuidados a mais

As fraturas podem acontecer independentemente da

idade ou condição, como explica o cirurgião-dentista

Dr. Reinaldo Yoshino, "Não existem dentes fracos, no

entanto, algumas situações são mais propensas à

fratura, como dentes endodonticamente tratados

(popularmente chamado tratamento de canal)".

Segundo ele, no caso de coroas protéticas, facetas ou

das tão faladas lentes de contato odontológicas, os

cuidados precisam ser maiores para evitar

deslocamentos e fraturas que podem, inclusive,

comprometer a raiz dos dentes que possuem pinos.

"Implantes também sofrem muito com esses alimentos,

mesmo próteses tipo protocolo e overdentures",

enfatiza.

A orientação do cirurgião-dentista é para que a

mastigação seja feita com calma e, em alguns casos,

que se faça o uso de talheres. Os caroços de azeitonas

de pastéis, por exemplo, merecem maior cuidado

porque podem ser mordidos sem a pessoa perceber.

Outro conselho é utilizar sempre os dentes do fundo

para mastigar. Ele destaca que os alimentos

consistentes e pegajosos, como balas de leite ou doce

de leite, por exemplo, também podem causar

deslocamento e descolamento de restaurações, coroas

ou facetas.

Hábitos como o abuso de álcool também são citados

por Dr. Reinaldo como um fator de atenção, pois além

de fazer mal para a saúde a substância interfere no

sono, o que pode aumentar os danos causados pelo

bruxismo. Ele lembra, ainda, que o álcool altera os

sentidos e faz com que a pessoa perca um pouco do

discernimento e do cuidado, favorecendo situações

como acidentes, os quais podem ocasionar traumas

severos, inclusive de origem bucal.

O que fazer se o dente quebrar

De acordo com Dr. Reinaldo, nos casos em que há

deslocamento ou descolamento o paciente precisa

buscar a orientação de um cirurgião-dentista, seja um

atendimento de urgência ou plantão odontológico. "No

caso de fratura em que parte do dente é perdido,

recomenda-se resgatar o fragmento e levar

imediatamente ao consultório ou clínica. Em casos de

avulsão, onde o dente sai totalmente, é importante

colocá-lo imerso em leite ou soro fisiológico, sem tentar

limpá-lo, e buscar um pronto atendimento de urgência.
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Alguns profissionais recomendam colocar o dente

embaixo da língua, entretanto, é preciso ter muito

cuidado, pois nesse caso o paciente pode engolir ou

aspirar".

O cirurgião-dentista reforça que nos casos em que o

dente sai completamente, o que na maioria das vezes

acontece nos acidentes com as crianças, é possível

reimplantá-lo desde que o atendimento seja rápido e o

dente não tenha sido manipulado em excesso. Portanto,

fica o alerta: se o dente cair ou quebrar um pedaço, a

indicação é colocar em um copo com leite ou soro e

correr para o consultório. O cirurgião-dentista está

plenamente capacitado para diagnosticar e resolver o

problema da melhor forma.

Website: http://www.crosp.org.br/

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista
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O consumo de guloseimas como amendoim, torrão,

pipoca, milho, pé de moleque, pinhão, além de bolos,

canjicas e tantos outros pratos típicos das festas juninas

e julinas, aumenta nesta época do ano. Porém, é

importante ressaltar que a mastigação desses alimentos

exige atenção.

Além do açúcar, que é o principal vilão na formação da

cárie, presente em boa parte dos pratos típicos das

quermesses, existe um outro fator de risco. A rigidez de

alimentos como o milho e o pé de moleque podem

causar fraturas nos dentes. Por isso, vale a pena seguir

as recomendações dos cirurgiões-dentistas, que nesse

caso vão um pouco além de evitar o excesso de açúcar

e manter a higiene bucal em dia.

Cuidados a mais

As fraturas podem acontecer independentemente da

idade ou condição, como explica o cirurgião-dentista

Dr. Reinaldo Yoshino, 'Não existem dentes fracos, no

entanto, algumas situações são mais propensas à

fratura, como dentes endodonticamente tratados

(popularmente chamado tratamento de canal)'. Segundo

ele, no caso de coroas protéticas, facetas ou das tão

faladas lentes de contato odontológicas, os cuidados

precisam ser maiores para evitar deslocamentos e

fraturas que podem, inclusive, comprometer a raiz dos

dentes que possuem pinos. 'Implantes também sofrem

muito com esses alimentos, mesmo próteses tipo

protocolo e overdentures', enfatiza.

A orientação do cirurgião-dentista é para que a

mastigação seja feita com calma e, em alguns casos,

que se faça o uso de talheres. Os caroços de azeitonas

de pastéis, por exemplo, merecem maior cuidado

porque podem ser mordidos sem a pessoa perceber.

Outro conselho é utilizar sempre os dentes do fundo

para mastigar. Ele destaca que os alimentos

consistentes e pegajosos, como balas de leite ou doce

de leite, por exemplo, também podem causar

deslocamento e descolamento de restaurações, coroas

ou facetas.

Hábitos como o abuso de álcool também são citados

por Dr. Reinaldo como um fator de atenção, pois além

de fazer mal para a saúde a substância interfere no

sono, o que pode aumentar os danos causados pelo

bruxismo. Ele lembra, ainda, que o álcool altera os
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sentidos e faz com que a pessoa perca um pouco do

discernimento e do cuidado, favorecendo situações

como acidentes, os quais podem ocasionar traumas

severos, inclusive de origem bucal.

O que fazer se o dente quebrar

De acordo com Dr. Reinaldo, nos casos em que há

deslocamento ou descolamento o paciente precisa

buscar a orientação de um cirurgião-dentista, seja um

atendimento de urgência ou plantão odontológico. 'No

caso de fratura em que parte do dente é perdido,

recomenda-se resgatar o fragmento e levar

imediatamente ao consultório ou clínica. Em casos de

avulsão, onde o dente sai totalmente, é importante

colocá-lo imerso em leite ou soro fisiológico, sem tentar

limpá-lo, e buscar um pronto atendimento de urgência.

Alguns profissionais recomendam colocar o dente

embaixo da língua, entretanto, é preciso ter muito

cuidado, pois nesse caso o paciente pode engolir ou

aspirar'.

O cirurgião-dentista reforça que nos casos em que o

dente sai completamente, o que na maioria das vezes

acontece nos acidentes com as crianças, é possível

reimplantá-lo desde que o atendimento seja rápido e o

dente não tenha sido manipulado em excesso. Portanto,

fica o alerta: se o dente cair ou quebrar um pedaço, a

indicação é colocar em um copo com leite ou soro e

correr para o consultório. O cirurgião-dentista está

plenamente capacitado para diagnosticar e resolver o

problema da melhor forma.
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Saúde e Bem-Estar / O consumo de guloseimas como

amendoim, torrão, pipoca, milho, pé de moleque,

pinhão, além de bolos, canjicas e tantos outros pratos

típicos das festas juninas e julinas, aumenta nesta

época do ano. Porém, é importante ressaltar que a

mastigação desses alimentos exige atenção.

Além do açúcar, que é o principal vilão na formação da

cárie, presente em boa parte dos pratos típicos das

quermesses, existe um outro fator de risco. A rigidez de

alimentos como o milho e o pé de moleque podem

causar fraturas nos dentes. Por isso, vale a pena seguir

as recomendações dos cirurgiões-dentistas, que nesse

caso vão um pouco além de evitar o excesso de açúcar

e manter a higiene bucal em dia.

Cuidados a mais

As fraturas podem acontecer independentemente da

idade ou condição, como explica o cirurgião-dentista

Dr. Reinaldo Yoshino, "Não existem dentes fracos, no

entanto, algumas situações são mais propensas à

fratura, como dentes endodonticamente tratados

(popularmente chamado tratamento de canal)".

Segundo ele, no caso de coroas protéticas, facetas ou

das tão faladas lentes de contato odontológicas, os

cuidados precisam ser maiores para evitar

deslocamentos e fraturas que podem, inclusive,

comprometer a raiz dos dentes que possuem pinos.

"Implantes também sofrem muito com esses alimentos,

mesmo próteses tipo protocolo e overdentures",

enfatiza.

A orientação do cirurgião-dentista é para que a

mastigação seja feita com calma e, em alguns casos,

que se faça o uso de talheres. Os caroços de azeitonas

de pastéis, por exemplo, merecem maior cuidado

porque podem ser mordidos sem a pessoa perceber.

Outro conselho é utilizar sempre os dentes do fundo

para mastigar. Ele destaca que os alimentos

consistentes e pegajosos, como balas de leite ou doce

de leite, por exemplo, também podem causar

deslocamento e descolamento de restaurações, coroas

ou facetas.

Hábitos como o abuso de álcool também são citados

por Dr. Reinaldo como um fator de atenção, pois além

de fazer mal para a saúde a substância interfere no

sono, o que pode aumentar os danos causados pelo

bruxismo. Ele lembra, ainda, que o álcool altera os

sentidos e faz com que a pessoa perca um pouco do

discernimento e do cuidado, favorecendo situações

como acidentes, os quais podem ocasionar traumas

severos, inclusive de origem bucal.

O que fazer se o dente quebrar

De acordo com Dr. Reinaldo, nos casos em que há

deslocamento ou descolamento o paciente precisa

buscar a orientação de um cirurgião-dentista, seja um

atendimento de urgência ou plantão odontológico. "No

caso de fratura em que parte do dente é perdido,

recomenda-se resgatar o fragmento e levar

imediatamente ao consultório ou clínica. Em casos de

avulsão, onde o dente sai totalmente, é importante

colocá-lo imerso em leite ou soro fisiológico, sem tentar

limpá-lo, e buscar um pronto atendimento de urgência.
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Alguns profissionais recomendam colocar o dente

embaixo da língua, entretanto, é preciso ter muito

cuidado, pois nesse caso o paciente pode engolir ou

aspirar".

O cirurgião-dentista reforça que nos casos em que o

dente sai completamente, o que na maioria das vezes

acontece nos acidentes com as crianças, é possível

reimplantá-lo desde que o atendimento seja rápido e o

dente não tenha sido manipulado em excesso. Portanto,

fica o alerta: se o dente cair ou quebrar um pedaço, a

indicação é colocar em um copo com leite ou soro e

correr para o consultório. O cirurgião-dentista está

plenamente capacitado para diagnosticar e resolver o

problema da melhor forma.

Website: http://www.crosp.org.br/

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista
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Pratos típicos das festas juninas exigem maior atenção

com os dentes

Alguns cuidados são necessários para evitar fraturas na

hora de saborear alguns alimentos

23/06/2022 às 15h35

Por: Redação Fonte: Agência Dino

Compartilhe:

Foto: Reprodução

O consumo de guloseimas como amendoim, torrão,

pipoca, milho, pé de moleque, pinhão, além de bolos,

canjicas e tantos outros pratos típicos das festas juninas

e julinas, aumenta nesta época do ano. Porém, é

importante ressaltar que a mastigação desses alimentos

exige atenção.

Além do açúcar, que é o principal vilão na formação da

cárie, presente em boa parte dos pratos típicos das

quermesses, existe um outro fator de risco. A rigidez de

alimentos como o milho e o pé de moleque podem

causar fraturas nos dentes. Por isso, vale a pena seguir

as recomendações dos cirurgiões-dentistas, que nesse

caso vão um pouco além de evitar o excesso de açúcar

e manter a higiene bucal em dia.

Cuidados a mais

As fraturas podem acontecer independentemente da

idade ou condição, como explica o cirurgião-dentista

Dr. Reinaldo Yoshino, "Não existem dentes fracos, no

entanto, algumas situações são mais propensas à

fratura, como dentes endodonticamente tratados

(popularmente chamado tratamento de canal)".

Segundo ele, no caso de coroas protéticas, facetas ou

das tão faladas lentes de contato odontológicas, os

cuidados precisam ser maiores para evitar

deslocamentos e fraturas que podem, inclusive,

comprometer a raiz dos dentes que possuem pinos.

"Implantes também sofrem muito com esses alimentos,

mesmo próteses tipo protocolo e overdentures",

enfatiza.

A orientação do cirurgião-dentista é para que a

mastigação seja feita com calma e, em alguns casos,

que se faça o uso de talheres. Os caroços de azeitonas

de pastéis, por exemplo, merecem maior cuidado

porque podem ser mordidos sem a pessoa perceber.

Outro conselho é utilizar sempre os dentes do fundo

para mastigar. Ele destaca que os alimentos

consistentes e pegajosos, como balas de leite ou doce

de leite, por exemplo, também podem causar

deslocamento e descolamento de restaurações, coroas

ou facetas.

Hábitos como o abuso de álcool também são citados

por Dr. Reinaldo como um fator de atenção, pois além

de fazer mal para a saúde a substância interfere no

sono, o que pode aumentar os danos causados pelo

bruxismo. Ele lembra, ainda, que o álcool altera os

sentidos e faz com que a pessoa perca um pouco do

discernimento e do cuidado, favorecendo situações

como acidentes, os quais podem ocasionar traumas
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severos, inclusive de origem bucal.

O que fazer se o dente quebrar

De acordo com Dr. Reinaldo, nos casos em que há

deslocamento ou descolamento o paciente precisa

buscar a orientação de um cirurgião-dentista, seja um

atendimento de urgência ou plantão odontológico. "No

caso de fratura em que parte do dente é perdido,

recomenda-se resgatar o fragmento e levar

imediatamente ao consultório ou clínica. Em casos de

avulsão, onde o dente sai totalmente, é importante

colocá-lo imerso em leite ou soro fisiológico, sem tentar

limpá-lo, e buscar um pronto atendimento de urgência.

Alguns profissionais recomendam colocar o dente

embaixo da língua, entretanto, é preciso ter muito

cuidado, pois nesse caso o paciente pode engolir ou

aspirar".

O cirurgião-dentista reforça que nos casos em que o

dente sai completamente, o que na maioria das vezes

acontece nos acidentes com as crianças, é possível

reimplantá-lo desde que o atendimento seja rápido e o

dente não tenha sido manipulado em excesso. Portanto,

fica o alerta: se o dente cair ou quebrar um pedaço, a

indicação é colocar em um copo com leite ou soro e

correr para o consultório. O cirurgião-dentista está

plenamente capacitado para diagnosticar e resolver o

problema da melhor forma.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade

de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de

reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o

propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

500 caracteres restantes.
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O consumo de guloseimas como amendoim, torrão,

pipoca, milho, pé de moleque, pinhão, além de bolos,

canjicas e tantos outros pratos típicos das festas juninas

e julinas, aumenta nesta época do ano. Porém, é

importante ressaltar que a mastigação desses alimentos

exige atenção.

Além do açúcar, que é o principal vilão na formação da

cárie, presente em boa parte dos pratos típicos das

quermesses, existe um outro fator de risco. A rigidez de

alimentos como o milho e o pé de moleque podem

causar fraturas nos dentes. Por isso, vale a pena seguir

as recomendações dos cirurgiões-dentistas, que nesse

caso vão um pouco além de evitar o excesso de açúcar

e manter a higiene bucal em dia.

Cuidados a mais

As fraturas podem acontecer independentemente da

idade ou condição, como explica o cirurgião-dentista

Dr. Reinaldo Yoshino, "Não existem dentes fracos, no

entanto, algumas situações são mais propensas à

fratura, como dentes endodonticamente tratados

(popularmente chamado tratamento de canal)".

Segundo ele, no caso de coroas protéticas, facetas ou

das tão faladas lentes de contato odontológicas, os

cuidados precisam ser maiores para evitar

deslocamentos e fraturas que podem, inclusive,

comprometer a raiz dos dentes que possuem pinos.

"Implantes também sofrem muito com esses alimentos,

mesmo próteses tipo protocolo e overdentures",

enfatiza.

A orientação do cirurgião-dentista é para que a

mastigação seja feita com calma e, em alguns casos,

que se faça o uso de talheres. Os caroços de azeitonas

de pastéis, por exemplo, merecem maior cuidado

porque podem ser mordidos sem a pessoa perceber.

Outro conselho é utilizar sempre os dentes do fundo

para mastigar. Ele destaca que os alimentos

consistentes e pegajosos, como balas de leite ou doce

de leite, por exemplo, também podem causar

deslocamento e descolamento de restaurações, coroas

ou facetas.

Hábitos como o abuso de álcool também são citados

por Dr. Reinaldo como um fator de atenção, pois além

de fazer mal para a saúde a substância interfere no

sono, o que pode aumentar os danos causados pelo

bruxismo. Ele lembra, ainda, que o álcool altera os

sentidos e faz com que a pessoa perca um pouco do

discernimento e do cuidado, favorecendo situações

como acidentes, os quais podem ocasionar traumas

severos, inclusive de origem bucal.

O que fazer se o dente quebrar

De acordo com Dr. Reinaldo, nos casos em que há

deslocamento ou descolamento o paciente precisa

buscar a orientação de um cirurgião-dentista, seja um

atendimento de urgência ou plantão odontológico. "No

caso de fratura em que parte do dente é perdido,

recomenda-se resgatar o fragmento e levar

imediatamente ao consultório ou clínica. Em casos de

avulsão, onde o dente sai totalmente, é importante

colocá-lo imerso em leite ou soro fisiológico, sem tentar

limpá-lo, e buscar um pronto atendimento de urgência.

Alguns profissionais recomendam colocar o dente

embaixo da língua, entretanto, é preciso ter muito

cuidado, pois nesse caso o paciente pode engolir ou

aspirar".

O cirurgião-dentista reforça que nos casos em que o

dente sai completamente, o que na maioria das vezes

acontece nos acidentes com as crianças, é possível

reimplantá-lo desde que o atendimento seja rápido e o

dente não tenha sido manipulado em excesso. Portanto,

fica o alerta: se o dente cair ou quebrar um pedaço, a

indicação é colocar em um copo com leite ou soro e

correr para o consultório. O cirurgião-dentista está

plenamente capacitado para diagnosticar e resolver o

problema da melhor forma.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -
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O consumo de guloseimas como amendoim, torrão,

pipoca, milho, pé de moleque, pinhão, além de bolos,

canjicas e tantos outros pratos típicos das festas juninas

e julinas, aumenta nesta época do ano. Porém, é

importante ressaltar que a mastigação desses alimentos

exige atenção. Além do açúcar, que é o principal vilão

na formação da cárie, presente em boa parte dos pratos

típicos das quermesses, existe um outro fator de risco.

A rigidez de alimentos como o milho e o pé de moleque

podem causar fraturas nos dentes. Por isso, vale a pena

seguir as recomendações dos cirurgiões-dentistas, que

nesse caso vão um pouco além de evitar o excesso de

açúcar e manter a higiene bucal em dia. Cuidados a

mais As fraturas podem acontecer independentemente

da idade ou condição, como explica o cirurgião-

dentista Dr. Reinaldo Yoshino, "Não existem dentes

fracos, no entanto, algumas situações são mais

propensas à fratura, como dentes endodonticamente

tratados (popularmente chamado tratamento de canal)".

Segundo ele, no caso de coroas protéticas, facetas ou

das tão faladas lentes de contato odontológicas, os

cuidados precisam ser maiores para evitar

deslocamentos e fraturas que podem, inclusive,

comprometer a raiz dos dentes que possuem pinos.

"Implantes também sofrem muito com esses alimentos,

mesmo próteses tipo protocolo e overdentures",

enfatiza. A orientação do cirurgião-dentista é para que

a mastigação seja feita com calma e, em alguns casos,

que se faça o uso de talheres. Os caroços de azeitonas

de pastéis, por exemplo, merecem maior cuidado

porque podem ser mordidos sem a pessoa perceber.

Outro conselho é utilizar sempre os dentes do fundo

para mastigar. Ele destaca que os alimentos

consistentes e pegajosos, como balas de leite ou doce

de leite, por exemplo, também podem causar

deslocamento e descolamento de restaurações, coroas

ou facetas. Hábitos como o abuso de álcool também

são citados por Dr. Reinaldo como um fator de atenção,

pois além de fazer mal para a saúde a substância

interfere no sono, o que pode aumentar os danos

causados pelo bruxismo. Ele lembra, ainda, que o álcool

altera os sentidos e faz com que a pessoa perca um

pouco do discernimento e do cuidado, favorecendo

situações como acidentes, os quais podem ocasionar

traumas severos, inclusive de origem bucal. O que fazer

se o dente quebrar De acordo com Dr. Reinaldo, nos

casos em que há deslocamento ou descolamento o

paciente precisa buscar a orientação de um cirurgião-

dentista, seja um atendimento de urgência ou plantão

odontológico. "No caso de fratura em que parte do dente

é perdido, recomenda-se resgatar o fragmento e levar

imediatamente ao consultório ou clínica. Em casos de

avulsão, onde o dente sai totalmente, é importante

colocá-lo imerso em leite ou soro fisiológico, sem tentar

limpá-lo, e buscar um pronto atendimento de urgência.

Alguns profissionais recomendam colocar o dente

embaixo da língua, entretanto, é preciso ter muito

cuidado, pois nesse caso o paciente pode engolir ou

aspirar". O cirurgião-dentista reforça que nos casos

em que o dente sai completamente, o que na maioria

das vezes acontece nos acidentes com as crianças, é

possível reimplantá-lo desde que o atendimento seja

rápido e o dente não tenha sido manipulado em

excesso. Portanto, fica o alerta: se o dente cair ou

quebrar um pedaço, a indicação é colocar em um copo

com leite ou soro e correr para o consultório. O

cirurgião-dentista está plenamente capacitado para
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diagnosticar e resolver o problema da melhor forma.
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O consumo de guloseimas como amendoim, torrão,

pipoca, milho, pé de moleque, pinhão, além de bolos,

canjicas e tantos outros pratos típicos das festas juninas

e julinas, aumenta nesta época do ano. Porém, é

importante ressaltar que a mastigação desses alimentos

exige atenção. Além do açúcar, que é o principal vilão

na formação da cárie, presente em boa parte dos pratos

típicos das quermesses, existe um outro fator de risco.

A rigidez de alimentos como o milho e o pé de moleque

podem causar fraturas nos dentes. Por isso, vale a pena

seguir as recomendações dos cirurgiões-dentistas, que

nesse caso vão um pouco além de evitar o excesso de

açúcar e manter a higiene bucal em dia. Cuidados a

mais As fraturas podem acontecer independentemente

da idade ou condição, como explica o cirurgião-

dentista Dr. Reinaldo Yoshino, "Não existem dentes

fracos, no entanto, algumas situações são mais

propensas à fratura, como dentes endodonticamente

tratados (popularmente chamado tratamento de canal)".

Segundo ele, no caso de coroas protéticas, facetas ou

das tão faladas lentes de contato odontológicas, os

cuidados precisam ser maiores para evitar

deslocamentos e fraturas que podem, inclusive,

comprometer a raiz dos dentes que possuem pinos.

"Implantes também sofrem muito com esses alimentos,

mesmo próteses tipo protocolo e overdentures",

enfatiza. A orientação do cirurgião-dentista é para que

a mastigação seja feita com calma e, em alguns casos,

que se faça o uso de talheres. Os caroços de azeitonas

de pastéis, por exemplo, merecem maior cuidado

porque podem ser mordidos sem a pessoa perceber.

Outro conselho é utilizar sempre os dentes do fundo

para mastigar. Ele destaca que os alimentos

consistentes e pegajosos, como balas de leite ou doce

de leite, por exemplo, também podem causar

deslocamento e descolamento de restaurações, coroas

ou facetas. Hábitos como o abuso de álcool também

são citados por Dr. Reinaldo como um fator de atenção,

pois além de fazer mal para a saúde a substância

interfere no sono, o que pode aumentar os danos

causados pelo bruxismo. Ele lembra, ainda, que o álcool

altera os sentidos e faz com que a pessoa perca um

pouco do discernimento e do cuidado, favorecendo

situações como acidentes, os quais podem ocasionar

traumas severos, inclusive de origem bucal. O que fazer

se o dente quebrar De acordo com Dr. Reinaldo, nos

casos em que há deslocamento ou descolamento o

paciente precisa buscar a orientação de um cirurgião-

dentista, seja um atendimento de urgência ou plantão

odontológico. "No caso de fratura em que parte do dente

é perdido, recomenda-se resgatar o fragmento e levar

imediatamente ao consultório ou clínica. Em casos de

avulsão, onde o dente sai totalmente, é importante

colocá-lo imerso em leite ou soro fisiológico, sem tentar

limpá-lo, e buscar um pronto atendimento de urgência.

Alguns profissionais recomendam colocar o dente

embaixo da língua, entretanto, é preciso ter muito

cuidado, pois nesse caso o paciente pode engolir ou

aspirar". O cirurgião-dentista reforça que nos casos

em que o dente sai completamente, o que na maioria

das vezes acontece nos acidentes com as crianças, é

possível reimplantá-lo desde que o atendimento seja

rápido e o dente não tenha sido manipulado em

excesso. Portanto, fica o alerta: se o dente cair ou

quebrar um pedaço, a indicação é colocar em um copo

com leite ou soro e correr para o consultório. O

cirurgião-dentista está plenamente capacitado para

diagnosticar e resolver o problema da melhor forma.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -
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Para incentivar os municípios a ampliar a oferta de pré-

natal odontológico, o Ministério da Saúde está

"premiando" com mais recursos os municípios que

conseguiram atender ao menos 43% das gestantes até

novembro de 2021. Este ano, serão R$ 10,5 milhões a

mais em investimentos para o Plano Nacional de

Garantia do Pré-Natal Odontológico. Receberão os

recursos extras, 2.524 municípios de Alagoas, Bahia,

Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso,

Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de

Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa

Catarina, São Paulo e Tocantins.

No ranking de 10 municípios com a melhor performance

todos são de Alagoas: Teotônio Vilela, com 97% no

indicador, seguido por Jequiá da Praia (96%),

Quebrangulo (96%), Piaçabuçu (94%), Jacaré dos

Homens (94%), Campo Alegre (93%), Branquinha

(93%), Igreja Nova (92%), Craíbas (91%) e Santa Luzia

do Norte (90%).

O incentivo faz parte do programa Previne Brasil, que é

a atual estratégia de financiamento federal da Atenção

Primária à Saúde (APS) no âmbito do Sistema Único de

Saúde (SUS). Entre os componentes de cálculo para os

recursos que cada município vai receber, está o

desempenho em sete indicadores, um deles é o pré-

natal odontológico.

Os recursos podem ser usados para oferta de insumos

ou materiais educativos para as gestantes, capacitar

profissionais de saúde a melhorar os padrões de

atendimento oferecido, divulgar a importância da ida ao

dentista durante a gestação. Wellington Carvalho,

coordenador-geral de Saúde Bucal do Ministério da

Saúde, ressalta que a iniciativa do Ministério da Saúde

tem o objetivo de garantir às mulheres atendimento

odontológico 'adequado' durante a gestação.

'Esse atendimento é muito importante, deve fazer parte

da rotina de consultas do pré-natal. Isso porque durante

a gestação, algumas condições, doenças da boca,

podem afetar a saúde da mãe e do bebê. Evidências

científicas mostram que algumas condições como

inflamação da gengiva, o que nós chamamos de doença

periodontal, podem causar inclusive parto prematuro',

ressalta o gestor.

Em Santa Luzia do Norte, região metropolitana de

Maceió, todas as unidades básicas de saúde estão

completas para atender a população, incluindo a equipe

de odontologia. Com isso, o município consegue

atender 90% das gestantes que procuram o SUS com o

pré-natal odontológico. 'Nós conseguimos garantir uma

efetividade do acompanhamento das gestantes no pré-

natal odontológico. A gente sabe da importância desse

acompanhamento, dos problemas odontológicos que a

gestação pode ocasionar. E aí, mantemos esse

acompanhamento fidedigno com as nossas gestantes

por equipe de Unidade Básica de Saúde', reforça a

secretária de Saúde de Santa Luzia do Norte, Claudia

Gomes.
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Uma das prioridades do Ministério da Saúde, a

promoção da saúde bucal vem sendo ampliada desde

2019. São iniciativas que vão da cadeira odontológica

para todas as equipes a aumento de recursos (que

tinham orçamento estagnado desde 2012) de 10%,

chegando a R$ 88 milhões anuais. Além disso, foi

concedido um crédito extra de R$ 190 milhões para

readequar os serviços de saúde bucal em todo o País.

Para realizar o pré-natal odontológico, a gestante deve

procurar sua Unidade Básica de Saúde (UBS) de

referência e ser cadastrada na equipe de Saúde da

Família (eSF) responsável pela área na qual a paciente

mora. O ideal é que as consultas e exames sejam

realizadas a cada trimestre ou quando for recomendado

pelo cirurgião-dentista.

'Na consulta o cirurgião dentista vai avaliar a

necessidade de outros tratamentos. Toda gestante pode

buscar sua consulta do pré-natal odontológico na

Unidade Básica de Saúde que já realiza as demais

consultas de pré-natal. Nesta unidade, ela vai ser

encaminhada para um cirurgião dentista da própria

unidade ou de alguma unidade próxima que vai realizar

o seu atendimento', explica Welligton Carvalho.

Para mais informações, acesse o site do Ministério da

Saúde: gov.br/saude.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, Assuntos de Interesse - Dentista,

Assuntos de Interesse - Ministério da Saúde, Assuntos

de Interesse - Odontologia, Assuntos de Interesse -

Odontológico
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São Paulo--(DINO - 23 jun, 2022) - O consumo de

guloseimas como amendoim, torrão, pipoca, milho, pé

de moleque, pinhão, além de bolos, canjicas e tantos

outros pratos típicos das festas juninas e julinas,

aumenta nesta época do ano. Porém, é importante

ressaltar que a mastigação desses alimentos exige

atenção.

Além do açúcar, que é o principal vilão na formação da

cárie, presente em boa parte dos pratos típicos das

quermesses, existe um outro fator de risco. A rigidez de

alimentos como o milho e o pé de moleque podem

causar fraturas nos dentes. Por isso, vale a pena seguir

as recomendações dos cirurgiões-dentistas, que nesse

caso vão um pouco além de evitar o excesso de açúcar

e manter a higiene bucal em dia.

Cuidados a mais

As fraturas podem acontecer independentemente da

idade ou condição, como explica o cirurgião-dentista

Dr. Reinaldo Yoshino, 'Não existem dentes fracos, no

entanto, algumas situações são mais propensas à

fratura, como dentes endodonticamente tratados

(popularmente chamado tratamento de canal)'. Segundo

ele, no caso de coroas protéticas, facetas ou das tão

faladas lentes de contato odontológicas, os cuidados

precisam ser maiores para evitar deslocamentos e

fraturas que podem, inclusive, comprometer a raiz dos

dentes que possuem pinos. 'Implantes também sofrem

muito com esses alimentos, mesmo próteses tipo

protocolo e overdentures', enfatiza.

A orientação do cirurgião-dentista é para que a

mastigação seja feita com calma e, em alguns casos,

que se faça o uso de talheres. Os caroços de azeitonas

de pastéis, por exemplo, merecem maior cuidado

porque podem ser mordidos sem a pessoa perceber.

Outro conselho é utilizar sempre os dentes do fundo

para mastigar. Ele destaca que os alimentos

consistentes e pegajosos, como balas de leite ou doce

de leite, por exemplo, também podem causar

deslocamento e descolamento de restaurações, coroas

ou facetas.

Hábitos como o abuso de álcool também são citados

por Dr. Reinaldo como um fator de atenção, pois além

de fazer mal para a saúde a substância interfere no

sono, o que pode aumentar os danos causados pelo

bruxismo. Ele lembra, ainda, que o álcool altera os

sentidos e faz com que a pessoa perca um pouco do

discernimento e do cuidado, favorecendo situações

como acidentes, os quais podem ocasionar traumas

severos, inclusive de origem bucal.

O que fazer se o dente quebrar

De acordo com Dr. Reinaldo, nos casos em que há

deslocamento ou descolamento o paciente precisa

buscar a orientação de um cirurgião-dentista, seja um

atendimento de urgência ou plantão odontológico. 'No

caso de fratura em que parte do dente é perdido,

recomenda-se resgatar o fragmento e levar

imediatamente ao consultório ou clínica. Em casos de

avulsão, onde o dente sai totalmente, é importante

colocá-lo imerso em leite ou soro fisiológico, sem tentar

limpá-lo, e buscar um pronto atendimento de urgência.
38

https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/multclipp/arquivos/noticias/2022/06/23/67397841/67397841_site.jpg
http://m.knew.in/n/Vhx_-8GCWJXNqyqHFcq9w7qjLWvnL5u70


CROSP - Apex Comunicação
Broadcast/Nacional - Noticias

quinta-feira, 23 de junho de 2022
Assuntos de Interesse - Cirurgião dentista

Alguns profissionais recomendam colocar o dente

embaixo da língua, entretanto, é preciso ter muito

cuidado, pois nesse caso o paciente pode engolir ou

aspirar'.

O cirurgião-dentista reforça que nos casos em que o

dente sai completamente, o que na maioria das vezes

acontece nos acidentes com as crianças, é possível

reimplantá-lo desde que o atendimento seja rápido e o

dente não tenha sido manipulado em excesso. Portanto,

fica o alerta: se o dente cair ou quebrar um pedaço, a

indicação é colocar em um copo com leite ou soro e

correr para o consultório. O cirurgião-dentista está

plenamente capacitado para diagnosticar e resolver o

problema da melhor forma.

Website: http://www.crosp.org.br/

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista
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Pratos típicos das festas juninas exigem maior atenção

com os dentes

Alguns cuidados são necessários para evitar fraturas na

hora de saborear alguns alimentos

23/06/2022 às 14h35

Por: Carlos Sabino Fonte: Agência Dino

Compartilhe:

Foto: Reprodução

O consumo de guloseimas como amendoim, torrão,

pipoca, milho, pé de moleque, pinhão, além de bolos,

canjicas e tantos outros pratos típicos das festas juninas

e julinas, aumenta nesta época do ano. Porém, é

importante ressaltar que a mastigação desses alimentos

exige atenção.

Além do açúcar, que é o principal vilão na formação da

cárie, presente em boa parte dos pratos típicos das

quermesses, existe um outro fator de risco. A rigidez de

alimentos como o milho e o pé de moleque podem

causar fraturas nos dentes. Por isso, vale a pena seguir

as recomendações dos cirurgiões-dentistas, que nesse

caso vão um pouco além de evitar o excesso de açúcar

e manter a higiene bucal em dia.

Cuidados a mais

As fraturas podem acontecer independentemente da

idade ou condição, como explica o cirurgião-dentista

Dr. Reinaldo Yoshino, "Não existem dentes fracos, no

entanto, algumas situações são mais propensas à

fratura, como dentes endodonticamente tratados

(popularmente chamado tratamento de canal)".

Segundo ele, no caso de coroas protéticas, facetas ou

das tão faladas lentes de contato odontológicas, os

cuidados precisam ser maiores para evitar

deslocamentos e fraturas que podem, inclusive,

comprometer a raiz dos dentes que possuem pinos.

"Implantes também sofrem muito com esses alimentos,

mesmo próteses tipo protocolo e overdentures",

enfatiza.

A orientação do cirurgião-dentista é para que a

mastigação seja feita com calma e, em alguns casos,

que se faça o uso de talheres. Os caroços de azeitonas

de pastéis, por exemplo, merecem maior cuidado

porque podem ser mordidos sem a pessoa perceber.

Outro conselho é utilizar sempre os dentes do fundo

para mastigar. Ele destaca que os alimentos

consistentes e pegajosos, como balas de leite ou doce

de leite, por exemplo, também podem causar

deslocamento e descolamento de restaurações, coroas

ou facetas.

Hábitos como o abuso de álcool também são citados

por Dr. Reinaldo como um fator de atenção, pois além

de fazer mal para a saúde a substância interfere no

sono, o que pode aumentar os danos causados pelo

bruxismo. Ele lembra, ainda, que o álcool altera os

sentidos e faz com que a pessoa perca um pouco do

discernimento e do cuidado, favorecendo situações

como acidentes, os quais podem ocasionar traumas
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severos, inclusive de origem bucal.

O que fazer se o dente quebrar

De acordo com Dr. Reinaldo, nos casos em que há

deslocamento ou descolamento o paciente precisa

buscar a orientação de um cirurgião-dentista, seja um

atendimento de urgência ou plantão odontológico. "No

caso de fratura em que parte do dente é perdido,

recomenda-se resgatar o fragmento e levar

imediatamente ao consultório ou clínica. Em casos de

avulsão, onde o dente sai totalmente, é importante

colocá-lo imerso em leite ou soro fisiológico, sem tentar

limpá-lo, e buscar um pronto atendimento de urgência.

Alguns profissionais recomendam colocar o dente

embaixo da língua, entretanto, é preciso ter muito

cuidado, pois nesse caso o paciente pode engolir ou

aspirar".

O cirurgião-dentista reforça que nos casos em que o

dente sai completamente, o que na maioria das vezes

acontece nos acidentes com as crianças, é possível

reimplantá-lo desde que o atendimento seja rápido e o

dente não tenha sido manipulado em excesso. Portanto,

fica o alerta: se o dente cair ou quebrar um pedaço, a

indicação é colocar em um copo com leite ou soro e

correr para o consultório. O cirurgião-dentista está

plenamente capacitado para diagnosticar e resolver o

problema da melhor forma.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade

de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de

reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o

propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

500 caracteres restantes.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista
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Últimas notícias da região litoral leste do Ceará e Brasil

Início Notícias Corporativas Pratos típicos das festas

juninas exigem maior atenção com os dentes

Pratos típicos das festas juninas exigem maior atenção

com os dentes

23 de junho de 2022

Telegram

O consumo de guloseimas como amendoim, torrão,

pipoca, milho, pé de moleque, pinhão, além de bolos,

canjicas e tantos outros pratos típicos das festas juninas

e julinas, aumenta nesta época do ano. Porém, é

importante ressaltar que a mastigação desses alimentos

exige atenção.

Além do açúcar, que é o principal vilão na formação da

cárie, presente em boa parte dos pratos típicos das

quermesses, existe um outro fator de risco. A rigidez de

alimentos como o milho e o pé de moleque podem

causar fraturas nos dentes. Por isso, vale a pena seguir

as recomendações dos cirurgiões-dentistas, que nesse

caso vão um pouco além de evitar o excesso de açúcar

e manter a higiene bucal em dia.

Cuidados a mais

As fraturas podem acontecer independentemente da

idade ou condição, como explica o cirurgião-dentista

Dr. Reinaldo Yoshino, 'Não existem dentes fracos, no

entanto, algumas situações são mais propensas à

fratura, como dentes endodonticamente tratados

(popularmente chamado tratamento de canal)'. Segundo

ele, no caso de coroas protéticas, facetas ou das tão

faladas lentes de contato odontológicas, os cuidados

precisam ser maiores para evitar deslocamentos e

fraturas que podem, inclusive, comprometer a raiz dos

dentes que possuem pinos. 'Implantes também sofrem

muito com esses alimentos, mesmo próteses tipo

protocolo e overdentures', enfatiza.

A orientação do cirurgião-dentista é para que a

mastigação seja feita com calma e, em alguns casos,

que se faça o uso de talheres. Os caroços de azeitonas

de pastéis, por exemplo, merecem maior cuidado

porque podem ser mordidos sem a pessoa perceber.

Outro conselho é utilizar sempre os dentes do fundo

para mastigar. Ele destaca que os alimentos

consistentes e pegajosos, como balas de leite ou doce

de leite, por exemplo, também podem causar

deslocamento e descolamento de restaurações, coroas

ou facetas.

Hábitos como o abuso de álcool também são citados

por Dr. Reinaldo como um fator de atenção, pois além

de fazer mal para a saúde a substância interfere no

sono, o que pode aumentar os danos causados pelo

bruxismo. Ele lembra, ainda, que o álcool altera os

sentidos e faz com que a pessoa perca um pouco do

discernimento e do cuidado, favorecendo situações
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como acidentes, os quais podem ocasionar traumas

severos, inclusive de origem bucal.

O que fazer se o dente quebrar

De acordo com Dr. Reinaldo, nos casos em que há

deslocamento ou descolamento o paciente precisa

buscar a orientação de um cirurgião-dentista, seja um

atendimento de urgência ou plantão odontológico. 'No

caso de fratura em que parte do dente é perdido,

recomenda-se resgatar o fragmento e levar

imediatamente ao consultório ou clínica. Em casos de

avulsão, onde o dente sai totalmente, é importante

colocá-lo imerso em leite ou soro fisiológico, sem tentar

limpá-lo, e buscar um pronto atendimento de urgência.

Alguns profissionais recomendam colocar o dente

embaixo da língua, entretanto, é preciso ter muito

cuidado, pois nesse caso o paciente pode engolir ou

aspirar'.

O cirurgião-dentista reforça que nos casos em que o

dente sai completamente, o que na maioria das vezes

acontece nos acidentes com as crianças, é possível

reimplantá-lo desde que o atendimento seja rápido e o

dente não tenha sido manipulado em excesso. Portanto,

fica o alerta: se o dente cair ou quebrar um pedaço, a

indicação é colocar em um copo com leite ou soro e

correr para o consultório. O cirurgião-dentista está

plenamente capacitado para diagnosticar e resolver o

problema da melhor forma.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista
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Hoje, 24 de junho, é Dia Nacional da Conscientização

sobre Fissura Labiopalatina. De acordo com os dados

do Ministério da Saúde (2016), é estimado que um em

cada 650 bebês, nasce com fissura labiopalatina, e o

objetivo da data, que foi aprovada recentemente, é

orientar sobre o tratamento. O Centro de Atenção e

Pesquisa em Anomalias Crânio Faciais (Ceapac), no

Hospital Universitário do Oeste do Paraná (Huop),

passou em diversos setores hoje orientando servidores,

pacientes e familiares sobre o tratamento. 'É importante

que as pessoas saibam que existe tratamento, quais

são os centros de referência, além de saber quais são

as fissuras, que pode ser da abertura da região do lábio

e se estender até o palato, é a falta de fechamento

desse tecido, e precisamos falar sobre para que esse

conhecimento também auxilie no diagnóstico o quanto

antes', afirma a fonoaudióloga do Ceapac, Daniela

Lopes.

Desde 2013, o Ceapac, que hoje é referência estadual

em fissuras, já contabiliza cerca de 50 mil atendimentos.

De acordo com a fonoaudióloga, o diagnóstico e

acompanhamento pode começar desde a gestação. 'Se

a mãe tem acesso ao diagnóstico na gestação o

acompanhamento já começa nesse momento, com

orientações e tirando todas as dúvidas dos pais,

principalmente quanto à alimentação', explica Daniela.

