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Dentes amarelados e com coloração alterada, podem

ser ocasionados por diversos fatores, desde herança

genética que determina coloração e espessura dos

dentes, até o envelhecimento precoce da boca, que leva

ao desgaste do esmalte, deixando a dentina que é mais

amarelada, exposta.

Além disso, o hábito de fumar, ingerir bebidas com

pigmentação forte, exposição elevada ao flúor, acumulo

de tártaro e até mesmo o uso de antibióticos, podem

deixar os dentes com coloração amarelada.

'Eu recebo pacientes no consultório, com os dentes

cheios de tártaro/cálculo dental, achando que é apenas

uma mancha. Aquilo está prejudicando a saúde do

paciente, influenciando na alteração de hálito, causando

raiz exposta e diversos outros problemas.' conta a

cirurgiã-dentista e especialista em saúde bucal, Dra.

Bruna Conde.

Em alguns casos, hábitos simples, como manter uma

boa higiene bucal, escovar bem os dentes e usar

diariamente o fio dental, podem prevenir ou reduzir as

manchas amareladas. Porém, é indicado consultar com

um dentista capacitado para uma avaliação completa.

Precisa-se diferenciar as cores nos dentes, para

conseguir identificar qual o tratamento correto e mais

adequado para cada caso, que, por exemplo, pode

incluir o clareamento dental ou a remoção dos tártaros

dos dentes.

A cirurgiã-dentista Dra. Bruna Conde, cita alguns dos

principais motivos que deixam os dentes com coloração

amarelada, confira:

Genética

Muitos desconhecem, mas características genéticas

hereditárias podem afetar a cor dos dentes, assim como

afeta cor dos olhos e cabelos, por exemplo.

Isso acontece, pois os genes podem determinar a

espessura do esmalte do dente, e quando ela é mais

fina, acaba deixando a dentina mais evidente, que por

sua vez possui naturalmente uma coloração amarelada.

Mesmo mantendo uma higienização correta e bons

hábitos para a saúde oral, nem sempre é possível

reverter a situação, a não ser com tratamentos

adequados, como o clareamento dental profissional.

Desgaste do esmalte dental

O desgaste dos dentes pode ocorrer por diversos

motivos, envelhecimento, bruxismo (apertar e ranger

dos dentes), ingestão frequente de alimentos e bebidas

ácidas e até mesmo uma escovação exagerada.

Esse desgaste causa a exposição da dentina, deixando

os dentes amarelados.

Higiene bucal inadequada

A especialista Bruna Conde explica que, uma má

higiene bucal pode levar a multiplicação das bactérias
4
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que se encontram normalmente na boca, acumulando

restos de alimentos entre os dentes. Assim, as bactérias

se proliferam, desenvolvendo a placa bacteriana e

consequentemente o tártaro, proporcionando a

coloração amarelada, principalmente entre os dentes.

Consumo de alimentos e bebidas com pigmentos

Café, chá-preto, vinho tinto, chocolates, chá-verde,

bebidas esportivas, refrigerantes e molhos, por

exemplo, contém pigmentos que podem aderir à

superfície do dente. Geralmente, as manchas

amareladas nos dentes podem ocorrer com o consumo

excessivo ou regular desses alimentos e bebidas.

O ideal é evitar o consumo excessivo, e em caso de

consumo diário, é indicado beber e bochecar com água

antes e após o consumo e sempre manter a escovação

em dia para eliminar os resquícios das substâncias.

Fumar

O cigarro é uma das mais comuns e principais causas

de amarelamento nos dentes. Os agentes químicos

presentes nas substâncias, pigmentam nos dentes com

muita facilidade, os deixando amarelos e muitas vezes,

até com um aspecto amarronzado.

Envelhecimento

O esmalte do dente pode ir se desgastando com o

tempo, resultando na exposição da dentina e coloração

amarela involuntária dos dentes.

'É importante visitar regularmente o dentista, para

identificar as causas da alteração de cor e fazer limpeza

e remoção de tártaro. Hábitos precisam ser controlados.

Em alguns casos, pode-se realizar o clareamento dental

profissional no consultório para resultados mais

eficientes.