A fonoaudióloga ressalta que o acompanhamento deve

começar o quanto antes. Se indicado cirurgia, a

queiloplastia deve ser realizada aos seis meses da

criança, e a palatoplastia com um ano e seis meses. 'É

necessário fazer o tratamento no período certo, de

acordo com as fases de crescimento, para que a criança

não tenha prejuízos de fala e alimentação,

principalmente', diz Daniela.

Clarissa Cantero e Xavier Barela moram em Foz do

Iguaçu e já são atendidos no Ceapac desde os

primeiros 10 dias de vida do Liam Xavier Barela

Cantero, que hoje com 4 meses, realiza o

acompanhamento necessário a cada 15 dias, para que

então possa fazer a cirurgia aos seis meses. 'Eu recebi

o diagnóstico na gravidez e logo depois do nascimento

já me encaminharam. O atendimento é muito bom,

estamos tranquilos e na expectativa para fazer a

cirurgia', diz a mãe Clarissa.

O acompanhamento é realizado desde a infância até a

fase adulta com toda a equipe multidisciplinar. 'A

chegada de um bebê com fissura pode provocar medo e

angústia nos pais, mas com orientações sobre o

tratamento correto e sendo realizado no tempo certo, o

objetivo é que a criança possa se desenvolver e ser

inserida no contexto social, educacional e quando adulto

também no contexto profissional, sem nenhum prejuízo.

Para isso, o tratamento engloba aspectos funcionais,

estéticos e emocionais', enfatiza Daniela.

CEAPAC

44

https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/multclipp/arquivos/noticias/2022/06/24/67437054/67437054_site.jpg
http://m.knew.in/n/MxwnjPf4YT2pk2j8aGBxF7qjLWvnL5u70
http://m.knew.in/n/MxwnjPf4YT2pk2j8aGBxF7qjLWvnL5u70


CROSP - Apex Comunicação
Cidade Metropolitana/Paraná - Noticias

sexta-feira, 24 de junho de 2022
Assuntos de Interesse - Cirurgião dentista

O Ceapac surgiu como uma forma de melhorar e

facilitar o deslocamento dos pacientes, pois os

fissurados de todo o Paraná buscavam atendimento

apenas em Bauru (SP) ou em Curitiba, onde possui

centro especializado. Com o Ceapac no Huop, o Paraná

conta com um centro em cada extremo, um no Leste e

outro no Oeste. Atualmente, o Ceapac conta com uma

equipe profissional completamente engajada na solução

do problema, formada por profissionais de diversas

especialistas: cirurgião, dentista, odontopediatra,

cirurgião dentista ortodontista, cirurgião dentista

periodontista, cirurgião dentista buco-maxilo-facial,

pediatra, otorrinolaringologista, cirurgião plástico,

neurologista, neurocirurgião, assistente social,

psicóloga, nutricionista, enfermagem, fonoaudióloga,

fisioterapeuta e geneticista.

A instituição também possui programas de residência no

setor que traz uma carga de contribuição na formação

de profissionais para atuar na área em todos os níveis,

tanto em atenção básica, atenção de média

complexidade.

CEAPAC

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, Assuntos de Interesse - Dentista,

Assuntos de Interesse - Ministério da Saúde
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O consumo de guloseimas como amendoim, torrão,

pipoca, milho, pé de moleque, pinhão, além de bolos,

canjicas e tantos outros pratos típicos das festas juninas

e julinas, aumenta nesta época do ano. Porém, é

importante ressaltar que a mastigação desses alimentos

exige atenção. Além do açúcar, que é o principal vilão

na formação da cárie, presente em boa parte dos pratos

típicos das quermesses, existe um outro fator de risco.

A rigidez de alimentos como o milho e o pé de moleque

podem causar fraturas nos dentes. Por isso, vale a pena

seguir as recomendações dos cirurgiões-dentistas, que

nesse caso vão um pouco além de evitar o excesso de

açúcar e manter a higiene bucal em dia. Cuidados a

mais As fraturas podem acontecer independentemente

da idade ou condição, como explica o cirurgião-

dentista Dr. Reinaldo Yoshino, "Não existem dentes

fracos, no entanto, algumas situações são mais

propensas à fratura, como dentes endodonticamente

tratados (popularmente chamado tratamento de canal)".

Segundo ele, no caso de coroas protéticas, facetas ou

das tão faladas lentes de contato odontológicas, os

cuidados precisam ser maiores para evitar

deslocamentos e fraturas que podem, inclusive,

comprometer a raiz dos dentes que possuem pinos.

"Implantes também sofrem muito com esses alimentos,

mesmo próteses tipo protocolo e overdentures",

enfatiza. A orientação do cirurgião-dentista é para que

a mastigação seja feita com calma e, em alguns casos,

que se faça o uso de talheres. Os caroços de azeitonas

de pastéis, por exemplo, merecem maior cuidado

porque podem ser mordidos sem a pessoa perceber.

Outro conselho é utilizar sempre os dentes do fundo

para mastigar. Ele destaca que os alimentos

consistentes e pegajosos, como balas de leite ou doce

de leite, por exemplo, também podem causar

deslocamento e descolamento de restaurações, coroas

ou facetas. Hábitos como o abuso de álcool também

são citados por Dr. Reinaldo como um fator de atenção,

pois além de fazer mal para a saúde a substância

interfere no sono, o que pode aumentar os danos

causados pelo bruxismo. Ele lembra, ainda, que o álcool

altera os sentidos e faz com que a pessoa perca um

pouco do discernimento e do cuidado, favorecendo

situações como acidentes, os quais podem ocasionar

traumas severos, inclusive de origem bucal. O que fazer

se o dente quebrar De acordo com Dr. Reinaldo, nos

casos em que há deslocamento ou descolamento o

paciente precisa buscar a orientação de um cirurgião-

dentista, seja um atendimento de urgência ou plantão

odontológico. "No caso de fratura em que parte do dente

é perdido, recomenda-se resgatar o fragmento e levar

imediatamente ao consultório ou clínica. Em casos de

avulsão, onde o dente sai totalmente, é importante

colocá-lo imerso em leite ou soro fisiológico, sem tentar

limpá-lo, e buscar um pronto atendimento de urgência.

Alguns profissionais recomendam colocar o dente

embaixo da língua, entretanto, é preciso ter muito

cuidado, pois nesse caso o paciente pode engolir ou

aspirar". O cirurgião-dentista reforça que nos casos

em que o dente sai completamente, o que na maioria

das vezes acontece nos acidentes com as crianças, é

possível reimplantá-lo desde que o atendimento seja

rápido e o dente não tenha sido manipulado em

excesso. Portanto, fica o alerta: se o dente cair ou

quebrar um pedaço, a indicação é colocar em um copo

com leite ou soro e correr para o consultório. O

cirurgião-dentista está plenamente capacitado para
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diagnosticar e resolver o problema da melhor forma.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista
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O consumo de guloseimas como amendoim, torrão,

pipoca, milho, pé de moleque, pinhão, além de bolos,

canjicas e tantos outros pratos típicos das festas juninas

e julinas, aumenta nesta época do ano. Porém, é

importante ressaltar que a mastigação desses alimentos

exige atenção.

Além do açúcar, que é o principal vilão na formação da

cárie, presente em boa parte dos pratos típicos das

quermesses, existe um outro fator de risco. A rigidez de

alimentos como o milho e o pé de moleque podem

causar fraturas nos dentes. Por isso, vale a pena seguir

as recomendações dos cirurgiões-dentistas, que nesse

caso vão um pouco além de evitar o excesso de açúcar

e manter a higiene bucal em dia.

Cuidados a mais

As fraturas podem acontecer independentemente da

idade ou condição, como explica o cirurgião-dentista

Dr. Reinaldo Yoshino, 'Não existem dentes fracos, no

entanto, algumas situações são mais propensas à

fratura, como dentes endodonticamente tratados

(popularmente chamado tratamento de canal)'. Segundo

ele, no caso de coroas protéticas, facetas ou das tão

faladas lentes de contato odontológicas, os cuidados

precisam ser maiores para evitar deslocamentos e

fraturas que podem, inclusive, comprometer a raiz dos

dentes que possuem pinos. 'Implantes também sofrem

muito com esses alimentos, mesmo próteses tipo

protocolo e overdentures', enfatiza.

A orientação do cirurgião-dentista é para que a

mastigação seja feita com calma e, em alguns casos,

que se faça o uso de talheres. Os caroços de azeitonas

de pastéis, por exemplo, merecem maior cuidado

porque podem ser mordidos sem a pessoa perceber.

Outro conselho é utilizar sempre os dentes do fundo

para mastigar. Ele destaca que os alimentos

consistentes e pegajosos, como balas de leite ou doce

de leite, por exemplo, também podem causar

deslocamento e descolamento de restaurações, coroas

ou facetas.

Hábitos como o abuso de álcool também são citados

por Dr. Reinaldo como um fator de atenção, pois além

de fazer mal para a saúde a substância interfere no

sono, o que pode aumentar os danos causados pelo

bruxismo. Ele lembra, ainda, que o álcool altera os

sentidos e faz com que a pessoa perca um pouco do

discernimento e do cuidado, favorecendo situações

como acidentes, os quais podem ocasionar traumas

severos, inclusive de origem bucal.

O que fazer se o dente quebrar

De acordo com Dr. Reinaldo, nos casos em que há

deslocamento ou descolamento o paciente precisa

buscar a orientação de um cirurgião-dentista, seja um

atendimento de urgência ou plantão odontológico. 'No

caso de fratura em que parte do dente é perdido,

recomenda-se resgatar o fragmento e levar

imediatamente ao consultório ou clínica. Em casos de

avulsão, onde o dente sai totalmente, é importante

colocá-lo imerso em leite ou soro fisiológico, sem tentar

limpá-lo, e buscar um pronto atendimento de urgência.

Alguns profissionais recomendam colocar o dente
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embaixo da língua, entretanto, é preciso ter muito

cuidado, pois nesse caso o paciente pode engolir ou

aspirar'.

O cirurgião-dentista reforça que nos casos em que o

dente sai completamente, o que na maioria das vezes

acontece nos acidentes com as crianças, é possível

reimplantá-lo desde que o atendimento seja rápido e o

dente não tenha sido manipulado em excesso. Portanto,

fica o alerta: se o dente cair ou quebrar um pedaço, a

indicação é colocar em um copo com leite ou soro e

correr para o consultório. O cirurgião-dentista está

plenamente capacitado para diagnosticar e resolver o

problema da melhor forma.

Compartilhe

0

0
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Pratos típicos das festas juninas exigem maior atenção

com os dentes

Alguns cuidados são necessários para evitar fraturas na

hora de saborear alguns alimentos

23/06/2022 às 15h35

Por: Redação Fonte: Agência Dino

Compartilhe:

Foto: Reprodução

O consumo de guloseimas como amendoim, torrão,

pipoca, milho, pé de moleque, pinhão, além de bolos,

canjicas e tantos outros pratos típicos das festas juninas

e julinas, aumenta nesta época do ano. Porém, é

importante ressaltar que a mastigação desses alimentos

exige atenção.

Além do açúcar, que é o principal vilão na formação da

cárie, presente em boa parte dos pratos típicos das

quermesses, existe um outro fator de risco. A rigidez de

alimentos como o milho e o pé de moleque podem

causar fraturas nos dentes. Por isso, vale a pena seguir

as recomendações dos cirurgiões-dentistas, que nesse

caso vão um pouco além de evitar o excesso de açúcar

e manter a higiene bucal em dia.

Cuidados a mais

As fraturas podem acontecer independentemente da

idade ou condição, como explica o cirurgião-dentista

Dr. Reinaldo Yoshino, "Não existem dentes fracos, no

entanto, algumas situações são mais propensas à

fratura, como dentes endodonticamente tratados

(popularmente chamado tratamento de canal)".

Segundo ele, no caso de coroas protéticas, facetas ou

das tão faladas lentes de contato odontológicas, os

cuidados precisam ser maiores para evitar

deslocamentos e fraturas que podem, inclusive,

comprometer a raiz dos dentes que possuem pinos.

"Implantes também sofrem muito com esses alimentos,

mesmo próteses tipo protocolo e overdentures",

enfatiza.

A orientação do cirurgião-dentista é para que a

mastigação seja feita com calma e, em alguns casos,

que se faça o uso de talheres. Os caroços de azeitonas

de pastéis, por exemplo, merecem maior cuidado

porque podem ser mordidos sem a pessoa perceber.

Outro conselho é utilizar sempre os dentes do fundo

para mastigar. Ele destaca que os alimentos

consistentes e pegajosos, como balas de leite ou doce

de leite, por exemplo, também podem causar

deslocamento e descolamento de restaurações, coroas

ou facetas.

Hábitos como o abuso de álcool também são citados

por Dr. Reinaldo como um fator de atenção, pois além

de fazer mal para a saúde a substância interfere no

sono, o que pode aumentar os danos causados pelo

bruxismo. Ele lembra, ainda, que o álcool altera os

sentidos e faz com que a pessoa perca um pouco do

discernimento e do cuidado, favorecendo situações

como acidentes, os quais podem ocasionar traumas
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severos, inclusive de origem bucal.

O que fazer se o dente quebrar

De acordo com Dr. Reinaldo, nos casos em que há

deslocamento ou descolamento o paciente precisa

buscar a orientação de um cirurgião-dentista, seja um

atendimento de urgência ou plantão odontológico. "No

caso de fratura em que parte do dente é perdido,

recomenda-se resgatar o fragmento e levar

imediatamente ao consultório ou clínica. Em casos de

avulsão, onde o dente sai totalmente, é importante

colocá-lo imerso em leite ou soro fisiológico, sem tentar

limpá-lo, e buscar um pronto atendimento de urgência.

Alguns profissionais recomendam colocar o dente

embaixo da língua, entretanto, é preciso ter muito

cuidado, pois nesse caso o paciente pode engolir ou

aspirar".

O cirurgião-dentista reforça que nos casos em que o

dente sai completamente, o que na maioria das vezes

acontece nos acidentes com as crianças, é possível

reimplantá-lo desde que o atendimento seja rápido e o

dente não tenha sido manipulado em excesso. Portanto,

fica o alerta: se o dente cair ou quebrar um pedaço, a

indicação é colocar em um copo com leite ou soro e

correr para o consultório. O cirurgião-dentista está

plenamente capacitado para diagnosticar e resolver o

problema da melhor forma.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade

de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de

reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o

propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

500 caracteres restantes.
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O consumo de guloseimas como amendoim, torrão,

pipoca, milho, pé de moleque, pinhão, além de bolos,

canjicas e tantos outros pratos típicos das festas juninas

e julinas, aumenta nesta época do ano. Porém, é

importante ressaltar que a mastigação desses alimentos

exige atenção. Além do açúcar, que é o principal vilão

na formação da cárie, presente em boa parte dos pratos

típicos das quermesses, existe um outro fator de risco.

A rigidez de alimentos como o milho e o pé de moleque

podem causar fraturas nos dentes. Por isso, vale a pena

seguir as recomendações dos cirurgiões-dentistas, que

nesse caso vão um pouco além de evitar o excesso de

açúcar e manter a higiene bucal em dia. Cuidados a

mais As fraturas podem acontecer independentemente

da idade ou condição, como explica o cirurgião-

dentista Dr. Reinaldo Yoshino, "Não existem dentes

fracos, no entanto, algumas situações são mais

propensas à fratura, como dentes endodonticamente

tratados (popularmente chamado tratamento de canal)".

Segundo ele, no caso de coroas protéticas, facetas ou

das tão faladas lentes de contato odontológicas, os

cuidados precisam ser maiores para evitar

deslocamentos e fraturas que podem, inclusive,

comprometer a raiz dos dentes que possuem pinos.

"Implantes também sofrem muito com esses alimentos,

mesmo próteses tipo protocolo e overdentures",

enfatiza. A orientação do cirurgião-dentista é para que

a mastigação seja feita com calma e, em alguns casos,

que se faça o uso de talheres. Os caroços de azeitonas

de pastéis, por exemplo, merecem maior cuidado

porque podem ser mordidos sem a pessoa perceber.

Outro conselho é utilizar sempre os dentes do fundo

para mastigar. Ele destaca que os alimentos

consistentes e pegajosos, como balas de leite ou doce

de leite, por exemplo, também podem causar

deslocamento e descolamento de restaurações, coroas

ou facetas. Hábitos como o abuso de álcool também

são citados por Dr. Reinaldo como um fator de atenção,

pois além de fazer mal para a saúde a substância

interfere no sono, o que pode aumentar os danos

causados pelo bruxismo. Ele lembra, ainda, que o álcool

altera os sentidos e faz com que a pessoa perca um

pouco do discernimento e do cuidado, favorecendo

situações como acidentes, os quais podem ocasionar

traumas severos, inclusive de origem bucal. O que fazer

se o dente quebrar De acordo com Dr. Reinaldo, nos

casos em que há deslocamento ou descolamento o

paciente precisa buscar a orientação de um cirurgião-

dentista, seja um atendimento de urgência ou plantão

odontológico. "No caso de fratura em que parte do dente

é perdido, recomenda-se resgatar o fragmento e levar

imediatamente ao consultório ou clínica. Em casos de

avulsão, onde o dente sai totalmente, é importante

colocá-lo imerso em leite ou soro fisiológico, sem tentar

limpá-lo, e buscar um pronto atendimento de urgência.

Alguns profissionais recomendam colocar o dente

embaixo da língua, entretanto, é preciso ter muito

cuidado, pois nesse caso o paciente pode engolir ou

aspirar". O cirurgião-dentista reforça que nos casos

em que o dente sai completamente, o que na maioria

das vezes acontece nos acidentes com as crianças, é

possível reimplantá-lo desde que o atendimento seja

rápido e o dente não tenha sido manipulado em

excesso. Portanto, fica o alerta: se o dente cair ou

quebrar um pedaço, a indicação é colocar em um copo

com leite ou soro e correr para o consultório. O

cirurgião-dentista está plenamente capacitado para
52
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diagnosticar e resolver o problema da melhor forma.
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Cirurgião dentista
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Pratos típicos das festas juninas exigem maior atenção

com os dentes

23/06/2022 às 14:46

O consumo de guloseimas como amendoim, torrão,

pipoca, milho, pé de moleque, pinhão, além de bolos,

canjicas e tantos outros pratos típicos das festas juninas

e julinas, aumenta nesta época do ano. Porém, é

importante ressaltar que a mastigação desses alimentos

exige atenção.

Além do açúcar, que é o principal vilão na formação da

cárie, presente em boa parte dos pratos típicos das

quermesses, existe um outro fator de risco. A rigidez de

alimentos como o milho e o pé de moleque podem

causar fraturas nos dentes. Por isso, vale a pena seguir

as recomendações dos cirurgiões-dentistas, que nesse

caso vão um pouco além de evitar o excesso de açúcar

e manter a higiene bucal em dia.

Cuidados a mais

As fraturas podem acontecer independentemente da

idade ou condição, como explica o cirurgião-dentista

Dr. Reinaldo Yoshino, 'Não existem dentes fracos, no

entanto, algumas situações são mais propensas à

fratura, como dentes endodonticamente tratados

(popularmente chamado tratamento de canal)'. Segundo

ele, no caso de coroas protéticas, facetas ou das tão

faladas lentes de contato odontológicas, os cuidados

precisam ser maiores para evitar deslocamentos e

fraturas que podem, inclusive, comprometer a raiz dos

dentes que possuem pinos. 'Implantes também sofrem

muito com esses alimentos, mesmo próteses tipo

protocolo e overdentures', enfatiza.

A orientação do cirurgião-dentista é para que a

mastigação seja feita com calma e, em alguns casos,

que se faça o uso de talheres. Os caroços de azeitonas

de pastéis, por exemplo, merecem maior cuidado

porque podem ser mordidos sem a pessoa perceber.

Outro conselho é utilizar sempre os dentes do fundo

para mastigar. Ele destaca que os alimentos

consistentes e pegajosos, como balas de leite ou doce

de leite, por exemplo, também podem causar

deslocamento e descolamento de restaurações, coroas

ou facetas.

Hábitos como o abuso de álcool também são citados

por Dr. Reinaldo como um fator de atenção, pois além

de fazer mal para a saúde a substância interfere no

sono, o que pode aumentar os danos causados pelo

bruxismo. Ele lembra, ainda, que o álcool altera os

sentidos e faz com que a pessoa perca um pouco do

discernimento e do cuidado, favorecendo situações

como acidentes, os quais podem ocasionar traumas

severos, inclusive de origem bucal.

O que fazer se o dente quebrar

De acordo com Dr. Reinaldo, nos casos em que há

deslocamento ou descolamento o paciente precisa

buscar a orientação de um cirurgião-dentista, seja um

atendimento de urgência ou plantão odontológico. 'No
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caso de fratura em que parte do dente é perdido,

recomenda-se resgatar o fragmento e levar

imediatamente ao consultório ou clínica. Em casos de

avulsão, onde o dente sai totalmente, é importante

colocá-lo imerso em leite ou soro fisiológico, sem tentar

limpá-lo, e buscar um pronto atendimento de urgência.

Alguns profissionais recomendam colocar o dente

embaixo da língua, entretanto, é preciso ter muito

cuidado, pois nesse caso o paciente pode engolir ou

aspirar'.

O cirurgião-dentista reforça que nos casos em que o

dente sai completamente, o que na maioria das vezes

acontece nos acidentes com as crianças, é possível

reimplantá-lo desde que o atendimento seja rápido e o

dente não tenha sido manipulado em excesso. Portanto,

fica o alerta: se o dente cair ou quebrar um pedaço, a

indicação é colocar em um copo com leite ou soro e

correr para o consultório. O cirurgião-dentista está

plenamente capacitado para diagnosticar e resolver o

problema da melhor forma.

Notícias Corporativas
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O consumo de guloseimas como amendoim, torrão,

pipoca, milho, pé de moleque, pinhão, além de bolos,

canjicas e tantos outros pratos típicos das festas juninas

e julinas, aumenta nesta época do ano. Porém, é

importante ressaltar que a mastigação desses alimentos

exige atenção. Além do açúcar, que é o principal vilão

na formação da cárie, presente em boa parte dos pratos

típicos das quermesses, existe um outro fator de risco.

A rigidez de alimentos como o milho e o pé de moleque

podem causar fraturas nos dentes. Por isso, vale a pena

seguir as recomendações dos cirurgiões-dentistas, que

nesse caso vão um pouco além de evitar o excesso de

açúcar e manter a higiene bucal em dia. Cuidados a

mais As fraturas podem acontecer independentemente

da idade ou condição, como explica o cirurgião-

dentista Dr. Reinaldo Yoshino, "Não existem dentes

fracos, no entanto, algumas situações são mais

propensas à fratura, como dentes endodonticamente

tratados (popularmente chamado tratamento de canal)".

Segundo ele, no caso de coroas protéticas, facetas ou

das tão faladas lentes de contato odontológicas, os

cuidados precisam ser maiores para evitar

deslocamentos e fraturas que podem, inclusive,

comprometer a raiz dos dentes que possuem pinos.

"Implantes também sofrem muito com esses alimentos,

mesmo próteses tipo protocolo e overdentures",

enfatiza. A orientação do cirurgião-dentista é para que

a mastigação seja feita com calma e, em alguns casos,

que se faça o uso de talheres. Os caroços de azeitonas

de pastéis, por exemplo, merecem maior cuidado

porque podem ser mordidos sem a pessoa perceber.

Outro conselho é utilizar sempre os dentes do fundo

para mastigar. Ele destaca que os alimentos

consistentes e pegajosos, como balas de leite ou doce

de leite, por exemplo, também podem causar

deslocamento e descolamento de restaurações, coroas

ou facetas. Hábitos como o abuso de álcool também

são citados por Dr. Reinaldo como um fator de atenção,

pois além de fazer mal para a saúde a substância

interfere no sono, o que pode aumentar os danos

causados pelo bruxismo. Ele lembra, ainda, que o álcool

altera os sentidos e faz com que a pessoa perca um

pouco do discernimento e do cuidado, favorecendo

situações como acidentes, os quais podem ocasionar

traumas severos, inclusive de origem bucal. O que fazer

se o dente quebrar De acordo com Dr. Reinaldo, nos

casos em que há deslocamento ou descolamento o

paciente precisa buscar a orientação de um cirurgião-

dentista, seja um atendimento de urgência ou plantão

odontológico. "No caso de fratura em que parte do dente

é perdido, recomenda-se resgatar o fragmento e levar

imediatamente ao consultório ou clínica. Em casos de

avulsão, onde o dente sai totalmente, é importante

colocá-lo imerso em leite ou soro fisiológico, sem tentar

limpá-lo, e buscar um pronto atendimento de urgência.

Alguns profissionais recomendam colocar o dente

embaixo da língua, entretanto, é preciso ter muito

cuidado, pois nesse caso o paciente pode engolir ou

aspirar". O cirurgião-dentista reforça que nos casos

em que o dente sai completamente, o que na maioria

das vezes acontece nos acidentes com as crianças, é

possível reimplantá-lo desde que o atendimento seja

rápido e o dente não tenha sido manipulado em

excesso. Portanto, fica o alerta: se o dente cair ou

quebrar um pedaço, a indicação é colocar em um copo
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com leite ou soro e correr para o consultório. O

cirurgião-dentista está plenamente capacitado para

diagnosticar e resolver o problema da melhor forma.
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Cirurgião dentista

57



Pratos típicos das festas juninas exigem maior atenção com os dentes
 

CROSP - Apex Comunicação
Diário de Maringá/Paraná - Noticias

quinta-feira, 23 de junho de 2022
Assuntos de Interesse - Cirurgião dentista

Clique aqui para abrir a imagem

O consumo de guloseimas como amendoim, torrão,

pipoca, milho, pé de moleque, pinhão, além de bolos,

canjicas e tantos outros pratos típicos das festas juninas

e julinas, aumenta nesta época do ano. Porém, é

importante ressaltar que a mastigação desses alimentos

exige atenção.

Além do açúcar, que é o principal vilão na formação da

cárie, presente em boa parte dos pratos típicos das

quermesses, existe um outro fator de risco. A rigidez de

alimentos como o milho e o pé de moleque podem

causar fraturas nos dentes. Por isso, vale a pena seguir

as recomendações dos cirurgiões-dentistas, que nesse

caso vão um pouco além de evitar o excesso de açúcar

e manter a higiene bucal em dia.

Cuidados a mais

As fraturas podem acontecer independentemente da

idade ou condição, como explica o cirurgião-dentista

Dr. Reinaldo Yoshino, 'Não existem dentes fracos, no

entanto, algumas situações são mais propensas à

fratura, como dentes endodonticamente tratados

(popularmente chamado tratamento de canal)'. Segundo

ele, no caso de coroas protéticas, facetas ou das tão

faladas lentes de contato odontológicas, os cuidados

precisam ser maiores para evitar deslocamentos e

fraturas que podem, inclusive, comprometer a raiz dos

dentes que possuem pinos. 'Implantes também sofrem

muito com esses alimentos, mesmo próteses tipo

protocolo e overdentures', enfatiza.

A orientação do cirurgião-dentista é para que a

mastigação seja feita com calma e, em alguns casos,

que se faça o uso de talheres. Os caroços de azeitonas

de pastéis, por exemplo, merecem maior cuidado

porque podem ser mordidos sem a pessoa perceber.

Outro conselho é utilizar sempre os dentes do fundo

para mastigar. Ele destaca que os alimentos

consistentes e pegajosos, como balas de leite ou doce

de leite, por exemplo, também podem causar

deslocamento e descolamento de restaurações, coroas

ou facetas.

Hábitos como o abuso de álcool também são citados

por Dr. Reinaldo como um fator de atenção, pois além

de fazer mal para a saúde a substância interfere no

sono, o que pode aumentar os danos causados pelo

bruxismo. Ele lembra, ainda, que o álcool altera os

sentidos e faz com que a pessoa perca um pouco do

discernimento e do cuidado, favorecendo situações

como acidentes, os quais podem ocasionar traumas

severos, inclusive de origem bucal.

O que fazer se o dente quebrar

De acordo com Dr. Reinaldo, nos casos em que há

deslocamento ou descolamento o paciente precisa

buscar a orientação de um cirurgião-dentista, seja um

atendimento de urgência ou plantão odontológico. 'No

caso de fratura em que parte do dente é perdido,

recomenda-se resgatar o fragmento e levar

imediatamente ao consultório ou clínica. Em casos de

avulsão, onde o dente sai totalmente, é importante

colocá-lo imerso em leite ou soro fisiológico, sem tentar

limpá-lo, e buscar um pronto atendimento de urgência.

Alguns profissionais recomendam colocar o dente
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embaixo da língua, entretanto, é preciso ter muito

cuidado, pois nesse caso o paciente pode engolir ou

aspirar'.

O cirurgião-dentista reforça que nos casos em que o

dente sai completamente, o que na maioria das vezes

acontece nos acidentes com as crianças, é possível

reimplantá-lo desde que o atendimento seja rápido e o

dente não tenha sido manipulado em excesso. Portanto,

fica o alerta: se o dente cair ou quebrar um pedaço, a

indicação é colocar em um copo com leite ou soro e

correr para o consultório. O cirurgião-dentista está

plenamente capacitado para diagnosticar e resolver o

problema da melhor forma.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista
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Autor: Keivia Dias

O Projeto de Lei 1365/2022, que tramita no Senado

Federal, e prevê a fixação do salário mínimo dos

profissionais cirurgiões-dentistas e médicos de

R$10.991,19, para uma jornada de trabalho de 20 horas

semanais é, sobretudo, o reconhecimento de duas

importantes categorias da saúde. Além de estabelecer

valores do piso nacional, a proposta eleva, também, em

pelo menos 50% o valor adicional de horas extras, bem

como para horas trabalhadas no período noturno.

A propositura faz justiça à classe dos cirurgiões-

dentistas, que tem sido prejudicada pelo não

cumprimento da Lei Federal nº 3.999/1961. É válido

destacar que, a atual legislação necessita ser atualizada

emergencialmente, visto a grande proporção da evasão

de profissionais que sofrem com a baixa remuneração.

A retirada desses dentistas do mercado de trabalho

acontece, principalmente, em virtude das condições

sacrificadas, uma rotina desumana.

Estejamos atentos para a satisfação dos profissionais

de saúde, aqueles que são peças fundamentais na

promoção diária do bem-estar da sociedade. Não há

como mensurar os prejuízos ocasionados pela classe

que sofre com jornadas cansativas e, ainda, sem um

salário justo. É dever do Poder Legislativo analisar e

encaminhar medidas justas, a fim de modificar esse

previsível drama sufocante e frustrante dos

trabalhadores da saúde.

Nesta conceituação, deverá haver resolução na

migração de dentistas e médicos, em especial os que

operam no Sistema Único de Saúde (SUS), que sofrem

com a precarização regida por Organizações Sociais.

Logo, a luta pela aprovação do PL 1365/2022 é de

todos nós. Devemos buscar, através das redes sociais

ou de atos públicos, o compromisso urgente da

priorização na aprovação.

Keivia Dias é cirurgiã-dentista em formação e militante

em defesa da valorização dos cirurgiões-dentistas

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgiã-dentista
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O consumo de guloseimas como amendoim, torrão,

pipoca, milho, pé de moleque, pinhão, além de bolos,

canjicas e tantos outros pratos típicos das festas juninas

e julinas, aumenta nesta época do ano. Porém, é

importante ressaltar que a mastigação desses alimentos

exige atenção.

Além do açúcar, que é o principal vilão na formação da

cárie, presente em boa parte dos pratos típicos das

quermesses, existe um outro fator de risco. A rigidez de

alimentos como o milho e o pé de moleque podem

causar fraturas nos dentes. Por isso, vale a pena seguir

as recomendações dos cirurgiões-dentistas, que nesse

caso vão um pouco além de evitar o excesso de açúcar

e manter a higiene bucal em dia.

Cuidados a mais

As fraturas podem acontecer independentemente da

idade ou condição, como explica o cirurgião-dentista

Dr. Reinaldo Yoshino, "Não existem dentes fracos, no

entanto, algumas situações são mais propensas à

fratura, como dentes endodonticamente tratados

(popularmente chamado tratamento de canal)".

Segundo ele, no caso de coroas protéticas, facetas ou

das tão faladas lentes de contato odontológicas, os

cuidados precisam ser maiores para evitar

deslocamentos e fraturas que podem, inclusive,

comprometer a raiz dos dentes que possuem pinos.

"Implantes também sofrem muito com esses alimentos,

mesmo próteses tipo protocolo e overdentures",

enfatiza.

A orientação do cirurgião-dentista é para que a

mastigação seja feita com calma e, em alguns casos,

que se faça o uso de talheres. Os caroços de azeitonas

de pastéis, por exemplo, merecem maior cuidado

porque podem ser mordidos sem a pessoa perceber.

Outro conselho é utilizar sempre os dentes do fundo

para mastigar. Ele destaca que os alimentos

consistentes e pegajosos, como balas de leite ou doce

de leite, por exemplo, também podem causar

deslocamento e descolamento de restaurações, coroas

ou facetas.

Hábitos como o abuso de álcool também são citados

por Dr. Reinaldo como um fator de atenção, pois além

de fazer mal para a saúde a substância interfere no

sono, o que pode aumentar os danos causados pelo

bruxismo. Ele lembra, ainda, que o álcool altera os

sentidos e faz com que a pessoa perca um pouco do

discernimento e do cuidado, favorecendo situações

como acidentes, os quais podem ocasionar traumas

severos, inclusive de origem bucal.

O que fazer se o dente quebrar

De acordo com Dr. Reinaldo, nos casos em que há

deslocamento ou descolamento o paciente precisa

buscar a orientação de um cirurgião-dentista, seja um

atendimento de urgência ou plantão odontológico. "No

caso de fratura em que parte do dente é perdido,

recomenda-se resgatar o fragmento e levar

imediatamente ao consultório ou clínica. Em casos de

avulsão, onde o dente sai totalmente, é importante

colocá-lo imerso em leite ou soro fisiológico, sem tentar

limpá-lo, e buscar um pronto atendimento de urgência.
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Alguns profissionais recomendam colocar o dente

embaixo da língua, entretanto, é preciso ter muito

cuidado, pois nesse caso o paciente pode engolir ou

aspirar".

O cirurgião-dentista reforça que nos casos em que o

dente sai completamente, o que na maioria das vezes

acontece nos acidentes com as crianças, é possível

reimplantá-lo desde que o atendimento seja rápido e o

dente não tenha sido manipulado em excesso. Portanto,

fica o alerta: se o dente cair ou quebrar um pedaço, a

indicação é colocar em um copo com leite ou soro e

correr para o consultório. O cirurgião-dentista está

plenamente capacitado para diagnosticar e resolver o

problema da melhor forma.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista
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O consumo de guloseimas como amendoim, torrão,

pipoca, milho, pé de moleque, pinhão, além de bolos,

canjicas e tantos outros pratos típicos das festas juninas

e julinas, aumenta nesta época do ano. Porém, é

importante ressaltar que a mastigação desses alimentos

exige atenção. Além do açúcar, que é o principal vilão

na formação da cárie, presente em boa parte dos pratos

típicos das quermesses, existe um outro fator de risco.

A rigidez de alimentos como o milho e o pé de moleque

podem causar fraturas nos dentes. Por isso, vale a pena

seguir as recomendações dos cirurgiões-dentistas, que

nesse caso vão um pouco além de evitar o excesso de

açúcar e manter a higiene bucal em dia. Cuidados a

mais As fraturas podem acontecer independentemente

da idade ou condição, como explica o cirurgião-

dentista Dr. Reinaldo Yoshino, "Não existem dentes

fracos, no entanto, algumas situações são mais

propensas à fratura, como dentes endodonticamente

tratados (popularmente chamado tratamento de canal)".

Segundo ele, no caso de coroas protéticas, facetas ou

das tão faladas lentes de contato odontológicas, os

cuidados precisam ser maiores para evitar

deslocamentos e fraturas que podem, inclusive,

comprometer a raiz dos dentes que possuem pinos.

"Implantes também sofrem muito com esses alimentos,

mesmo próteses tipo protocolo e overdentures",

enfatiza. A orientação do cirurgião-dentista é para que

a mastigação seja feita com calma e, em alguns casos,

que se faça o uso de talheres. Os caroços de azeitonas

de pastéis, por exemplo, merecem maior cuidado

porque podem ser mordidos sem a pessoa perceber.

Outro conselho é utilizar sempre os dentes do fundo

para mastigar. Ele destaca que os alimentos

consistentes e pegajosos, como balas de leite ou doce

de leite, por exemplo, também podem causar

deslocamento e descolamento de restaurações, coroas

ou facetas. Hábitos como o abuso de álcool também

são citados por Dr. Reinaldo como um fator de atenção,

pois além de fazer mal para a saúde a substância

interfere no sono, o que pode aumentar os danos

causados pelo bruxismo. Ele lembra, ainda, que o álcool

altera os sentidos e faz com que a pessoa perca um

pouco do discernimento e do cuidado, favorecendo

situações como acidentes, os quais podem ocasionar

traumas severos, inclusive de origem bucal. O que fazer

se o dente quebrar De acordo com Dr. Reinaldo, nos

casos em que há deslocamento ou descolamento o

paciente precisa buscar a orientação de um cirurgião-

dentista, seja um atendimento de urgência ou plantão

odontológico. "No caso de fratura em que parte do dente

é perdido, recomenda-se resgatar o fragmento e levar

imediatamente ao consultório ou clínica. Em casos de

avulsão, onde o dente sai totalmente, é importante

colocá-lo imerso em leite ou soro fisiológico, sem tentar

limpá-lo, e buscar um pronto atendimento de urgência.

Alguns profissionais recomendam colocar o dente

embaixo da língua, entretanto, é preciso ter muito

cuidado, pois nesse caso o paciente pode engolir ou

aspirar". O cirurgião-dentista reforça que nos casos

em que o dente sai completamente, o que na maioria

das vezes acontece nos acidentes com as crianças, é

possível reimplantá-lo desde que o atendimento seja

rápido e o dente não tenha sido manipulado em

excesso. Portanto, fica o alerta: se o dente cair ou

quebrar um pedaço, a indicação é colocar em um copo

com leite ou soro e correr para o consultório. O

cirurgião-dentista está plenamente capacitado para
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diagnosticar e resolver o problema da melhor forma.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista
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O consumo de guloseimas como amendoim, torrão,

pipoca, milho, pé de moleque, pinhão, além de bolos,

canjicas e tantos outros pratos típicos das festas juninas

e julinas, aumenta nesta época do ano. Porém, é

importante ressaltar que a mastigação desses alimentos

exige atenção. Além do açúcar, que é o principal vilão

na formação da cárie, presente em boa parte dos pratos

típicos das quermesses, existe um outro fator de risco.

A rigidez de alimentos como o milho e o pé de moleque

podem causar fraturas nos dentes. Por isso, vale a pena

seguir as recomendações dos cirurgiões-dentistas, que

nesse caso vão um pouco além de evitar o excesso de

açúcar e manter a higiene bucal em dia. Cuidados a

mais As fraturas podem acontecer independentemente

da idade ou condição, como explica o cirurgião-

dentista Dr. Reinaldo Yoshino, "Não existem dentes

fracos, no entanto, algumas situações são mais

propensas à fratura, como dentes endodonticamente

tratados (popularmente chamado tratamento de canal)".

Segundo ele, no caso de coroas protéticas, facetas ou

das tão faladas lentes de contato odontológicas, os

cuidados precisam ser maiores para evitar

deslocamentos e fraturas que podem, inclusive,

comprometer a raiz dos dentes que possuem pinos.

"Implantes também sofrem muito com esses alimentos,

mesmo próteses tipo protocolo e overdentures",

enfatiza. A orientação do cirurgião-dentista é para que

a mastigação seja feita com calma e, em alguns casos,

que se faça o uso de talheres. Os caroços de azeitonas

de pastéis, por exemplo, merecem maior cuidado

porque podem ser mordidos sem a pessoa perceber.

Outro conselho é utilizar sempre os dentes do fundo

para mastigar. Ele destaca que os alimentos

consistentes e pegajosos, como balas de leite ou doce

de leite, por exemplo, também podem causar

deslocamento e descolamento de restaurações, coroas

ou facetas. Hábitos como o abuso de álcool também

são citados por Dr. Reinaldo como um fator de atenção,

pois além de fazer mal para a saúde a substância

interfere no sono, o que pode aumentar os danos

causados pelo bruxismo. Ele lembra, ainda, que o álcool

altera os sentidos e faz com que a pessoa perca um

pouco do discernimento e do cuidado, favorecendo

situações como acidentes, os quais podem ocasionar

traumas severos, inclusive de origem bucal. O que fazer

se o dente quebrar De acordo com Dr. Reinaldo, nos

casos em que há deslocamento ou descolamento o

paciente precisa buscar a orientação de um cirurgião-

dentista, seja um atendimento de urgência ou plantão

odontológico. "No caso de fratura em que parte do dente

é perdido, recomenda-se resgatar o fragmento e levar

imediatamente ao consultório ou clínica. Em casos de

avulsão, onde o dente sai totalmente, é importante

colocá-lo imerso em leite ou soro fisiológico, sem tentar

limpá-lo, e buscar um pronto atendimento de urgência.

Alguns profissionais recomendam colocar o dente

embaixo da língua, entretanto, é preciso ter muito

cuidado, pois nesse caso o paciente pode engolir ou

aspirar". O cirurgião-dentista reforça que nos casos

em que o dente sai completamente, o que na maioria

das vezes acontece nos acidentes com as crianças, é

possível reimplantá-lo desde que o atendimento seja

rápido e o dente não tenha sido manipulado em

excesso. Portanto, fica o alerta: se o dente cair ou

quebrar um pedaço, a indicação é colocar em um copo

com leite ou soro e correr para o consultório. O

cirurgião-dentista está plenamente capacitado para
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diagnosticar e resolver o problema da melhor forma.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista
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Pratos típicos das festas juninas exigem maior atenção

com os dentes

Alguns cuidados são necessários para evitar fraturas na

hora de saborear alguns alimentos

23/06/2022 15h35

Por: Redação Fonte: Agência Dino

Foto: Reprodução

O consumo de guloseimas como amendoim, torrão,

pipoca, milho, pé de moleque, pinhão, além de bolos,

canjicas e tantos outros pratos típicos das festas juninas

e julinas, aumenta nesta época do ano. Porém, é

importante ressaltar que a mastigação desses alimentos

exige atenção.

Além do açúcar, que é o principal vilão na formação da

cárie, presente em boa parte dos pratos típicos das

quermesses, existe um outro fator de risco. A rigidez de

alimentos como o milho e o pé de moleque podem

causar fraturas nos dentes. Por isso, vale a pena seguir

as recomendações dos cirurgiões-dentistas, que nesse

caso vão um pouco além de evitar o excesso de açúcar

e manter a higiene bucal em dia.

Cuidados a mais

As fraturas podem acontecer independentemente da

idade ou condição, como explica o cirurgião-dentista

Dr. Reinaldo Yoshino, "Não existem dentes fracos, no

entanto, algumas situações são mais propensas à

fratura, como dentes endodonticamente tratados

(popularmente chamado tratamento de canal)".

Segundo ele, no caso de coroas protéticas, facetas ou

das tão faladas lentes de contato odontológicas, os

cuidados precisam ser maiores para evitar

deslocamentos e fraturas que podem, inclusive,

comprometer a raiz dos dentes que possuem pinos.

"Implantes também sofrem muito com esses alimentos,

mesmo próteses tipo protocolo e overdentures",

enfatiza.

A orientação do cirurgião-dentista é para que a

mastigação seja feita com calma e, em alguns casos,

que se faça o uso de talheres. Os caroços de azeitonas

de pastéis, por exemplo, merecem maior cuidado

porque podem ser mordidos sem a pessoa perceber.

Outro conselho é utilizar sempre os dentes do fundo

para mastigar. Ele destaca que os alimentos

consistentes e pegajosos, como balas de leite ou doce

de leite, por exemplo, também podem causar

deslocamento e descolamento de restaurações, coroas

ou facetas.

Hábitos como o abuso de álcool também são citados

por Dr. Reinaldo como um fator de atenção, pois além

de fazer mal para a saúde a substância interfere no

sono, o que pode aumentar os danos causados pelo

bruxismo. Ele lembra, ainda, que o álcool altera os

sentidos e faz com que a pessoa perca um pouco do

discernimento e do cuidado, favorecendo situações

como acidentes, os quais podem ocasionar traumas

severos, inclusive de origem bucal.
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O que fazer se o dente quebrar

De acordo com Dr. Reinaldo, nos casos em que há

deslocamento ou descolamento o paciente precisa

buscar a orientação de um cirurgião-dentista, seja um

atendimento de urgência ou plantão odontológico. "No

caso de fratura em que parte do dente é perdido,

recomenda-se resgatar o fragmento e levar

imediatamente ao consultório ou clínica. Em casos de

avulsão, onde o dente sai totalmente, é importante

colocá-lo imerso em leite ou soro fisiológico, sem tentar

limpá-lo, e buscar um pronto atendimento de urgência.

Alguns profissionais recomendam colocar o dente

embaixo da língua, entretanto, é preciso ter muito

cuidado, pois nesse caso o paciente pode engolir ou

aspirar".

O cirurgião-dentista reforça que nos casos em que o

dente sai completamente, o que na maioria das vezes

acontece nos acidentes com as crianças, é possível

reimplantá-lo desde que o atendimento seja rápido e o

dente não tenha sido manipulado em excesso. Portanto,

fica o alerta: se o dente cair ou quebrar um pedaço, a

indicação é colocar em um copo com leite ou soro e

correr para o consultório. O cirurgião-dentista está

plenamente capacitado para diagnosticar e resolver o

problema da melhor forma.

Nenhum comentário

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista
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São Paulo 23/6/2022 -

Alguns cuidados são necessários para evitar fraturas na

hora de saborear alguns alimentos

O consumo de guloseimas como amendoim, torrão,

pipoca, milho, pé de moleque, pinhão, além de bolos,

canjicas e tantos outros pratos típicos das festas juninas

e julinas, aumenta nesta época do ano. Porém, é

importante ressaltar que a mastigação desses alimentos

exige atenção.

Além do açúcar, que é o principal vilão na formação da

cárie, presente em boa parte dos pratos típicos das

quermesses, existe um outro fator de risco. A rigidez de

alimentos como o milho e o pé de moleque podem

causar fraturas nos dentes. Por isso, vale a pena seguir

as recomendações dos cirurgiões-dentistas, que nesse

caso vão um pouco além de evitar o excesso de açúcar

e manter a higiene bucal em dia.

Cuidados a mais

As fraturas podem acontecer independentemente da

idade ou condição, como explica o cirurgião-dentista

Dr. Reinaldo Yoshino, 'Não existem dentes fracos, no

entanto, algumas situações são mais propensas à

fratura, como dentes endodonticamente tratados

(popularmente chamado tratamento de canal)'. Segundo

ele, no caso de coroas protéticas, facetas ou das tão

faladas lentes de contato odontológicas, os cuidados

precisam ser maiores para evitar deslocamentos e

fraturas que podem, inclusive, comprometer a raiz dos

dentes que possuem pinos. 'Implantes também sofrem

muito com esses alimentos, mesmo próteses tipo

protocolo e overdentures', enfatiza.

A orientação do cirurgião-dentista é para que a

mastigação seja feita com calma e, em alguns casos,

que se faça o uso de talheres. Os caroços de azeitonas

de pastéis, por exemplo, merecem maior cuidado

porque podem ser mordidos sem a pessoa perceber.

Outro conselho é utilizar sempre os dentes do fundo

para mastigar. Ele destaca que os alimentos

consistentes e pegajosos, como balas de leite ou doce

de leite, por exemplo, também podem causar

deslocamento e descolamento de restaurações, coroas

ou facetas.

Hábitos como o abuso de álcool também são citados

por Dr. Reinaldo como um fator de atenção, pois além

de fazer mal para a saúde a substância interfere no

sono, o que pode aumentar os danos causados pelo

bruxismo. Ele lembra, ainda, que o álcool altera os

sentidos e faz com que a pessoa perca um pouco do

discernimento e do cuidado, favorecendo situações

como acidentes, os quais podem ocasionar traumas

severos, inclusive de origem bucal.

O que fazer se o dente quebrar

De acordo com Dr. Reinaldo, nos casos em que há

deslocamento ou descolamento o paciente precisa

buscar a orientação de um cirurgião-dentista, seja um

atendimento de urgência ou plantão odontológico. 'No

caso de fratura em que parte do dente é perdido,

recomenda-se resgatar o fragmento e levar
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imediatamente ao consultório ou clínica. Em casos de

avulsão, onde o dente sai totalmente, é importante

colocá-lo imerso em leite ou soro fisiológico, sem tentar

limpá-lo, e buscar um pronto atendimento de urgência.

Alguns profissionais recomendam colocar o dente

embaixo da língua, entretanto, é preciso ter muito

cuidado, pois nesse caso o paciente pode engolir ou

aspirar'.

O cirurgião-dentista reforça que nos casos em que o

dente sai completamente, o que na maioria das vezes

acontece nos acidentes com as crianças, é possível

reimplantá-lo desde que o atendimento seja rápido e o

dente não tenha sido manipulado em excesso. Portanto,

fica o alerta: se o dente cair ou quebrar um pedaço, a

indicação é colocar em um copo com leite ou soro e

correr para o consultório. O cirurgião-dentista está

plenamente capacitado para diagnosticar e resolver o

problema da melhor forma.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista
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Pratos típicos das festas juninas exigem maior atenção

com os dentes

Alguns cuidados são necessários para evitar fraturas na

hora de saborear alguns alimentos

23/06/2022 às 15h35

Por: Redação ES 24 HORAS Fonte: Agência Dino

Compartilhe:

Foto: Reprodução

O consumo de guloseimas como amendoim, torrão,

pipoca, milho, pé de moleque, pinhão, além de bolos,

canjicas e tantos outros pratos típicos das festas juninas

e julinas, aumenta nesta época do ano. Porém, é

importante ressaltar que a mastigação desses alimentos

exige atenção.

Além do açúcar, que é o principal vilão na formação da

cárie, presente em boa parte dos pratos típicos das

quermesses, existe um outro fator de risco. A rigidez de

alimentos como o milho e o pé de moleque podem

causar fraturas nos dentes. Por isso, vale a pena seguir

as recomendações dos cirurgiões-dentistas, que nesse

caso vão um pouco além de evitar o excesso de açúcar

e manter a higiene bucal em dia.

Cuidados a mais

As fraturas podem acontecer independentemente da

idade ou condição, como explica o cirurgião-dentista

Dr. Reinaldo Yoshino, "Não existem dentes fracos, no

entanto, algumas situações são mais propensas à

fratura, como dentes endodonticamente tratados

(popularmente chamado tratamento de canal)".

Segundo ele, no caso de coroas protéticas, facetas ou

das tão faladas lentes de contato odontológicas, os

cuidados precisam ser maiores para evitar

deslocamentos e fraturas que podem, inclusive,

comprometer a raiz dos dentes que possuem pinos.

"Implantes também sofrem muito com esses alimentos,

mesmo próteses tipo protocolo e overdentures",

enfatiza.

A orientação do cirurgião-dentista é para que a

mastigação seja feita com calma e, em alguns casos,

que se faça o uso de talheres. Os caroços de azeitonas

de pastéis, por exemplo, merecem maior cuidado

porque podem ser mordidos sem a pessoa perceber.

Outro conselho é utilizar sempre os dentes do fundo

para mastigar. Ele destaca que os alimentos

consistentes e pegajosos, como balas de leite ou doce

de leite, por exemplo, também podem causar

deslocamento e descolamento de restaurações, coroas

ou facetas.

Hábitos como o abuso de álcool também são citados

por Dr. Reinaldo como um fator de atenção, pois além

de fazer mal para a saúde a substância interfere no

sono, o que pode aumentar os danos causados pelo

bruxismo. Ele lembra, ainda, que o álcool altera os

sentidos e faz com que a pessoa perca um pouco do

discernimento e do cuidado, favorecendo situações

como acidentes, os quais podem ocasionar traumas
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severos, inclusive de origem bucal.

O que fazer se o dente quebrar

De acordo com Dr. Reinaldo, nos casos em que há

deslocamento ou descolamento o paciente precisa

buscar a orientação de um cirurgião-dentista, seja um

atendimento de urgência ou plantão odontológico. "No

caso de fratura em que parte do dente é perdido,

recomenda-se resgatar o fragmento e levar

imediatamente ao consultório ou clínica. Em casos de

avulsão, onde o dente sai totalmente, é importante

colocá-lo imerso em leite ou soro fisiológico, sem tentar

limpá-lo, e buscar um pronto atendimento de urgência.

Alguns profissionais recomendam colocar o dente

embaixo da língua, entretanto, é preciso ter muito

cuidado, pois nesse caso o paciente pode engolir ou

aspirar".

O cirurgião-dentista reforça que nos casos em que o

dente sai completamente, o que na maioria das vezes

acontece nos acidentes com as crianças, é possível

reimplantá-lo desde que o atendimento seja rápido e o

dente não tenha sido manipulado em excesso. Portanto,

fica o alerta: se o dente cair ou quebrar um pedaço, a

indicação é colocar em um copo com leite ou soro e

correr para o consultório. O cirurgião-dentista está

plenamente capacitado para diagnosticar e resolver o

problema da melhor forma.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade

de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de

reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o

propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

500 caracteres restantes.
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O consumo de guloseimas como amendoim, torrão,

pipoca, milho, pé de moleque, pinhão, além de bolos,

canjicas e tantos outros pratos típicos das festas juninas

e julinas, aumenta nesta época do ano. Porém, é

importante ressaltar que a mastigação desses alimentos

exige atenção.

Além do açúcar, que é o principal vilão na formação da

cárie, presente em boa parte dos pratos típicos das

quermesses, existe um outro fator de risco. A rigidez de

alimentos como o milho e o pé de moleque podem

causar fraturas nos dentes. Por isso, vale a pena seguir

as recomendações dos cirurgiões-dentistas, que nesse

caso vão um pouco além de evitar o excesso de açúcar

e manter a higiene bucal em dia.

Cuidados a mais

As fraturas podem acontecer independentemente da

idade ou condição, como explica o cirurgião-dentista

Dr. Reinaldo Yoshino, "Não existem dentes fracos, no

entanto, algumas situações são mais propensas à

fratura, como dentes endodonticamente tratados

(popularmente chamado tratamento de canal)".

Segundo ele, no caso de coroas protéticas, facetas ou

das tão faladas lentes de contato odontológicas, os

cuidados precisam ser maiores para evitar

deslocamentos e fraturas que podem, inclusive,

comprometer a raiz dos dentes que possuem pinos.

"Implantes também sofrem muito com esses alimentos,

mesmo próteses tipo protocolo e overdentures",

enfatiza.

A orientação do cirurgião-dentista é para que a

mastigação seja feita com calma e, em alguns casos,

que se faça o uso de talheres. Os caroços de azeitonas

de pastéis, por exemplo, merecem maior cuidado

porque podem ser mordidos sem a pessoa perceber.

Outro conselho é utilizar sempre os dentes do fundo

para mastigar. Ele destaca que os alimentos

consistentes e pegajosos, como balas de leite ou doce

de leite, por exemplo, também podem causar

deslocamento e descolamento de restaurações, coroas

ou facetas.

Hábitos como o abuso de álcool também são citados

por Dr. Reinaldo como um fator de atenção, pois além

de fazer mal para a saúde a substância interfere no

sono, o que pode aumentar os danos causados pelo

bruxismo. Ele lembra, ainda, que o álcool altera os

sentidos e faz com que a pessoa perca um pouco do

discernimento e do cuidado, favorecendo situações

como acidentes, os quais podem ocasionar traumas

severos, inclusive de origem bucal.

O que fazer se o dente quebrar

De acordo com Dr. Reinaldo, nos casos em que há

deslocamento ou descolamento o paciente precisa

buscar a orientação de um cirurgião-dentista, seja um

atendimento de urgência ou plantão odontológico. "No

caso de fratura em que parte do dente é perdido,

recomenda-se resgatar o fragmento e levar

imediatamente ao consultório ou clínica. Em casos de

avulsão, onde o dente sai totalmente, é importante

colocá-lo imerso em leite ou soro fisiológico, sem tentar

limpá-lo, e buscar um pronto atendimento de urgência.
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Alguns profissionais recomendam colocar o dente

embaixo da língua, entretanto, é preciso ter muito

cuidado, pois nesse caso o paciente pode engolir ou

aspirar".

O cirurgião-dentista reforça que nos casos em que o

dente sai completamente, o que na maioria das vezes

acontece nos acidentes com as crianças, é possível

reimplantá-lo desde que o atendimento seja rápido e o

dente não tenha sido manipulado em excesso. Portanto,

fica o alerta: se o dente cair ou quebrar um pedaço, a

indicação é colocar em um copo com leite ou soro e

correr para o consultório. O cirurgião-dentista está

plenamente capacitado para diagnosticar e resolver o

problema da melhor forma.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista
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ANS amplia cobertura obrigatória para tratar transtornos

globais do desenvolvimento, como autismo

A partir do dia 1º de julho, qualquer método ou técnica

para o tratamento indicado por médico assistente

deverá ser coberto obrigatoriamente

. A partir do dia 1.º de julho, qualquer método ou técnica

para o tratamento indicado por médico assistente

deverá ser coberto obrigatoriamente.A normativa,

destaca a agência, também vai tornar ilimitadas as

sessões com fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas

ocupacionais e fisioterapeutas para todos os transtornos

globais de desenvolvimentos. Antes, era apenas para

aqueles com autismo.

Leia TambémANS inclui três procedimentos na lista de

cobertura obrigatória de planos de saúdeEm nota, o

diretor-presidente da ANS, Paulo Rebello, destacou que

as discussões sobre as terapias para tratar o espectro

autista 'já vinham acontecendo internamente', com

grupo de trabalho criado em 2021. 'Com base nessas

discussões e considerando o princípio da igualdade,

decidimos estabelecer a obrigatoriedade da cobertura

dos diferentes métodos ou terapias não apenas para

pacientes com TEA, mas para usuários de planos de

saúde diagnosticados com qualquer transtorno

enquadrado como transtorno global do

desenvolvimento.'

autismo . A partir do dia 1.º de julho, qualquer método

ou técnica para o tratamento indicado por médico

assistente deverá ser coberto obrigatoriamente. A

normativa, destaca a agência, também vai tornar

ilimitadas as sessões com fonoaudiólogos, psicólogos,

terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas para todos os

transtornos globais de desenvolvimentos. Antes, era

apenas para aqueles com autismo. Leia Também ANS

inclui três procedimentos na lista de cobertura

obrigatória de planos de saúde Em nota, o diretor-

presidente da ANS, Paulo Rebello, destacou que as

discussões sobre as terapias para tratar o espectro

autista 'já vinham acontecendo internamente', com

grupo de trabalho criado em 2021. 'Com base nessas

discussões e considerando o princípio da igualdade,

decidimos estabelecer a obrigatoriedade da cobertura

dos diferentes métodos ou terapias não apenas para

pacientes com TEA, mas para usuários de planos de

saúde diagnosticados com qualquer transtorno

enquadrado como transtorno global do

desenvolvimento.' A nota técnica que baseia a decisão

cita manual do Sistema Único de Saúde (SUS). No

material publicado pelo Ministério da Saúde, destaca-

se que não existe uma única abordagem a ser

privilegiada no atendimento de pessoas com transtornos

do espectro autista. Por isso, a escolha deve considerar

a singularidade do caso. A nota ainda reforça que o 'rol,

em regra, não descreve a técnica, abordagem ou

método clínico/cirúrgico/terapêutico, a ser aplicado nos

procedimentos listados', 'permitindo a indicação, em

cada caso, da conduta mais adequada à prática clínica'.

No início do mês, a Segunda Seção do Superior

Tribunal de Justiça (STJ) decidiu restringir os
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procedimentos oferecidos pelas operadoras de planos

de saúde no País . Os ministros definiram que a

natureza do rol da ANS é taxativo, o que desobriga

empresas de cobrir pedidos médicos que estejam fora

da lista. Caso não haja substituto terapêutico ou

esgotados os procedimentos do rol, porém, o STJ

definiu que pode haver a título excepcional a cobertura

do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo.

Mas, para isso, é necessário que: não tenha sido

indeferida pela ANS a incorporação do procedimento ao

rol; haja a comprovação da eficácia do tratamento à luz

da medicina; haja recomendações de órgãos técnicos

de renome nacional e estrangeiro, como Conitec e

Natjus; seja realizado quando possível o diálogo

interinstitucional dos magistrados com experts na área

da saúde, sem deslocamento da competência do

julgamento do feito para a Justiça Federal. Enquanto a

discussão ainda estava na mesa, grupos de mães e

pais de crianças com deficiência, principalmente com

autismo, fizeram campanha contra a taxatividade, com a

tag #RolTaxativoMata. Nas redes sociais, o Instituto

Lagarta Vira Pupa, que defende os direitos de pessoas

com deficiência, considerou que a decisão desta quinta-

feira foi um 'avanço para muitas famílias', porém,

destacou que a 'luta contra o rol, que continua taxativo,

é coletiva'. 'Não dá pra desistirmos enquanto tem gente

tendo oxigênio cortado.'

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Ministério da Saúde, Assuntos de Interesse -

Odontólogo
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Pratos típicos das festas juninas exigem maior atenção

com os dentes

Alguns cuidados são necessários para evitar fraturas na

hora de saborear alguns alimentos

23/06/2022 às 14h35

Por: Redação Fonte: Agência Dino

Compartilhe:

Foto: Reprodução

O consumo de guloseimas como amendoim, torrão,

pipoca, milho, pé de moleque, pinhão, além de bolos,

canjicas e tantos outros pratos típicos das festas juninas

e julinas, aumenta nesta época do ano. Porém, é

importante ressaltar que a mastigação desses alimentos

exige atenção.

Além do açúcar, que é o principal vilão na formação da

cárie, presente em boa parte dos pratos típicos das

quermesses, existe um outro fator de risco. A rigidez de

alimentos como o milho e o pé de moleque podem

causar fraturas nos dentes. Por isso, vale a pena seguir

as recomendações dos cirurgiões-dentistas, que nesse

caso vão um pouco além de evitar o excesso de açúcar

e manter a higiene bucal em dia.

Cuidados a mais

As fraturas podem acontecer independentemente da

idade ou condição, como explica o cirurgião-dentista

Dr. Reinaldo Yoshino, "Não existem dentes fracos, no

entanto, algumas situações são mais propensas à

fratura, como dentes endodonticamente tratados

(popularmente chamado tratamento de canal)".

Segundo ele, no caso de coroas protéticas, facetas ou

das tão faladas lentes de contato odontológicas, os

cuidados precisam ser maiores para evitar

deslocamentos e fraturas que podem, inclusive,

comprometer a raiz dos dentes que possuem pinos.

"Implantes também sofrem muito com esses alimentos,

mesmo próteses tipo protocolo e overdentures",

enfatiza.

A orientação do cirurgião-dentista é para que a

mastigação seja feita com calma e, em alguns casos,

que se faça o uso de talheres. Os caroços de azeitonas

de pastéis, por exemplo, merecem maior cuidado

porque podem ser mordidos sem a pessoa perceber.

Outro conselho é utilizar sempre os dentes do fundo

para mastigar. Ele destaca que os alimentos

consistentes e pegajosos, como balas de leite ou doce

de leite, por exemplo, também podem causar

deslocamento e descolamento de restaurações, coroas

ou facetas.

Hábitos como o abuso de álcool também são citados

por Dr. Reinaldo como um fator de atenção, pois além

de fazer mal para a saúde a substância interfere no

sono, o que pode aumentar os danos causados pelo

bruxismo. Ele lembra, ainda, que o álcool altera os

sentidos e faz com que a pessoa perca um pouco do

discernimento e do cuidado, favorecendo situações

como acidentes, os quais podem ocasionar traumas
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severos, inclusive de origem bucal.

O que fazer se o dente quebrar

De acordo com Dr. Reinaldo, nos casos em que há

deslocamento ou descolamento o paciente precisa

buscar a orientação de um cirurgião-dentista, seja um

atendimento de urgência ou plantão odontológico. "No

caso de fratura em que parte do dente é perdido,

recomenda-se resgatar o fragmento e levar

imediatamente ao consultório ou clínica. Em casos de

avulsão, onde o dente sai totalmente, é importante

colocá-lo imerso em leite ou soro fisiológico, sem tentar

limpá-lo, e buscar um pronto atendimento de urgência.

Alguns profissionais recomendam colocar o dente

embaixo da língua, entretanto, é preciso ter muito

cuidado, pois nesse caso o paciente pode engolir ou

aspirar".

O cirurgião-dentista reforça que nos casos em que o

dente sai completamente, o que na maioria das vezes

acontece nos acidentes com as crianças, é possível

reimplantá-lo desde que o atendimento seja rápido e o

dente não tenha sido manipulado em excesso. Portanto,

fica o alerta: se o dente cair ou quebrar um pedaço, a

indicação é colocar em um copo com leite ou soro e

correr para o consultório. O cirurgião-dentista está

plenamente capacitado para diagnosticar e resolver o

problema da melhor forma.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade

de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de

reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o

propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

500 caracteres restantes.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista

78



Pratos típicos das festas juninas exigem maior atenção com os dentes
 

CROSP - Apex Comunicação
Interage Goiânia/Goiás - Noticias
quinta-feira, 23 de junho de 2022

Assuntos de Interesse - Cirurgião dentista

Clique aqui para abrir a imagem

O consumo de guloseimas como amendoim, torrão,

pipoca, milho, pé de moleque, pinhão, além de bolos,

canjicas e tantos outros pratos típicos das festas juninas

e julinas, aumenta nesta época do ano. Porém, é

importante ressaltar que a mastigação desses alimentos

exige atenção. Além do açúcar, que é o principal vilão

na formação da cárie, presente em boa parte dos pratos

típicos das quermesses, existe um outro fator de risco.

A rigidez de alimentos como o milho e o pé de moleque

podem causar fraturas nos dentes. Por isso, vale a pena

seguir as recomendações dos cirurgiões-dentistas, que

nesse caso vão um pouco além de evitar o excesso de

açúcar e manter a higiene bucal em dia. Cuidados a

mais As fraturas podem acontecer independentemente

da idade ou condição, como explica o cirurgião-

dentista Dr. Reinaldo Yoshino, "Não existem dentes

fracos, no entanto, algumas situações são mais

propensas à fratura, como dentes endodonticamente

tratados (popularmente chamado tratamento de canal)".

Segundo ele, no caso de coroas protéticas, facetas ou

das tão faladas lentes de contato odontológicas, os

cuidados precisam ser maiores para evitar

deslocamentos e fraturas que podem, inclusive,

comprometer a raiz dos dentes que possuem pinos.

"Implantes também sofrem muito com esses alimentos,

mesmo próteses tipo protocolo e overdentures",

enfatiza. A orientação do cirurgião-dentista é para que

a mastigação seja feita com calma e, em alguns casos,

que se faça o uso de talheres. Os caroços de azeitonas

de pastéis, por exemplo, merecem maior cuidado

porque podem ser mordidos sem a pessoa perceber.

Outro conselho é utilizar sempre os dentes do fundo

para mastigar. Ele destaca que os alimentos

consistentes e pegajosos, como balas de leite ou doce

de leite, por exemplo, também podem causar

deslocamento e descolamento de restaurações, coroas

ou facetas. Hábitos como o abuso de álcool também

são citados por Dr. Reinaldo como um fator de atenção,

pois além de fazer mal para a saúde a substância

interfere no sono, o que pode aumentar os danos

causados pelo bruxismo. Ele lembra, ainda, que o álcool

altera os sentidos e faz com que a pessoa perca um

pouco do discernimento e do cuidado, favorecendo

situações como acidentes, os quais podem ocasionar

traumas severos, inclusive de origem bucal. O que fazer

se o dente quebrar De acordo com Dr. Reinaldo, nos

casos em que há deslocamento ou descolamento o

paciente precisa buscar a orientação de um cirurgião-

dentista, seja um atendimento de urgência ou plantão

odontológico. "No caso de fratura em que parte do dente

é perdido, recomenda-se resgatar o fragmento e levar

imediatamente ao consultório ou clínica. Em casos de

avulsão, onde o dente sai totalmente, é importante

colocá-lo imerso em leite ou soro fisiológico, sem tentar

limpá-lo, e buscar um pronto atendimento de urgência.

Alguns profissionais recomendam colocar o dente

embaixo da língua, entretanto, é preciso ter muito

cuidado, pois nesse caso o paciente pode engolir ou

aspirar". O cirurgião-dentista reforça que nos casos

em que o dente sai completamente, o que na maioria

das vezes acontece nos acidentes com as crianças, é

possível reimplantá-lo desde que o atendimento seja

rápido e o dente não tenha sido manipulado em

excesso. Portanto, fica o alerta: se o dente cair ou

quebrar um pedaço, a indicação é colocar em um copo

com leite ou soro e correr para o consultório. O

cirurgião-dentista está plenamente capacitado para
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diagnosticar e resolver o problema da melhor forma.
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Pratos típicos das festas juninas exigem maior atenção

com os dentes

Alguns cuidados são necessários para evitar fraturas na

hora de saborear alguns alimentos

23/06/2022 às 15h35

Por: Redação Fonte: Agência Dino

Compartilhe:

Foto: Reprodução

O consumo de guloseimas como amendoim, torrão,

pipoca, milho, pé de moleque, pinhão, além de bolos,

canjicas e tantos outros pratos típicos das festas juninas

e julinas, aumenta nesta época do ano. Porém, é

importante ressaltar que a mastigação desses alimentos

exige atenção.

Além do açúcar, que é o principal vilão na formação da

cárie, presente em boa parte dos pratos típicos das

quermesses, existe um outro fator de risco. A rigidez de

alimentos como o milho e o pé de moleque podem

causar fraturas nos dentes. Por isso, vale a pena seguir

as recomendações dos cirurgiões-dentistas, que nesse

caso vão um pouco além de evitar o excesso de açúcar

e manter a higiene bucal em dia.

Cuidados a mais

As fraturas podem acontecer independentemente da

idade ou condição, como explica o cirurgião-dentista

Dr. Reinaldo Yoshino, "Não existem dentes fracos, no

entanto, algumas situações são mais propensas à

fratura, como dentes endodonticamente tratados

(popularmente chamado tratamento de canal)".

Segundo ele, no caso de coroas protéticas, facetas ou

das tão faladas lentes de contato odontológicas, os

cuidados precisam ser maiores para evitar

deslocamentos e fraturas que podem, inclusive,

comprometer a raiz dos dentes que possuem pinos.

"Implantes também sofrem muito com esses alimentos,

mesmo próteses tipo protocolo e overdentures",

enfatiza.

A orientação do cirurgião-dentista é para que a

mastigação seja feita com calma e, em alguns casos,

que se faça o uso de talheres. Os caroços de azeitonas

de pastéis, por exemplo, merecem maior cuidado

porque podem ser mordidos sem a pessoa perceber.

Outro conselho é utilizar sempre os dentes do fundo

para mastigar. Ele destaca que os alimentos

consistentes e pegajosos, como balas de leite ou doce

de leite, por exemplo, também podem causar

deslocamento e descolamento de restaurações, coroas

ou facetas.

Hábitos como o abuso de álcool também são citados

por Dr. Reinaldo como um fator de atenção, pois além

de fazer mal para a saúde a substância interfere no

sono, o que pode aumentar os danos causados pelo

bruxismo. Ele lembra, ainda, que o álcool altera os

sentidos e faz com que a pessoa perca um pouco do

discernimento e do cuidado, favorecendo situações

como acidentes, os quais podem ocasionar traumas
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severos, inclusive de origem bucal.

O que fazer se o dente quebrar

De acordo com Dr. Reinaldo, nos casos em que há

deslocamento ou descolamento o paciente precisa

buscar a orientação de um cirurgião-dentista, seja um

atendimento de urgência ou plantão odontológico. "No

caso de fratura em que parte do dente é perdido,

recomenda-se resgatar o fragmento e levar

imediatamente ao consultório ou clínica. Em casos de

avulsão, onde o dente sai totalmente, é importante

colocá-lo imerso em leite ou soro fisiológico, sem tentar

limpá-lo, e buscar um pronto atendimento de urgência.

Alguns profissionais recomendam colocar o dente

embaixo da língua, entretanto, é preciso ter muito

cuidado, pois nesse caso o paciente pode engolir ou

aspirar".

O cirurgião-dentista reforça que nos casos em que o

dente sai completamente, o que na maioria das vezes

acontece nos acidentes com as crianças, é possível

reimplantá-lo desde que o atendimento seja rápido e o

dente não tenha sido manipulado em excesso. Portanto,

fica o alerta: se o dente cair ou quebrar um pedaço, a

indicação é colocar em um copo com leite ou soro e

correr para o consultório. O cirurgião-dentista está

plenamente capacitado para diagnosticar e resolver o

problema da melhor forma.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade

de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de

reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o

propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

500 caracteres restantes.
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O consumo de guloseimas como amendoim, torrão,

pipoca, milho, pé de moleque, pinhão, além de bolos,

canjicas e tantos outros pratos típicos das festas juninas

e julinas, aumenta nesta época do ano. Porém, é

importante ressaltar que a mastigação desses alimentos

exige atenção. Além do açúcar, que é o principal vilão

na formação da cárie, presente em boa parte dos pratos

típicos das quermesses, existe um outro fator de risco.

A rigidez de alimentos como o milho e o pé de moleque

podem causar fraturas nos dentes. Por isso, vale a pena

seguir as recomendações dos cirurgiões-dentistas, que

nesse caso vão um pouco além de evitar o excesso de

açúcar e manter a higiene bucal em dia. Cuidados a

mais As fraturas podem acontecer independentemente

da idade ou condição, como explica o cirurgião-

dentista Dr. Reinaldo Yoshino, "Não existem dentes

fracos, no entanto, algumas situações são mais

propensas à fratura, como dentes endodonticamente

tratados (popularmente chamado tratamento de canal)".

Segundo ele, no caso de coroas protéticas, facetas ou

das tão faladas lentes de contato odontológicas, os

cuidados precisam ser maiores para evitar

deslocamentos e fraturas que podem, inclusive,

comprometer a raiz dos dentes que possuem pinos.

"Implantes também sofrem muito com esses alimentos,

mesmo próteses tipo protocolo e overdentures",

enfatiza. A orientação do cirurgião-dentista é para que

a mastigação seja feita com calma e, em alguns casos,

que se faça o uso de talheres. Os caroços de azeitonas

de pastéis, por exemplo, merecem maior cuidado

porque podem ser mordidos sem a pessoa perceber.

Outro conselho é utilizar sempre os dentes do fundo

para mastigar. Ele destaca que os alimentos

consistentes e pegajosos, como balas de leite ou doce

de leite, por exemplo, também podem causar

deslocamento e descolamento de restaurações, coroas

ou facetas. Hábitos como o abuso de álcool também

são citados por Dr. Reinaldo como um fator de atenção,

pois além de fazer mal para a saúde a substância

interfere no sono, o que pode aumentar os danos

causados pelo bruxismo. Ele lembra, ainda, que o álcool

altera os sentidos e faz com que a pessoa perca um

pouco do discernimento e do cuidado, favorecendo

situações como acidentes, os quais podem ocasionar

traumas severos, inclusive de origem bucal. O que fazer

se o dente quebrar De acordo com Dr. Reinaldo, nos

casos em que há deslocamento ou descolamento o

paciente precisa buscar a orientação de um cirurgião-

dentista, seja um atendimento de urgência ou plantão

odontológico. "No caso de fratura em que parte do dente

é perdido, recomenda-se resgatar o fragmento e levar

imediatamente ao consultório ou clínica. Em casos de

avulsão, onde o dente sai totalmente, é importante

colocá-lo imerso em leite ou soro fisiológico, sem tentar

limpá-lo, e buscar um pronto atendimento de urgência.

Alguns profissionais recomendam colocar o dente

embaixo da língua, entretanto, é preciso ter muito

cuidado, pois nesse caso o paciente pode engolir ou

aspirar". O cirurgião-dentista reforça que nos casos

em que o dente sai completamente, o que na maioria

das vezes acontece nos acidentes com as crianças, é

possível reimplantá-lo desde que o atendimento seja

rápido e o dente não tenha sido manipulado em

excesso. Portanto, fica o alerta: se o dente cair ou

quebrar um pedaço, a indicação é colocar em um copo

com leite ou soro e correr para o consultório. O

cirurgião-dentista está plenamente capacitado para
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diagnosticar e resolver o problema da melhor forma.
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O consumo de guloseimas como amendoim, torrão,

pipoca, milho, pé de moleque, pinhão, além de bolos,

canjicas e tantos outros pratos típicos das festas juninas

e julinas, aumenta nesta época do ano. Porém, é

importante ressaltar que a mastigação desses alimentos

exige atenção.

Além do açúcar, que é o principal vilão na formação da

cárie, presente em boa parte dos pratos típicos das

quermesses, existe um outro fator de risco. A rigidez de

alimentos como o milho e o pé de moleque podem

causar fraturas nos dentes. Por isso, vale a pena seguir

as recomendações dos cirurgiões-dentistas, que nesse

caso vão um pouco além de evitar o excesso de açúcar

e manter a higiene bucal em dia.

Cuidados a mais

As fraturas podem acontecer independentemente da

idade ou condição, como explica o cirurgião-dentista

Dr. Reinaldo Yoshino, 'Não existem dentes fracos, no

entanto, algumas situações são mais propensas à

fratura, como dentes endodonticamente tratados

(popularmente chamado tratamento de canal)'. Segundo

ele, no caso de coroas protéticas, facetas ou das tão

faladas lentes de contato odontológicas, os cuidados

precisam ser maiores para evitar deslocamentos e

fraturas que podem, inclusive, comprometer a raiz dos

dentes que possuem pinos. 'Implantes também sofrem

muito com esses alimentos, mesmo próteses tipo

protocolo e overdentures', enfatiza.

A orientação do cirurgião-dentista é para que a

mastigação seja feita com calma e, em alguns casos,

que se faça o uso de talheres. Os caroços de azeitonas

de pastéis, por exemplo, merecem maior cuidado

porque podem ser mordidos sem a pessoa perceber.

Outro conselho é utilizar sempre os dentes do fundo

para mastigar. Ele destaca que os alimentos

consistentes e pegajosos, como balas de leite ou doce

de leite, por exemplo, também podem causar

deslocamento e descolamento de restaurações, coroas

ou facetas.

Hábitos como o abuso de álcool também são citados

por Dr. Reinaldo como um fator de atenção, pois além

de fazer mal para a saúde a substância interfere no

sono, o que pode aumentar os danos causados pelo

bruxismo. Ele lembra, ainda, que o álcool altera os

sentidos e faz com que a pessoa perca um pouco do

discernimento e do cuidado, favorecendo situações

como acidentes, os quais podem ocasionar traumas

severos, inclusive de origem bucal.

O que fazer se o dente quebrar

De acordo com Dr. Reinaldo, nos casos em que há

deslocamento ou descolamento o paciente precisa

buscar a orientação de um cirurgião-dentista, seja um

atendimento de urgência ou plantão odontológico. 'No

caso de fratura em que parte do dente é perdido,

recomenda-se resgatar o fragmento e levar

imediatamente ao consultório ou clínica. Em casos de

avulsão, onde o dente sai totalmente, é importante

colocá-lo imerso em leite ou soro fisiológico, sem tentar
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limpá-lo, e buscar um pronto atendimento de urgência.

Alguns profissionais recomendam colocar o dente

embaixo da língua, entretanto, é preciso ter muito

cuidado, pois nesse caso o paciente pode engolir ou

aspirar'.

O cirurgião-dentista reforça que nos casos em que o

dente sai completamente, o que na maioria das vezes

acontece nos acidentes com as crianças, é possível

reimplantá-lo desde que o atendimento seja rápido e o

dente não tenha sido manipulado em excesso. Portanto,

fica o alerta: se o dente cair ou quebrar um pedaço, a

indicação é colocar em um copo com leite ou soro e

correr para o consultório. O cirurgião-dentista está

plenamente capacitado para diagnosticar e resolver o

problema da melhor forma.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista
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O consumo de guloseimas como amendoim, torrão,

pipoca, milho, pé de moleque, pinhão, além de bolos,

canjicas e tantos outros pratos típicos das festas juninas

e julinas, aumenta nesta época do ano. Porém, é

importante ressaltar que a mastigação desses alimentos

exige atenção. Além do açúcar, que é o principal vilão

na formação da cárie, presente em boa parte dos pratos

típicos das quermesses, existe um outro fator de risco.

A rigidez de alimentos como o milho e o pé de moleque

podem causar fraturas nos dentes. Por isso, vale a pena

seguir as recomendações dos cirurgiões-dentistas, que

nesse caso vão um pouco além de evitar o excesso de

açúcar e manter a higiene bucal em dia. Cuidados a

mais As fraturas podem acontecer independentemente

da idade ou condição, como explica o cirurgião-

dentista Dr. Reinaldo Yoshino, "Não existem dentes

fracos, no entanto, algumas situações são mais

propensas à fratura, como dentes endodonticamente

tratados (popularmente chamado tratamento de canal)".

Segundo ele, no caso de coroas protéticas, facetas ou

das tão faladas lentes de contato odontológicas, os

cuidados precisam ser maiores para evitar

deslocamentos e fraturas que podem, inclusive,

comprometer a raiz dos dentes que possuem pinos.

"Implantes também sofrem muito com esses alimentos,

mesmo próteses tipo protocolo e overdentures",

enfatiza. A orientação do cirurgião-dentista é para que

a mastigação seja feita com calma e, em alguns casos,

que se faça o uso de talheres. Os caroços de azeitonas

de pastéis, por exemplo, merecem maior cuidado

porque podem ser mordidos sem a pessoa perceber.

Outro conselho é utilizar sempre os dentes do fundo

para mastigar. Ele destaca que os alimentos

consistentes e pegajosos, como balas de leite ou doce

de leite, por exemplo, também podem causar

deslocamento e descolamento de restaurações, coroas

ou facetas. Hábitos como o abuso de álcool também

são citados por Dr. Reinaldo como um fator de atenção,

pois além de fazer mal para a saúde a substância

interfere no sono, o que pode aumentar os danos

causados pelo bruxismo. Ele lembra, ainda, que o álcool

altera os sentidos e faz com que a pessoa perca um

pouco do discernimento e do cuidado, favorecendo

situações como acidentes, os quais podem ocasionar

traumas severos, inclusive de origem bucal. O que fazer

se o dente quebrar De acordo com Dr. Reinaldo, nos

casos em que há deslocamento ou descolamento o

paciente precisa buscar a orientação de um cirurgião-

dentista, seja um atendimento de urgência ou plantão

odontológico. "No caso de fratura em que parte do dente

é perdido, recomenda-se resgatar o fragmento e levar

imediatamente ao consultório ou clínica. Em casos de

avulsão, onde o dente sai totalmente, é importante

colocá-lo imerso em leite ou soro fisiológico, sem tentar

limpá-lo, e buscar um pronto atendimento de urgência.

Alguns profissionais recomendam colocar o dente

embaixo da língua, entretanto, é preciso ter muito

cuidado, pois nesse caso o paciente pode engolir ou

aspirar". O cirurgião-dentista reforça que nos casos

em que o dente sai completamente, o que na maioria

das vezes acontece nos acidentes com as crianças, é

possível reimplantá-lo desde que o atendimento seja

rápido e o dente não tenha sido manipulado em

excesso. Portanto, fica o alerta: se o dente cair ou

quebrar um pedaço, a indicação é colocar em um copo

com leite ou soro e correr para o consultório. O

cirurgião-dentista está plenamente capacitado para
87

https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/multclipp/arquivos/noticias/2022/06/24/67411595/67411595_site.jpg
http://m.knew.in/n/RkmTDuJ_tXz2VyfZ61wye7qjLWvnL5u70


CROSP - Apex Comunicação
Jornal News/São Paulo - Noticias
quinta-feira, 23 de junho de 2022

Assuntos de Interesse - Cirurgião dentista

diagnosticar e resolver o problema da melhor forma.
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O consumo de guloseimas como amendoim, torrão,

pipoca, milho, pé de moleque, pinhão, além de bolos,

canjicas e tantos outros pratos típicos das festas juninas

e julinas, aumenta nesta época do ano. Porém, é

importante ressaltar que a mastigação desses alimentos

exige atenção.