De forma geral, não esqueça de manter bons hábitos de

saúde, alimentares, comportamentais e ida frequente ao

dentista que entende do assunto.' finaliza Dra. Bruna

Conde.

Fonte: Dra. Bruna Conde - Dentista Antenada: Cirurgiã

Dentista. CRO SP 102038

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgiã-dentista, Assuntos de Interesse - Dentista,

CROSP - CRO-SP
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Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

apoia campanha Setembro Amarelo

O Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio (10 de

setembro) marca uma série de iniciativas para a

conscientização da importância da vida e de apoiar

medidas preventivas. Uma pesquisa realizada em 2019

pela Organização Mundial da Saúde (OMS) registrou

mais de 700 mil suicídios em todo o mundo, fora os

subnotificados. No Brasil, os registros se aproximam de

14 mil casos por ano, o que representa uma média de

38 suicídios por dia.

Neste ano, o lema da campanha Setembro Amarelo é 'A

vida é a melhor escolha!'. Na ocasião (e durante todo o

ano) ações serão desenvolvidas para conscientizar a

sociedade acerca deste tema que ainda é visto como

tabu. Pensando nisso, o Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo (CROSP) se junta à

campanha e destaca a importância da sintonia entre

corpo e mente para o bem-estar geral, ressaltando o

papel da saúde bucal na conquista de uma vida mais

alegre a partir do convívio social e das boas relações.

O Conselho ressalta que alterações dentárias e

doenças bucais podem contribuir para brincadeiras

desagradáveis no dia a dia, para o bullying e exclusão

social, além de dificuldades para a conquista de um

emprego e até para o sucesso nos relacionamentos

interpessoais.

O Cirurgião-Dentista, especialista em Periodontia e

Odontologia Legal, Dr. Wagner Rosa Júnior, explica que

a saúde bucal pode interferir fortemente na vida

profissional e pessoal. 'Pessoas que possuem uma boa

saúde bucal, com dentes alinhados e gengivas

saudáveis, apresentam maior autoestima, destacando-

se dentro do ambiente de trabalho e no seu círculo

pessoal. Já aqueles que têm problemas bucais acabam

se afastando das outras pessoas, enfrentando

dificuldades para se relacionar nos seus respectivos

ambientes de trabalho e desenvolvendo, muitas vezes,

casos graves de isolamento e depressão'.

Atenção especial no consultório odontológico

O papel do Cirurgião-Dentista na identificação dessas

situações é muito importante. De acordo com Dr.

Wagner, uma anamnese bem detalhada, na qual se

presta atenção às principais queixas do paciente, torna

a primeira abordagem muito mais fácil. 'Fazer o paciente

entender que ele não está sozinho nesse problema e

cercá-lo de atenção são essenciais para que o

tratamento seja bem-sucedido'. Outro ponto de atenção,

segundo o especialista, é explicar ao paciente os

benefícios de uma boa saúde bucal. A utilização de

vídeos e publicações (artigos/folders) é o ponto inicial

para a conscientização e consolidação dessas

orientações.

Durante o atendimento, o Cirurgião-Dentista também

deve questionar se o paciente utiliza algum tipo de

medicação para alguma patologia psicológica
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específica. Caso o paciente não esteja em tratamento e

necessite de um atendimento específico, o Cirurgião-

Dentista deve encaminhá-lo para uma equipe

multidisciplinar, com a presença de psicólogos e

psiquiatras, por exemplo.

Observar é fundamental

Informação e diálogo são fundamentais em qualquer

atendimento. No entanto, há momentos e casos que

demandam cuidado especial. Um exemplo são os

jovens que precisam utilizar aparelhos ortodônticos e,

muitas vezes, veem essa condição como um fator de

prejuízos para aparência e baixa autoestima, o que

pode agravar certos quadros. 'Nesse caso, para que o

jovem se comprometa ao tratamento e não desista, a

conscientização e a conversa sempre serão as

melhores soluções'.

Outra situação que exige atenção está relacionada à

halitose (mau hálito), condição silenciosa e invisível que

afeta muitas vezes a saúde psíquica e emocional,

comprometendo, inclusive, o comportamento do

paciente. Insegurança, baixa autoestima, tristeza e

isolamento não são incomuns diante da condição.