Além do açúcar, que é o principal vilão na formação da

cárie, presente em boa parte dos pratos típicos das

quermesses, existe um outro fator de risco. A rigidez de

alimentos como o milho e o pé de moleque podem

causar fraturas nos dentes. Por isso, vale a pena seguir

as recomendações dos cirurgiões-dentistas, que nesse

caso vão um pouco além de evitar o excesso de açúcar

e manter a higiene bucal em dia.

Cuidados a mais

As fraturas podem acontecer independentemente da

idade ou condição, como explica o cirurgião-dentista

Dr. Reinaldo Yoshino, "Não existem dentes fracos, no

entanto, algumas situações são mais propensas à

fratura, como dentes endodonticamente tratados

(popularmente chamado tratamento de canal)".

Segundo ele, no caso de coroas protéticas, facetas ou

das tão faladas lentes de contato odontológicas, os

cuidados precisam ser maiores para evitar

deslocamentos e fraturas que podem, inclusive,

comprometer a raiz dos dentes que possuem pinos.

"Implantes também sofrem muito com esses alimentos,

mesmo próteses tipo protocolo e overdentures",

enfatiza.

A orientação do cirurgião-dentista é para que a

mastigação seja feita com calma e, em alguns casos,

que se faça o uso de talheres. Os caroços de azeitonas

de pastéis, por exemplo, merecem maior cuidado

porque podem ser mordidos sem a pessoa perceber.

Outro conselho é utilizar sempre os dentes do fundo

para mastigar. Ele destaca que os alimentos

consistentes e pegajosos, como balas de leite ou doce

de leite, por exemplo, também podem causar

deslocamento e descolamento de restaurações, coroas

ou facetas.

Hábitos como o abuso de álcool também são citados

por Dr. Reinaldo como um fator de atenção, pois além

de fazer mal para a saúde a substância interfere no

sono, o que pode aumentar os danos causados pelo

bruxismo. Ele lembra, ainda, que o álcool altera os

sentidos e faz com que a pessoa perca um pouco do

discernimento e do cuidado, favorecendo situações

como acidentes, os quais podem ocasionar traumas

severos, inclusive de origem bucal.

O que fazer se o dente quebrar

De acordo com Dr. Reinaldo, nos casos em que há

deslocamento ou descolamento o paciente precisa

buscar a orientação de um cirurgião-dentista, seja um

atendimento de urgência ou plantão odontológico. "No

caso de fratura em que parte do dente é perdido,

recomenda-se resgatar o fragmento e levar

imediatamente ao consultório ou clínica. Em casos de

avulsão, onde o dente sai totalmente, é importante

colocá-lo imerso em leite ou soro fisiológico, sem tentar

limpá-lo, e buscar um pronto atendimento de urgência.
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Alguns profissionais recomendam colocar o dente

embaixo da língua, entretanto, é preciso ter muito

cuidado, pois nesse caso o paciente pode engolir ou

aspirar".

O cirurgião-dentista reforça que nos casos em que o

dente sai completamente, o que na maioria das vezes

acontece nos acidentes com as crianças, é possível

reimplantá-lo desde que o atendimento seja rápido e o

dente não tenha sido manipulado em excesso. Portanto,

fica o alerta: se o dente cair ou quebrar um pedaço, a

indicação é colocar em um copo com leite ou soro e

correr para o consultório. O cirurgião-dentista está

plenamente capacitado para diagnosticar e resolver o

problema da melhor forma.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista
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O consumo de guloseimas como amendoim, torrão,

pipoca, milho, pé de moleque, pinhão, além de bolos,

canjicas e tantos outros pratos típicos das festas juninas

e julinas, aumenta nesta época do ano. Porém, é

importante ressaltar que a mastigação desses alimentos

exige atenção. Além do açúcar, que é o principal vilão

na formação da cárie, presente em boa parte dos pratos

típicos das quermesses, existe um outro fator de risco.

A rigidez de alimentos como o milho e o pé de moleque

podem causar fraturas nos dentes. Por isso, vale a pena

seguir as recomendações dos cirurgiões-dentistas, que

nesse caso vão um pouco além de evitar o excesso de

açúcar e manter a higiene bucal em dia. Cuidados a

mais As fraturas podem acontecer independentemente

da idade ou condição, como explica o cirurgião-

dentista Dr. Reinaldo Yoshino, "Não existem dentes

fracos, no entanto, algumas situações são mais

propensas à fratura, como dentes endodonticamente

tratados (popularmente chamado tratamento de canal)".

Segundo ele, no caso de coroas protéticas, facetas ou

das tão faladas lentes de contato odontológicas, os

cuidados precisam ser maiores para evitar

deslocamentos e fraturas que podem, inclusive,

comprometer a raiz dos dentes que possuem pinos.

"Implantes também sofrem muito com esses alimentos,

mesmo próteses tipo protocolo e overdentures",

enfatiza. A orientação do cirurgião-dentista é para que

a mastigação seja feita com calma e, em alguns casos,

que se faça o uso de talheres. Os caroços de azeitonas

de pastéis, por exemplo, merecem maior cuidado

porque podem ser mordidos sem a pessoa perceber.

Outro conselho é utilizar sempre os dentes do fundo

para mastigar. Ele destaca que os alimentos

consistentes e pegajosos, como balas de leite ou doce

de leite, por exemplo, também podem causar

deslocamento e descolamento de restaurações, coroas

ou facetas. Hábitos como o abuso de álcool também

são citados por Dr. Reinaldo como um fator de atenção,

pois além de fazer mal para a saúde a substância

interfere no sono, o que pode aumentar os danos

causados pelo bruxismo. Ele lembra, ainda, que o álcool

altera os sentidos e faz com que a pessoa perca um

pouco do discernimento e do cuidado, favorecendo

situações como acidentes, os quais podem ocasionar

traumas severos, inclusive de origem bucal. O que fazer

se o dente quebrar De acordo com Dr. Reinaldo, nos

casos em que há deslocamento ou descolamento o

paciente precisa buscar a orientação de um cirurgião-

dentista, seja um atendimento de urgência ou plantão

odontológico. "No caso de fratura em que parte do dente

é perdido, recomenda-se resgatar o fragmento e levar

imediatamente ao consultório ou clínica. Em casos de

avulsão, onde o dente sai totalmente, é importante

colocá-lo imerso em leite ou soro fisiológico, sem tentar

limpá-lo, e buscar um pronto atendimento de urgência.

Alguns profissionais recomendam colocar o dente

embaixo da língua, entretanto, é preciso ter muito

cuidado, pois nesse caso o paciente pode engolir ou

aspirar". O cirurgião-dentista reforça que nos casos

em que o dente sai completamente, o que na maioria

das vezes acontece nos acidentes com as crianças, é

possível reimplantá-lo desde que o atendimento seja

rápido e o dente não tenha sido manipulado em

excesso. Portanto, fica o alerta: se o dente cair ou

quebrar um pedaço, a indicação é colocar em um copo

com leite ou soro e correr para o consultório. O

cirurgião-dentista está plenamente capacitado para
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diagnosticar e resolver o problema da melhor forma.
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O consumo de guloseimas como amendoim, torrão,

pipoca, milho, pé de moleque, pinhão, além de bolos,

canjicas e tantos outros pratos típicos das festas juninas

e julinas, aumenta nesta época do ano. Porém, é

importante ressaltar que a mastigação desses alimentos

exige atenção.

Além do açúcar, que é o principal vilão na formação da

cárie, presente em boa parte dos pratos típicos das

quermesses, existe um outro fator de risco. A rigidez de

alimentos como o milho e o pé de moleque podem

causar fraturas nos dentes. Por isso, vale a pena seguir

as recomendações dos cirurgiões-dentistas, que nesse

caso vão um pouco além de evitar o excesso de açúcar

e manter a higiene bucal em dia.

Cuidados a mais

As fraturas podem acontecer independentemente da

idade ou condição, como explica o cirurgião-dentista

Dr. Reinaldo Yoshino, "Não existem dentes fracos, no

entanto, algumas situações são mais propensas à

fratura, como dentes endodonticamente tratados

(popularmente chamado tratamento de canal)".

Segundo ele, no caso de coroas protéticas, facetas ou

das tão faladas lentes de contato odontológicas, os

cuidados precisam ser maiores para evitar

deslocamentos e fraturas que podem, inclusive,

comprometer a raiz dos dentes que possuem pinos.

"Implantes também sofrem muito com esses alimentos,

mesmo próteses tipo protocolo e overdentures",

enfatiza.

A orientação do cirurgião-dentista é para que a

mastigação seja feita com calma e, em alguns casos,

que se faça o uso de talheres. Os caroços de azeitonas

de pastéis, por exemplo, merecem maior cuidado

porque podem ser mordidos sem a pessoa perceber.

Outro conselho é utilizar sempre os dentes do fundo

para mastigar. Ele destaca que os alimentos

consistentes e pegajosos, como balas de leite ou doce

de leite, por exemplo, também podem causar

deslocamento e descolamento de restaurações, coroas

ou facetas.

Hábitos como o abuso de álcool também são citados

por Dr. Reinaldo como um fator de atenção, pois além

de fazer mal para a saúde a substância interfere no

sono, o que pode aumentar os danos causados pelo

bruxismo. Ele lembra, ainda, que o álcool altera os

sentidos e faz com que a pessoa perca um pouco do

discernimento e do cuidado, favorecendo situações

como acidentes, os quais podem ocasionar traumas

severos, inclusive de origem bucal.

O que fazer se o dente quebrar

De acordo com Dr. Reinaldo, nos casos em que há

deslocamento ou descolamento o paciente precisa

buscar a orientação de um cirurgião-dentista, seja um

atendimento de urgência ou plantão odontológico. "No

caso de fratura em que parte do dente é perdido,

recomenda-se resgatar o fragmento e levar

imediatamente ao consultório ou clínica. Em casos de

avulsão, onde o dente sai totalmente, é importante

colocá-lo imerso em leite ou soro fisiológico, sem tentar

limpá-lo, e buscar um pronto atendimento de urgência.
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Alguns profissionais recomendam colocar o dente

embaixo da língua, entretanto, é preciso ter muito

cuidado, pois nesse caso o paciente pode engolir ou

aspirar".

O cirurgião-dentista reforça que nos casos em que o

dente sai completamente, o que na maioria das vezes

acontece nos acidentes com as crianças, é possível

reimplantá-lo desde que o atendimento seja rápido e o

dente não tenha sido manipulado em excesso. Portanto,

fica o alerta: se o dente cair ou quebrar um pedaço, a

indicação é colocar em um copo com leite ou soro e

correr para o consultório. O cirurgião-dentista está

plenamente capacitado para diagnosticar e resolver o

problema da melhor forma.

Website: http://www.crosp.org.br/

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista
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A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)

informou ter aprovado, na quinta-feira (23), normativa

que expande a cobertura de planos de saúde para

pessoas com transtornos globais do desenvolvimento,

como o autismo. A partir do dia 1º de julho, qualquer

método ou técnica para o tratamento indicado por

médico assistente deverá ser coberto obrigatoriamente.

A normativa, destaca a agência, também vai tornar

ilimitadas as sessões com fonoaudiólogos, psicólogos,

terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas para todos os

transtornos globais de desenvolvimentos. Antes, era

apenas para aqueles com autismo.

Em nota, o diretor-presidente da ANS, Paulo Rebello,

destacou que as discussões sobre as terapias para

tratar o espectro autista "já vinham acontecendo

internamente", com grupo de trabalho criado em 2021.

"Com base nessas discussões e considerando o

princípio da igualdade, decidimos estabelecer a

obrigatoriedade da cobertura dos diferentes métodos ou

terapias não apenas para pacientes com TEA, mas para

usuários de planos de saúde diagnosticados com

qualquer transtorno enquadrado como transtorno global

do desenvolvimento."

A nota técnica que baseia a decisão cita manual do

Sistema Único de Saúde (SUS). No material publicado

pelo Ministério da Saúde, destaca-se que não existe

uma única abordagem a ser privilegiada no atendimento

de pessoas com transtornos do espectro autista. Por

isso, a escolha deve considerar a singularidade do caso.

A nota ainda reforça que o "rol, em regra, não descreve

a técnica, abordagem ou método

clínico/cirúrgico/terapêutico, a ser aplicado nos

procedimentos listados", "permitindo a indicação, em

cada caso, da conduta mais adequada à prática clínica".

No início do mês, a Segunda Seção do Superior

Tribunal de Justiça (STJ) decidiu restringir os

procedimentos oferecidos pelas operadoras de planos

de saúde no País. Os ministros definiram que a

natureza do rol da ANS é taxativo, o que desobriga

empresas de cobrir pedidos médicos que estejam fora

da lista.

Caso não haja substituto terapêutico ou esgotados os

procedimentos do rol, porém, o STJ definiu que pode

haver a título excepcional a cobertura do tratamento

indicado pelo médico ou odontólogo. Mas, para isso, é

necessário que: não tenha sido indeferida pela ANS a

incorporação do procedimento ao rol; haja a

comprovação da eficácia do tratamento à luz da

medicina; haja recomendações de órgãos técnicos de

renome nacional e estrangeiro, como Conitec e Natjus;

seja realizado quando possível o diálogo

interinstitucional dos magistrados com experts na área

da saúde, sem deslocamento da competência do

julgamento do feito para a Justiça Federal.

Enquanto a discussão ainda estava na mesa, grupos de

mães e pais de crianças com deficiência, principalmente

com autismo, fizeram campanha contra a taxatividade,

com a tag #RolTaxativoMata.

Nas redes sociais, o Instituto Lagarta Vira Pupa, que
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defende os direitos de pessoas com deficiência,

considerou que a decisão desta quinta-feira foi um

"avanço para muitas famílias", porém, destacou que a

"luta contra o rol, que continua taxativo, é coletiva". "Não

dá pra desistirmos enquanto tem gente tendo oxigênio

cortado."

Transtornos Globais do Desenvolvimento

Conforme a ANS, o "transtorno global do

desenvolvimento é caracterizado por um conjunto de

condições que geram dificuldades de comunicação e de

comportamento, prejudicando a interação dos pacientes

com outras pessoas e o enfrentamento de situações

cotidianas". De acordo com a Classificação

Internacional de Doenças, eles são:

- Autismo infantil (CID 10 - F84.0).

- Autismo atípico (CID 10 - F84.1).

- Síndrome de Rett (CID 10 - F84.2).

- Outro transtorno desintegrativo da infância (CID 10 -

F84.3).

- Transtorno com hipercinesia associada a retardo

mental e a movimentos estereotipados (CID 10 - F84.4).

- Síndrome de Asperger (CID 10 - F84.5).

- Outros transtornos globais do desenvolvimento (CID

10 - F84.8).

- Transtornos globais não especificados do

desenvolvimento (CID 10 - F84.9)N

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -
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O consumo de guloseimas como amendoim, torrão,

pipoca, milho, pé de moleque, pinhão, além de bolos,

canjicas e tantos outros pratos típicos das festas juninas

e julinas, aumenta nesta época do ano. Porém, é

importante ressaltar que a mastigação desses alimentos

exige atenção. Além do açúcar, que é o principal vilão

na formação da cárie, presente em boa parte dos pratos

típicos das quermesses, existe um outro fator de risco.

A rigidez de alimentos como o milho e o pé de moleque

podem causar fraturas nos dentes. Por isso, vale a pena

seguir as recomendações dos cirurgiões-dentistas, que

nesse caso vão um pouco além de evitar o excesso de

açúcar e manter a higiene bucal em dia. Cuidados a

mais As fraturas podem acontecer independentemente

da idade ou condição, como explica o cirurgião-

dentista Dr. Reinaldo Yoshino, "Não existem dentes

fracos, no entanto, algumas situações são mais

propensas à fratura, como dentes endodonticamente

tratados (popularmente chamado tratamento de canal)".

Segundo ele, no caso de coroas protéticas, facetas ou

das tão faladas lentes de contato odontológicas, os

cuidados precisam ser maiores para evitar

deslocamentos e fraturas que podem, inclusive,

comprometer a raiz dos dentes que possuem pinos.

"Implantes também sofrem muito com esses alimentos,

mesmo próteses tipo protocolo e overdentures",

enfatiza. A orientação do cirurgião-dentista é para que

a mastigação seja feita com calma e, em alguns casos,

que se faça o uso de talheres. Os caroços de azeitonas

de pastéis, por exemplo, merecem maior cuidado

porque podem ser mordidos sem a pessoa perceber.

Outro conselho é utilizar sempre os dentes do fundo

para mastigar. Ele destaca que os alimentos

consistentes e pegajosos, como balas de leite ou doce

de leite, por exemplo, também podem causar

deslocamento e descolamento de restaurações, coroas

ou facetas. Hábitos como o abuso de álcool também

são citados por Dr. Reinaldo como um fator de atenção,

pois além de fazer mal para a saúde a substância

interfere no sono, o que pode aumentar os danos

causados pelo bruxismo. Ele lembra, ainda, que o álcool

altera os sentidos e faz com que a pessoa perca um

pouco do discernimento e do cuidado, favorecendo

situações como acidentes, os quais podem ocasionar

traumas severos, inclusive de origem bucal. O que fazer

se o dente quebrar De acordo com Dr. Reinaldo, nos

casos em que há deslocamento ou descolamento o

paciente precisa buscar a orientação de um cirurgião-

dentista, seja um atendimento de urgência ou plantão

odontológico. "No caso de fratura em que parte do dente

é perdido, recomenda-se resgatar o fragmento e levar

imediatamente ao consultório ou clínica. Em casos de

avulsão, onde o dente sai totalmente, é importante

colocá-lo imerso em leite ou soro fisiológico, sem tentar

limpá-lo, e buscar um pronto atendimento de urgência.

Alguns profissionais recomendam colocar o dente

embaixo da língua, entretanto, é preciso ter muito

cuidado, pois nesse caso o paciente pode engolir ou

aspirar". O cirurgião-dentista reforça que nos casos

em que o dente sai completamente, o que na maioria

das vezes acontece nos acidentes com as crianças, é

possível reimplantá-lo desde que o atendimento seja

rápido e o dente não tenha sido manipulado em

excesso. Portanto, fica o alerta: se o dente cair ou

quebrar um pedaço, a indicação é colocar em um copo

com leite ou soro e correr para o consultório. O

cirurgião-dentista está plenamente capacitado para
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diagnosticar e resolver o problema da melhor forma.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista

98



Pratos típicos das festas juninas exigem maior atenção com os dentes
 

CROSP - Apex Comunicação
Meditara/ - Noticias

quinta-feira, 23 de junho de 2022
Assuntos de Interesse - Cirurgião dentista

Clique aqui para abrir a imagem

O consumo de guloseimas como amendoim, torrão,

pipoca, milho, pé de moleque, pinhão, além de bolos,

canjicas e tantos outros pratos típicos das festas juninas

e julinas, aumenta nesta época do ano. Porém, é

importante ressaltar que a mastigação desses alimentos

exige atenção. Além do açúcar, que é o principal vilão

na formação da cárie, presente em boa parte dos pratos

típicos das quermesses, existe um outro fator de risco.

A rigidez de alimentos como o milho e o pé de moleque

podem causar fraturas nos dentes. Por isso, vale a pena

seguir as recomendações dos cirurgiões-dentistas, que

nesse caso vão um pouco além de evitar o excesso de

açúcar e manter a higiene bucal em dia. Cuidados a

mais As fraturas podem acontecer independentemente

da idade ou condição, como explica o cirurgião-

dentista Dr. Reinaldo Yoshino, "Não existem dentes

fracos, no entanto, algumas situações são mais

propensas à fratura, como dentes endodonticamente

tratados (popularmente chamado tratamento de canal)".

Segundo ele, no caso de coroas protéticas, facetas ou

das tão faladas lentes de contato odontológicas, os

cuidados precisam ser maiores para evitar

deslocamentos e fraturas que podem, inclusive,

comprometer a raiz dos dentes que possuem pinos.

"Implantes também sofrem muito com esses alimentos,

mesmo próteses tipo protocolo e overdentures",

enfatiza. A orientação do cirurgião-dentista é para que

a mastigação seja feita com calma e, em alguns casos,

que se faça o uso de talheres. Os caroços de azeitonas

de pastéis, por exemplo, merecem maior cuidado

porque podem ser mordidos sem a pessoa perceber.

Outro conselho é utilizar sempre os dentes do fundo

para mastigar. Ele destaca que os alimentos

consistentes e pegajosos, como balas de leite ou doce

de leite, por exemplo, também podem causar

deslocamento e descolamento de restaurações, coroas

ou facetas. Hábitos como o abuso de álcool também

são citados por Dr. Reinaldo como um fator de atenção,

pois além de fazer mal para a saúde a substância

interfere no sono, o que pode aumentar os danos

causados pelo bruxismo. Ele lembra, ainda, que o álcool

altera os sentidos e faz com que a pessoa perca um

pouco do discernimento e do cuidado, favorecendo

situações como acidentes, os quais podem ocasionar

traumas severos, inclusive de origem bucal. O que fazer

se o dente quebrar De acordo com Dr. Reinaldo, nos

casos em que há deslocamento ou descolamento o

paciente precisa buscar a orientação de um cirurgião-

dentista, seja um atendimento de urgência ou plantão

odontológico. "No caso de fratura em que parte do dente

é perdido, recomenda-se resgatar o fragmento e levar

imediatamente ao consultório ou clínica. Em casos de

avulsão, onde o dente sai totalmente, é importante

colocá-lo imerso em leite ou soro fisiológico, sem tentar

limpá-lo, e buscar um pronto atendimento de urgência.

Alguns profissionais recomendam colocar o dente

embaixo da língua, entretanto, é preciso ter muito

cuidado, pois nesse caso o paciente pode engolir ou

aspirar". O cirurgião-dentista reforça que nos casos

em que o dente sai completamente, o que na maioria

das vezes acontece nos acidentes com as crianças, é

possível reimplantá-lo desde que o atendimento seja

rápido e o dente não tenha sido manipulado em

excesso. Portanto, fica o alerta: se o dente cair ou

quebrar um pedaço, a indicação é colocar em um copo

com leite ou soro e correr para o consultório. O

cirurgião-dentista está plenamente capacitado para
99

https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/multclipp/arquivos/noticias/2022/06/23/67408660/67408660_site.jpg
http://m.knew.in/n/RWDDUJuqMu71N--hhBw3BbqjLWvnL5u70


CROSP - Apex Comunicação
Meditara/ - Noticias

quinta-feira, 23 de junho de 2022
Assuntos de Interesse - Cirurgião dentista
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Pratos típicos das festas juninas exigem maior atenção

com os dentes

Alguns cuidados são necessários para evitar fraturas na

hora de saborear alguns alimentos

São Paulo

Data de Publicação: 23/06/2022

DINO

O consumo de guloseimas como amendoim, torrão,

pipoca, milho, pé de moleque, pinhão, além de bolos,

canjicas e tantos outros pratos típicos das festas juninas

e julinas, aumenta nesta época do ano. Porém, é

importante ressaltar que a mastigação desses alimentos

exige atenção.

Além do açúcar, que é o principal vilão na formação da

cárie, presente em boa parte dos pratos típicos das

quermesses, existe um outro fator de risco. A rigidez de

alimentos como o milho e o pé de moleque podem

causar fraturas nos dentes. Por isso, vale a pena seguir

as recomendações dos cirurgiões-dentistas, que nesse

caso vão um pouco além de evitar o excesso de açúcar

e manter a higiene bucal em dia.

Cuidados a mais

As fraturas podem acontecer independentemente da

idade ou condição, como explica o cirurgião-dentista

Dr. Reinaldo Yoshino, "Não existem dentes fracos, no

entanto, algumas situações são mais propensas à

fratura, como dentes endodonticamente tratados

(popularmente chamado tratamento de canal)".

Segundo ele, no caso de coroas protéticas, facetas ou

das tão faladas lentes de contato odontológicas, os

cuidados precisam ser maiores para evitar

deslocamentos e fraturas que podem, inclusive,

comprometer a raiz dos dentes que possuem pinos.

"Implantes também sofrem muito com esses alimentos,

mesmo próteses tipo protocolo e overdentures",

enfatiza.

A orientação do cirurgião-dentista é para que a

mastigação seja feita com calma e, em alguns casos,

que se faça o uso de talheres. Os caroços de azeitonas

de pastéis, por exemplo, merecem maior cuidado

porque podem ser mordidos sem a pessoa perceber.

Outro conselho é utilizar sempre os dentes do fundo

para mastigar. Ele destaca que os alimentos

consistentes e pegajosos, como balas de leite ou doce

de leite, por exemplo, também podem causar

deslocamento e descolamento de restaurações, coroas

ou facetas.

Hábitos como o abuso de álcool também são citados

por Dr. Reinaldo como um fator de atenção, pois além

de fazer mal para a saúde a substância interfere no

sono, o que pode aumentar os danos causados pelo

bruxismo. Ele lembra, ainda, que o álcool altera os

sentidos e faz com que a pessoa perca um pouco do

discernimento e do cuidado, favorecendo situações

como acidentes, os quais podem ocasionar traumas

severos, inclusive de origem bucal.
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O que fazer se o dente quebrar

De acordo com Dr. Reinaldo, nos casos em que há

deslocamento ou descolamento o paciente precisa

buscar a orientação de um cirurgião-dentista, seja um

atendimento de urgência ou plantão odontológico. "No

caso de fratura em que parte do dente é perdido,

recomenda-se resgatar o fragmento e levar

imediatamente ao consultório ou clínica. Em casos de

avulsão, onde o dente sai totalmente, é importante

colocá-lo imerso em leite ou soro fisiológico, sem tentar

limpá-lo, e buscar um pronto atendimento de urgência.

Alguns profissionais recomendam colocar o dente

embaixo da língua, entretanto, é preciso ter muito

cuidado, pois nesse caso o paciente pode engolir ou

aspirar".

O cirurgião-dentista reforça que nos casos em que o

dente sai completamente, o que na maioria das vezes

acontece nos acidentes com as crianças, é possível

reimplantá-lo desde que o atendimento seja rápido e o

dente não tenha sido manipulado em excesso. Portanto,

fica o alerta: se o dente cair ou quebrar um pedaço, a

indicação é colocar em um copo com leite ou soro e

correr para o consultório. O cirurgião-dentista está

plenamente capacitado para diagnosticar e resolver o

problema da melhor forma.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista
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O consumo de guloseimas como amendoim, torrão,

pipoca, milho, pé de moleque, pinhão, além de bolos,

canjicas e tantos outros pratos típicos das festas juninas

e julinas, aumenta nesta época do ano. Porém, é

importante ressaltar que a mastigação desses alimentos

exige atenção. Além do açúcar, que é o principal vilão

na formação da cárie, presente em boa parte dos pratos

típicos das quermesses, existe um outro fator de risco.

A rigidez de alimentos como o milho e o pé de moleque

podem causar fraturas nos dentes. Por isso, vale a pena

seguir as recomendações dos cirurgiões-dentistas, que

nesse caso vão um pouco além de evitar o excesso de

açúcar e manter a higiene bucal em dia. Cuidados a

mais As fraturas podem acontecer independentemente

da idade ou condição, como explica o cirurgião-

dentista Dr. Reinaldo Yoshino, "Não existem dentes

fracos, no entanto, algumas situações são mais

propensas à fratura, como dentes endodonticamente

tratados (popularmente chamado tratamento de canal)".

Segundo ele, no caso de coroas protéticas, facetas ou

das tão faladas lentes de contato odontológicas, os

cuidados precisam ser maiores para evitar

deslocamentos e fraturas que podem, inclusive,

comprometer a raiz dos dentes que possuem pinos.

"Implantes também sofrem muito com esses alimentos,

mesmo próteses tipo protocolo e overdentures",

enfatiza. A orientação do cirurgião-dentista é para que

a mastigação seja feita com calma e, em alguns casos,

que se faça o uso de talheres. Os caroços de azeitonas

de pastéis, por exemplo, merecem maior cuidado

porque podem ser mordidos sem a pessoa perceber.

Outro conselho é utilizar sempre os dentes do fundo

para mastigar. Ele destaca que os alimentos

consistentes e pegajosos, como balas de leite ou doce

de leite, por exemplo, também podem causar

deslocamento e descolamento de restaurações, coroas

ou facetas. Hábitos como o abuso de álcool também

são citados por Dr. Reinaldo como um fator de atenção,

pois além de fazer mal para a saúde a substância

interfere no sono, o que pode aumentar os danos

causados pelo bruxismo. Ele lembra, ainda, que o álcool

altera os sentidos e faz com que a pessoa perca um

pouco do discernimento e do cuidado, favorecendo

situações como acidentes, os quais podem ocasionar

traumas severos, inclusive de origem bucal. O que fazer

se o dente quebrar De acordo com Dr. Reinaldo, nos

casos em que há deslocamento ou descolamento o

paciente precisa buscar a orientação de um cirurgião-

dentista, seja um atendimento de urgência ou plantão

odontológico. "No caso de fratura em que parte do dente

é perdido, recomenda-se resgatar o fragmento e levar

imediatamente ao consultório ou clínica. Em casos de

avulsão, onde o dente sai totalmente, é importante

colocá-lo imerso em leite ou soro fisiológico, sem tentar

limpá-lo, e buscar um pronto atendimento de urgência.

Alguns profissionais recomendam colocar o dente

embaixo da língua, entretanto, é preciso ter muito

cuidado, pois nesse caso o paciente pode engolir ou

aspirar". O cirurgião-dentista reforça que nos casos

em que o dente sai completamente, o que na maioria

das vezes acontece nos acidentes com as crianças, é

possível reimplantá-lo desde que o atendimento seja

rápido e o dente não tenha sido manipulado em

excesso. Portanto, fica o alerta: se o dente cair ou

quebrar um pedaço, a indicação é colocar em um copo

com leite ou soro e correr para o consultório. O

cirurgião-dentista está plenamente capacitado para
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diagnosticar e resolver o problema da melhor forma.
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O consumo de guloseimas como amendoim, torrão,

pipoca, milho, pé de moleque, pinhão, além de bolos,

canjicas e tantos outros pratos típicos das festas juninas

e julinas, aumenta nesta época do ano. Porém, é

importante ressaltar que a mastigação desses alimentos

exige atenção. Além do açúcar, que é o principal vilão

na formação da cárie, presente em boa parte dos pratos

típicos das quermesses, existe um outro fator de risco.

A rigidez de alimentos como o milho e o pé de moleque

podem causar fraturas nos dentes. Por isso, vale a pena

seguir as recomendações dos cirurgiões-dentistas, que

nesse caso vão um pouco além de evitar o excesso de

açúcar e manter a higiene bucal em dia. Cuidados a

mais As fraturas podem acontecer independentemente

da idade ou condição, como explica o cirurgião-

dentista Dr. Reinaldo Yoshino, "Não existem dentes

fracos, no entanto, algumas situações são mais

propensas à fratura, como dentes endodonticamente

tratados (popularmente chamado tratamento de canal)".

Segundo ele, no caso de coroas protéticas, facetas ou

das tão faladas lentes de contato odontológicas, os

cuidados precisam ser maiores para evitar

deslocamentos e fraturas que podem, inclusive,

comprometer a raiz dos dentes que possuem pinos.

"Implantes também sofrem muito com esses alimentos,

mesmo próteses tipo protocolo e overdentures",

enfatiza. A orientação do cirurgião-dentista é para que

a mastigação seja feita com calma e, em alguns casos,

que se faça o uso de talheres. Os caroços de azeitonas

de pastéis, por exemplo, merecem maior cuidado

porque podem ser mordidos sem a pessoa perceber.

Outro conselho é utilizar sempre os dentes do fundo

para mastigar. Ele destaca que os alimentos

consistentes e pegajosos, como balas de leite ou doce

de leite, por exemplo, também podem causar

deslocamento e descolamento de restaurações, coroas

ou facetas. Hábitos como o abuso de álcool também

são citados por Dr. Reinaldo como um fator de atenção,

pois além de fazer mal para a saúde a substância

interfere no sono, o que pode aumentar os danos

causados pelo bruxismo. Ele lembra, ainda, que o álcool

altera os sentidos e faz com que a pessoa perca um

pouco do discernimento e do cuidado, favorecendo

situações como acidentes, os quais podem ocasionar

traumas severos, inclusive de origem bucal. O que fazer

se o dente quebrar De acordo com Dr. Reinaldo, nos

casos em que há deslocamento ou descolamento o

paciente precisa buscar a orientação de um cirurgião-

dentista, seja um atendimento de urgência ou plantão

odontológico. "No caso de fratura em que parte do dente

é perdido, recomenda-se resgatar o fragmento e levar

imediatamente ao consultório ou clínica. Em casos de

avulsão, onde o dente sai totalmente, é importante

colocá-lo imerso em leite ou soro fisiológico, sem tentar

limpá-lo, e buscar um pronto atendimento de urgência.

Alguns profissionais recomendam colocar o dente

embaixo da língua, entretanto, é preciso ter muito

cuidado, pois nesse caso o paciente pode engolir ou

aspirar". O cirurgião-dentista reforça que nos casos

em que o dente sai completamente, o que na maioria

das vezes acontece nos acidentes com as crianças, é

possível reimplantá-lo desde que o atendimento seja

rápido e o dente não tenha sido manipulado em

excesso. Portanto, fica o alerta: se o dente cair ou

quebrar um pedaço, a indicação é colocar em um copo

com leite ou soro e correr para o consultório. O

cirurgião-dentista está plenamente capacitado para
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diagnosticar e resolver o problema da melhor forma.
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O consumo de guloseimas como amendoim, torrão,

pipoca, milho, pé de moleque, pinhão, além de bolos,

canjicas e tantos outros pratos típicos das festas juninas

e julinas, aumenta nesta época do ano. Porém, é

importante ressaltar que a mastigação desses alimentos

exige atenção.

Além do açúcar, que é o principal vilão na formação da

cárie, presente em boa parte dos pratos típicos das

quermesses, existe um outro fator de risco. A rigidez de

alimentos como o milho e o pé de moleque podem

causar fraturas nos dentes. Por isso, vale a pena seguir

as recomendações dos cirurgiões-dentistas, que nesse

caso vão um pouco além de evitar o excesso de açúcar

e manter a higiene bucal em dia.

Cuidados a mais

As fraturas podem acontecer independentemente da

idade ou condição, como explica o cirurgião-dentista

Dr. Reinaldo Yoshino, "Não existem dentes fracos, no

entanto, algumas situações são mais propensas à

fratura, como dentes endodonticamente tratados

(popularmente chamado tratamento de canal)".

Segundo ele, no caso de coroas protéticas, facetas ou

das tão faladas lentes de contato odontológicas, os

cuidados precisam ser maiores para evitar

deslocamentos e fraturas que podem, inclusive,

comprometer a raiz dos dentes que possuem pinos.

"Implantes também sofrem muito com esses alimentos,

mesmo próteses tipo protocolo e overdentures",

enfatiza.

A orientação do cirurgião-dentista é para que a

mastigação seja feita com calma e, em alguns casos,

que se faça o uso de talheres. Os caroços de azeitonas

de pastéis, por exemplo, merecem maior cuidado

porque podem ser mordidos sem a pessoa perceber.

Outro conselho é utilizar sempre os dentes do fundo

para mastigar. Ele destaca que os alimentos

consistentes e pegajosos, como balas de leite ou doce

de leite, por exemplo, também podem causar

deslocamento e descolamento de restaurações, coroas

ou facetas.

Hábitos como o abuso de álcool também são citados

por Dr. Reinaldo como um fator de atenção, pois além

de fazer mal para a saúde a substância interfere no

sono, o que pode aumentar os danos causados pelo

bruxismo. Ele lembra, ainda, que o álcool altera os

sentidos e faz com que a pessoa perca um pouco do

discernimento e do cuidado, favorecendo situações

como acidentes, os quais podem ocasionar traumas

severos, inclusive de origem bucal.

O que fazer se o dente quebrar

De acordo com Dr. Reinaldo, nos casos em que há

deslocamento ou descolamento o paciente precisa

buscar a orientação de um cirurgião-dentista, seja um

atendimento de urgência ou plantão odontológico. "No

caso de fratura em que parte do dente é perdido,

recomenda-se resgatar o fragmento e levar

imediatamente ao consultório ou clínica. Em casos de

avulsão, onde o dente sai totalmente, é importante
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colocá-lo imerso em leite ou soro fisiológico, sem tentar

limpá-lo, e buscar um pronto atendimento de urgência.

Alguns profissionais recomendam colocar o dente

embaixo da língua, entretanto, é preciso ter muito

cuidado, pois nesse caso o paciente pode engolir ou

aspirar".

O cirurgião-dentista reforça que nos casos em que o

dente sai completamente, o que na maioria das vezes

acontece nos acidentes com as crianças, é possível

reimplantá-lo desde que o atendimento seja rápido e o

dente não tenha sido manipulado em excesso. Portanto,

fica o alerta: se o dente cair ou quebrar um pedaço, a

indicação é colocar em um copo com leite ou soro e

correr para o consultório. O cirurgião-dentista está

plenamente capacitado para diagnosticar e resolver o

problema da melhor forma.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista
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Pratos típicos das festas juninas?

Pratos típicos das festas juninas exigem maior atenção

com os dentes

23 de junho de 2022

9

O consumo de guloseimas como amendoim, torrão,

pipoca, milho, pé de moleque, pinhão, além de bolos,

canjicas e tantos outros pratos típicos das festas juninas

e julinas, aumenta nesta época do ano. Porém, é

importante ressaltar que a mastigação desses alimentos

exige atenção.

Além do açúcar, que é o principal vilão na formação da

cárie, presente em boa parte dos pratos típicos das

quermesses, existe um outro fator de risco. A rigidez de

alimentos como o milho e o pé de moleque podem

causar fraturas nos dentes. Por isso, vale a pena seguir

as recomendações dos cirurgiões-dentistas, que nesse

caso vão um pouco além de evitar o excesso de açúcar

e manter a higiene bucal em dia.

Cuidados a mais

As fraturas podem acontecer independentemente da

idade ou condição, como explica o cirurgião-dentista

Dr. Reinaldo Yoshino, 'Não existem dentes fracos, no

entanto, algumas situações são mais propensas à

fratura, como dentes endodonticamente tratados

(popularmente chamado tratamento de canal)'. Segundo

ele, no caso de coroas protéticas, facetas ou das tão

faladas lentes de contato odontológicas, os cuidados

precisam ser maiores para evitar deslocamentos e

fraturas que podem, inclusive, comprometer a raiz dos

dentes que possuem pinos. 'Implantes também sofrem

muito com esses alimentos, mesmo próteses tipo

protocolo e overdentures', enfatiza.

A orientação do cirurgião-dentista é para que a

mastigação seja feita com calma e, em alguns casos,

que se faça o uso de talheres. Os caroços de azeitonas

de pastéis, por exemplo, merecem maior cuidado

porque podem ser mordidos sem a pessoa perceber.

Outro conselho é utilizar sempre os dentes do fundo

para mastigar. Ele destaca que os alimentos

consistentes e pegajosos, como balas de leite ou doce

de leite, por exemplo, também podem causar

deslocamento e descolamento de restaurações, coroas

ou facetas.

Hábitos como o abuso de álcool também são citados

por Dr. Reinaldo como um fator de atenção, pois além

de fazer mal para a saúde a substância interfere no

sono, o que pode aumentar os danos causados pelo

bruxismo. Ele lembra, ainda, que o álcool altera os

sentidos e faz com que a pessoa perca um pouco do

discernimento e do cuidado, favorecendo situações

como acidentes, os quais podem ocasionar traumas

severos, inclusive de origem bucal.
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O que fazer se o dente quebrar

De acordo com Dr. Reinaldo, nos casos em que há

deslocamento ou descolamento o paciente precisa

buscar a orientação de um cirurgião-dentista, seja um

atendimento de urgência ou plantão odontológico. 'No

caso de fratura em que parte do dente é perdido,

recomenda-se resgatar o fragmento e levar

imediatamente ao consultório ou clínica. Em casos de

avulsão, onde o dente sai totalmente, é importante

colocá-lo imerso em leite ou soro fisiológico, sem tentar

limpá-lo, e buscar um pronto atendimento de urgência.

Alguns profissionais recomendam colocar o dente

embaixo da língua, entretanto, é preciso ter muito

cuidado, pois nesse caso o paciente pode engolir ou

aspirar'.

O cirurgião-dentista reforça que nos casos em que o

dente sai completamente, o que na maioria das vezes

acontece nos acidentes com as crianças, é possível

reimplantá-lo desde que o atendimento seja rápido e o

dente não tenha sido manipulado em excesso. Portanto,

fica o alerta: se o dente cair ou quebrar um pedaço, a

indicação é colocar em um copo com leite ou soro e

correr para o consultório. O cirurgião-dentista está

plenamente capacitado para diagnosticar e resolver o

problema da melhor forma.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista
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O consumo de guloseimas como amendoim, torrão,

pipoca, milho, pé de moleque, pinhão, além de bolos,

canjicas e tantos outros pratos típicos das festas juninas

e julinas, aumenta nesta época do ano. Porém, é

importante ressaltar que a mastigação desses alimentos

exige atenção.

Além do açúcar, que é o principal vilão na formação da

cárie, presente em boa parte dos pratos típicos das

quermesses, existe um outro fator de risco. A rigidez de

alimentos como o milho e o pé de moleque podem

causar fraturas nos dentes. Por isso, vale a pena seguir

as recomendações dos cirurgiões-dentistas, que nesse

caso vão um pouco além de evitar o excesso de açúcar

e manter a higiene bucal em dia.

Cuidados a mais

As fraturas podem acontecer independentemente da

idade ou condição, como explica o cirurgião-dentista

Dr. Reinaldo Yoshino, "Não existem dentes fracos, no

entanto, algumas situações são mais propensas à

fratura, como dentes endodonticamente tratados

(popularmente chamado tratamento de canal)".

Segundo ele, no caso de coroas protéticas, facetas ou

das tão faladas lentes de contato odontológicas, os

cuidados precisam ser maiores para evitar

deslocamentos e fraturas que podem, inclusive,

comprometer a raiz dos dentes que possuem pinos.

"Implantes também sofrem muito com esses alimentos,

mesmo próteses tipo protocolo e overdentures",

enfatiza.

A orientação do cirurgião-dentista é para que a

mastigação seja feita com calma e, em alguns casos,

que se faça o uso de talheres. Os caroços de azeitonas

de pastéis, por exemplo, merecem maior cuidado

porque podem ser mordidos sem a pessoa perceber.

Outro conselho é utilizar sempre os dentes do fundo

para mastigar. Ele destaca que os alimentos

consistentes e pegajosos, como balas de leite ou doce

de leite, por exemplo, também podem causar

deslocamento e descolamento de restaurações, coroas

ou facetas.

Hábitos como o abuso de álcool também são citados

por Dr. Reinaldo como um fator de atenção, pois além

de fazer mal para a saúde a substância interfere no

sono, o que pode aumentar os danos causados pelo

bruxismo. Ele lembra, ainda, que o álcool altera os

sentidos e faz com que a pessoa perca um pouco do

discernimento e do cuidado, favorecendo situações

como acidentes, os quais podem ocasionar traumas

severos, inclusive de origem bucal.

O que fazer se o dente quebrar

De acordo com Dr. Reinaldo, nos casos em que há

deslocamento ou descolamento o paciente precisa

buscar a orientação de um cirurgião-dentista, seja um

atendimento de urgência ou plantão odontológico. "No

caso de fratura em que parte do dente é perdido,

recomenda-se resgatar o fragmento e levar

imediatamente ao consultório ou clínica. Em casos de

avulsão, onde o dente sai totalmente, é importante

colocá-lo imerso em leite ou soro fisiológico, sem tentar

limpá-lo, e buscar um pronto atendimento de urgência.
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Alguns profissionais recomendam colocar o dente

embaixo da língua, entretanto, é preciso ter muito

cuidado, pois nesse caso o paciente pode engolir ou

aspirar".

O cirurgião-dentista reforça que nos casos em que o

dente sai completamente, o que na maioria das vezes

acontece nos acidentes com as crianças, é possível

reimplantá-lo desde que o atendimento seja rápido e o

dente não tenha sido manipulado em excesso. Portanto,

fica o alerta: se o dente cair ou quebrar um pedaço, a

indicação é colocar em um copo com leite ou soro e

correr para o consultório. O cirurgião-dentista está

plenamente capacitado para diagnosticar e resolver o

problema da melhor forma.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista
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O consumo de guloseimas como amendoim, torrão,

pipoca, milho, pé de moleque, pinhão, além de bolos,

canjicas e tantos outros pratos típicos das festas juninas

e julinas, aumenta nesta época do ano. Porém, é

importante ressaltar que a mastigação desses alimentos

exige atenção.

Além do açúcar, que é o principal vilão na formação da

cárie, presente em boa parte dos pratos típicos das

quermesses, existe um outro fator de risco. A rigidez de

alimentos como o milho e o pé de moleque podem

causar fraturas nos dentes. Por isso, vale a pena seguir

as recomendações dos cirurgiões-dentistas, que nesse

caso vão um pouco além de evitar o excesso de açúcar

e manter a higiene bucal em dia.

Cuidados a mais

As fraturas podem acontecer independentemente da

idade ou condição, como explica o cirurgião-dentista

Dr. Reinaldo Yoshino, "Não existem dentes fracos, no

entanto, algumas situações são mais propensas à

fratura, como dentes endodonticamente tratados

(popularmente chamado tratamento de canal)".

Segundo ele, no caso de coroas protéticas, facetas ou

das tão faladas lentes de contato odontológicas, os

cuidados precisam ser maiores para evitar

deslocamentos e fraturas que podem, inclusive,

comprometer a raiz dos dentes que possuem pinos.

"Implantes também sofrem muito com esses alimentos,

mesmo próteses tipo protocolo e overdentures",

enfatiza.

A orientação do cirurgião-dentista é para que a

mastigação seja feita com calma e, em alguns casos,

que se faça o uso de talheres. Os caroços de azeitonas

de pastéis, por exemplo, merecem maior cuidado

porque podem ser mordidos sem a pessoa perceber.

Outro conselho é utilizar sempre os dentes do fundo

para mastigar. Ele destaca que os alimentos

consistentes e pegajosos, como balas de leite ou doce

de leite, por exemplo, também podem causar

deslocamento e descolamento de restaurações, coroas

ou facetas.

Hábitos como o abuso de álcool também são citados

por Dr. Reinaldo como um fator de atenção, pois além

de fazer mal para a saúde a substância interfere no

sono, o que pode aumentar os danos causados pelo

bruxismo. Ele lembra, ainda, que o álcool altera os

sentidos e faz com que a pessoa perca um pouco do

discernimento e do cuidado, favorecendo situações

como acidentes, os quais podem ocasionar traumas

severos, inclusive de origem bucal.

O que fazer se o dente quebrar

De acordo com Dr. Reinaldo, nos casos em que há

deslocamento ou descolamento o paciente precisa

buscar a orientação de um cirurgião-dentista, seja um

atendimento de urgência ou plantão odontológico. "No

caso de fratura em que parte do dente é perdido,

recomenda-se resgatar o fragmento e levar

imediatamente ao consultório ou clínica. Em casos de

avulsão, onde o dente sai totalmente, é importante

colocá-lo imerso em leite ou soro fisiológico, sem tentar

limpá-lo, e buscar um pronto atendimento de urgência.
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Alguns profissionais recomendam colocar o dente

embaixo da língua, entretanto, é preciso ter muito

cuidado, pois nesse caso o paciente pode engolir ou

aspirar".

O cirurgião-dentista reforça que nos casos em que o

dente sai completamente, o que na maioria das vezes

acontece nos acidentes com as crianças, é possível

reimplantá-lo desde que o atendimento seja rápido e o

dente não tenha sido manipulado em excesso. Portanto,

fica o alerta: se o dente cair ou quebrar um pedaço, a

indicação é colocar em um copo com leite ou soro e

correr para o consultório. O cirurgião-dentista está

plenamente capacitado para diagnosticar e resolver o

problema da melhor forma.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista
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O consumo de guloseimas como amendoim, torrão,

pipoca, milho, pé de moleque, pinhão, além de bolos,

canjicas e tantos outros pratos típicos das festas juninas

e julinas, aumenta nesta época do ano. Porém, é

importante ressaltar que a mastigação desses alimentos

exige atenção.

Além do açúcar, que é o principal vilão na formação da

cárie, presente em boa parte dos pratos típicos das

quermesses, existe um outro fator de risco. A rigidez de

alimentos como o milho e o pé de moleque podem

causar fraturas nos dentes. Por isso, vale a pena seguir

as recomendações dos cirurgiões-dentistas, que nesse

caso vão um pouco além de evitar o excesso de açúcar

e manter a higiene bucal em dia.

Cuidados a mais

As fraturas podem acontecer independentemente da

idade ou condição, como explica o cirurgião-dentista

Dr. Reinaldo Yoshino, "Não existem dentes fracos, no

entanto, algumas situações são mais propensas à

fratura, como dentes endodonticamente tratados

(popularmente chamado tratamento de canal)".

Segundo ele, no caso de coroas protéticas, facetas ou

das tão faladas lentes de contato odontológicas, os

cuidados precisam ser maiores para evitar

deslocamentos e fraturas que podem, inclusive,

comprometer a raiz dos dentes que possuem pinos.

"Implantes também sofrem muito com esses alimentos,

mesmo próteses tipo protocolo e overdentures",

enfatiza.

A orientação do cirurgião-dentista é para que a

mastigação seja feita com calma e, em alguns casos,

que se faça o uso de talheres. Os caroços de azeitonas

de pastéis, por exemplo, merecem maior cuidado

porque podem ser mordidos sem a pessoa perceber.

Outro conselho é utilizar sempre os dentes do fundo

para mastigar. Ele destaca que os alimentos

consistentes e pegajosos, como balas de leite ou doce

de leite, por exemplo, também podem causar

deslocamento e descolamento de restaurações, coroas

ou facetas.

Hábitos como o abuso de álcool também são citados

por Dr. Reinaldo como um fator de atenção, pois além

de fazer mal para a saúde a substância interfere no

sono, o que pode aumentar os danos causados pelo

bruxismo. Ele lembra, ainda, que o álcool altera os

sentidos e faz com que a pessoa perca um pouco do

discernimento e do cuidado, favorecendo situações

como acidentes, os quais podem ocasionar traumas

severos, inclusive de origem bucal.

O que fazer se o dente quebrar

De acordo com Dr. Reinaldo, nos casos em que há

deslocamento ou descolamento o paciente precisa

buscar a orientação de um cirurgião-dentista, seja um

atendimento de urgência ou plantão odontológico. "No

caso de fratura em que parte do dente é perdido,

recomenda-se resgatar o fragmento e levar

imediatamente ao consultório ou clínica. Em casos de

avulsão, onde o dente sai totalmente, é importante

colocá-lo imerso em leite ou soro fisiológico, sem tentar

limpá-lo, e buscar um pronto atendimento de urgência.
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Alguns profissionais recomendam colocar o dente

embaixo da língua, entretanto, é preciso ter muito

cuidado, pois nesse caso o paciente pode engolir ou

aspirar".

O cirurgião-dentista reforça que nos casos em que o

dente sai completamente, o que na maioria das vezes

acontece nos acidentes com as crianças, é possível

reimplantá-lo desde que o atendimento seja rápido e o

dente não tenha sido manipulado em excesso. Portanto,

fica o alerta: se o dente cair ou quebrar um pedaço, a

indicação é colocar em um copo com leite ou soro e

correr para o consultório. O cirurgião-dentista está

plenamente capacitado para diagnosticar e resolver o

problema da melhor forma.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista
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O consumo de guloseimas como amendoim, torrão,

pipoca, milho, pé de moleque, pinhão, além de bolos,

canjicas e tantos outros pratos típicos das festas juninas

e julinas, aumenta nesta época do ano. Porém, é

importante ressaltar que a mastigação desses alimentos

exige atenção.

Além do açúcar, que é o principal vilão na formação da

cárie, presente em boa parte dos pratos típicos das

quermesses, existe um outro fator de risco. A rigidez de

alimentos como o milho e o pé de moleque podem

causar fraturas nos dentes. Por isso, vale a pena seguir

as recomendações dos cirurgiões-dentistas, que nesse

caso vão um pouco além de evitar o excesso de açúcar

e manter a higiene bucal em dia.

Cuidados a mais

As fraturas podem acontecer independentemente da

idade ou condição, como explica o cirurgião-dentista

Dr. Reinaldo Yoshino, "Não existem dentes fracos, no

entanto, algumas situações são mais propensas à

fratura, como dentes endodonticamente tratados

(popularmente chamado tratamento de canal)".

Segundo ele, no caso de coroas protéticas, facetas ou

das tão faladas lentes de contato odontológicas, os

cuidados precisam ser maiores para evitar

deslocamentos e fraturas que podem, inclusive,

comprometer a raiz dos dentes que possuem pinos.

"Implantes também sofrem muito com esses alimentos,

mesmo próteses tipo protocolo e overdentures",

enfatiza.

A orientação do cirurgião-dentista é para que a

mastigação seja feita com calma e, em alguns casos,

que se faça o uso de talheres. Os caroços de azeitonas

de pastéis, por exemplo, merecem maior cuidado

porque podem ser mordidos sem a pessoa perceber.

Outro conselho é utilizar sempre os dentes do fundo

para mastigar. Ele destaca que os alimentos

consistentes e pegajosos, como balas de leite ou doce

de leite, por exemplo, também podem causar

deslocamento e descolamento de restaurações, coroas

ou facetas.

Hábitos como o abuso de álcool também são citados

por Dr. Reinaldo como um fator de atenção, pois além

de fazer mal para a saúde a substância interfere no

sono, o que pode aumentar os danos causados pelo

bruxismo. Ele lembra, ainda, que o álcool altera os

sentidos e faz com que a pessoa perca um pouco do

discernimento e do cuidado, favorecendo situações

como acidentes, os quais podem ocasionar traumas

severos, inclusive de origem bucal.

O que fazer se o dente quebrar

De acordo com Dr. Reinaldo, nos casos em que há

deslocamento ou descolamento o paciente precisa

buscar a orientação de um cirurgião-dentista, seja um

atendimento de urgência ou plantão odontológico. "No

caso de fratura em que parte do dente é perdido,

recomenda-se resgatar o fragmento e levar

imediatamente ao consultório ou clínica. Em casos de

avulsão, onde o dente sai totalmente, é importante

colocá-lo imerso em leite ou soro fisiológico, sem tentar

limpá-lo, e buscar um pronto atendimento de urgência.
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Alguns profissionais recomendam colocar o dente

embaixo da língua, entretanto, é preciso ter muito

cuidado, pois nesse caso o paciente pode engolir ou

aspirar".

O cirurgião-dentista reforça que nos casos em que o

dente sai completamente, o que na maioria das vezes

acontece nos acidentes com as crianças, é possível

reimplantá-lo desde que o atendimento seja rápido e o

dente não tenha sido manipulado em excesso. Portanto,

fica o alerta: se o dente cair ou quebrar um pedaço, a

indicação é colocar em um copo com leite ou soro e

correr para o consultório. O cirurgião-dentista está

plenamente capacitado para diagnosticar e resolver o

problema da melhor forma.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista
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O consumo de guloseimas como amendoim, torrão,

pipoca, milho, pé de moleque, pinhão, além de bolos,

canjicas e tantos outros pratos típicos das festas juninas

e julinas, aumenta nesta época do ano. Porém, é

importante ressaltar que a mastigação desses alimentos

exige atenção.

Além do açúcar, que é o principal vilão na formação da

cárie, presente em boa parte dos pratos típicos das

quermesses, existe um outro fator de risco. A rigidez de

alimentos como o milho e o pé de moleque podem

causar fraturas nos dentes. Por isso, vale a pena seguir

as recomendações dos cirurgiões-dentistas, que nesse

caso vão um pouco além de evitar o excesso de açúcar

e manter a higiene bucal em dia.

Cuidados a mais

As fraturas podem acontecer independentemente da

idade ou condição, como explica o cirurgião-dentista

Dr. Reinaldo Yoshino, "Não existem dentes fracos, no

entanto, algumas situações são mais propensas à

fratura, como dentes endodonticamente tratados

(popularmente chamado tratamento de canal)".

Segundo ele, no caso de coroas protéticas, facetas ou

das tão faladas lentes de contato odontológicas, os

cuidados precisam ser maiores para evitar

deslocamentos e fraturas que podem, inclusive,

comprometer a raiz dos dentes que possuem pinos.

"Implantes também sofrem muito com esses alimentos,

mesmo próteses tipo protocolo e overdentures",

enfatiza.

A orientação do cirurgião-dentista é para que a

mastigação seja feita com calma e, em alguns casos,

que se faça o uso de talheres. Os caroços de azeitonas

de pastéis, por exemplo, merecem maior cuidado

porque podem ser mordidos sem a pessoa perceber.

Outro conselho é utilizar sempre os dentes do fundo

para mastigar. Ele destaca que os alimentos

consistentes e pegajosos, como balas de leite ou doce

de leite, por exemplo, também podem causar

deslocamento e descolamento de restaurações, coroas

ou facetas.

Hábitos como o abuso de álcool também são citados

por Dr. Reinaldo como um fator de atenção, pois além

de fazer mal para a saúde a substância interfere no

sono, o que pode aumentar os danos causados pelo

bruxismo. Ele lembra, ainda, que o álcool altera os

sentidos e faz com que a pessoa perca um pouco do

discernimento e do cuidado, favorecendo situações

como acidentes, os quais podem ocasionar traumas

severos, inclusive de origem bucal.

O que fazer se o dente quebrar

De acordo com Dr. Reinaldo, nos casos em que há

deslocamento ou descolamento o paciente precisa

buscar a orientação de um cirurgião-dentista, seja um

atendimento de urgência ou plantão odontológico. "No

caso de fratura em que parte do dente é perdido,

recomenda-se resgatar o fragmento e levar

imediatamente ao consultório ou clínica. Em casos de

avulsão, onde o dente sai totalmente, é importante

colocá-lo imerso em leite ou soro fisiológico, sem tentar

limpá-lo, e buscar um pronto atendimento de urgência.
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Alguns profissionais recomendam colocar o dente

embaixo da língua, entretanto, é preciso ter muito

cuidado, pois nesse caso o paciente pode engolir ou

aspirar".

O cirurgião-dentista reforça que nos casos em que o

dente sai completamente, o que na maioria das vezes

acontece nos acidentes com as crianças, é possível

reimplantá-lo desde que o atendimento seja rápido e o

dente não tenha sido manipulado em excesso. Portanto,

fica o alerta: se o dente cair ou quebrar um pedaço, a

indicação é colocar em um copo com leite ou soro e

correr para o consultório. O cirurgião-dentista está

plenamente capacitado para diagnosticar e resolver o

problema da melhor forma.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista
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Pratos típicos das festas juninas exigem maior atenção

com os dentes

Alguns cuidados são necessários para evitar fraturas na

hora de saborear alguns alimentos

23/06/2022 às 15h36

Por: Redação Fonte: Agência Dino

Compartilhe:

Foto: Reprodução

O consumo de guloseimas como amendoim, torrão,

pipoca, milho, pé de moleque, pinhão, além de bolos,

canjicas e tantos outros pratos típicos das festas juninas

e julinas, aumenta nesta época do ano. Porém, é

importante ressaltar que a mastigação desses alimentos

exige atenção.

Além do açúcar, que é o principal vilão na formação da

cárie, presente em boa parte dos pratos típicos das

quermesses, existe um outro fator de risco. A rigidez de

alimentos como o milho e o pé de moleque podem

causar fraturas nos dentes. Por isso, vale a pena seguir

as recomendações dos cirurgiões-dentistas, que nesse

caso vão um pouco além de evitar o excesso de açúcar

e manter a higiene bucal em dia.

Cuidados a mais

As fraturas podem acontecer independentemente da

idade ou condição, como explica o cirurgião-dentista

Dr. Reinaldo Yoshino, "Não existem dentes fracos, no

entanto, algumas situações são mais propensas à

fratura, como dentes endodonticamente tratados

(popularmente chamado tratamento de canal)".

Segundo ele, no caso de coroas protéticas, facetas ou

das tão faladas lentes de contato odontológicas, os

cuidados precisam ser maiores para evitar

deslocamentos e fraturas que podem, inclusive,

comprometer a raiz dos dentes que possuem pinos.

"Implantes também sofrem muito com esses alimentos,

mesmo próteses tipo protocolo e overdentures",

enfatiza.

A orientação do cirurgião-dentista é para que a

mastigação seja feita com calma e, em alguns casos,

que se faça o uso de talheres. Os caroços de azeitonas

de pastéis, por exemplo, merecem maior cuidado

porque podem ser mordidos sem a pessoa perceber.

Outro conselho é utilizar sempre os dentes do fundo

para mastigar. Ele destaca que os alimentos

consistentes e pegajosos, como balas de leite ou doce

de leite, por exemplo, também podem causar

deslocamento e descolamento de restaurações, coroas

ou facetas.

Hábitos como o abuso de álcool também são citados

por Dr. Reinaldo como um fator de atenção, pois além

de fazer mal para a saúde a substância interfere no

sono, o que pode aumentar os danos causados pelo

bruxismo. Ele lembra, ainda, que o álcool altera os

sentidos e faz com que a pessoa perca um pouco do

discernimento e do cuidado, favorecendo situações

como acidentes, os quais podem ocasionar traumas
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severos, inclusive de origem bucal.

O que fazer se o dente quebrar

De acordo com Dr. Reinaldo, nos casos em que há

deslocamento ou descolamento o paciente precisa

buscar a orientação de um cirurgião-dentista, seja um

atendimento de urgência ou plantão odontológico. "No

caso de fratura em que parte do dente é perdido,

recomenda-se resgatar o fragmento e levar

imediatamente ao consultório ou clínica. Em casos de

avulsão, onde o dente sai totalmente, é importante

colocá-lo imerso em leite ou soro fisiológico, sem tentar

limpá-lo, e buscar um pronto atendimento de urgência.

Alguns profissionais recomendam colocar o dente

embaixo da língua, entretanto, é preciso ter muito

cuidado, pois nesse caso o paciente pode engolir ou

aspirar".

O cirurgião-dentista reforça que nos casos em que o

dente sai completamente, o que na maioria das vezes

acontece nos acidentes com as crianças, é possível

reimplantá-lo desde que o atendimento seja rápido e o

dente não tenha sido manipulado em excesso. Portanto,

fica o alerta: se o dente cair ou quebrar um pedaço, a

indicação é colocar em um copo com leite ou soro e

correr para o consultório. O cirurgião-dentista está

plenamente capacitado para diagnosticar e resolver o

problema da melhor forma.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade

de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de

reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o

propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

500 caracteres restantes.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista
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Pratos típicos das festas juninas exigem maior atenção

com os dentes

Alguns cuidados são necessários para evitar fraturas na

hora de saborear alguns alimentos

23/06/2022 às 15h35

Por: Redação Fonte: Agência Dino

Compartilhe:

Foto: Reprodução

O consumo de guloseimas como amendoim, torrão,

pipoca, milho, pé de moleque, pinhão, além de bolos,

canjicas e tantos outros pratos típicos das festas juninas

e julinas, aumenta nesta época do ano. Porém, é

importante ressaltar que a mastigação desses alimentos

exige atenção.

Além do açúcar, que é o principal vilão na formação da

cárie, presente em boa parte dos pratos típicos das

quermesses, existe um outro fator de risco. A rigidez de

alimentos como o milho e o pé de moleque podem

causar fraturas nos dentes. Por isso, vale a pena seguir

as recomendações dos cirurgiões-dentistas, que nesse

caso vão um pouco além de evitar o excesso de açúcar

e manter a higiene bucal em dia.

Cuidados a mais

As fraturas podem acontecer independentemente da

idade ou condição, como explica o cirurgião-dentista

Dr. Reinaldo Yoshino, "Não existem dentes fracos, no

entanto, algumas situações são mais propensas à

fratura, como dentes endodonticamente tratados

(popularmente chamado tratamento de canal)".

Segundo ele, no caso de coroas protéticas, facetas ou

das tão faladas lentes de contato odontológicas, os

cuidados precisam ser maiores para evitar

deslocamentos e fraturas que podem, inclusive,

comprometer a raiz dos dentes que possuem pinos.

"Implantes também sofrem muito com esses alimentos,

mesmo próteses tipo protocolo e overdentures",

enfatiza.

A orientação do cirurgião-dentista é para que a

mastigação seja feita com calma e, em alguns casos,

que se faça o uso de talheres. Os caroços de azeitonas

de pastéis, por exemplo, merecem maior cuidado

porque podem ser mordidos sem a pessoa perceber.

Outro conselho é utilizar sempre os dentes do fundo

para mastigar. Ele destaca que os alimentos

consistentes e pegajosos, como balas de leite ou doce

de leite, por exemplo, também podem causar

deslocamento e descolamento de restaurações, coroas

ou facetas.

Hábitos como o abuso de álcool também são citados

por Dr. Reinaldo como um fator de atenção, pois além

de fazer mal para a saúde a substância interfere no

sono, o que pode aumentar os danos causados pelo

bruxismo. Ele lembra, ainda, que o álcool altera os

sentidos e faz com que a pessoa perca um pouco do

discernimento e do cuidado, favorecendo situações

como acidentes, os quais podem ocasionar traumas
123

https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/multclipp/arquivos/noticias/2022/06/23/67399590/67399590_site.jpg
http://m.knew.in/n/UritCEeluNfU_9WU5BneDrqjLWvnL5u70


CROSP - Apex Comunicação
Parazão Tem de Tudo/ - Noticias
quinta-feira, 23 de junho de 2022

Assuntos de Interesse - Cirurgião dentista

severos, inclusive de origem bucal.

O que fazer se o dente quebrar

De acordo com Dr. Reinaldo, nos casos em que há

deslocamento ou descolamento o paciente precisa

buscar a orientação de um cirurgião-dentista, seja um

atendimento de urgência ou plantão odontológico. "No

caso de fratura em que parte do dente é perdido,

recomenda-se resgatar o fragmento e levar

imediatamente ao consultório ou clínica. Em casos de

avulsão, onde o dente sai totalmente, é importante

colocá-lo imerso em leite ou soro fisiológico, sem tentar

limpá-lo, e buscar um pronto atendimento de urgência.

Alguns profissionais recomendam colocar o dente

embaixo da língua, entretanto, é preciso ter muito

cuidado, pois nesse caso o paciente pode engolir ou

aspirar".

O cirurgião-dentista reforça que nos casos em que o

dente sai completamente, o que na maioria das vezes

acontece nos acidentes com as crianças, é possível

reimplantá-lo desde que o atendimento seja rápido e o

dente não tenha sido manipulado em excesso. Portanto,

fica o alerta: se o dente cair ou quebrar um pedaço, a

indicação é colocar em um copo com leite ou soro e

correr para o consultório. O cirurgião-dentista está

plenamente capacitado para diagnosticar e resolver o

problema da melhor forma.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade

de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de

reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o

propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

500 caracteres restantes.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista
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Pratos típicos das festas juninas exigem maior atenção

com os dentes

Alguns cuidados são necessários para evitar fraturas na

hora de saborear alguns alimentos

23/06/2022 às 15h35

Por: ROBERTO CAVALCANTI Fonte: Agência Dino

Compartilhe:

Foto: Reprodução

O consumo de guloseimas como amendoim, torrão,

pipoca, milho, pé de moleque, pinhão, além de bolos,

canjicas e tantos outros pratos típicos das festas juninas

e julinas, aumenta nesta época do ano. Porém, é

importante ressaltar que a mastigação desses alimentos

exige atenção.

Além do açúcar, que é o principal vilão na formação da

cárie, presente em boa parte dos pratos típicos das

quermesses, existe um outro fator de risco. A rigidez de

alimentos como o milho e o pé de moleque podem

causar fraturas nos dentes. Por isso, vale a pena seguir

as recomendações dos cirurgiões-dentistas, que nesse

caso vão um pouco além de evitar o excesso de açúcar

e manter a higiene bucal em dia.

Cuidados a mais

As fraturas podem acontecer independentemente da

idade ou condição, como explica o cirurgião-dentista

Dr. Reinaldo Yoshino, "Não existem dentes fracos, no

entanto, algumas situações são mais propensas à

fratura, como dentes endodonticamente tratados

(popularmente chamado tratamento de canal)".

Segundo ele, no caso de coroas protéticas, facetas ou

das tão faladas lentes de contato odontológicas, os

cuidados precisam ser maiores para evitar

deslocamentos e fraturas que podem, inclusive,

comprometer a raiz dos dentes que possuem pinos.

"Implantes também sofrem muito com esses alimentos,

mesmo próteses tipo protocolo e overdentures",

enfatiza.

A orientação do cirurgião-dentista é para que a

mastigação seja feita com calma e, em alguns casos,

que se faça o uso de talheres. Os caroços de azeitonas

de pastéis, por exemplo, merecem maior cuidado

porque podem ser mordidos sem a pessoa perceber.

Outro conselho é utilizar sempre os dentes do fundo

para mastigar. Ele destaca que os alimentos

consistentes e pegajosos, como balas de leite ou doce

de leite, por exemplo, também podem causar

deslocamento e descolamento de restaurações, coroas

ou facetas.

Hábitos como o abuso de álcool também são citados

por Dr. Reinaldo como um fator de atenção, pois além

de fazer mal para a saúde a substância interfere no

sono, o que pode aumentar os danos causados pelo

bruxismo. Ele lembra, ainda, que o álcool altera os

sentidos e faz com que a pessoa perca um pouco do

discernimento e do cuidado, favorecendo situações

como acidentes, os quais podem ocasionar traumas
125

https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/multclipp/arquivos/noticias/2022/06/23/67399574/67399574_site.jpg
http://m.knew.in/n/UritCEeluNcIIkTV9uNPlbqjLWvnL5u70


CROSP - Apex Comunicação
PE online/Pernambuco - Noticias
quinta-feira, 23 de junho de 2022

Assuntos de Interesse - Cirurgião dentista

severos, inclusive de origem bucal.

O que fazer se o dente quebrar

De acordo com Dr. Reinaldo, nos casos em que há

deslocamento ou descolamento o paciente precisa

buscar a orientação de um cirurgião-dentista, seja um

atendimento de urgência ou plantão odontológico. "No

caso de fratura em que parte do dente é perdido,

recomenda-se resgatar o fragmento e levar

imediatamente ao consultório ou clínica. Em casos de

avulsão, onde o dente sai totalmente, é importante

colocá-lo imerso em leite ou soro fisiológico, sem tentar

limpá-lo, e buscar um pronto atendimento de urgência.

Alguns profissionais recomendam colocar o dente

embaixo da língua, entretanto, é preciso ter muito

cuidado, pois nesse caso o paciente pode engolir ou

aspirar".

O cirurgião-dentista reforça que nos casos em que o

dente sai completamente, o que na maioria das vezes

acontece nos acidentes com as crianças, é possível

reimplantá-lo desde que o atendimento seja rápido e o

dente não tenha sido manipulado em excesso. Portanto,

fica o alerta: se o dente cair ou quebrar um pedaço, a

indicação é colocar em um copo com leite ou soro e

correr para o consultório. O cirurgião-dentista está

plenamente capacitado para diagnosticar e resolver o

problema da melhor forma.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade

de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de

reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o

propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

500 caracteres restantes.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista
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O consumo de guloseimas como amendoim, torrão,

pipoca, milho, pé de moleque, pinhão, além de bolos,

canjicas e tantos outros pratos típicos das festas juninas

e julinas, aumenta nesta época do ano. Porém, é

importante ressaltar que a mastigação desses alimentos

exige atenção.

Além do açúcar, que é o principal vilão na formação da

cárie, presente em boa parte dos pratos típicos das

quermesses, existe um outro fator de risco. A rigidez de

alimentos como o milho e o pé de moleque podem

causar fraturas nos dentes. Por isso, vale a pena seguir

as recomendações dos cirurgiões-dentistas, que nesse

caso vão um pouco além de evitar o excesso de açúcar

e manter a higiene bucal em dia.

Cuidados a mais

As fraturas podem acontecer independentemente da

idade ou condição, como explica o cirurgião-dentista

Dr. Reinaldo Yoshino, "Não existem dentes fracos, no

entanto, algumas situações são mais propensas à

fratura, como dentes endodonticamente tratados

(popularmente chamado tratamento de canal)".

Segundo ele, no caso de coroas protéticas, facetas ou

das tão faladas lentes de contato odontológicas, os

cuidados precisam ser maiores para evitar

deslocamentos e fraturas que podem, inclusive,

comprometer a raiz dos dentes que possuem pinos.

"Implantes também sofrem muito com esses alimentos,

mesmo próteses tipo protocolo e overdentures",

enfatiza.

A orientação do cirurgião-dentista é para que a

mastigação seja feita com calma e, em alguns casos,

que se faça o uso de talheres. Os caroços de azeitonas

de pastéis, por exemplo, merecem maior cuidado

porque podem ser mordidos sem a pessoa perceber.

Outro conselho é utilizar sempre os dentes do fundo

para mastigar. Ele destaca que os alimentos

consistentes e pegajosos, como balas de leite ou doce

de leite, por exemplo, também podem causar

deslocamento e descolamento de restaurações, coroas

ou facetas.

Hábitos como o abuso de álcool também são citados

por Dr. Reinaldo como um fator de atenção, pois além

de fazer mal para a saúde a substância interfere no

sono, o que pode aumentar os danos causados pelo

bruxismo. Ele lembra, ainda, que o álcool altera os

sentidos e faz com que a pessoa perca um pouco do

discernimento e do cuidado, favorecendo situações

como acidentes, os quais podem ocasionar traumas

severos, inclusive de origem bucal.

O que fazer se o dente quebrar

De acordo com Dr. Reinaldo, nos casos em que há

deslocamento ou descolamento o paciente precisa

buscar a orientação de um cirurgião-dentista, seja um

atendimento de urgência ou plantão odontológico. "No

caso de fratura em que parte do dente é perdido,

recomenda-se resgatar o fragmento e levar

imediatamente ao consultório ou clínica. Em casos de

avulsão, onde o dente sai totalmente, é importante

colocá-lo imerso em leite ou soro fisiológico, sem tentar

limpá-lo, e buscar um pronto atendimento de urgência.
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Alguns profissionais recomendam colocar o dente

embaixo da língua, entretanto, é preciso ter muito

cuidado, pois nesse caso o paciente pode engolir ou

aspirar".

O cirurgião-dentista reforça que nos casos em que o

dente sai completamente, o que na maioria das vezes

acontece nos acidentes com as crianças, é possível

reimplantá-lo desde que o atendimento seja rápido e o

dente não tenha sido manipulado em excesso. Portanto,

fica o alerta: se o dente cair ou quebrar um pedaço, a

indicação é colocar em um copo com leite ou soro e

correr para o consultório. O cirurgião-dentista está

plenamente capacitado para diagnosticar e resolver o

problema da melhor forma.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista
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Pratos típicos das festas juninas exigem maior atenção

com os dentes

Alguns cuidados são necessários para evitar fraturas na

hora de saborear alguns alimentos

23/06/2022 14h35

Por: Redação Fonte: Agência Dino

Foto: Reprodução

O consumo de guloseimas como amendoim, torrão,

pipoca, milho, pé de moleque, pinhão, além de bolos,

canjicas e tantos outros pratos típicos das festas juninas

e julinas, aumenta nesta época do ano. Porém, é

importante ressaltar que a mastigação desses alimentos

exige atenção.

Além do açúcar, que é o principal vilão na formação da

cárie, presente em boa parte dos pratos típicos das

quermesses, existe um outro fator de risco. A rigidez de

alimentos como o milho e o pé de moleque podem

causar fraturas nos dentes. Por isso, vale a pena seguir

as recomendações dos cirurgiões-dentistas, que nesse

caso vão um pouco além de evitar o excesso de açúcar

e manter a higiene bucal em dia.

Cuidados a mais

As fraturas podem acontecer independentemente da

idade ou condição, como explica o cirurgião-dentista

Dr. Reinaldo Yoshino, "Não existem dentes fracos, no

entanto, algumas situações são mais propensas à

fratura, como dentes endodonticamente tratados

(popularmente chamado tratamento de canal)".

Segundo ele, no caso de coroas protéticas, facetas ou

das tão faladas lentes de contato odontológicas, os

cuidados precisam ser maiores para evitar

deslocamentos e fraturas que podem, inclusive,

comprometer a raiz dos dentes que possuem pinos.

"Implantes também sofrem muito com esses alimentos,

mesmo próteses tipo protocolo e overdentures",

enfatiza.

A orientação do cirurgião-dentista é para que a

mastigação seja feita com calma e, em alguns casos,

que se faça o uso de talheres. Os caroços de azeitonas

de pastéis, por exemplo, merecem maior cuidado

porque podem ser mordidos sem a pessoa perceber.

Outro conselho é utilizar sempre os dentes do fundo

para mastigar. Ele destaca que os alimentos

consistentes e pegajosos, como balas de leite ou doce

de leite, por exemplo, também podem causar

deslocamento e descolamento de restaurações, coroas

ou facetas.

Hábitos como o abuso de álcool também são citados

por Dr. Reinaldo como um fator de atenção, pois além

de fazer mal para a saúde a substância interfere no

sono, o que pode aumentar os danos causados pelo

bruxismo. Ele lembra, ainda, que o álcool altera os

sentidos e faz com que a pessoa perca um pouco do

discernimento e do cuidado, favorecendo situações

como acidentes, os quais podem ocasionar traumas

severos, inclusive de origem bucal.
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O que fazer se o dente quebrar

De acordo com Dr. Reinaldo, nos casos em que há

deslocamento ou descolamento o paciente precisa

buscar a orientação de um cirurgião-dentista, seja um

atendimento de urgência ou plantão odontológico. "No

caso de fratura em que parte do dente é perdido,

recomenda-se resgatar o fragmento e levar

imediatamente ao consultório ou clínica. Em casos de

avulsão, onde o dente sai totalmente, é importante

colocá-lo imerso em leite ou soro fisiológico, sem tentar

limpá-lo, e buscar um pronto atendimento de urgência.

Alguns profissionais recomendam colocar o dente

embaixo da língua, entretanto, é preciso ter muito

cuidado, pois nesse caso o paciente pode engolir ou

aspirar".

O cirurgião-dentista reforça que nos casos em que o

dente sai completamente, o que na maioria das vezes

acontece nos acidentes com as crianças, é possível

reimplantá-lo desde que o atendimento seja rápido e o

dente não tenha sido manipulado em excesso. Portanto,

fica o alerta: se o dente cair ou quebrar um pedaço, a

indicação é colocar em um copo com leite ou soro e

correr para o consultório. O cirurgião-dentista está

plenamente capacitado para diagnosticar e resolver o

problema da melhor forma.

Nenhum comentário

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista
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O consumo de guloseimas como amendoim, torrão,

pipoca, milho, pé de moleque, pinhão, além de bolos,

canjicas e tantos outros pratos típicos das festas juninas

e julinas, aumenta nesta época do ano. Porém, é

importante ressaltar que a mastigação desses alimentos

exige atenção.

Além do açúcar, que é o principal vilão na formação da

cárie, presente em boa parte dos pratos típicos das

quermesses, existe um outro fator de risco. A rigidez de

alimentos como o milho e o pé de moleque podem

causar fraturas nos dentes. Por isso, vale a pena seguir

as recomendações dos cirurgiões-dentistas, que nesse

caso vão um pouco além de evitar o excesso de açúcar

e manter a higiene bucal em dia.

Cuidados a mais

As fraturas podem acontecer independentemente da

idade ou condição, como explica o cirurgião-dentista

Dr. Reinaldo Yoshino, 'Não existem dentes fracos, no

entanto, algumas situações são mais propensas à

fratura, como dentes endodonticamente tratados

(popularmente chamado tratamento de canal)'. Segundo

ele, no caso de coroas protéticas, facetas ou das tão

faladas lentes de contato odontológicas, os cuidados

precisam ser maiores para evitar deslocamentos e

fraturas que podem, inclusive, comprometer a raiz dos

dentes que possuem pinos. 'Implantes também sofrem

muito com esses alimentos, mesmo próteses tipo

protocolo e overdentures', enfatiza.

A orientação do cirurgião-dentista é para que a

mastigação seja feita com calma e, em alguns casos,

que se faça o uso de talheres. Os caroços de azeitonas

de pastéis, por exemplo, merecem maior cuidado

porque podem ser mordidos sem a pessoa perceber.

Outro conselho é utilizar sempre os dentes do fundo

para mastigar. Ele destaca que os alimentos

consistentes e pegajosos, como balas de leite ou doce

de leite, por exemplo, também podem causar

deslocamento e descolamento de restaurações, coroas

ou facetas.

Hábitos como o abuso de álcool também são citados

por Dr. Reinaldo como um fator de atenção, pois além

de fazer mal para a saúde a substância interfere no

sono, o que pode aumentar os danos causados pelo

bruxismo. Ele lembra, ainda, que o álcool altera os

sentidos e faz com que a pessoa perca um pouco do

discernimento e do cuidado, favorecendo situações

como acidentes, os quais podem ocasionar traumas

severos, inclusive de origem bucal.

O que fazer se o dente quebrar

De acordo com Dr. Reinaldo, nos casos em que há

deslocamento ou descolamento o paciente precisa

buscar a orientação de um cirurgião-dentista, seja um

atendimento de urgência ou plantão odontológico. 'No

caso de fratura em que parte do dente é perdido,

recomenda-se resgatar o fragmento e levar

imediatamente ao consultório ou clínica. Em casos de

avulsão, onde o dente sai totalmente, é importante

colocá-lo imerso em leite ou soro fisiológico, sem tentar

limpá-lo, e buscar um pronto atendimento de urgência.

Alguns profissionais recomendam colocar o dente
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embaixo da língua, entretanto, é preciso ter muito

cuidado, pois nesse caso o paciente pode engolir ou

aspirar'.

O cirurgião-dentista reforça que nos casos em que o

dente sai completamente, o que na maioria das vezes

acontece nos acidentes com as crianças, é possível

reimplantá-lo desde que o atendimento seja rápido e o

dente não tenha sido manipulado em excesso. Portanto,

fica o alerta: se o dente cair ou quebrar um pedaço, a

indicação é colocar em um copo com leite ou soro e

correr para o consultório. O cirurgião-dentista está

plenamente capacitado para diagnosticar e resolver o

problema da melhor forma.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista
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O consumo de guloseimas como amendoim, torrão,

pipoca, milho, pé de moleque, pinhão, além de bolos,

canjicas e tantos outros pratos típicos das festas juninas

e julinas, aumenta nesta época do ano. Porém, é

importante ressaltar que a mastigação desses alimentos

exige atenção.

Além do açúcar, que é o principal vilão na formação da

cárie, presente em boa parte dos pratos típicos das

quermesses, existe um outro fator de risco. A rigidez de

alimentos como o milho e o pé de moleque podem

causar fraturas nos dentes. Por isso, vale a pena seguir

as recomendações dos cirurgiões-dentistas, que nesse

caso vão um pouco além de evitar o excesso de açúcar

e manter a higiene bucal em dia.

Cuidados a mais

As fraturas podem acontecer independentemente da

idade ou condição, como explica o cirurgião-dentista

Dr. Reinaldo Yoshino, "Não existem dentes fracos, no

entanto, algumas situações são mais propensas à

fratura, como dentes endodonticamente tratados

(popularmente chamado tratamento de canal)".

Segundo ele, no caso de coroas protéticas, facetas ou

das tão faladas lentes de contato odontológicas, os

cuidados precisam ser maiores para evitar

deslocamentos e fraturas que podem, inclusive,

comprometer a raiz dos dentes que possuem pinos.

"Implantes também sofrem muito com esses alimentos,

mesmo próteses tipo protocolo e overdentures",

enfatiza.

A orientação do cirurgião-dentista é para que a

mastigação seja feita com calma e, em alguns casos,

que se faça o uso de talheres. Os caroços de azeitonas

de pastéis, por exemplo, merecem maior cuidado

porque podem ser mordidos sem a pessoa perceber.

Outro conselho é utilizar sempre os dentes do fundo

para mastigar. Ele destaca que os alimentos

consistentes e pegajosos, como balas de leite ou doce

de leite, por exemplo, também podem causar

deslocamento e descolamento de restaurações, coroas

ou facetas.