Nestes casos, o especialista reforça a necessidade de

uma abordagem cuidadosa e do diálogo para o

diagnóstico da causa e tratamento.

Dr. Wagner lembra que atualmente o Sistema Único de

Saúde (SUS) trabalha de uma forma integrada com o

paciente que utiliza o sistema público. 'As UPAs, UBSs,

Centros de Especialidades Médicas e Odontológicas e o

CAPs conseguem tratar o paciente como um todo. Vale

ressaltar que a Odontologia recupera não apenas

sorrisos e saúde bucal, ela colabora para saúde geral e

bem-estar das pessoas. Acreditamos que a boa saúde

geral do paciente eleva sua autoestima e o prazer de

viver. E não existe uma boa saúde geral sem uma boa

saúde bucal', atesta Dr. Wagner.

Importante

Se você acha que está tendo problemas relacionados à

sua saúde mental ou conhece alguém que está

passando por alguma dificuldade, procure ajuda:

? No site da campanha Setembro Amarelo você

encontra uma lista com psiquiatras ligados à Associação

Brasileira de Psiquiatria (ABP), em parceria com o

Conselho Federal de Medicina (CFM).

? Disque 188 - O Centro de Valorização da Vida (CVV)

realiza apoio emocional e prevenção do suicídio,

atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas

que querem e precisam conversar, sob total sigilo por

telefone, e-mail e chat 24 horas todos os dias.

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 cerca

de 170 mil profissionais inscritos.

Além dos Cirurgiões-Dentistas, o CROSP detém

competência também para fiscalizar o exercício

profissional e a conduta ética dos Auxiliares em Saúde

Bucal (ASB), Técnicos em Saúde Bucal (TSB),

Auxiliares em Prótese Dentária (APD) e Técnicos em

Prótese Dentária (TPD).

Mais informações: www.crosp.org.br

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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Setembro Amarelo

No mês de prevenção ao suicídio o CROSP junta-se à

Campanha Setembro Amarelo e reforça a importância

da saúde bucal para o bem-estar e pela vida!

Comentar

Redação

O Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio (10 de

setembro) marca uma série de iniciativas para a

conscientização da importância da vida e de ajudar na

prevenção ao suicídio. Pesquisa realizada em 2019 pela

Organização Mundial da Saúde (OMS) registra mais de

700 mil suicídios em todo o mundo, fora os

subnotificados. No Brasil, os registros se aproximam de

14 mil casos por ano, o que representa uma média de

38 suicídios por dia.

Neste ano, o lema da campanha Setembro Amarelo é 'A

vida é a melhor escolha!'. Na ocasião (e durante todo o

ano) ações serão desenvolvidas para a conscientização

da importância da vida e de ajudar na prevenção do

suicídio, tema que ainda é visto como tabu. Pensando

nisso, o CROSP se junta à campanha e destaca a

importância da sintonia entre corpo e mente para o

bem-estar geral, ressaltando o papel da saúde bucal na

conquista de uma vida mais alegre a partir do convívio

social e das boas relações.

Por isso, as alterações dentárias e doenças bucais

podem contribuir para brincadeiras desagradáveis no

dia a dia, para o bullying e exclusão social, além de

dificuldades para conquista de um emprego e até para o

sucesso nos relacionamentos interpessoais.

O Cirurgião-Dentista, especialista em Periodontia e

Odontologia Legal, Dr. Wagner Rosa Júnior, explica que

a saúde bucal pode interferir fortemente na vida

profissional e pessoal. 'Pessoas que possuem uma boa

saúde bucal, com dentes alinhados e gengivas

saudáveis, apresentam grande autoestima, destacando-

se dentro do ambiente de trabalho e no seu círculo

pessoal. Já aqueles que têm problemas bucais acabam

se afastando das outras pessoas, enfrentando

dificuldades para se relacionar nos seus respectivos

ambientes de trabalho e desenvolvendo, muitas vezes,

casos graves de isolamento e depressão'.