Hábitos como o abuso de álcool também são citados

por Dr. Reinaldo como um fator de atenção, pois além

de fazer mal para a saúde a substância interfere no

sono, o que pode aumentar os danos causados pelo

bruxismo. Ele lembra, ainda, que o álcool altera os

sentidos e faz com que a pessoa perca um pouco do

discernimento e do cuidado, favorecendo situações

como acidentes, os quais podem ocasionar traumas

severos, inclusive de origem bucal.

O que fazer se o dente quebrar

De acordo com Dr. Reinaldo, nos casos em que há

deslocamento ou descolamento o paciente precisa

buscar a orientação de um cirurgião-dentista, seja um

atendimento de urgência ou plantão odontológico. "No

caso de fratura em que parte do dente é perdido,

recomenda-se resgatar o fragmento e levar

imediatamente ao consultório ou clínica. Em casos de

avulsão, onde o dente sai totalmente, é importante

colocá-lo imerso em leite ou soro fisiológico, sem tentar

limpá-lo, e buscar um pronto atendimento de urgência.
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Alguns profissionais recomendam colocar o dente

embaixo da língua, entretanto, é preciso ter muito

cuidado, pois nesse caso o paciente pode engolir ou

aspirar".

O cirurgião-dentista reforça que nos casos em que o

dente sai completamente, o que na maioria das vezes

acontece nos acidentes com as crianças, é possível

reimplantá-lo desde que o atendimento seja rápido e o

dente não tenha sido manipulado em excesso. Portanto,

fica o alerta: se o dente cair ou quebrar um pedaço, a

indicação é colocar em um copo com leite ou soro e

correr para o consultório. O cirurgião-dentista está

plenamente capacitado para diagnosticar e resolver o

problema da melhor forma.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista
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Saúde Paraná

Estado e municípios discutem orientações federais na

Atenção Primária à Saúde

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e o Conselho

de Secretários Municipais de Saúde do Paraná

(Cosems/PR) se reuniram nesta quarta-feira (22) pa...

22/06/2022 às 18h46

Por: Cabn Brasil Fonte: Secom Paraná

Compartilhe:

Foto: Danilo Avanci/SESA-PARANÁ

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e o Conselho

de Secretários Municipais de Saúde do Paraná

(Cosems/PR) se reuniram nesta quarta-feira (22) para

discutir e pactuar várias ações voltadas à Atenção

Primária à Saúde, para o fortalecimento do Sistema

Único de Saúde no Paraná. No encontro, em Curitiba,

foram discutidas a inserção dos municípios no

Programa Cuida Mais Brasil e a implementação da

Estratégia de Saúde Cardiovascular (ECV), ambos do

governo federal.

O objetivo do programa, instituído em maio, é aprimorar

e ampliar a assistência à saúde da mulher e à saúde

materno-infantil, que deverá ser acrescentada às ações

já desenvolvidas no Estado nessa área. Os recursos

dependem de critérios populacionais, geográficos e de

proporção de profissionais médicos (pediatras e

ginecologistas-obstetras).

Foi aprovada também a proposta de adesão dos

municípios à ECV, voltada ao cuidado intensivo a

pessoas com doenças cardiovasculares, contribuindo

para o controle dos níveis de pressão e glicemia, o

aumento da adesão ao tratamento e a redução de

complicações, internações e morbimortalidade.

Na reta final da campanha, Saúde alerta população para

vacinação contra gripe e sarampo

'É mais um momento para refletirmos sobre nossos

pleitos e principalmente demonstrar uma união do

Estado, com uma visão única junto aos municípios. A

atitude compartilhada neste fórum demonstra o quanto

as relações com os gestores municipais são importantes

para o fortalecimento das políticas públicas voltadas

para a saúde da população', disse o secretário de

Estado da Saúde, César Neves.

VACINAÇÃO- Na reunião, o Setor de Imunização da

Sesa também apresentou o panorama da campanha de

vacinação contra a Covid-19 no Paraná.

'É importante sempre reforçarmos a questão das

vacinas. Os dados mostram a necessidade de busca

ativa por parte dos municípios para aplicação das doses

de reforço já liberadas para várias faixas de idade.
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Quero reforçar também na retomada, com maior ênfase,

da Atenção Primária, que esteve praticamente parada

durante o auge da pandemia', ressaltou o presidente do

Cosems, Ivoliciano Leonarchik.

Paraná vai aplicar 2ª dose de reforço contra a Covid-19

em pessoas acima de 40 anos

MAIS AÇÕES- Foram deliberados novos valores de

contrapartida estadual referentes às equipes de Atenção

Primária Prisional (eAPP) no âmbito da Política Nacional

de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de

Liberdade no Sistema Prisional.

Para municípios que têm eAPP compartilhada com

equipe de Saúde da Família (eSF) e equipe de Saúde

Bucal (eSB), a contrapartida estadual será de 50%. Ou

seja, além dos R$ 4 mil mensais repassados pelo

Ministério da Saúde, mais R$ 2 mil serão repassados

pelo Estado. Já para eAPP essenciais e ampliadas com

carga horária de 20h semanais, o adicional de repasse

do Estado será de 40% e, para as eAPP com 30h

semanais, contrapartida estadual de 30%. Uma equipe

ampliada de 30h semanais, por exemplo, que recebe R$

40 mil do MS, terá um acréscimo de R$ 12 mil de

repasse estadual.

Também foi aprovada a Nota Técnica nº 01/2022 que

fala sobre o Fluxo Assistencial para os casos suspeitos

e confirmados da varíola dos macacos e quais

procedimentos os municípios devem seguir.

Na pauta os gestores estaduais apresentaram o cenário

epidemiológico da Covid-19 no Paraná, além do

informativo sobre a distribuição de 93 câmaras

refrigeradas (Rede de Frio) para armazenamento de

vacinas e medicamentos de alguns municípios e

abordaram o fluxo de atendimento às doenças

hematológicas, do Hemepar.

Estado amplia investimentos no HU de Cascavel e

anuncia novos leitos na região Oeste

PRESENÇAS- Participaram da reunião o diretor-geral

da Sesa, Nestor Werner Junior; o diretor de Gestão em

Saúde da Sesa, Vinícius Filipak; a diretora de Atenção e

Vigilância em Saúde, Maria Goretti David Lopes e os

representantes do Cosems Sérgio dos Santos, Flávia

Quadros e Adrian.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade

de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de

reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o

propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

500 caracteres restantes.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Ministério da Saúde
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O consumo de guloseimas como amendoim, torrão,

pipoca, milho, pé de moleque, pinhão, além de bolos,

canjicas e tantos outros pratos típicos das festas juninas

e julinas, aumenta nesta época do ano. Porém, é

importante ressaltar que a mastigação desses alimentos

exige atenção.

Além do açúcar, que é o principal vilão na formação da

cárie, presente em boa parte dos pratos típicos das

quermesses, existe um outro fator de risco. A rigidez de

alimentos como o milho e o pé de moleque podem

causar fraturas nos dentes. Por isso, vale a pena seguir

as recomendações dos cirurgiões-dentistas, que nesse

caso vão um pouco além de evitar o excesso de açúcar

e manter a higiene bucal em dia.

Cuidados a mais

As fraturas podem acontecer independentemente da

idade ou condição, como explica o cirurgião-dentista

Dr. Reinaldo Yoshino, "Não existem dentes fracos, no

entanto, algumas situações são mais propensas à

fratura, como dentes endodonticamente tratados

(popularmente chamado tratamento de canal)".

Segundo ele, no caso de coroas protéticas, facetas ou

das tão faladas lentes de contato odontológicas, os

cuidados precisam ser maiores para evitar

deslocamentos e fraturas que podem, inclusive,

comprometer a raiz dos dentes que possuem pinos.

"Implantes também sofrem muito com esses alimentos,

mesmo próteses tipo protocolo e overdentures",

enfatiza.

A orientação do cirurgião-dentista é para que a

mastigação seja feita com calma e, em alguns casos,

que se faça o uso de talheres. Os caroços de azeitonas

de pastéis, por exemplo, merecem maior cuidado

porque podem ser mordidos sem a pessoa perceber.

Outro conselho é utilizar sempre os dentes do fundo

para mastigar. Ele destaca que os alimentos

consistentes e pegajosos, como balas de leite ou doce

de leite, por exemplo, também podem causar

deslocamento e descolamento de restaurações, coroas

ou facetas.

Hábitos como o abuso de álcool também são citados

por Dr. Reinaldo como um fator de atenção, pois além

de fazer mal para a saúde a substância interfere no

sono, o que pode aumentar os danos causados pelo

bruxismo. Ele lembra, ainda, que o álcool altera os

sentidos e faz com que a pessoa perca um pouco do

discernimento e do cuidado, favorecendo situações

como acidentes, os quais podem ocasionar traumas

severos, inclusive de origem bucal.

O que fazer se o dente quebrar

De acordo com Dr. Reinaldo, nos casos em que há

deslocamento ou descolamento o paciente precisa

buscar a orientação de um cirurgião-dentista, seja um

atendimento de urgência ou plantão odontológico. "No

caso de fratura em que parte do dente é perdido,

recomenda-se resgatar o fragmento e levar

imediatamente ao consultório ou clínica. Em casos de

avulsão, onde o dente sai totalmente, é importante

colocá-lo imerso em leite ou soro fisiológico, sem tentar

limpá-lo, e buscar um pronto atendimento de urgência.
137

https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/multclipp/arquivos/noticias/2022/06/23/67399591/67399591_site.jpg
http://m.knew.in/n/UritCEeluNeDA8heF9x9s7qjLWvnL5u70


CROSP - Apex Comunicação
Portal A Voz da Cidade/Minas Gerais - Noticias

quinta-feira, 23 de junho de 2022
Assuntos de Interesse - Cirurgião dentista

Alguns profissionais recomendam colocar o dente

embaixo da língua, entretanto, é preciso ter muito

cuidado, pois nesse caso o paciente pode engolir ou

aspirar".

O cirurgião-dentista reforça que nos casos em que o

dente sai completamente, o que na maioria das vezes

acontece nos acidentes com as crianças, é possível

reimplantá-lo desde que o atendimento seja rápido e o

dente não tenha sido manipulado em excesso. Portanto,

fica o alerta: se o dente cair ou quebrar um pedaço, a

indicação é colocar em um copo com leite ou soro e

correr para o consultório. O cirurgião-dentista está

plenamente capacitado para diagnosticar e resolver o

problema da melhor forma.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista
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O consumo de guloseimas como amendoim, torrão,

pipoca, milho, pé de moleque, pinhão, além de bolos,

canjicas e tantos outros pratos típicos das festas juninas

e julinas, aumenta nesta época do ano. Porém, é

importante ressaltar que a mastigação desses alimentos

exige atenção.

Além do açúcar, que é o principal vilão na formação da

cárie, presente em boa parte dos pratos típicos das

quermesses, existe um outro fator de risco. A rigidez de

alimentos como o milho e o pé de moleque podem

causar fraturas nos dentes. Por isso, vale a pena seguir

as recomendações dos cirurgiões-dentistas, que nesse

caso vão um pouco além de evitar o excesso de açúcar

e manter a higiene bucal em dia.

Cuidados a mais

As fraturas podem acontecer independentemente da

idade ou condição, como explica o cirurgião-dentista

Dr. Reinaldo Yoshino, "Não existem dentes fracos, no

entanto, algumas situações são mais propensas à

fratura, como dentes endodonticamente tratados

(popularmente chamado tratamento de canal)".

Segundo ele, no caso de coroas protéticas, facetas ou

das tão faladas lentes de contato odontológicas, os

cuidados precisam ser maiores para evitar

deslocamentos e fraturas que podem, inclusive,

comprometer a raiz dos dentes que possuem pinos.

"Implantes também sofrem muito com esses alimentos,

mesmo próteses tipo protocolo e overdentures",

enfatiza.

A orientação do cirurgião-dentista é para que a

mastigação seja feita com calma e, em alguns casos,

que se faça o uso de talheres. Os caroços de azeitonas

de pastéis, por exemplo, merecem maior cuidado

porque podem ser mordidos sem a pessoa perceber.

Outro conselho é utilizar sempre os dentes do fundo

para mastigar. Ele destaca que os alimentos

consistentes e pegajosos, como balas de leite ou doce

de leite, por exemplo, também podem causar

deslocamento e descolamento de restaurações, coroas

ou facetas.

Hábitos como o abuso de álcool também são citados

por Dr. Reinaldo como um fator de atenção, pois além

de fazer mal para a saúde a substância interfere no

sono, o que pode aumentar os danos causados pelo

bruxismo. Ele lembra, ainda, que o álcool altera os

sentidos e faz com que a pessoa perca um pouco do

discernimento e do cuidado, favorecendo situações

como acidentes, os quais podem ocasionar traumas

severos, inclusive de origem bucal.

O que fazer se o dente quebrar

De acordo com Dr. Reinaldo, nos casos em que há

deslocamento ou descolamento o paciente precisa

buscar a orientação de um cirurgião-dentista, seja um

atendimento de urgência ou plantão odontológico. "No

caso de fratura em que parte do dente é perdido,

recomenda-se resgatar o fragmento e levar

imediatamente ao consultório ou clínica. Em casos de

avulsão, onde o dente sai totalmente, é importante

colocá-lo imerso em leite ou soro fisiológico, sem tentar

limpá-lo, e buscar um pronto atendimento de urgência.
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Alguns profissionais recomendam colocar o dente

embaixo da língua, entretanto, é preciso ter muito

cuidado, pois nesse caso o paciente pode engolir ou

aspirar".

O cirurgião-dentista reforça que nos casos em que o

dente sai completamente, o que na maioria das vezes

acontece nos acidentes com as crianças, é possível

reimplantá-lo desde que o atendimento seja rápido e o

dente não tenha sido manipulado em excesso. Portanto,

fica o alerta: se o dente cair ou quebrar um pedaço, a

indicação é colocar em um copo com leite ou soro e

correr para o consultório. O cirurgião-dentista está

plenamente capacitado para diagnosticar e resolver o

problema da melhor forma.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista
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O consumo de guloseimas como amendoim, torrão,

pipoca, milho, pé de moleque, pinhão, além de bolos,

canjicas e tantos outros pratos típicos das festas juninas

e julinas, aumenta nesta época do ano. Porém, é

importante ressaltar que a mastigação desses alimentos

exige atenção.

Além do açúcar, que é o principal vilão na formação da

cárie, presente em boa parte dos pratos típicos das

quermesses, existe um outro fator de risco. A rigidez de

alimentos como o milho e o pé de moleque podem

causar fraturas nos dentes. Por isso, vale a pena seguir

as recomendações dos cirurgiões-dentistas, que nesse

caso vão um pouco além de evitar o excesso de açúcar

e manter a higiene bucal em dia.

Cuidados a mais

As fraturas podem acontecer independentemente da

idade ou condição, como explica o cirurgião-dentista

Dr. Reinaldo Yoshino, "Não existem dentes fracos, no

entanto, algumas situações são mais propensas à

fratura, como dentes endodonticamente tratados

(popularmente chamado tratamento de canal)".

Segundo ele, no caso de coroas protéticas, facetas ou

das tão faladas lentes de contato odontológicas, os

cuidados precisam ser maiores para evitar

deslocamentos e fraturas que podem, inclusive,

comprometer a raiz dos dentes que possuem pinos.

"Implantes também sofrem muito com esses alimentos,

mesmo próteses tipo protocolo e overdentures",

enfatiza.

A orientação do cirurgião-dentista é para que a

mastigação seja feita com calma e, em alguns casos,

que se faça o uso de talheres. Os caroços de azeitonas

de pastéis, por exemplo, merecem maior cuidado

porque podem ser mordidos sem a pessoa perceber.

Outro conselho é utilizar sempre os dentes do fundo

para mastigar. Ele destaca que os alimentos

consistentes e pegajosos, como balas de leite ou doce

de leite, por exemplo, também podem causar

deslocamento e descolamento de restaurações, coroas

ou facetas.

Hábitos como o abuso de álcool também são citados

por Dr. Reinaldo como um fator de atenção, pois além

de fazer mal para a saúde a substância interfere no

sono, o que pode aumentar os danos causados pelo

bruxismo. Ele lembra, ainda, que o álcool altera os

sentidos e faz com que a pessoa perca um pouco do

discernimento e do cuidado, favorecendo situações

como acidentes, os quais podem ocasionar traumas

severos, inclusive de origem bucal.

O que fazer se o dente quebrar

De acordo com Dr. Reinaldo, nos casos em que há

deslocamento ou descolamento o paciente precisa

buscar a orientação de um cirurgião-dentista, seja um

atendimento de urgência ou plantão odontológico. "No

caso de fratura em que parte do dente é perdido,

recomenda-se resgatar o fragmento e levar

imediatamente ao consultório ou clínica. Em casos de

avulsão, onde o dente sai totalmente, é importante

colocá-lo imerso em leite ou soro fisiológico, sem tentar

limpá-lo, e buscar um pronto atendimento de urgência.
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Alguns profissionais recomendam colocar o dente

embaixo da língua, entretanto, é preciso ter muito

cuidado, pois nesse caso o paciente pode engolir ou

aspirar".

O cirurgião-dentista reforça que nos casos em que o

dente sai completamente, o que na maioria das vezes

acontece nos acidentes com as crianças, é possível

reimplantá-lo desde que o atendimento seja rápido e o

dente não tenha sido manipulado em excesso. Portanto,

fica o alerta: se o dente cair ou quebrar um pedaço, a

indicação é colocar em um copo com leite ou soro e

correr para o consultório. O cirurgião-dentista está

plenamente capacitado para diagnosticar e resolver o

problema da melhor forma.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista
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Pratos típicos das festas juninas exigem maior atenção

com os dentes

Por

São Paulo 23/6/2022 -

Alguns cuidados são necessários para evitar fraturas na

hora de saborear alguns alimentos

O consumo de guloseimas como amendoim, torrão,

pipoca, milho, pé de moleque, pinhão, além de bolos,

canjicas e tantos outros pratos típicos das festas juninas

e julinas, aumenta nesta época do ano. Porém, é

importante ressaltar que a mastigação desses alimentos

exige atenção.

Além do açúcar, que é o principal vilão na formação da

cárie, presente em boa parte dos pratos típicos das

quermesses, existe um outro fator de risco. A rigidez de

alimentos como o milho e o pé de moleque podem

causar fraturas nos dentes. Por isso, vale a pena seguir

as recomendações dos cirurgiões-dentistas, que nesse

caso vão um pouco além de evitar o excesso de açúcar

e manter a higiene bucal em dia.

Cuidados a mais

As fraturas podem acontecer independentemente da

idade ou condição, como explica o cirurgião-dentista

Dr. Reinaldo Yoshino, 'Não existem dentes fracos, no

entanto, algumas situações são mais propensas à

fratura, como dentes endodonticamente tratados

(popularmente chamado tratamento de canal)'. Segundo

ele, no caso de coroas protéticas, facetas ou das tão

faladas lentes de contato odontológicas, os cuidados

precisam ser maiores para evitar deslocamentos e

fraturas que podem, inclusive, comprometer a raiz dos

dentes que possuem pinos. 'Implantes também sofrem

muito com esses alimentos, mesmo próteses tipo

protocolo e overdentures', enfatiza.

A orientação do cirurgião-dentista é para que a

mastigação seja feita com calma e, em alguns casos,

que se faça o uso de talheres. Os caroços de azeitonas

de pastéis, por exemplo, merecem maior cuidado

porque podem ser mordidos sem a pessoa perceber.

Outro conselho é utilizar sempre os dentes do fundo

para mastigar. Ele destaca que os alimentos

consistentes e pegajosos, como balas de leite ou doce

de leite, por exemplo, também podem causar

deslocamento e descolamento de restaurações, coroas

ou facetas.

Hábitos como o abuso de álcool também são citados

por Dr. Reinaldo como um fator de atenção, pois além

de fazer mal para a saúde a substância interfere no

sono, o que pode aumentar os danos causados pelo

bruxismo. Ele lembra, ainda, que o álcool altera os

sentidos e faz com que a pessoa perca um pouco do

discernimento e do cuidado, favorecendo situações

como acidentes, os quais podem ocasionar traumas
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severos, inclusive de origem bucal.

O que fazer se o dente quebrar

De acordo com Dr. Reinaldo, nos casos em que há

deslocamento ou descolamento o paciente precisa

buscar a orientação de um cirurgião-dentista, seja um

atendimento de urgência ou plantão odontológico. 'No

caso de fratura em que parte do dente é perdido,

recomenda-se resgatar o fragmento e levar

imediatamente ao consultório ou clínica. Em casos de

avulsão, onde o dente sai totalmente, é importante

colocá-lo imerso em leite ou soro fisiológico, sem tentar

limpá-lo, e buscar um pronto atendimento de urgência.

Alguns profissionais recomendam colocar o dente

embaixo da língua, entretanto, é preciso ter muito

cuidado, pois nesse caso o paciente pode engolir ou

aspirar'.

O cirurgião-dentista reforça que nos casos em que o

dente sai completamente, o que na maioria das vezes

acontece nos acidentes com as crianças, é possível

reimplantá-lo desde que o atendimento seja rápido e o

dente não tenha sido manipulado em excesso. Portanto,

fica o alerta: se o dente cair ou quebrar um pedaço, a

indicação é colocar em um copo com leite ou soro e

correr para o consultório. O cirurgião-dentista está

plenamente capacitado para diagnosticar e resolver o

problema da melhor forma.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista
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O consumo de guloseimas como amendoim, torrão,

pipoca, milho, pé de moleque, pinhão, além de bolos,

canjicas e tantos outros pratos típicos das festas juninas

e julinas, aumenta nesta época do ano. Porém, é

importante ressaltar que a mastigação desses alimentos

exige atenção.

Além do açúcar, que é o principal vilão na formação da

cárie, presente em boa parte dos pratos típicos das

quermesses, existe um outro fator de risco. A rigidez de

alimentos como o milho e o pé de moleque podem

causar fraturas nos dentes. Por isso, vale a pena seguir

as recomendações dos cirurgiões-dentistas, que nesse

caso vão um pouco além de evitar o excesso de açúcar

e manter a higiene bucal em dia.

Cuidados a mais

As fraturas podem acontecer independentemente da

idade ou condição, como explica o cirurgião-dentista

Dr. Reinaldo Yoshino, "Não existem dentes fracos, no

entanto, algumas situações são mais propensas à

fratura, como dentes endodonticamente tratados

(popularmente chamado tratamento de canal)".

Segundo ele, no caso de coroas protéticas, facetas ou

das tão faladas lentes de contato odontológicas, os

cuidados precisam ser maiores para evitar

deslocamentos e fraturas que podem, inclusive,

comprometer a raiz dos dentes que possuem pinos.

"Implantes também sofrem muito com esses alimentos,

mesmo próteses tipo protocolo e overdentures",

enfatiza.

A orientação do cirurgião-dentista é para que a

mastigação seja feita com calma e, em alguns casos,

que se faça o uso de talheres. Os caroços de azeitonas

de pastéis, por exemplo, merecem maior cuidado

porque podem ser mordidos sem a pessoa perceber.

Outro conselho é utilizar sempre os dentes do fundo

para mastigar. Ele destaca que os alimentos

consistentes e pegajosos, como balas de leite ou doce

de leite, por exemplo, também podem causar

deslocamento e descolamento de restaurações, coroas

ou facetas.

Hábitos como o abuso de álcool também são citados

por Dr. Reinaldo como um fator de atenção, pois além

de fazer mal para a saúde a substância interfere no

sono, o que pode aumentar os danos causados pelo

bruxismo. Ele lembra, ainda, que o álcool altera os

sentidos e faz com que a pessoa perca um pouco do

discernimento e do cuidado, favorecendo situações

como acidentes, os quais podem ocasionar traumas

severos, inclusive de origem bucal.

O que fazer se o dente quebrar

De acordo com Dr. Reinaldo, nos casos em que há

deslocamento ou descolamento o paciente precisa

buscar a orientação de um cirurgião-dentista, seja um

atendimento de urgência ou plantão odontológico. "No

caso de fratura em que parte do dente é perdido,

recomenda-se resgatar o fragmento e levar

imediatamente ao consultório ou clínica. Em casos de

avulsão, onde o dente sai totalmente, é importante

colocá-lo imerso em leite ou soro fisiológico, sem tentar

limpá-lo, e buscar um pronto atendimento de urgência.
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Alguns profissionais recomendam colocar o dente

embaixo da língua, entretanto, é preciso ter muito

cuidado, pois nesse caso o paciente pode engolir ou

aspirar".

O cirurgião-dentista reforça que nos casos em que o

dente sai completamente, o que na maioria das vezes

acontece nos acidentes com as crianças, é possível

reimplantá-lo desde que o atendimento seja rápido e o

dente não tenha sido manipulado em excesso. Portanto,

fica o alerta: se o dente cair ou quebrar um pedaço, a

indicação é colocar em um copo com leite ou soro e

correr para o consultório. O cirurgião-dentista está

plenamente capacitado para diagnosticar e resolver o

problema da melhor forma.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista
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São Paulo 23/6/2022 -

Alguns cuidados são necessários para evitar fraturas na

hora de saborear alguns alimentos

O consumo de guloseimas como amendoim, torrão,

pipoca, milho, pé de moleque, pinhão, além de bolos,

canjicas e tantos outros pratos típicos das festas juninas

e julinas, aumenta nesta época do ano. Porém, é

importante ressaltar que a mastigação desses alimentos

exige atenção.

Além do açúcar, que é o principal vilão na formação da

cárie, presente em boa parte dos pratos típicos das

quermesses, existe um outro fator de risco. A rigidez de

alimentos como o milho e o pé de moleque podem

causar fraturas nos dentes. Por isso, vale a pena seguir

as recomendações dos cirurgiões-dentistas, que nesse

caso vão um pouco além de evitar o excesso de açúcar

e manter a higiene bucal em dia.

Cuidados a mais

As fraturas podem acontecer independentemente da

idade ou condição, como explica o cirurgião-dentista

Dr. Reinaldo Yoshino, 'Não existem dentes fracos, no

entanto, algumas situações são mais propensas à

fratura, como dentes endodonticamente tratados

(popularmente chamado tratamento de canal)'. Segundo

ele, no caso de coroas protéticas, facetas ou das tão

faladas lentes de contato odontológicas, os cuidados

precisam ser maiores para evitar deslocamentos e

fraturas que podem, inclusive, comprometer a raiz dos

dentes que possuem pinos. 'Implantes também sofrem

muito com esses alimentos, mesmo próteses tipo

protocolo e overdentures', enfatiza.

A orientação do cirurgião-dentista é para que a

mastigação seja feita com calma e, em alguns casos,

que se faça o uso de talheres. Os caroços de azeitonas

de pastéis, por exemplo, merecem maior cuidado

porque podem ser mordidos sem a pessoa perceber.

Outro conselho é utilizar sempre os dentes do fundo

para mastigar. Ele destaca que os alimentos

consistentes e pegajosos, como balas de leite ou doce

de leite, por exemplo, também podem causar

deslocamento e descolamento de restaurações, coroas

ou facetas.

Hábitos como o abuso de álcool também são citados

por Dr. Reinaldo como um fator de atenção, pois além

de fazer mal para a saúde a substância interfere no

sono, o que pode aumentar os danos causados pelo

bruxismo. Ele lembra, ainda, que o álcool altera os

sentidos e faz com que a pessoa perca um pouco do

discernimento e do cuidado, favorecendo situações

como acidentes, os quais podem ocasionar traumas

severos, inclusive de origem bucal.

O que fazer se o dente quebrar

De acordo com Dr. Reinaldo, nos casos em que há

deslocamento ou descolamento o paciente precisa

buscar a orientação de um cirurgião-dentista, seja um

atendimento de urgência ou plantão odontológico. 'No

caso de fratura em que parte do dente é perdido,

recomenda-se resgatar o fragmento e levar
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imediatamente ao consultório ou clínica. Em casos de

avulsão, onde o dente sai totalmente, é importante

colocá-lo imerso em leite ou soro fisiológico, sem tentar

limpá-lo, e buscar um pronto atendimento de urgência.

Alguns profissionais recomendam colocar o dente

embaixo da língua, entretanto, é preciso ter muito

cuidado, pois nesse caso o paciente pode engolir ou

aspirar'.

O cirurgião-dentista reforça que nos casos em que o

dente sai completamente, o que na maioria das vezes

acontece nos acidentes com as crianças, é possível

reimplantá-lo desde que o atendimento seja rápido e o

dente não tenha sido manipulado em excesso. Portanto,

fica o alerta: se o dente cair ou quebrar um pedaço, a

indicação é colocar em um copo com leite ou soro e

correr para o consultório. O cirurgião-dentista está

plenamente capacitado para diagnosticar e resolver o

problema da melhor forma.

Website: http://www.crosp.org.br/

O post Pratos típicos das festas juninas exigem maior

atenção com os dentes apareceu primeiro em Portal

Lado B.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista
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Pratos típicos das festas juninas exigem maior atenção

com os dentes

Alguns cuidados são necessários para evitar fraturas na

hora de saborear alguns alimentos

23/06/2022 às 15h35

Por: Redação Fonte: Agência Dino

Compartilhe:

Foto: Reprodução

O consumo de guloseimas como amendoim, torrão,

pipoca, milho, pé de moleque, pinhão, além de bolos,

canjicas e tantos outros pratos típicos das festas juninas

e julinas, aumenta nesta época do ano. Porém, é

importante ressaltar que a mastigação desses alimentos

exige atenção.

Além do açúcar, que é o principal vilão na formação da

cárie, presente em boa parte dos pratos típicos das

quermesses, existe um outro fator de risco. A rigidez de

alimentos como o milho e o pé de moleque podem

causar fraturas nos dentes. Por isso, vale a pena seguir

as recomendações dos cirurgiões-dentistas, que nesse

caso vão um pouco além de evitar o excesso de açúcar

e manter a higiene bucal em dia.

Cuidados a mais

As fraturas podem acontecer independentemente da

idade ou condição, como explica o cirurgião-dentista

Dr. Reinaldo Yoshino, "Não existem dentes fracos, no

entanto, algumas situações são mais propensas à

fratura, como dentes endodonticamente tratados

(popularmente chamado tratamento de canal)".

Segundo ele, no caso de coroas protéticas, facetas ou

das tão faladas lentes de contato odontológicas, os

cuidados precisam ser maiores para evitar

deslocamentos e fraturas que podem, inclusive,

comprometer a raiz dos dentes que possuem pinos.

"Implantes também sofrem muito com esses alimentos,

mesmo próteses tipo protocolo e overdentures",

enfatiza.

A orientação do cirurgião-dentista é para que a

mastigação seja feita com calma e, em alguns casos,

que se faça o uso de talheres. Os caroços de azeitonas

de pastéis, por exemplo, merecem maior cuidado

porque podem ser mordidos sem a pessoa perceber.

Outro conselho é utilizar sempre os dentes do fundo

para mastigar. Ele destaca que os alimentos

consistentes e pegajosos, como balas de leite ou doce

de leite, por exemplo, também podem causar

deslocamento e descolamento de restaurações, coroas

ou facetas.

Hábitos como o abuso de álcool também são citados

por Dr. Reinaldo como um fator de atenção, pois além

de fazer mal para a saúde a substância interfere no

sono, o que pode aumentar os danos causados pelo

bruxismo. Ele lembra, ainda, que o álcool altera os

sentidos e faz com que a pessoa perca um pouco do

discernimento e do cuidado, favorecendo situações

como acidentes, os quais podem ocasionar traumas
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severos, inclusive de origem bucal.

O que fazer se o dente quebrar

De acordo com Dr. Reinaldo, nos casos em que há

deslocamento ou descolamento o paciente precisa

buscar a orientação de um cirurgião-dentista, seja um

atendimento de urgência ou plantão odontológico. "No

caso de fratura em que parte do dente é perdido,

recomenda-se resgatar o fragmento e levar

imediatamente ao consultório ou clínica. Em casos de

avulsão, onde o dente sai totalmente, é importante

colocá-lo imerso em leite ou soro fisiológico, sem tentar

limpá-lo, e buscar um pronto atendimento de urgência.

Alguns profissionais recomendam colocar o dente

embaixo da língua, entretanto, é preciso ter muito

cuidado, pois nesse caso o paciente pode engolir ou

aspirar".

O cirurgião-dentista reforça que nos casos em que o

dente sai completamente, o que na maioria das vezes

acontece nos acidentes com as crianças, é possível

reimplantá-lo desde que o atendimento seja rápido e o

dente não tenha sido manipulado em excesso. Portanto,

fica o alerta: se o dente cair ou quebrar um pedaço, a

indicação é colocar em um copo com leite ou soro e

correr para o consultório. O cirurgião-dentista está

plenamente capacitado para diagnosticar e resolver o

problema da melhor forma.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade

de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de

reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o

propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

500 caracteres restantes.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -
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O consumo de guloseimas como amendoim, torrão,

pipoca, milho, pé de moleque, pinhão, além de bolos,

canjicas e tantos outros pratos típicos das festas juninas

e julinas, aumenta nesta época do ano. Porém, é

importante ressaltar que a mastigação desses alimentos

exige atenção.

Além do açúcar, que é o principal vilão na formação da

cárie, presente em boa parte dos pratos típicos das

quermesses, existe um outro fator de risco. A rigidez de

alimentos como o milho e o pé de moleque podem

causar fraturas nos dentes. Por isso, vale a pena seguir

as recomendações dos cirurgiões-dentistas, que nesse

caso vão um pouco além de evitar o excesso de açúcar

e manter a higiene bucal em dia.

Cuidados a mais

As fraturas podem acontecer independentemente da

idade ou condição, como explica o cirurgião-dentista

Dr. Reinaldo Yoshino, "Não existem dentes fracos, no

entanto, algumas situações são mais propensas à

fratura, como dentes endodonticamente tratados

(popularmente chamado tratamento de canal)".

Segundo ele, no caso de coroas protéticas, facetas ou

das tão faladas lentes de contato odontológicas, os

cuidados precisam ser maiores para evitar

deslocamentos e fraturas que podem, inclusive,

comprometer a raiz dos dentes que possuem pinos.

"Implantes também sofrem muito com esses alimentos,

mesmo próteses tipo protocolo e overdentures",

enfatiza.

A orientação do cirurgião-dentista é para que a

mastigação seja feita com calma e, em alguns casos,

que se faça o uso de talheres. Os caroços de azeitonas

de pastéis, por exemplo, merecem maior cuidado

porque podem ser mordidos sem a pessoa perceber.

Outro conselho é utilizar sempre os dentes do fundo

para mastigar. Ele destaca que os alimentos

consistentes e pegajosos, como balas de leite ou doce

de leite, por exemplo, também podem causar

deslocamento e descolamento de restaurações, coroas

ou facetas.

Hábitos como o abuso de álcool também são citados

por Dr. Reinaldo como um fator de atenção, pois além

de fazer mal para a saúde a substância interfere no

sono, o que pode aumentar os danos causados pelo

bruxismo. Ele lembra, ainda, que o álcool altera os

sentidos e faz com que a pessoa perca um pouco do

discernimento e do cuidado, favorecendo situações

como acidentes, os quais podem ocasionar traumas

severos, inclusive de origem bucal.

O que fazer se o dente quebrar

De acordo com Dr. Reinaldo, nos casos em que há

deslocamento ou descolamento o paciente precisa

buscar a orientação de um cirurgião-dentista, seja um

atendimento de urgência ou plantão odontológico. "No

caso de fratura em que parte do dente é perdido,

recomenda-se resgatar o fragmento e levar

imediatamente ao consultório ou clínica. Em casos de

avulsão, onde o dente sai totalmente, é importante
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colocá-lo imerso em leite ou soro fisiológico, sem tentar

limpá-lo, e buscar um pronto atendimento de urgência.

Alguns profissionais recomendam colocar o dente

embaixo da língua, entretanto, é preciso ter muito

cuidado, pois nesse caso o paciente pode engolir ou

aspirar".

O cirurgião-dentista reforça que nos casos em que o

dente sai completamente, o que na maioria das vezes

acontece nos acidentes com as crianças, é possível

reimplantá-lo desde que o atendimento seja rápido e o

dente não tenha sido manipulado em excesso. Portanto,

fica o alerta: se o dente cair ou quebrar um pedaço, a

indicação é colocar em um copo com leite ou soro e

correr para o consultório. O cirurgião-dentista está

plenamente capacitado para diagnosticar e resolver o

problema da melhor forma.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista
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Pratos típicos das festas juninas exigem maior atenção

com os dentes

Alguns cuidados são necessários para evitar fraturas na

hora de saborear alguns alimentos

23/06/2022 às 15h35

Por: Portal Noticiasdasuacidade.com Fonte: Agência

Dino

Compartilhe:

Foto: Reprodução

O consumo de guloseimas como amendoim, torrão,

pipoca, milho, pé de moleque, pinhão, além de bolos,

canjicas e tantos outros pratos típicos das festas juninas

e julinas, aumenta nesta época do ano. Porém, é

importante ressaltar que a mastigação desses alimentos

exige atenção.

Além do açúcar, que é o principal vilão na formação da

cárie, presente em boa parte dos pratos típicos das

quermesses, existe um outro fator de risco. A rigidez de

alimentos como o milho e o pé de moleque podem

causar fraturas nos dentes. Por isso, vale a pena seguir

as recomendações dos cirurgiões-dentistas, que nesse

caso vão um pouco além de evitar o excesso de açúcar

e manter a higiene bucal em dia.

Cuidados a mais

As fraturas podem acontecer independentemente da

idade ou condição, como explica o cirurgião-dentista

Dr. Reinaldo Yoshino, "Não existem dentes fracos, no

entanto, algumas situações são mais propensas à

fratura, como dentes endodonticamente tratados

(popularmente chamado tratamento de canal)".

Segundo ele, no caso de coroas protéticas, facetas ou

das tão faladas lentes de contato odontológicas, os

cuidados precisam ser maiores para evitar

deslocamentos e fraturas que podem, inclusive,

comprometer a raiz dos dentes que possuem pinos.

"Implantes também sofrem muito com esses alimentos,

mesmo próteses tipo protocolo e overdentures",

enfatiza.

A orientação do cirurgião-dentista é para que a

mastigação seja feita com calma e, em alguns casos,

que se faça o uso de talheres. Os caroços de azeitonas

de pastéis, por exemplo, merecem maior cuidado

porque podem ser mordidos sem a pessoa perceber.

Outro conselho é utilizar sempre os dentes do fundo

para mastigar. Ele destaca que os alimentos

consistentes e pegajosos, como balas de leite ou doce

de leite, por exemplo, também podem causar

deslocamento e descolamento de restaurações, coroas

ou facetas.

Hábitos como o abuso de álcool também são citados

por Dr. Reinaldo como um fator de atenção, pois além

de fazer mal para a saúde a substância interfere no

sono, o que pode aumentar os danos causados pelo

bruxismo. Ele lembra, ainda, que o álcool altera os

sentidos e faz com que a pessoa perca um pouco do

discernimento e do cuidado, favorecendo situações
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como acidentes, os quais podem ocasionar traumas

severos, inclusive de origem bucal.

O que fazer se o dente quebrar

De acordo com Dr. Reinaldo, nos casos em que há

deslocamento ou descolamento o paciente precisa

buscar a orientação de um cirurgião-dentista, seja um

atendimento de urgência ou plantão odontológico. "No

caso de fratura em que parte do dente é perdido,

recomenda-se resgatar o fragmento e levar

imediatamente ao consultório ou clínica. Em casos de

avulsão, onde o dente sai totalmente, é importante

colocá-lo imerso em leite ou soro fisiológico, sem tentar

limpá-lo, e buscar um pronto atendimento de urgência.

Alguns profissionais recomendam colocar o dente

embaixo da língua, entretanto, é preciso ter muito

cuidado, pois nesse caso o paciente pode engolir ou

aspirar".

O cirurgião-dentista reforça que nos casos em que o

dente sai completamente, o que na maioria das vezes

acontece nos acidentes com as crianças, é possível

reimplantá-lo desde que o atendimento seja rápido e o

dente não tenha sido manipulado em excesso. Portanto,

fica o alerta: se o dente cair ou quebrar um pedaço, a

indicação é colocar em um copo com leite ou soro e

correr para o consultório. O cirurgião-dentista está

plenamente capacitado para diagnosticar e resolver o

problema da melhor forma.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade

de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de

reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o

propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

500 caracteres restantes.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista
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O consumo de guloseimas como amendoim, torrão,

pipoca, milho, pé de moleque, pinhão, além de bolos,

canjicas e tantos outros pratos típicos das festas juninas

e julinas, aumenta nesta época do ano. Porém, é

importante ressaltar que a mastigação desses alimentos

exige atenção. Além do açúcar, que é o principal vilão

na formação da cárie, presente em boa parte dos pratos

típicos das quermesses, existe um outro fator de risco.

A rigidez de alimentos como o milho e o pé de moleque

podem causar fraturas nos dentes. Por isso, vale a pena

seguir as recomendações dos cirurgiões-dentistas, que

nesse caso vão um pouco além de evitar o excesso de

açúcar e manter a higiene bucal em dia. Cuidados a

mais As fraturas podem acontecer independentemente

da idade ou condição, como explica o cirurgião-

dentista Dr. Reinaldo Yoshino, "Não existem dentes

fracos, no entanto, algumas situações são mais

propensas à fratura, como dentes endodonticamente

tratados (popularmente chamado tratamento de canal)".

Segundo ele, no caso de coroas protéticas, facetas ou

das tão faladas lentes de contato odontológicas, os

cuidados precisam ser maiores para evitar

deslocamentos e fraturas que podem, inclusive,

comprometer a raiz dos dentes que possuem pinos.

"Implantes também sofrem muito com esses alimentos,

mesmo próteses tipo protocolo e overdentures",

enfatiza. A orientação do cirurgião-dentista é para que

a mastigação seja feita com calma e, em alguns casos,

que se faça o uso de talheres. Os caroços de azeitonas

de pastéis, por exemplo, merecem maior cuidado

porque podem ser mordidos sem a pessoa perceber.

Outro conselho é utilizar sempre os dentes do fundo

para mastigar. Ele destaca que os alimentos

consistentes e pegajosos, como balas de leite ou doce

de leite, por exemplo, também podem causar

deslocamento e descolamento de restaurações, coroas

ou facetas. Hábitos como o abuso de álcool também

são citados por Dr. Reinaldo como um fator de atenção,

pois além de fazer mal para a saúde a substância

interfere no sono, o que pode aumentar os danos

causados pelo bruxismo. Ele lembra, ainda, que o álcool

altera os sentidos e faz com que a pessoa perca um

pouco do discernimento e do cuidado, favorecendo

situações como acidentes, os quais podem ocasionar

traumas severos, inclusive de origem bucal. O que fazer

se o dente quebrar De acordo com Dr. Reinaldo, nos

casos em que há deslocamento ou descolamento o

paciente precisa buscar a orientação de um cirurgião-

dentista, seja um atendimento de urgência ou plantão

odontológico. "No caso de fratura em que parte do dente

é perdido, recomenda-se resgatar o fragmento e levar

imediatamente ao consultório ou clínica. Em casos de

avulsão, onde o dente sai totalmente, é importante

colocá-lo imerso em leite ou soro fisiológico, sem tentar

limpá-lo, e buscar um pronto atendimento de urgência.

Alguns profissionais recomendam colocar o dente

embaixo da língua, entretanto, é preciso ter muito

cuidado, pois nesse caso o paciente pode engolir ou

aspirar". O cirurgião-dentista reforça que nos casos

em que o dente sai completamente, o que na maioria

das vezes acontece nos acidentes com as crianças, é

possível reimplantá-lo desde que o atendimento seja

rápido e o dente não tenha sido manipulado em

excesso. Portanto, fica o alerta: se o dente cair ou

quebrar um pedaço, a indicação é colocar em um copo

com leite ou soro e correr para o consultório. O

cirurgião-dentista está plenamente capacitado para
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diagnosticar e resolver o problema da melhor forma.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista
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Pratos típicos das festas juninas exigem maior atenção

com os dentes

Alguns cuidados são necessários para evitar fraturas na

hora de saborear alguns alimentos

23/06/2022 às 15h35

Por: Redação Fonte: Agência Dino

Compartilhe:

Foto: Reprodução

O consumo de guloseimas como amendoim, torrão,

pipoca, milho, pé de moleque, pinhão, além de bolos,

canjicas e tantos outros pratos típicos das festas juninas

e julinas, aumenta nesta época do ano. Porém, é

importante ressaltar que a mastigação desses alimentos

exige atenção.

Além do açúcar, que é o principal vilão na formação da

cárie, presente em boa parte dos pratos típicos das

quermesses, existe um outro fator de risco. A rigidez de

alimentos como o milho e o pé de moleque podem

causar fraturas nos dentes. Por isso, vale a pena seguir

as recomendações dos cirurgiões-dentistas, que nesse

caso vão um pouco além de evitar o excesso de açúcar

e manter a higiene bucal em dia.

Cuidados a mais

As fraturas podem acontecer independentemente da

idade ou condição, como explica o cirurgião-dentista

Dr. Reinaldo Yoshino, "Não existem dentes fracos, no

entanto, algumas situações são mais propensas à

fratura, como dentes endodonticamente tratados

(popularmente chamado tratamento de canal)".

Segundo ele, no caso de coroas protéticas, facetas ou

das tão faladas lentes de contato odontológicas, os

cuidados precisam ser maiores para evitar

deslocamentos e fraturas que podem, inclusive,

comprometer a raiz dos dentes que possuem pinos.

"Implantes também sofrem muito com esses alimentos,

mesmo próteses tipo protocolo e overdentures",

enfatiza.

A orientação do cirurgião-dentista é para que a

mastigação seja feita com calma e, em alguns casos,

que se faça o uso de talheres. Os caroços de azeitonas

de pastéis, por exemplo, merecem maior cuidado

porque podem ser mordidos sem a pessoa perceber.

Outro conselho é utilizar sempre os dentes do fundo

para mastigar. Ele destaca que os alimentos

consistentes e pegajosos, como balas de leite ou doce

de leite, por exemplo, também podem causar

deslocamento e descolamento de restaurações, coroas

ou facetas.

Hábitos como o abuso de álcool também são citados

por Dr. Reinaldo como um fator de atenção, pois além

de fazer mal para a saúde a substância interfere no

sono, o que pode aumentar os danos causados pelo

bruxismo. Ele lembra, ainda, que o álcool altera os

sentidos e faz com que a pessoa perca um pouco do

discernimento e do cuidado, favorecendo situações

como acidentes, os quais podem ocasionar traumas
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severos, inclusive de origem bucal.

O que fazer se o dente quebrar

De acordo com Dr. Reinaldo, nos casos em que há

deslocamento ou descolamento o paciente precisa

buscar a orientação de um cirurgião-dentista, seja um

atendimento de urgência ou plantão odontológico. "No

caso de fratura em que parte do dente é perdido,

recomenda-se resgatar o fragmento e levar

imediatamente ao consultório ou clínica. Em casos de

avulsão, onde o dente sai totalmente, é importante

colocá-lo imerso em leite ou soro fisiológico, sem tentar

limpá-lo, e buscar um pronto atendimento de urgência.

Alguns profissionais recomendam colocar o dente

embaixo da língua, entretanto, é preciso ter muito

cuidado, pois nesse caso o paciente pode engolir ou

aspirar".

O cirurgião-dentista reforça que nos casos em que o

dente sai completamente, o que na maioria das vezes

acontece nos acidentes com as crianças, é possível

reimplantá-lo desde que o atendimento seja rápido e o

dente não tenha sido manipulado em excesso. Portanto,

fica o alerta: se o dente cair ou quebrar um pedaço, a

indicação é colocar em um copo com leite ou soro e

correr para o consultório. O cirurgião-dentista está

plenamente capacitado para diagnosticar e resolver o

problema da melhor forma.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade

de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de

reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o

propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

500 caracteres restantes.
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O consumo de guloseimas como amendoim, torrão,

pipoca, milho, pé de moleque, pinhão, além de bolos,

canjicas e tantos outros pratos típicos das festas juninas

e julinas, aumenta nesta época do ano. Porém, é

importante ressaltar que a mastigação desses alimentos

exige atenção.

Além do açúcar, que é o principal vilão na formação da

cárie, presente em boa parte dos pratos típicos das

quermesses, existe um outro fator de risco. A rigidez de

alimentos como o milho e o pé de moleque podem

causar fraturas nos dentes. Por isso, vale a pena seguir

as recomendações dos cirurgiões-dentistas, que nesse

caso vão um pouco além de evitar o excesso de açúcar

e manter a higiene bucal em dia.

Cuidados a mais

As fraturas podem acontecer independentemente da

idade ou condição, como explica o cirurgião-dentista

Dr. Reinaldo Yoshino, "Não existem dentes fracos, no

entanto, algumas situações são mais propensas à

fratura, como dentes endodonticamente tratados

(popularmente chamado tratamento de canal)".

Segundo ele, no caso de coroas protéticas, facetas ou

das tão faladas lentes de contato odontológicas, os

cuidados precisam ser maiores para evitar

deslocamentos e fraturas que podem, inclusive,

comprometer a raiz dos dentes que possuem pinos.

"Implantes também sofrem muito com esses alimentos,

mesmo próteses tipo protocolo e overdentures",

enfatiza.

A orientação do cirurgião-dentista é para que a

mastigação seja feita com calma e, em alguns casos,

que se faça o uso de talheres. Os caroços de azeitonas

de pastéis, por exemplo, merecem maior cuidado

porque podem ser mordidos sem a pessoa perceber.

Outro conselho é utilizar sempre os dentes do fundo

para mastigar. Ele destaca que os alimentos

consistentes e pegajosos, como balas de leite ou doce

de leite, por exemplo, também podem causar

deslocamento e descolamento de restaurações, coroas

ou facetas.

Hábitos como o abuso de álcool também são citados

por Dr. Reinaldo como um fator de atenção, pois além

de fazer mal para a saúde a substância interfere no

sono, o que pode aumentar os danos causados pelo

bruxismo. Ele lembra, ainda, que o álcool altera os

sentidos e faz com que a pessoa perca um pouco do

discernimento e do cuidado, favorecendo situações

como acidentes, os quais podem ocasionar traumas

severos, inclusive de origem bucal.

O que fazer se o dente quebrar

De acordo com Dr. Reinaldo, nos casos em que há

deslocamento ou descolamento o paciente precisa

buscar a orientação de um cirurgião-dentista, seja um

atendimento de urgência ou plantão odontológico. "No

caso de fratura em que parte do dente é perdido,

recomenda-se resgatar o fragmento e levar

imediatamente ao consultório ou clínica. Em casos de

avulsão, onde o dente sai totalmente, é importante

colocá-lo imerso em leite ou soro fisiológico, sem tentar

limpá-lo, e buscar um pronto atendimento de urgência.
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Alguns profissionais recomendam colocar o dente

embaixo da língua, entretanto, é preciso ter muito

cuidado, pois nesse caso o paciente pode engolir ou

aspirar".

O cirurgião-dentista reforça que nos casos em que o

dente sai completamente, o que na maioria das vezes

acontece nos acidentes com as crianças, é possível

reimplantá-lo desde que o atendimento seja rápido e o

dente não tenha sido manipulado em excesso. Portanto,

fica o alerta: se o dente cair ou quebrar um pedaço, a

indicação é colocar em um copo com leite ou soro e

correr para o consultório. O cirurgião-dentista está

plenamente capacitado para diagnosticar e resolver o

problema da melhor forma.
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O consumo de guloseimas como amendoim, torrão,

pipoca, milho, pé de moleque, pinhão, além de bolos,

canjicas e tantos outros pratos típicos das festas juninas

e julinas, aumenta nesta época do ano. Porém, é

importante ressaltar que a mastigação desses alimentos

exige atenção. Além do açúcar, que é o principal vilão

na formação da cárie, presente em boa parte dos pratos

típicos das quermesses, existe um outro fator de risco.

A rigidez de alimentos como o milho e o pé de moleque

podem causar fraturas nos dentes. Por isso, vale a pena

seguir as recomendações dos cirurgiões-dentistas, que

nesse caso vão um pouco além de evitar o excesso de

açúcar e manter a higiene bucal em dia. Cuidados a

mais As fraturas podem acontecer independentemente

da idade ou condição, como explica o cirurgião-

dentista Dr. Reinaldo Yoshino, "Não existem dentes

fracos, no entanto, algumas situações são mais

propensas à fratura, como dentes endodonticamente

tratados (popularmente chamado tratamento de canal)".

Segundo ele, no caso de coroas protéticas, facetas ou

das tão faladas lentes de contato odontológicas, os

cuidados precisam ser maiores para evitar

deslocamentos e fraturas que podem, inclusive,

comprometer a raiz dos dentes que possuem pinos.

"Implantes também sofrem muito com esses alimentos,

mesmo próteses tipo protocolo e overdentures",

enfatiza. A orientação do cirurgião-dentista é para que

a mastigação seja feita com calma e, em alguns casos,

que se faça o uso de talheres. Os caroços de azeitonas

de pastéis, por exemplo, merecem maior cuidado

porque podem ser mordidos sem a pessoa perceber.

Outro conselho é utilizar sempre os dentes do fundo

para mastigar. Ele destaca que os alimentos

consistentes e pegajosos, como balas de leite ou doce

de leite, por exemplo, também podem causar

deslocamento e descolamento de restaurações, coroas

ou facetas. Hábitos como o abuso de álcool também

são citados por Dr. Reinaldo como um fator de atenção,

pois além de fazer mal para a saúde a substância

interfere no sono, o que pode aumentar os danos

causados pelo bruxismo. Ele lembra, ainda, que o álcool

altera os sentidos e faz com que a pessoa perca um

pouco do discernimento e do cuidado, favorecendo

situações como acidentes, os quais podem ocasionar

traumas severos, inclusive de origem bucal. O que fazer

se o dente quebrar De acordo com Dr. Reinaldo, nos

casos em que há deslocamento ou descolamento o

paciente precisa buscar a orientação de um cirurgião-

dentista, seja um atendimento de urgência ou plantão

odontológico. "No caso de fratura em que parte do dente

é perdido, recomenda-se resgatar o fragmento e levar

imediatamente ao consultório ou clínica. Em casos de

avulsão, onde o dente sai totalmente, é importante

colocá-lo imerso em leite ou soro fisiológico, sem tentar

limpá-lo, e buscar um pronto atendimento de urgência.

Alguns profissionais recomendam colocar o dente

embaixo da língua, entretanto, é preciso ter muito

cuidado, pois nesse caso o paciente pode engolir ou

aspirar". O cirurgião-dentista reforça que nos casos

em que o dente sai completamente, o que na maioria

das vezes acontece nos acidentes com as crianças, é

possível reimplantá-lo desde que o atendimento seja

rápido e o dente não tenha sido manipulado em

excesso. Portanto, fica o alerta: se o dente cair ou

quebrar um pedaço, a indicação é colocar em um copo

com leite ou soro e correr para o consultório. O

cirurgião-dentista está plenamente capacitado para
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diagnosticar e resolver o problema da melhor forma.
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O consumo de guloseimas como amendoim, torrão,

pipoca, milho, pé de moleque, pinhão, além de bolos,

canjicas e tantos outros pratos típicos das festas juninas

e julinas, aumenta nesta época do ano. Porém, é

importante ressaltar que a mastigação desses alimentos

exige atenção.

Além do açúcar, que é o principal vilão na formação da

cárie, presente em boa parte dos pratos típicos das

quermesses, existe um outro fator de risco. A rigidez de

alimentos como o milho e o pé de moleque podem

causar fraturas nos dentes. Por isso, vale a pena seguir

as recomendações dos cirurgiões-dentistas, que nesse

caso vão um pouco além de evitar o excesso de açúcar

e manter a higiene bucal em dia.

Cuidados a mais

As fraturas podem acontecer independentemente da

idade ou condição, como explica o cirurgião-dentista

Dr. Reinaldo Yoshino, "Não existem dentes fracos, no

entanto, algumas situações são mais propensas à

fratura, como dentes endodonticamente tratados

(popularmente chamado tratamento de canal)".

Segundo ele, no caso de coroas protéticas, facetas ou

das tão faladas lentes de contato odontológicas, os

cuidados precisam ser maiores para evitar

deslocamentos e fraturas que podem, inclusive,

comprometer a raiz dos dentes que possuem pinos.

"Implantes também sofrem muito com esses alimentos,

mesmo próteses tipo protocolo e overdentures",

enfatiza.

A orientação do cirurgião-dentista é para que a

mastigação seja feita com calma e, em alguns casos,

que se faça o uso de talheres. Os caroços de azeitonas

de pastéis, por exemplo, merecem maior cuidado

porque podem ser mordidos sem a pessoa perceber.

Outro conselho é utilizar sempre os dentes do fundo

para mastigar. Ele destaca que os alimentos

consistentes e pegajosos, como balas de leite ou doce

de leite, por exemplo, também podem causar

deslocamento e descolamento de restaurações, coroas

ou facetas.

Hábitos como o abuso de álcool também são citados

por Dr. Reinaldo como um fator de atenção, pois além

de fazer mal para a saúde a substância interfere no

sono, o que pode aumentar os danos causados pelo

bruxismo. Ele lembra, ainda, que o álcool altera os

sentidos e faz com que a pessoa perca um pouco do

discernimento e do cuidado, favorecendo situações

como acidentes, os quais podem ocasionar traumas

severos, inclusive de origem bucal.

O que fazer se o dente quebrar

De acordo com Dr. Reinaldo, nos casos em que há

deslocamento ou descolamento o paciente precisa

buscar a orientação de um cirurgião-dentista, seja um

atendimento de urgência ou plantão odontológico. "No

caso de fratura em que parte do dente é perdido,

recomenda-se resgatar o fragmento e levar

imediatamente ao consultório ou clínica. Em casos de

avulsão, onde o dente sai totalmente, é importante

colocá-lo imerso em leite ou soro fisiológico, sem tentar

limpá-lo, e buscar um pronto atendimento de urgência.
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Alguns profissionais recomendam colocar o dente

embaixo da língua, entretanto, é preciso ter muito

cuidado, pois nesse caso o paciente pode engolir ou

aspirar".

O cirurgião-dentista reforça que nos casos em que o

dente sai completamente, o que na maioria das vezes

acontece nos acidentes com as crianças, é possível

reimplantá-lo desde que o atendimento seja rápido e o

dente não tenha sido manipulado em excesso. Portanto,

fica o alerta: se o dente cair ou quebrar um pedaço, a

indicação é colocar em um copo com leite ou soro e

correr para o consultório. O cirurgião-dentista está

plenamente capacitado para diagnosticar e resolver o

problema da melhor forma.

Website: http://www.crosp.org.br/
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Pratos típicos das festas juninas exigem maior atenção

com os dentes

Por
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O consumo de guloseimas como amendoim, torrão,

pipoca, milho, pé de moleque, pinhão, além de bolos,

canjicas e tantos outros pratos típicos das festas juninas

e julinas, aumenta nesta época do ano. Porém, é

importante ressaltar que a mastigação desses alimentos

exige atenção.

Além do açúcar, que é o principal vilão na formação da

cárie, presente em boa parte dos pratos típicos das

quermesses, existe um outro fator de risco. A rigidez de

alimentos como o milho e o pé de moleque podem

causar fraturas nos dentes. Por isso, vale a pena seguir

as recomendações dos cirurgiões-dentistas, que nesse

caso vão um pouco além de evitar o excesso de açúcar

e manter a higiene bucal em dia.

Cuidados a mais

As fraturas podem acontecer independentemente da

idade ou condição, como explica o cirurgião-dentista

Dr. Reinaldo Yoshino, 'Não existem dentes fracos, no

entanto, algumas situações são mais propensas à

fratura, como dentes endodonticamente tratados

(popularmente chamado tratamento de canal)'. Segundo

ele, no caso de coroas protéticas, facetas ou das tão

faladas lentes de contato odontológicas, os cuidados

precisam ser maiores para evitar deslocamentos e

fraturas que podem, inclusive, comprometer a raiz dos

dentes que possuem pinos. 'Implantes também sofrem

muito com esses alimentos, mesmo próteses tipo

protocolo e overdentures', enfatiza.

A orientação do cirurgião-dentista é para que a

mastigação seja feita com calma e, em alguns casos,

que se faça o uso de talheres. Os caroços de azeitonas

de pastéis, por exemplo, merecem maior cuidado

porque podem ser mordidos sem a pessoa perceber.

Outro conselho é utilizar sempre os dentes do fundo

para mastigar. Ele destaca que os alimentos

consistentes e pegajosos, como balas de leite ou doce

de leite, por exemplo, também podem causar

deslocamento e descolamento de restaurações, coroas

ou facetas.

Hábitos como o abuso de álcool também são citados

por Dr. Reinaldo como um fator de atenção, pois além

de fazer mal para a saúde a substância interfere no

sono, o que pode aumentar os danos causados pelo

bruxismo. Ele lembra, ainda, que o álcool altera os

sentidos e faz com que a pessoa perca um pouco do

discernimento e do cuidado, favorecendo situações

como acidentes, os quais podem ocasionar traumas

severos, inclusive de origem bucal.

O que fazer se o dente quebrar

De acordo com Dr. Reinaldo, nos casos em que há

deslocamento ou descolamento o paciente precisa
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buscar a orientação de um cirurgião-dentista, seja um

atendimento de urgência ou plantão odontológico. 'No

caso de fratura em que parte do dente é perdido,

recomenda-se resgatar o fragmento e levar

imediatamente ao consultório ou clínica. Em casos de

avulsão, onde o dente sai totalmente, é importante

colocá-lo imerso em leite ou soro fisiológico, sem tentar

limpá-lo, e buscar um pronto atendimento de urgência.

Alguns profissionais recomendam colocar o dente

embaixo da língua, entretanto, é preciso ter muito

cuidado, pois nesse caso o paciente pode engolir ou

aspirar'.

O cirurgião-dentista reforça que nos casos em que o

dente sai completamente, o que na maioria das vezes

acontece nos acidentes com as crianças, é possível

reimplantá-lo desde que o atendimento seja rápido e o

dente não tenha sido manipulado em excesso. Portanto,

fica o alerta: se o dente cair ou quebrar um pedaço, a

indicação é colocar em um copo com leite ou soro e

correr para o consultório. O cirurgião-dentista está

plenamente capacitado para diagnosticar e resolver o

problema da melhor forma.
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O consumo de guloseimas como amendoim, torrão,

pipoca, milho, pé de moleque, pinhão, além de bolos,

canjicas e tantos outros pratos típicos das festas juninas

e julinas, aumenta nesta época do ano. Porém, é

importante ressaltar que a mastigação desses alimentos

exige atenção.

Além do açúcar, que é o principal vilão na formação da

cárie, presente em boa parte dos pratos típicos das

quermesses, existe um outro fator de risco. A rigidez de

alimentos como o milho e o pé de moleque podem

causar fraturas nos dentes. Por isso, vale a pena seguir

as recomendações dos cirurgiões-dentistas, que nesse

caso vão um pouco além de evitar o excesso de açúcar

e manter a higiene bucal em dia.

Cuidados a mais

As fraturas podem acontecer independentemente da

idade ou condição, como explica o cirurgião-dentista

Dr. Reinaldo Yoshino, 'Não existem dentes fracos, no

entanto, algumas situações são mais propensas à

fratura, como dentes endodonticamente tratados

(popularmente chamado tratamento de canal)'. Segundo

ele, no caso de coroas protéticas, facetas ou das tão

faladas lentes de contato odontológicas, os cuidados

precisam ser maiores para evitar deslocamentos e

fraturas que podem, inclusive, comprometer a raiz dos

dentes que possuem pinos. 'Implantes também sofrem

muito com esses alimentos, mesmo próteses tipo

protocolo e overdentures', enfatiza.

A orientação do cirurgião-dentista é para que a

mastigação seja feita com calma e, em alguns casos,

que se faça o uso de talheres. Os caroços de azeitonas

de pastéis, por exemplo, merecem maior cuidado

porque podem ser mordidos sem a pessoa perceber.

Outro conselho é utilizar sempre os dentes do fundo

para mastigar. Ele destaca que os alimentos

consistentes e pegajosos, como balas de leite ou doce

de leite, por exemplo, também podem causar

deslocamento e descolamento de restaurações, coroas

ou facetas.

Hábitos como o abuso de álcool também são citados

por Dr. Reinaldo como um fator de atenção, pois além

de fazer mal para a saúde a substância interfere no

sono, o que pode aumentar os danos causados pelo

bruxismo. Ele lembra, ainda, que o álcool altera os

sentidos e faz com que a pessoa perca um pouco do

discernimento e do cuidado, favorecendo situações

como acidentes, os quais podem ocasionar traumas

severos, inclusive de origem bucal.

O que fazer se o dente quebrar

De acordo com Dr. Reinaldo, nos casos em que há

deslocamento ou descolamento o paciente precisa

buscar a orientação de um cirurgião-dentista, seja um

atendimento de urgência ou plantão odontológico. 'No

caso de fratura em que parte do dente é perdido,

recomenda-se resgatar o fragmento e levar

imediatamente ao consultório ou clínica. Em casos de
167

https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/multclipp/arquivos/noticias/2022/06/23/67406436/67406436_site.jpg
http://m.knew.in/n/lijCpV_ppDyg0DjN_CwkcbqjLWvnL5u70


CROSP - Apex Comunicação
Revista RMC/São Paulo - Noticias

quinta-feira, 23 de junho de 2022
Assuntos de Interesse - Cirurgião dentista

avulsão, onde o dente sai totalmente, é importante

colocá-lo imerso em leite ou soro fisiológico, sem tentar

limpá-lo, e buscar um pronto atendimento de urgência.

Alguns profissionais recomendam colocar o dente

embaixo da língua, entretanto, é preciso ter muito

cuidado, pois nesse caso o paciente pode engolir ou

aspirar'.

O cirurgião-dentista reforça que nos casos em que o

dente sai completamente, o que na maioria das vezes

acontece nos acidentes com as crianças, é possível

reimplantá-lo desde que o atendimento seja rápido e o

dente não tenha sido manipulado em excesso. Portanto,

fica o alerta: se o dente cair ou quebrar um pedaço, a

indicação é colocar em um copo com leite ou soro e

correr para o consultório. O cirurgião-dentista está

plenamente capacitado para diagnosticar e resolver o

problema da melhor forma.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista
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O consumo de guloseimas como amendoim, torrão,

pipoca, milho, pé de moleque, pinhão, além de bolos,

canjicas e tantos outros pratos típicos das festas juninas

e julinas, aumenta nesta época do ano. Porém, é

importante ressaltar que a mastigação desses alimentos

exige atenção. Além do açúcar, que é o principal vilão

na formação da cárie, presente em boa parte dos pratos

típicos das quermesses, existe um outro fator de risco.

A rigidez de alimentos como o milho e o pé de moleque

podem causar fraturas nos dentes. Por isso, vale a pena

seguir as recomendações dos cirurgiões-dentistas, que

nesse caso vão um pouco além de evitar o excesso de

açúcar e manter a higiene bucal em dia. Cuidados a

mais As fraturas podem acontecer independentemente

da idade ou condição, como explica o cirurgião-

dentista Dr. Reinaldo Yoshino, "Não existem dentes

fracos, no entanto, algumas situações são mais

propensas à fratura, como dentes endodonticamente

tratados (popularmente chamado tratamento de canal)".

Segundo ele, no caso de coroas protéticas, facetas ou

das tão faladas lentes de contato odontológicas, os

cuidados precisam ser maiores para evitar

deslocamentos e fraturas que podem, inclusive,

comprometer a raiz dos dentes que possuem pinos.

"Implantes também sofrem muito com esses alimentos,

mesmo próteses tipo protocolo e overdentures",

enfatiza. A orientação do cirurgião-dentista é para que

a mastigação seja feita com calma e, em alguns casos,

que se faça o uso de talheres. Os caroços de azeitonas

de pastéis, por exemplo, merecem maior cuidado

porque podem ser mordidos sem a pessoa perceber.

Outro conselho é utilizar sempre os dentes do fundo

para mastigar. Ele destaca que os alimentos

consistentes e pegajosos, como balas de leite ou doce

de leite, por exemplo, também podem causar

deslocamento e descolamento de restaurações, coroas

ou facetas. Hábitos como o abuso de álcool também

são citados por Dr. Reinaldo como um fator de atenção,

pois além de fazer mal para a saúde a substância

interfere no sono, o que pode aumentar os danos

causados pelo bruxismo. Ele lembra, ainda, que o álcool

altera os sentidos e faz com que a pessoa perca um

pouco do discernimento e do cuidado, favorecendo

situações como acidentes, os quais podem ocasionar

traumas severos, inclusive de origem bucal. O que fazer

se o dente quebrar De acordo com Dr. Reinaldo, nos

casos em que há deslocamento ou descolamento o

paciente precisa buscar a orientação de um cirurgião-

dentista, seja um atendimento de urgência ou plantão

odontológico. "No caso de fratura em que parte do dente

é perdido, recomenda-se resgatar o fragmento e levar

imediatamente ao consultório ou clínica. Em casos de

avulsão, onde o dente sai totalmente, é importante

colocá-lo imerso em leite ou soro fisiológico, sem tentar

limpá-lo, e buscar um pronto atendimento de urgência.

Alguns profissionais recomendam colocar o dente

embaixo da língua, entretanto, é preciso ter muito

cuidado, pois nesse caso o paciente pode engolir ou

aspirar". O cirurgião-dentista reforça que nos casos

em que o dente sai completamente, o que na maioria

das vezes acontece nos acidentes com as crianças, é

possível reimplantá-lo desde que o atendimento seja

rápido e o dente não tenha sido manipulado em

excesso. Portanto, fica o alerta: se o dente cair ou

quebrar um pedaço, a indicação é colocar em um copo

com leite ou soro e correr para o consultório. O

cirurgião-dentista está plenamente capacitado para
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diagnosticar e resolver o problema da melhor forma.
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Pratos típicos das festas juninas exigem maior atenção

com os dentes

Alguns cuidados são necessários para evitar fraturas na

hora de saborear alguns alimentos

23/06/2022 às 15h35

Por: Redação Fonte: Agência Dino

Compartilhe:

Foto: Reprodução

O consumo de guloseimas como amendoim, torrão,

pipoca, milho, pé de moleque, pinhão, além de bolos,

canjicas e tantos outros pratos típicos das festas juninas

e julinas, aumenta nesta época do ano. Porém, é

importante ressaltar que a mastigação desses alimentos

exige atenção.

Além do açúcar, que é o principal vilão na formação da

cárie, presente em boa parte dos pratos típicos das

quermesses, existe um outro fator de risco. A rigidez de

alimentos como o milho e o pé de moleque podem

causar fraturas nos dentes. Por isso, vale a pena seguir

as recomendações dos cirurgiões-dentistas, que nesse

caso vão um pouco além de evitar o excesso de açúcar

e manter a higiene bucal em dia.

Cuidados a mais

As fraturas podem acontecer independentemente da

idade ou condição, como explica o cirurgião-dentista

Dr. Reinaldo Yoshino, "Não existem dentes fracos, no

entanto, algumas situações são mais propensas à

fratura, como dentes endodonticamente tratados

(popularmente chamado tratamento de canal)".

Segundo ele, no caso de coroas protéticas, facetas ou

das tão faladas lentes de contato odontológicas, os

cuidados precisam ser maiores para evitar

deslocamentos e fraturas que podem, inclusive,

comprometer a raiz dos dentes que possuem pinos.

"Implantes também sofrem muito com esses alimentos,

mesmo próteses tipo protocolo e overdentures",

enfatiza.

A orientação do cirurgião-dentista é para que a

mastigação seja feita com calma e, em alguns casos,

que se faça o uso de talheres. Os caroços de azeitonas

de pastéis, por exemplo, merecem maior cuidado

porque podem ser mordidos sem a pessoa perceber.

Outro conselho é utilizar sempre os dentes do fundo

para mastigar. Ele destaca que os alimentos

consistentes e pegajosos, como balas de leite ou doce

de leite, por exemplo, também podem causar

deslocamento e descolamento de restaurações, coroas

ou facetas.

Hábitos como o abuso de álcool também são citados

por Dr. Reinaldo como um fator de atenção, pois além

de fazer mal para a saúde a substância interfere no

sono, o que pode aumentar os danos causados pelo

bruxismo. Ele lembra, ainda, que o álcool altera os

sentidos e faz com que a pessoa perca um pouco do

discernimento e do cuidado, favorecendo situações

como acidentes, os quais podem ocasionar traumas
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severos, inclusive de origem bucal.

O que fazer se o dente quebrar

De acordo com Dr. Reinaldo, nos casos em que há

deslocamento ou descolamento o paciente precisa

buscar a orientação de um cirurgião-dentista, seja um

atendimento de urgência ou plantão odontológico. "No

caso de fratura em que parte do dente é perdido,

recomenda-se resgatar o fragmento e levar

imediatamente ao consultório ou clínica. Em casos de

avulsão, onde o dente sai totalmente, é importante

colocá-lo imerso em leite ou soro fisiológico, sem tentar

limpá-lo, e buscar um pronto atendimento de urgência.

Alguns profissionais recomendam colocar o dente

embaixo da língua, entretanto, é preciso ter muito

cuidado, pois nesse caso o paciente pode engolir ou

aspirar".

O cirurgião-dentista reforça que nos casos em que o

dente sai completamente, o que na maioria das vezes

acontece nos acidentes com as crianças, é possível

reimplantá-lo desde que o atendimento seja rápido e o

dente não tenha sido manipulado em excesso. Portanto,

fica o alerta: se o dente cair ou quebrar um pedaço, a

indicação é colocar em um copo com leite ou soro e

correr para o consultório. O cirurgião-dentista está

plenamente capacitado para diagnosticar e resolver o

problema da melhor forma.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade

de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de

reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o

propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

500 caracteres restantes.
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O consumo de guloseimas como amendoim, torrão,

pipoca, milho, pé de moleque, pinhão, além de bolos,

canjicas e tantos outros pratos típicos das festas juninas

e julinas, aumenta nesta época do ano. Porém, é

importante ressaltar que a mastigação desses alimentos

exige atenção. Além do açúcar, que é o principal vilão

na formação da cárie, presente em boa parte dos pratos

típicos das quermesses, existe um outro fator de risco.

A rigidez de alimentos como o milho e o pé de moleque

podem causar fraturas nos dentes. Por isso, vale a pena

seguir as recomendações dos cirurgiões-dentistas, que

nesse caso vão um pouco além de evitar o excesso de

açúcar e manter a higiene bucal em dia. Cuidados a

mais As fraturas podem acontecer independentemente

da idade ou condição, como explica o cirurgião-

dentista Dr. Reinaldo Yoshino, "Não existem dentes

fracos, no entanto, algumas situações são mais

propensas à fratura, como dentes endodonticamente

tratados (popularmente chamado tratamento de canal)".

Segundo ele, no caso de coroas protéticas, facetas ou

das tão faladas lentes de contato odontológicas, os

cuidados precisam ser maiores para evitar

deslocamentos e fraturas que podem, inclusive,

comprometer a raiz dos dentes que possuem pinos.

"Implantes também sofrem muito com esses alimentos,

mesmo próteses tipo protocolo e overdentures",

enfatiza. A orientação do cirurgião-dentista é para que

a mastigação seja feita com calma e, em alguns casos,

que se faça o uso de talheres. Os caroços de azeitonas

de pastéis, por exemplo, merecem maior cuidado

porque podem ser mordidos sem a pessoa perceber.

Outro conselho é utilizar sempre os dentes do fundo

para mastigar. Ele destaca que os alimentos

consistentes e pegajosos, como balas de leite ou doce

de leite, por exemplo, também podem causar

deslocamento e descolamento de restaurações, coroas

ou facetas. Hábitos como o abuso de álcool também

são citados por Dr. Reinaldo como um fator de atenção,

pois além de fazer mal para a saúde a substância

interfere no sono, o que pode aumentar os danos

causados pelo bruxismo. Ele lembra, ainda, que o álcool

altera os sentidos e faz com que a pessoa perca um

pouco do discernimento e do cuidado, favorecendo

situações como acidentes, os quais podem ocasionar

traumas severos, inclusive de origem bucal. O que fazer

se o dente quebrar De acordo com Dr. Reinaldo, nos

casos em que há deslocamento ou descolamento o

paciente precisa buscar a orientação de um cirurgião-

dentista, seja um atendimento de urgência ou plantão

odontológico. "No caso de fratura em que parte do dente

é perdido, recomenda-se resgatar o fragmento e levar

imediatamente ao consultório ou clínica. Em casos de

avulsão, onde o dente sai totalmente, é importante

colocá-lo imerso em leite ou soro fisiológico, sem tentar

limpá-lo, e buscar um pronto atendimento de urgência.

Alguns profissionais recomendam colocar o dente

embaixo da língua, entretanto, é preciso ter muito

cuidado, pois nesse caso o paciente pode engolir ou

aspirar". O cirurgião-dentista reforça que nos casos

em que o dente sai completamente, o que na maioria

das vezes acontece nos acidentes com as crianças, é

possível reimplantá-lo desde que o atendimento seja

rápido e o dente não tenha sido manipulado em

excesso. Portanto, fica o alerta: se o dente cair ou

quebrar um pedaço, a indicação é colocar em um copo

com leite ou soro e correr para o consultório. O

cirurgião-dentista está plenamente capacitado para
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diagnosticar e resolver o problema da melhor forma.
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O consumo de guloseimas como amendoim, torrão,

pipoca, milho, pé de moleque, pinhão, além de bolos,

canjicas e tantos outros pratos típicos das festas juninas

e julinas, aumenta nesta época do ano. Porém, é

importante ressaltar que a mastigação desses alimentos

exige atenção.

Além do açúcar, que é o principal vilão na formação da

cárie, presente em boa parte dos pratos típicos das

quermesses, existe um outro fator de risco. A rigidez de

alimentos como o milho e o pé de moleque podem

causar fraturas nos dentes. Por isso, vale a pena seguir

as recomendações dos cirurgiões-dentistas, que nesse

caso vão um pouco além de evitar o excesso de açúcar

e manter a higiene bucal em dia.

Cuidados a mais

As fraturas podem acontecer independentemente da

idade ou condição, como explica o cirurgião-dentista

Dr. Reinaldo Yoshino, 'Não existem dentes fracos, no

entanto, algumas situações são mais propensas à

fratura, como dentes endodonticamente tratados

(popularmente chamado tratamento de canal)'. Segundo

ele, no caso de coroas protéticas, facetas ou das tão

faladas lentes de contato odontológicas, os cuidados

precisam ser maiores para evitar deslocamentos e

fraturas que podem, inclusive, comprometer a raiz dos

dentes que possuem pinos. 'Implantes também sofrem

muito com esses alimentos, mesmo próteses tipo

protocolo e overdentures', enfatiza.

A orientação do cirurgião-dentista é para que a

mastigação seja feita com calma e, em alguns casos,

que se faça o uso de talheres. Os caroços de azeitonas

de pastéis, por exemplo, merecem maior cuidado

porque podem ser mordidos sem a pessoa perceber.

Outro conselho é utilizar sempre os dentes do fundo

para mastigar. Ele destaca que os alimentos

consistentes e pegajosos, como balas de leite ou doce

de leite, por exemplo, também podem causar

deslocamento e descolamento de restaurações, coroas

ou facetas.

Hábitos como o abuso de álcool também são citados

por Dr. Reinaldo como um fator de atenção, pois além

de fazer mal para a saúde a substância interfere no

sono, o que pode aumentar os danos causados pelo

bruxismo. Ele lembra, ainda, que o álcool altera os

sentidos e faz com que a pessoa perca um pouco do

discernimento e do cuidado, favorecendo situações

como acidentes, os quais podem ocasionar traumas

severos, inclusive de origem bucal.

O que fazer se o dente quebrar

De acordo com Dr. Reinaldo, nos casos em que há

deslocamento ou descolamento o paciente precisa

buscar a orientação de um cirurgião-dentista, seja um

atendimento de urgência ou plantão odontológico. 'No

caso de fratura em que parte do dente é perdido,

recomenda-se resgatar o fragmento e levar

imediatamente ao consultório ou clínica. Em casos de
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avulsão, onde o dente sai totalmente, é importante

colocá-lo imerso em leite ou soro fisiológico, sem tentar

limpá-lo, e buscar um pronto atendimento de urgência.

Alguns profissionais recomendam colocar o dente

embaixo da língua, entretanto, é preciso ter muito

cuidado, pois nesse caso o paciente pode engolir ou

aspirar'.

O cirurgião-dentista reforça que nos casos em que o

dente sai completamente, o que na maioria das vezes

acontece nos acidentes com as crianças, é possível

reimplantá-lo desde que o atendimento seja rápido e o

dente não tenha sido manipulado em excesso. Portanto,

fica o alerta: se o dente cair ou quebrar um pedaço, a

indicação é colocar em um copo com leite ou soro e

correr para o consultório. O cirurgião-dentista está

plenamente capacitado para diagnosticar e resolver o

problema da melhor forma.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista
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O consumo de guloseimas como amendoim, torrão,

pipoca, milho, pé de moleque, pinhão, além de bolos,

canjicas e tantos outros pratos típicos das festas juninas

e julinas, aumenta nesta época do ano. Porém, é

importante ressaltar que a mastigação desses alimentos

exige atenção.

Além do açúcar, que é o principal vilão na formação da

cárie, presente em boa parte dos pratos típicos das

quermesses, existe um outro fator de risco. A rigidez de

alimentos como o milho e o pé de moleque podem

causar fraturas nos dentes. Por isso, vale a pena seguir

as recomendações dos cirurgiões-dentistas, que nesse

caso vão um pouco além de evitar o excesso de açúcar

e manter a higiene bucal em dia.

Cuidados a mais

As fraturas podem acontecer independentemente da

idade ou condição, como explica o cirurgião-dentista

Dr. Reinaldo Yoshino, 'Não existem dentes fracos, no

entanto, algumas situações são mais propensas à

fratura, como dentes endodonticamente tratados

(popularmente chamado tratamento de canal)'. Segundo

ele, no caso de coroas protéticas, facetas ou das tão

faladas lentes de contato odontológicas, os cuidados

precisam ser maiores para evitar deslocamentos e

fraturas que podem, inclusive, comprometer a raiz dos

dentes que possuem pinos. 'Implantes também sofrem

muito com esses alimentos, mesmo próteses tipo

protocolo e overdentures', enfatiza.

A orientação do cirurgião-dentista é para que a

mastigação seja feita com calma e, em alguns casos,

que se faça o uso de talheres. Os caroços de azeitonas

de pastéis, por exemplo, merecem maior cuidado

porque podem ser mordidos sem a pessoa perceber.

Outro conselho é utilizar sempre os dentes do fundo

para mastigar. Ele destaca que os alimentos

consistentes e pegajosos, como balas de leite ou doce

de leite, por exemplo, também podem causar

deslocamento e descolamento de restaurações, coroas

ou facetas.

Hábitos como o abuso de álcool também são citados

por Dr. Reinaldo como um fator de atenção, pois além

de fazer mal para a saúde a substância interfere no

sono, o que pode aumentar os danos causados pelo

bruxismo. Ele lembra, ainda, que o álcool altera os

sentidos e faz com que a pessoa perca um pouco do

discernimento e do cuidado, favorecendo situações

como acidentes, os quais podem ocasionar traumas

severos, inclusive de origem bucal.

O que fazer se o dente quebrar
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De acordo com Dr. Reinaldo, nos casos em que há

deslocamento ou descolamento o paciente precisa

buscar a orientação de um cirurgião-dentista, seja um

atendimento de urgência ou plantão odontológico. 'No

caso de fratura em que parte do dente é perdido,

recomenda-se resgatar o fragmento e levar

imediatamente ao consultório ou clínica. Em casos de

avulsão, onde o dente sai totalmente, é importante

colocá-lo imerso em leite ou soro fisiológico, sem tentar

limpá-lo, e buscar um pronto atendimento de urgência.

Alguns profissionais recomendam colocar o dente

embaixo da língua, entretanto, é preciso ter muito

cuidado, pois nesse caso o paciente pode engolir ou

aspirar'.

O cirurgião-dentista reforça que nos casos em que o

dente sai completamente, o que na maioria das vezes

acontece nos acidentes com as crianças, é possível

reimplantá-lo desde que o atendimento seja rápido e o

dente não tenha sido manipulado em excesso. Portanto,

fica o alerta: se o dente cair ou quebrar um pedaço, a

indicação é colocar em um copo com leite ou soro e

correr para o consultório. O cirurgião-dentista está

plenamente capacitado para diagnosticar e resolver o

problema da melhor forma.

anuncio patrocinado

Anunciando...