Atenção especial no consultório odontológico

E o papel do Cirurgião-Dentista na identificação

dessas situações é muito importante. De acordo com

Dr. Wagner, uma anamnese bem detalhada, na qual se

presta atenção às principais queixas do paciente, torna

a primeira abordagem muito mais fácil. 'Fazer o paciente

entender que ele não está sozinho nesse problema e

cercá-lo de atenção são essenciais para que o

tratamento seja bem-sucedido'.

Outro ponto importante, segundo o especialista, é

explicar ao paciente os benefícios de uma boa saúde

bucal. A utilização de vídeos e publicações
8
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(artigos/folders) é o ponto inicial para a conscientização

e consolidação dessas orientações.

Durante o atendimento, o Cirurgião-Dentista também

deve questionar se o paciente utiliza algum tipo de

medicação para alguma patologia psicológica

específica. Caso o paciente não esteja em tratamento e

necessite de um atendimento específico, o Cirurgião-

Dentista deve encaminhá-lo para uma equipe

multidisciplinar, com a presença de psicólogos e

psiquiatras, por exemplo.

Observar é fundamental

Informação e dialogo são fundamentais em qualquer

atendimento. No entanto, há momentos e casos que

demandam cuidado especial. Um exemplo são os

jovens que precisam utilizar aparelhos ortodônticos e,

muitas vezes, veem essa condição como um fator de

prejuízos para aparência e baixo autoestima, o que

pode agravar certos quadros. 'Nesse caso, para que o

jovem se comprometa ao tratamento e não desista, a

conscientização e a conversa sempre serão as

melhores soluções'.

Outra situação que exige bastante atenção está

relacionada à halitose (mau hálito), condição silenciosa

e invisível que afeta muitas vezes a saúde psíquica e

emocional, comprometendo, inclusive, o comportamento

do paciente. Insegurança, baixo autoestima, tristeza e

isolamento não são incomuns diante da condição.

Nestes casos, o especialista reforça a necessidade de

uma abordagem cuidadosa e do diálogo para o

diagnóstico da causa e tratamento.

Dr. Wagner lembra que atualmente o Sistema Único de

Saúde (SUS) trabalha de uma forma integrada com o

paciente que utiliza o sistema público. 'As UPAs, UBSs,

Centros de Especialidades Médicas e Odontológicas e o

CAPs conseguem tratar o paciente como um todo, em

todas as necessidades, sendo elas físicas ou psíquicas'.

Vale ressaltar que a Odontologia recupera não apenas

sorrisos e saúde bucal, ela colabora para saúde geral e

bem-estar das pessoas. 'Acreditamos que a boa saúde

geral do paciente eleva sua autoestima e o prazer de

viver. E não existe uma boa saúde geral sem uma boa

saúde bucal', atesta Dr. Wagner.

Importante

Se você acha que está tendo problemas relacionados à

sua saúde mental ou conhece alguém que está

passando por alguma dificuldade, procure ajuda:

No site da campanha Setembro Amarelo você encontra

uma lista com psiquiatras ligados à Associação

Brasileira de Psiquiatria (ABP), em parceria com o

Conselho Federal de Medicina (CFM).

Disque 188 - O Centro de Valorização da Vida (CVV)

realiza apoio emocional e prevenção do suicídio,

atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas

que querem e precisam conversar, sob total sigilo por

telefone, e-mail e chat 24 horas todos os dias.

Link

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, CROSP - CRO-SP
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Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

apoia campanha Setembro Amarelo

O Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio (10 de

setembro) marca uma série de iniciativas para a

conscientização da importância da vida e de apoiar

medidas preventivas. Uma pesquisa realizada em 2019

pela Organização Mundial da Saúde (OMS) registrou

mais de 700 mil suicídios em todo o mundo, fora os

subnotificados. No Brasil, os registros se aproximam de

14 mil casos por ano, o que representa uma média de

38 suicídios por dia.

Neste ano, o lema da campanha Setembro Amarelo é 'A

vida é a melhor escolha!'. Na ocasião (e durante todo o

ano) ações serão desenvolvidas para conscientizar a

sociedade acerca deste tema que ainda é visto como

tabu. Pensando nisso, o Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo (CROSP) se junta à

campanha e destaca a importância da sintonia entre

corpo e mente para o bem-estar geral, ressaltando o

papel da saúde bucal na conquista de uma vida mais

alegre a partir do convívio social e das boas relações.