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista
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O consumo de guloseimas como amendoim, torrão,

pipoca, milho, pé de moleque, pinhão, além de bolos,

canjicas e tantos outros pratos típicos das festas juninas

e julinas, aumenta nesta época do ano. Porém, é

importante ressaltar que a mastigação desses alimentos

exige atenção.

Além do açúcar, que é o principal vilão na formação da

cárie, presente em boa parte dos pratos típicos das

quermesses, existe um outro fator de risco. A rigidez de

alimentos como o milho e o pé de moleque podem

causar fraturas nos dentes. Por isso, vale a pena seguir

as recomendações dos cirurgiões-dentistas, que nesse

caso vão um pouco além de evitar o excesso de açúcar

e manter a higiene bucal em dia.

Cuidados a mais

As fraturas podem acontecer independentemente da

idade ou condição, como explica o cirurgião-dentista

Dr. Reinaldo Yoshino, "Não existem dentes fracos, no

entanto, algumas situações são mais propensas à

fratura, como dentes endodonticamente tratados

(popularmente chamado tratamento de canal)".

Segundo ele, no caso de coroas protéticas, facetas ou

das tão faladas lentes de contato odontológicas, os

cuidados precisam ser maiores para evitar

deslocamentos e fraturas que podem, inclusive,

comprometer a raiz dos dentes que possuem pinos.

"Implantes também sofrem muito com esses alimentos,

mesmo próteses tipo protocolo e overdentures",

enfatiza.

A orientação do cirurgião-dentista é para que a

mastigação seja feita com calma e, em alguns casos,

que se faça o uso de talheres. Os caroços de azeitonas

de pastéis, por exemplo, merecem maior cuidado

porque podem ser mordidos sem a pessoa perceber.

Outro conselho é utilizar sempre os dentes do fundo

para mastigar. Ele destaca que os alimentos

consistentes e pegajosos, como balas de leite ou doce

de leite, por exemplo, também podem causar

deslocamento e descolamento de restaurações, coroas

ou facetas.

Hábitos como o abuso de álcool também são citados

por Dr. Reinaldo como um fator de atenção, pois além

de fazer mal para a saúde a substância interfere no

sono, o que pode aumentar os danos causados pelo

bruxismo. Ele lembra, ainda, que o álcool altera os

sentidos e faz com que a pessoa perca um pouco do

discernimento e do cuidado, favorecendo situações

como acidentes, os quais podem ocasionar traumas

severos, inclusive de origem bucal.

O que fazer se o dente quebrar

De acordo com Dr. Reinaldo, nos casos em que há

deslocamento ou descolamento o paciente precisa

buscar a orientação de um cirurgião-dentista, seja um

atendimento de urgência ou plantão odontológico. "No

caso de fratura em que parte do dente é perdido,

recomenda-se resgatar o fragmento e levar

imediatamente ao consultório ou clínica. Em casos de

avulsão, onde o dente sai totalmente, é importante

colocá-lo imerso em leite ou soro fisiológico, sem tentar

limpá-lo, e buscar um pronto atendimento de urgência.
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Alguns profissionais recomendam colocar o dente

embaixo da língua, entretanto, é preciso ter muito

cuidado, pois nesse caso o paciente pode engolir ou

aspirar".

O cirurgião-dentista reforça que nos casos em que o

dente sai completamente, o que na maioria das vezes

acontece nos acidentes com as crianças, é possível

reimplantá-lo desde que o atendimento seja rápido e o

dente não tenha sido manipulado em excesso. Portanto,

fica o alerta: se o dente cair ou quebrar um pedaço, a

indicação é colocar em um copo com leite ou soro e

correr para o consultório. O cirurgião-dentista está

plenamente capacitado para diagnosticar e resolver o

problema da melhor forma.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista
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Notícias Corporativas

O consumo de guloseimas como amendoim, torrão,

pipoca, milho, pé de moleque, pinhão, além de bolos,

canjicas e tantos outros pratos típicos das festas juninas

e julinas, aumenta nesta época do ano. Porém, é

importante ressaltar que a mastigação desses alimentos

exige atenção.

Além do açúcar, que é o principal vilão na formação da

cárie, presente em boa parte dos pratos típicos das

quermesses, existe um outro fator de risco. A rigidez de

alimentos como o milho e o pé de moleque podem

causar fraturas nos dentes. Por isso, vale a pena seguir

as recomendações dos cirurgiões-dentistas, que nesse

caso vão um pouco além de evitar o excesso de açúcar

e manter a higiene bucal em dia.

Cuidados a mais

As fraturas podem acontecer independentemente da

idade ou condição, como explica o cirurgião-dentista

Dr. Reinaldo Yoshino, 'Não existem dentes fracos, no

entanto, algumas situações são mais propensas à

fratura, como dentes endodonticamente tratados

(popularmente chamado tratamento de canal)'. Segundo

ele, no caso de coroas protéticas, facetas ou das tão

faladas lentes de contato odontológicas, os cuidados

precisam ser maiores para evitar deslocamentos e

fraturas que podem, inclusive, comprometer a raiz dos

dentes que possuem pinos. 'Implantes também sofrem

muito com esses alimentos, mesmo próteses tipo

protocolo e overdentures', enfatiza.

A orientação do cirurgião-dentista é para que a

mastigação seja feita com calma e, em alguns casos,

que se faça o uso de talheres. Os caroços de azeitonas

de pastéis, por exemplo, merecem maior cuidado

porque podem ser mordidos sem a pessoa perceber.

Outro conselho é utilizar sempre os dentes do fundo

para mastigar. Ele destaca que os alimentos

consistentes e pegajosos, como balas de leite ou doce

de leite, por exemplo, também podem causar

deslocamento e descolamento de restaurações, coroas

ou facetas.

Hábitos como o abuso de álcool também são citados

por Dr. Reinaldo como um fator de atenção, pois além

de fazer mal para a saúde a substância interfere no

sono, o que pode aumentar os danos causados pelo

bruxismo. Ele lembra, ainda, que o álcool altera os

sentidos e faz com que a pessoa perca um pouco do

discernimento e do cuidado, favorecendo situações

como acidentes, os quais podem ocasionar traumas

severos, inclusive de origem bucal.

O que fazer se o dente quebrar

De acordo com Dr. Reinaldo, nos casos em que há

deslocamento ou descolamento o paciente precisa

buscar a orientação de um cirurgião-dentista, seja um

atendimento de urgência ou plantão odontológico. 'No

caso de fratura em que parte do dente é perdido,

recomenda-se resgatar o fragmento e levar

imediatamente ao consultório ou clínica. Em casos de

avulsão, onde o dente sai totalmente, é importante

colocá-lo imerso em leite ou soro fisiológico, sem tentar
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limpá-lo, e buscar um pronto atendimento de urgência.

Alguns profissionais recomendam colocar o dente

embaixo da língua, entretanto, é preciso ter muito

cuidado, pois nesse caso o paciente pode engolir ou

aspirar'.

O cirurgião-dentista reforça que nos casos em que o

dente sai completamente, o que na maioria das vezes

acontece nos acidentes com as crianças, é possível

reimplantá-lo desde que o atendimento seja rápido e o

dente não tenha sido manipulado em excesso. Portanto,

fica o alerta: se o dente cair ou quebrar um pedaço, a

indicação é colocar em um copo com leite ou soro e

correr para o consultório. O cirurgião-dentista está

plenamente capacitado para diagnosticar e resolver o

problema da melhor forma.

Navegação de Post

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista
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O consumo de guloseimas como amendoim, torrão,

pipoca, milho, pé de moleque, pinhão, além de bolos,

canjicas e tantos outros pratos típicos das festas juninas

e julinas, aumenta nesta época do ano. Porém, é

importante ressaltar que a mastigação desses alimentos

exige atenção.

Além do açúcar, que é o principal vilão na formação da

cárie, presente em boa parte dos pratos típicos das

quermesses, existe um outro fator de risco. A rigidez de

alimentos como o milho e o pé de moleque podem

causar fraturas nos dentes. Por isso, vale a pena seguir

as recomendações dos cirurgiões-dentistas, que nesse

caso vão um pouco além de evitar o excesso de açúcar

e manter a higiene bucal em dia.

Cuidados a mais

As fraturas podem acontecer independentemente da

idade ou condição, como explica o cirurgião-dentista

Dr. Reinaldo Yoshino, "Não existem dentes fracos, no

entanto, algumas situações são mais propensas à

fratura, como dentes endodonticamente tratados

(popularmente chamado tratamento de canal)".

Segundo ele, no caso de coroas protéticas, facetas ou

das tão faladas lentes de contato odontológicas, os

cuidados precisam ser maiores para evitar

deslocamentos e fraturas que podem, inclusive,

comprometer a raiz dos dentes que possuem pinos.

"Implantes também sofrem muito com esses alimentos,

mesmo próteses tipo protocolo e overdentures",

enfatiza.

A orientação do cirurgião-dentista é para que a

mastigação seja feita com calma e, em alguns casos,

que se faça o uso de talheres. Os caroços de azeitonas

de pastéis, por exemplo, merecem maior cuidado

porque podem ser mordidos sem a pessoa perceber.

Outro conselho é utilizar sempre os dentes do fundo

para mastigar. Ele destaca que os alimentos

consistentes e pegajosos, como balas de leite ou doce

de leite, por exemplo, também podem causar

deslocamento e descolamento de restaurações, coroas

ou facetas.

Hábitos como o abuso de álcool também são citados

por Dr. Reinaldo como um fator de atenção, pois além

de fazer mal para a saúde a substância interfere no

sono, o que pode aumentar os danos causados pelo

bruxismo. Ele lembra, ainda, que o álcool altera os

sentidos e faz com que a pessoa perca um pouco do

discernimento e do cuidado, favorecendo situações

como acidentes, os quais podem ocasionar traumas

severos, inclusive de origem bucal.

O que fazer se o dente quebrar

De acordo com Dr. Reinaldo, nos casos em que há

deslocamento ou descolamento o paciente precisa

buscar a orientação de um cirurgião-dentista, seja um

atendimento de urgência ou plantão odontológico. "No

caso de fratura em que parte do dente é perdido,

recomenda-se resgatar o fragmento e levar

imediatamente ao consultório ou clínica. Em casos de

avulsão, onde o dente sai totalmente, é importante
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colocá-lo imerso em leite ou soro fisiológico, sem tentar

limpá-lo, e buscar um pronto atendimento de urgência.

Alguns profissionais recomendam colocar o dente

embaixo da língua, entretanto, é preciso ter muito

cuidado, pois nesse caso o paciente pode engolir ou

aspirar".

O cirurgião-dentista reforça que nos casos em que o

dente sai completamente, o que na maioria das vezes

acontece nos acidentes com as crianças, é possível

reimplantá-lo desde que o atendimento seja rápido e o

dente não tenha sido manipulado em excesso. Portanto,

fica o alerta: se o dente cair ou quebrar um pedaço, a

indicação é colocar em um copo com leite ou soro e

correr para o consultório. O cirurgião-dentista está

plenamente capacitado para diagnosticar e resolver o

problema da melhor forma.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista
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O consumo de guloseimas como amendoim, torrão,

pipoca, milho, pé de moleque, pinhão, além de bolos,

canjicas e tantos outros pratos típicos das festas juninas

e julinas, aumenta nesta época do ano. Porém, é

importante ressaltar que a mastigação desses alimentos

exige atenção.

Além do açúcar, que é o principal vilão na formação da

cárie, presente em boa parte dos pratos típicos das

quermesses, existe um outro fator de risco. A rigidez de

alimentos como o milho e o pé de moleque podem

causar fraturas nos dentes. Por isso, vale a pena seguir

as recomendações dos cirurgiões-dentistas, que nesse

caso vão um pouco além de evitar o excesso de açúcar

e manter a higiene bucal em dia.

Cuidados a mais

As fraturas podem acontecer independentemente da

idade ou condição, como explica o cirurgião-dentista

Dr. Reinaldo Yoshino, "Não existem dentes fracos, no

entanto, algumas situações são mais propensas à

fratura, como dentes endodonticamente tratados

(popularmente chamado tratamento de canal)".

Segundo ele, no caso de coroas protéticas, facetas ou

das tão faladas lentes de contato odontológicas, os

cuidados precisam ser maiores para evitar

deslocamentos e fraturas que podem, inclusive,

comprometer a raiz dos dentes que possuem pinos.

"Implantes também sofrem muito com esses alimentos,

mesmo próteses tipo protocolo e overdentures",

enfatiza.

A orientação do cirurgião-dentista é para que a

mastigação seja feita com calma e, em alguns casos,

que se faça o uso de talheres. Os caroços de azeitonas

de pastéis, por exemplo, merecem maior cuidado

porque podem ser mordidos sem a pessoa perceber.

Outro conselho é utilizar sempre os dentes do fundo

para mastigar. Ele destaca que os alimentos

consistentes e pegajosos, como balas de leite ou doce

de leite, por exemplo, também podem causar

deslocamento e descolamento de restaurações, coroas

ou facetas.

Hábitos como o abuso de álcool também são citados

por Dr. Reinaldo como um fator de atenção, pois além

de fazer mal para a saúde a substância interfere no

sono, o que pode aumentar os danos causados pelo

bruxismo. Ele lembra, ainda, que o álcool altera os

sentidos e faz com que a pessoa perca um pouco do

discernimento e do cuidado, favorecendo situações

como acidentes, os quais podem ocasionar traumas

severos, inclusive de origem bucal.

O que fazer se o dente quebrar

De acordo com Dr. Reinaldo, nos casos em que há

deslocamento ou descolamento o paciente precisa

buscar a orientação de um cirurgião-dentista, seja um

atendimento de urgência ou plantão odontológico. "No

caso de fratura em que parte do dente é perdido,

recomenda-se resgatar o fragmento e levar

imediatamente ao consultório ou clínica. Em casos de

avulsão, onde o dente sai totalmente, é importante

colocá-lo imerso em leite ou soro fisiológico, sem tentar

limpá-lo, e buscar um pronto atendimento de urgência.
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Alguns profissionais recomendam colocar o dente

embaixo da língua, entretanto, é preciso ter muito

cuidado, pois nesse caso o paciente pode engolir ou

aspirar".

O cirurgião-dentista reforça que nos casos em que o

dente sai completamente, o que na maioria das vezes

acontece nos acidentes com as crianças, é possível

reimplantá-lo desde que o atendimento seja rápido e o

dente não tenha sido manipulado em excesso. Portanto,

fica o alerta: se o dente cair ou quebrar um pedaço, a

indicação é colocar em um copo com leite ou soro e

correr para o consultório. O cirurgião-dentista está

plenamente capacitado para diagnosticar e resolver o

problema da melhor forma.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista
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Pratos típicos das festas juninas exigem maior atenção

com os dentes

Alguns cuidados são necessários para evitar fraturas na

hora de saborear alguns alimentos

23/06/2022 às 15h35

Por: TVBC Fonte: Agência Dino

Compartilhe:

Foto: Reprodução

O consumo de guloseimas como amendoim, torrão,

pipoca, milho, pé de moleque, pinhão, além de bolos,

canjicas e tantos outros pratos típicos das festas juninas

e julinas, aumenta nesta época do ano. Porém, é

importante ressaltar que a mastigação desses alimentos

exige atenção.

Além do açúcar, que é o principal vilão na formação da

cárie, presente em boa parte dos pratos típicos das

quermesses, existe um outro fator de risco. A rigidez de

alimentos como o milho e o pé de moleque podem

causar fraturas nos dentes. Por isso, vale a pena seguir

as recomendações dos cirurgiões-dentistas, que nesse

caso vão um pouco além de evitar o excesso de açúcar

e manter a higiene bucal em dia.

Cuidados a mais

As fraturas podem acontecer independentemente da

idade ou condição, como explica o cirurgião-dentista

Dr. Reinaldo Yoshino, "Não existem dentes fracos, no

entanto, algumas situações são mais propensas à

fratura, como dentes endodonticamente tratados

(popularmente chamado tratamento de canal)".

Segundo ele, no caso de coroas protéticas, facetas ou

das tão faladas lentes de contato odontológicas, os

cuidados precisam ser maiores para evitar

deslocamentos e fraturas que podem, inclusive,

comprometer a raiz dos dentes que possuem pinos.

"Implantes também sofrem muito com esses alimentos,

mesmo próteses tipo protocolo e overdentures",

enfatiza.

A orientação do cirurgião-dentista é para que a

mastigação seja feita com calma e, em alguns casos,

que se faça o uso de talheres. Os caroços de azeitonas

de pastéis, por exemplo, merecem maior cuidado

porque podem ser mordidos sem a pessoa perceber.

Outro conselho é utilizar sempre os dentes do fundo

para mastigar. Ele destaca que os alimentos

consistentes e pegajosos, como balas de leite ou doce

de leite, por exemplo, também podem causar

deslocamento e descolamento de restaurações, coroas

ou facetas.

Hábitos como o abuso de álcool também são citados

por Dr. Reinaldo como um fator de atenção, pois além

de fazer mal para a saúde a substância interfere no

sono, o que pode aumentar os danos causados pelo

bruxismo. Ele lembra, ainda, que o álcool altera os

sentidos e faz com que a pessoa perca um pouco do

discernimento e do cuidado, favorecendo situações

como acidentes, os quais podem ocasionar traumas
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severos, inclusive de origem bucal.

O que fazer se o dente quebrar

De acordo com Dr. Reinaldo, nos casos em que há

deslocamento ou descolamento o paciente precisa

buscar a orientação de um cirurgião-dentista, seja um

atendimento de urgência ou plantão odontológico. "No

caso de fratura em que parte do dente é perdido,

recomenda-se resgatar o fragmento e levar

imediatamente ao consultório ou clínica. Em casos de

avulsão, onde o dente sai totalmente, é importante

colocá-lo imerso em leite ou soro fisiológico, sem tentar

limpá-lo, e buscar um pronto atendimento de urgência.

Alguns profissionais recomendam colocar o dente

embaixo da língua, entretanto, é preciso ter muito

cuidado, pois nesse caso o paciente pode engolir ou

aspirar".

O cirurgião-dentista reforça que nos casos em que o

dente sai completamente, o que na maioria das vezes

acontece nos acidentes com as crianças, é possível

reimplantá-lo desde que o atendimento seja rápido e o

dente não tenha sido manipulado em excesso. Portanto,

fica o alerta: se o dente cair ou quebrar um pedaço, a

indicação é colocar em um copo com leite ou soro e

correr para o consultório. O cirurgião-dentista está

plenamente capacitado para diagnosticar e resolver o

problema da melhor forma.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade

de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de

reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o

propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

500 caracteres restantes.
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Pratos típicos das festas juninas exigem maior atenção

com os dentes

Alguns cuidados são necessários para evitar fraturas na

hora de saborear alguns alimentos

23/06/2022 14h35

Por: thiago Fonte: Agência Dino

Foto: Reprodução

O consumo de guloseimas como amendoim, torrão,

pipoca, milho, pé de moleque, pinhão, além de bolos,

canjicas e tantos outros pratos típicos das festas juninas

e julinas, aumenta nesta época do ano. Porém, é

importante ressaltar que a mastigação desses alimentos

exige atenção.

Além do açúcar, que é o principal vilão na formação da

cárie, presente em boa parte dos pratos típicos das

quermesses, existe um outro fator de risco. A rigidez de

alimentos como o milho e o pé de moleque podem

causar fraturas nos dentes. Por isso, vale a pena seguir

as recomendações dos cirurgiões-dentistas, que nesse

caso vão um pouco além de evitar o excesso de açúcar

e manter a higiene bucal em dia.

Cuidados a mais

As fraturas podem acontecer independentemente da

idade ou condição, como explica o cirurgião-dentista

Dr. Reinaldo Yoshino, "Não existem dentes fracos, no

entanto, algumas situações são mais propensas à

fratura, como dentes endodonticamente tratados

(popularmente chamado tratamento de canal)".

Segundo ele, no caso de coroas protéticas, facetas ou

das tão faladas lentes de contato odontológicas, os

cuidados precisam ser maiores para evitar

deslocamentos e fraturas que podem, inclusive,

comprometer a raiz dos dentes que possuem pinos.

"Implantes também sofrem muito com esses alimentos,

mesmo próteses tipo protocolo e overdentures",

enfatiza.

A orientação do cirurgião-dentista é para que a

mastigação seja feita com calma e, em alguns casos,

que se faça o uso de talheres. Os caroços de azeitonas

de pastéis, por exemplo, merecem maior cuidado

porque podem ser mordidos sem a pessoa perceber.

Outro conselho é utilizar sempre os dentes do fundo

para mastigar. Ele destaca que os alimentos

consistentes e pegajosos, como balas de leite ou doce

de leite, por exemplo, também podem causar

deslocamento e descolamento de restaurações, coroas

ou facetas.

Hábitos como o abuso de álcool também são citados

por Dr. Reinaldo como um fator de atenção, pois além

de fazer mal para a saúde a substância interfere no

sono, o que pode aumentar os danos causados pelo

bruxismo. Ele lembra, ainda, que o álcool altera os

sentidos e faz com que a pessoa perca um pouco do

discernimento e do cuidado, favorecendo situações

como acidentes, os quais podem ocasionar traumas

severos, inclusive de origem bucal.
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O que fazer se o dente quebrar

De acordo com Dr. Reinaldo, nos casos em que há

deslocamento ou descolamento o paciente precisa

buscar a orientação de um cirurgião-dentista, seja um

atendimento de urgência ou plantão odontológico. "No

caso de fratura em que parte do dente é perdido,

recomenda-se resgatar o fragmento e levar

imediatamente ao consultório ou clínica. Em casos de

avulsão, onde o dente sai totalmente, é importante

colocá-lo imerso em leite ou soro fisiológico, sem tentar

limpá-lo, e buscar um pronto atendimento de urgência.

Alguns profissionais recomendam colocar o dente

embaixo da língua, entretanto, é preciso ter muito

cuidado, pois nesse caso o paciente pode engolir ou

aspirar".

O cirurgião-dentista reforça que nos casos em que o

dente sai completamente, o que na maioria das vezes

acontece nos acidentes com as crianças, é possível

reimplantá-lo desde que o atendimento seja rápido e o

dente não tenha sido manipulado em excesso. Portanto,

fica o alerta: se o dente cair ou quebrar um pedaço, a

indicação é colocar em um copo com leite ou soro e

correr para o consultório. O cirurgião-dentista está

plenamente capacitado para diagnosticar e resolver o

problema da melhor forma.

Nenhum comentário

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista

190



Pratos típicos das festas juninas exigem maior atenção com os dentes
 

CROSP - Apex Comunicação
Vida Moderna/São Paulo - Noticias

quinta-feira, 23 de junho de 2022
Assuntos de Interesse - Cirurgião dentista

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: DINO

Home Notícias Corporativas Pratos típicos das festas

juninas exigem maior atenção com os dentes

By

DINO

-

Facebook

WhatsApp

Telegram

Linkedin

Email

Twitter

O consumo de guloseimas como amendoim, torrão,

pipoca, milho, pé de moleque, pinhão, além de bolos,

canjicas e tantos outros pratos típicos das festas juninas

e julinas, aumenta nesta época do ano. Porém, é

importante ressaltar que a mastigação desses alimentos

exige atenção.

Além do açúcar, que é o principal vilão na formação da

cárie, presente em boa parte dos pratos típicos das

quermesses, existe um outro fator de risco. A rigidez de

alimentos como o milho e o pé de moleque podem

causar fraturas nos dentes. Por isso, vale a pena seguir

as recomendações dos cirurgiões-dentistas, que nesse

caso vão um pouco além de evitar o excesso de açúcar

e manter a higiene bucal em dia.

Cuidados a mais

As fraturas podem acontecer independentemente da

idade ou condição, como explica o cirurgião-dentista

Dr. Reinaldo Yoshino, 'Não existem dentes fracos, no

entanto, algumas situações são mais propensas à

fratura, como dentes endodonticamente tratados

(popularmente chamado tratamento de canal)'. Segundo

ele, no caso de coroas protéticas, facetas ou das tão

faladas lentes de contato odontológicas, os cuidados

precisam ser maiores para evitar deslocamentos e

fraturas que podem, inclusive, comprometer a raiz dos

dentes que possuem pinos. 'Implantes também sofrem

muito com esses alimentos, mesmo próteses tipo

protocolo e overdentures', enfatiza.

A orientação do cirurgião-dentista é para que a

mastigação seja feita com calma e, em alguns casos,

que se faça o uso de talheres. Os caroços de azeitonas

de pastéis, por exemplo, merecem maior cuidado

porque podem ser mordidos sem a pessoa perceber.

Outro conselho é utilizar sempre os dentes do fundo

para mastigar. Ele destaca que os alimentos

consistentes e pegajosos, como balas de leite ou doce

de leite, por exemplo, também podem causar

deslocamento e descolamento de restaurações, coroas

ou facetas.
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Hábitos como o abuso de álcool também são citados

por Dr. Reinaldo como um fator de atenção, pois além

de fazer mal para a saúde a substância interfere no

sono, o que pode aumentar os danos causados pelo

bruxismo. Ele lembra, ainda, que o álcool altera os

sentidos e faz com que a pessoa perca um pouco do

discernimento e do cuidado, favorecendo situações

como acidentes, os quais podem ocasionar traumas

severos, inclusive de origem bucal.

O que fazer se o dente quebrar

De acordo com Dr. Reinaldo, nos casos em que há

deslocamento ou descolamento o paciente precisa

buscar a orientação de um cirurgião-dentista, seja um

atendimento de urgência ou plantão odontológico. 'No

caso de fratura em que parte do dente é perdido,

recomenda-se resgatar o fragmento e levar

imediatamente ao consultório ou clínica. Em casos de

avulsão, onde o dente sai totalmente, é importante

colocá-lo imerso em leite ou soro fisiológico, sem tentar

limpá-lo, e buscar um pronto atendimento de urgência.

Alguns profissionais recomendam colocar o dente

embaixo da língua, entretanto, é preciso ter muito

cuidado, pois nesse caso o paciente pode engolir ou

aspirar'.

O cirurgião-dentista reforça que nos casos em que o

dente sai completamente, o que na maioria das vezes

acontece nos acidentes com as crianças, é possível

reimplantá-lo desde que o atendimento seja rápido e o

dente não tenha sido manipulado em excesso. Portanto,

fica o alerta: se o dente cair ou quebrar um pedaço, a

indicação é colocar em um copo com leite ou soro e

correr para o consultório. O cirurgião-dentista está

plenamente capacitado para diagnosticar e resolver o

problema da melhor forma.

Relacionado

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista
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O consumo de guloseimas como amendoim, torrão,

pipoca, milho, pé de moleque, pinhão, além de bolos,

canjicas e tantos outros pratos típicos das festas juninas

e julinas, aumenta nesta época do ano. Porém, é

importante ressaltar que a mastigação desses alimentos

exige atenção.

Além do açúcar, que é o principal vilão na formação da

cárie, presente em boa parte dos pratos típicos das

quermesses, existe um outro fator de risco. A rigidez de

alimentos como o milho e o pé de moleque podem

causar fraturas nos dentes. Por isso, vale a pena seguir

as recomendações dos cirurgiões-dentistas, que nesse

caso vão um pouco além de evitar o excesso de açúcar

e manter a higiene bucal em dia.

Cuidados a mais

As fraturas podem acontecer independentemente da

idade ou condição, como explica o cirurgião-dentista

Dr. Reinaldo Yoshino, "Não existem dentes fracos, no

entanto, algumas situações são mais propensas à

fratura, como dentes endodonticamente tratados

(popularmente chamado tratamento de canal)".

Segundo ele, no caso de coroas protéticas, facetas ou

das tão faladas lentes de contato odontológicas, os

cuidados precisam ser maiores para evitar

deslocamentos e fraturas que podem, inclusive,

comprometer a raiz dos dentes que possuem pinos.

"Implantes também sofrem muito com esses alimentos,

mesmo próteses tipo protocolo e overdentures",

enfatiza.

A orientação do cirurgião-dentista é para que a

mastigação seja feita com calma e, em alguns casos,

que se faça o uso de talheres. Os caroços de azeitonas

de pastéis, por exemplo, merecem maior cuidado

porque podem ser mordidos sem a pessoa perceber.

Outro conselho é utilizar sempre os dentes do fundo

para mastigar. Ele destaca que os alimentos

consistentes e pegajosos, como balas de leite ou doce

de leite, por exemplo, também podem causar

deslocamento e descolamento de restaurações, coroas

ou facetas.

Hábitos como o abuso de álcool também são citados

por Dr. Reinaldo como um fator de atenção, pois além

de fazer mal para a saúde a substância interfere no

sono, o que pode aumentar os danos causados pelo

bruxismo. Ele lembra, ainda, que o álcool altera os

sentidos e faz com que a pessoa perca um pouco do

discernimento e do cuidado, favorecendo situações

como acidentes, os quais podem ocasionar traumas

severos, inclusive de origem bucal.

O que fazer se o dente quebrar

De acordo com Dr. Reinaldo, nos casos em que há

deslocamento ou descolamento o paciente precisa

buscar a orientação de um cirurgião-dentista, seja um

atendimento de urgência ou plantão odontológico. "No

caso de fratura em que parte do dente é perdido,

recomenda-se resgatar o fragmento e levar

imediatamente ao consultório ou clínica. Em casos de

avulsão, onde o dente sai totalmente, é importante

colocá-lo imerso em leite ou soro fisiológico, sem tentar

limpá-lo, e buscar um pronto atendimento de urgência.
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Alguns profissionais recomendam colocar o dente

embaixo da língua, entretanto, é preciso ter muito

cuidado, pois nesse caso o paciente pode engolir ou

aspirar".

O cirurgião-dentista reforça que nos casos em que o

dente sai completamente, o que na maioria das vezes

acontece nos acidentes com as crianças, é possível

reimplantá-lo desde que o atendimento seja rápido e o

dente não tenha sido manipulado em excesso. Portanto,

fica o alerta: se o dente cair ou quebrar um pedaço, a

indicação é colocar em um copo com leite ou soro e

correr para o consultório. O cirurgião-dentista está

plenamente capacitado para diagnosticar e resolver o

problema da melhor forma.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista
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Entretenimento Entretenimento

Começa a 3ª fase da Pesquisa Nacional de Saúde

Bucal

Cirurgiões-Dentistas e Auxiliares/Técnicos de saúde

visitarão os moradores elegíveis para o questionário

completo; dentista comenta cenário naciona...

22/06/2022 17h40

Por: Redação Xingu230 Fonte: Agência Dino

Foto: Reprodução

A terceira fase da Pesquisa Nacional de Saúde Bucal do

Ministério da Saúde - denominada SB Brasil 2020

(vigência 2021-2022) - ocorre entre junho e agosto

deste ano. Lançado em fevereiro, o levantamento

epidemiológico é resultado de uma parceria com a

UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), de

forma integrada com o CFO (Conselho Federal de

Odontologia) e Conselhos Regionais da Classe. Além

disso, o estudo conta com o apoio de pesquisadores de

universidades e profissionais do SUS (Sistema Único de

Saúde).

As primeiras visitas aos cidadãos aconteceram em

março, no estágio denominado arrolamento, em que

agentes comunitários de saúde visitam setores

sorteados em busca do público-alvo da sondagem.

Nos próximos dois meses, Cirurgiões-Dentistas e

Auxiliares/Técnicos de saúde bucal devem empreender

a 3ª fase da análise. Para tanto, os profissionais

visitarão os moradores elegíveis para fazer um

questionário completo. Entre as principais perguntas,

serão investigados elementos como condição

socioeconômica, acesso e utilização de serviços

odontológicos, dor dentária e orofacial, autopercepção e

impacto da saúde bucal na vida diária, conforme

publicação do CFO.

A entidade reporta que o principal objetivo da Pesquisa

Nacional de Saúde Bucal SB Brasil 2020 é dar

continuidade à série histórico-epidemiológica. Por esse

motivo, a investigação deve conter os moldes

semelhantes àqueles utilizados em 2003 e 2010.

Na visão do Dr. Flavio Baraldi, convidado da Odonto

Top - blog de assuntos voltados à odontologia e

Indicação de clínicas odontológicas -, o levantamento

epistemológico iniciado em fevereiro, que irá avaliar a

questão da saúde bucal dos brasileiros, é de grande

relevância, tendo em vista as diferentes faixas etárias

que serão entrevistadas, bem como pelas populações

de grupos e classes sociais distintas.

Para ele, o estudo possibilitará uma maior noção das

diferentes realidades quanto ao acesso à saúde bucal,

autoconhecimento sobre saúde bucal e impactação da

saúde. 'Embora com mais acesso, tanto ao tratamento

odontológico em si, como à informação - em

comparação há alguns anos - a realidade é que, ainda

hoje, nem toda a população tem a atenção em saúde

que deveria', analisa.
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Baraldi destaca que o conhecimento empírico ainda é

predominante em certas populações do país, com

crenças limitantes em relação à real importância da

manutenção da saúde bucal. Assim, mais informações e

acesso ao profissional da odontologia são cada vez

mais necessários aos muitos que ainda não os têm.

'Nos últimos anos, com programas do governo federal

(como o Brasil Sorridente), foi visto que muitos

indivíduos que não tinham acesso a tratamento

passaram a ter. Ainda, profissionais da odontologia

fazendo parte da equipe de estratégia do Programa

Saúde da Família, pacientes que antes recebiam

apenas atenção médica e de enfermagem, passaram a

ter a saúde bucal levada em consideração em seus

tratamentos', observa.

O dentista convidado da Odonto Top também destaca

que a pandemia de Covid-19 representou um forte

impacto na saúde bucal dos brasileiros. 'Elementos

como procedimentos eletivos cancelados e pacientes e

profissionais tendo medo de se expor geraram o

prolongamento das afecções orais sem tratamento

adequado, agravando a condição da saúde bucal de

muitos indivíduos. O que fez com que o acesso e a

qualidade da saúde entrassem em declínio, comparado

aos anos que antecederam a crise sanitária', articula.

De fato, uma pesquisa realizada pela UFPel

(Universidade Federal de Pelotas) revelou que o

número de consultas odontológicas caiu de forma

significativa ao longo da pandemia. A redução foi de

80% e 30% na rede pública e privada, respectivamente.

De forma síncrona, a 'Pesquisa Nacional de Saúde'

mais recente, realizada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística) em 2019 e divulgada em 2020,

demonstrou que apenas 49,4% dos brasileiros

procuraram um profissional de odontologia em um

intervalo de 12 meses.

Para mais informações, basta acessar:

https://odonto.top/

Nenhum comentário

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -
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Pratos típicos das festas juninas exigem maior atenção

com os dentes

Alguns cuidados são necessários para evitar fraturas na

hora de saborear alguns alimentos

23/06/2022 15h35

Por: Redação Xingu230 Fonte: Agência Dino

Foto: Reprodução

O consumo de guloseimas como amendoim, torrão,

pipoca, milho, pé de moleque, pinhão, além de bolos,

canjicas e tantos outros pratos típicos das festas juninas

e julinas, aumenta nesta época do ano. Porém, é

importante ressaltar que a mastigação desses alimentos

exige atenção.

Além do açúcar, que é o principal vilão na formação da

cárie, presente em boa parte dos pratos típicos das

quermesses, existe um outro fator de risco. A rigidez de

alimentos como o milho e o pé de moleque podem

causar fraturas nos dentes. Por isso, vale a pena seguir

as recomendações dos cirurgiões-dentistas, que nesse

caso vão um pouco além de evitar o excesso de açúcar

e manter a higiene bucal em dia.

Cuidados a mais

As fraturas podem acontecer independentemente da

idade ou condição, como explica o cirurgião-dentista

Dr. Reinaldo Yoshino, "Não existem dentes fracos, no

entanto, algumas situações são mais propensas à

fratura, como dentes endodonticamente tratados

(popularmente chamado tratamento de canal)".

Segundo ele, no caso de coroas protéticas, facetas ou

das tão faladas lentes de contato odontológicas, os

cuidados precisam ser maiores para evitar

deslocamentos e fraturas que podem, inclusive,

comprometer a raiz dos dentes que possuem pinos.

"Implantes também sofrem muito com esses alimentos,

mesmo próteses tipo protocolo e overdentures",

enfatiza.

A orientação do cirurgião-dentista é para que a

mastigação seja feita com calma e, em alguns casos,

que se faça o uso de talheres. Os caroços de azeitonas

de pastéis, por exemplo, merecem maior cuidado

porque podem ser mordidos sem a pessoa perceber.

Outro conselho é utilizar sempre os dentes do fundo

para mastigar. Ele destaca que os alimentos

consistentes e pegajosos, como balas de leite ou doce

de leite, por exemplo, também podem causar

deslocamento e descolamento de restaurações, coroas

ou facetas.

Hábitos como o abuso de álcool também são citados

por Dr. Reinaldo como um fator de atenção, pois além

de fazer mal para a saúde a substância interfere no

sono, o que pode aumentar os danos causados pelo

bruxismo. Ele lembra, ainda, que o álcool altera os

sentidos e faz com que a pessoa perca um pouco do

discernimento e do cuidado, favorecendo situações

como acidentes, os quais podem ocasionar traumas

severos, inclusive de origem bucal.
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O que fazer se o dente quebrar

De acordo com Dr. Reinaldo, nos casos em que há

deslocamento ou descolamento o paciente precisa

buscar a orientação de um cirurgião-dentista, seja um

atendimento de urgência ou plantão odontológico. "No

caso de fratura em que parte do dente é perdido,

recomenda-se resgatar o fragmento e levar

imediatamente ao consultório ou clínica. Em casos de

avulsão, onde o dente sai totalmente, é importante

colocá-lo imerso em leite ou soro fisiológico, sem tentar

limpá-lo, e buscar um pronto atendimento de urgência.

Alguns profissionais recomendam colocar o dente

embaixo da língua, entretanto, é preciso ter muito

cuidado, pois nesse caso o paciente pode engolir ou

aspirar".

O cirurgião-dentista reforça que nos casos em que o

dente sai completamente, o que na maioria das vezes

acontece nos acidentes com as crianças, é possível

reimplantá-lo desde que o atendimento seja rápido e o

dente não tenha sido manipulado em excesso. Portanto,

fica o alerta: se o dente cair ou quebrar um pedaço, a

indicação é colocar em um copo com leite ou soro e

correr para o consultório. O cirurgião-dentista está

plenamente capacitado para diagnosticar e resolver o

problema da melhor forma.
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Além do açúcar, que é o principal vilão na formação da

cárie, presente em boa parte dos pratos típicos das

quermesses, existe um outro fator de risco. A rigidez de

alimentos como o milho e o pé de moleque podem

causar fraturas nos dentes. Por isso, vale a pena seguir

as recomendações dos cirurgiões-dentistas, que nesse

caso vão um pouco além de evitar o excesso de açúcar

e manter a higiene bucal em dia.

Cuidados a mais

As fraturas podem acontecer independentemente da

idade ou condição, como explica o cirurgião-dentista

Dr. Reinaldo Yoshino, 'Não existem dentes fracos, no

entanto, algumas situações são mais propensas à

fratura, como dentes endodonticamente tratados

(popularmente chamado tratamento de canal)'. Segundo

ele, no caso de coroas protéticas, facetas ou das tão

faladas lentes de contato odontológicas, os cuidados

precisam ser maiores para evitar deslocamentos e

fraturas que podem, inclusive, comprometer a raiz dos

dentes que possuem pinos. 'Implantes também sofrem

muito com esses alimentos, mesmo próteses tipo

protocolo e overdentures', enfatiza.

A orientação do cirurgião-dentista é para que a

mastigação seja feita com calma e, em alguns casos,

que se faça o uso de talheres. Os caroços de azeitonas

de pastéis, por exemplo, merecem maior cuidado

porque podem ser mordidos sem a pessoa perceber.

Outro conselho é utilizar sempre os dentes do fundo

para mastigar. Ele destaca que os alimentos

consistentes e pegajosos, como balas de leite ou doce

de leite, por exemplo, também podem causar

deslocamento e descolamento de restaurações, coroas

ou facetas.

Hábitos como o abuso de álcool também são citados

por Dr. Reinaldo como um fator de atenção, pois além

de fazer mal para a saúde a substância interfere no

sono, o que pode aumentar os danos causados pelo

bruxismo. Ele lembra, ainda, que o álcool altera os

sentidos e faz com que a pessoa perca um pouco do

discernimento e do cuidado, favorecendo situações

como acidentes, os quais podem ocasionar traumas

severos, inclusive de origem bucal.

O que fazer se o dente quebrar

De acordo com Dr. Reinaldo, nos casos em que há

deslocamento ou descolamento o paciente precisa

buscar a orientação de um cirurgião-dentista, seja um

atendimento de urgência ou plantão odontológico. 'No

caso de fratura em que parte do dente é perdido,

recomenda-se resgatar o fragmento e levar

imediatamente ao consultório ou clínica. Em casos de

avulsão, onde o dente sai totalmente, é importante

colocá-lo imerso em leite ou soro fisiológico, sem tentar

limpá-lo, e buscar um pronto atendimento de urgência.

Alguns profissionais recomendam colocar o dente

embaixo da língua, entretanto, é preciso ter muito

cuidado, pois nesse caso o paciente pode engolir ou

aspirar'.

O cirurgião-dentista reforça que nos casos em que o

dente sai completamente, o que na maioria das vezes

acontece nos acidentes com as crianças, é possível
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reimplantá-lo desde que o atendimento seja rápido e o

dente não tenha sido manipulado em excesso. Portanto,

fica o alerta: se o dente cair ou quebrar um pedaço, a

indicação é colocar em um copo com leite ou soro e

correr para o consultório. O cirurgião-dentista está

plenamente capacitado para diagnosticar e resolver o

problema da melhor forma.
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Para incentivar os municípios a ampliar a oferta de pré-

natal odontológico, o Ministério da Saúde está

contemplando, com mais recursos financeiros, os

municípios que conseguiram atender ao menos 43%

das gestantes até o mês de novembro de 2021.

Este ano, serão R$ 10,5 milhões a mais em

investimentos para o Plano Nacional de Garantia do

Pré-Natal Odontológico.

Segundo reportagem do portal Brasil 61, receberão os

recursos extras um total de 2.524 municípios localizados

nos estados de AL, BA, CE, GO, MA, MG, MT, PA, PB,

PE, PI, PR, RJ, RN, RS, SC, SP e TO.

O incentivo faz parte do programa Previne Brasil, que é

a atual estratégia de financiamento federal da Atenção

Primária à Saúde (APS) no âmbito do Sistema Único de

Saúde (SUS).
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