O Conselho ressalta que alterações dentárias e

doenças bucais podem contribuir para brincadeiras

desagradáveis no dia a dia, para o bullying e exclusão

social, além de dificuldades para a conquista de um

emprego e até para o sucesso nos relacionamentos

interpessoais.

O Cirurgião-Dentista, especialista em Periodontia e

Odontologia Legal, Dr. Wagner Rosa Júnior, explica que

a saúde bucal pode interferir fortemente na vida

profissional e pessoal. 'Pessoas que possuem uma boa

saúde bucal, com dentes alinhados e gengivas

saudáveis, apresentam maior autoestima, destacando-

se dentro do ambiente de trabalho e no seu círculo

pessoal. Já aqueles que têm problemas bucais acabam

se afastando das outras pessoas, enfrentando

dificuldades para se relacionar nos seus respectivos

ambientes de trabalho e desenvolvendo, muitas vezes,

casos graves de isolamento e depressão'.

Atenção especial no consultório odontológico

O papel do Cirurgião-Dentista na identificação dessas

situações é muito importante. De acordo com Dr.

Wagner, uma anamnese bem detalhada, na qual se

presta atenção às principais queixas do paciente, torna

a primeira abordagem muito mais fácil. 'Fazer o paciente

entender que ele não está sozinho nesse problema e

cercá-lo de atenção são essenciais para que o

tratamento seja bem-sucedido'. Outro ponto de atenção,

segundo o especialista, é explicar ao paciente os

benefícios de uma boa saúde bucal. A utilização de

vídeos e publicações (artigos/folders) é o ponto inicial

para a conscientização e consolidação dessas

orientações.

Durante o atendimento, o Cirurgião-Dentista também
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deve questionar se o paciente utiliza algum tipo de

medicação para alguma patologia psicológica

específica. Caso o paciente não esteja em tratamento e

necessite de um atendimento específico, o Cirurgião-

Dentista deve encaminhá-lo para uma equipe

multidisciplinar, com a presença de psicólogos e

psiquiatras, por exemplo.

Observar é fundamental

Informação e diálogo são fundamentais em qualquer

atendimento. No entanto, há momentos e casos que

demandam cuidado especial. Um exemplo são os

jovens que precisam utilizar aparelhos ortodônticos e,

muitas vezes, veem essa condição como um fator de

prejuízos para aparência e baixa autoestima, o que

pode agravar certos quadros. 'Nesse caso, para que o

jovem se comprometa ao tratamento e não desista, a

conscientização e a conversa sempre serão as

melhores soluções'.

Outra situação que exige atenção está relacionada à

halitose (mau hálito), condição silenciosa e invisível que

afeta muitas vezes a saúde psíquica e emocional,

comprometendo, inclusive, o comportamento do

paciente. Insegurança, baixa autoestima, tristeza e

isolamento não são incomuns diante da condição.

Nestes casos, o especialista reforça a necessidade de

uma abordagem cuidadosa e do diálogo para o

diagnóstico da causa e tratamento.

Dr. Wagner lembra que atualmente o Sistema Único de

Saúde (SUS) trabalha de uma forma integrada com o

paciente que utiliza o sistema público. 'As UPAs, UBSs,

Centros de Especialidades Médicas e Odontológicas e o

CAPs conseguem tratar o paciente como um todo. Vale

ressaltar que a Odontologia recupera não apenas

sorrisos e saúde bucal, ela colabora para saúde geral e

bem-estar das pessoas. Acreditamos que a boa saúde

geral do paciente eleva sua autoestima e o prazer de

viver. E não existe uma boa saúde geral sem uma boa

saúde bucal', atesta Dr. Wagner.

Importante

Se você acha que está tendo problemas relacionados à

sua saúde mental ou conhece alguém que está

passando por alguma dificuldade, procure ajuda:

? No site da campanha Setembro Amarelo você

encontra uma lista com psiquiatras ligados à Associação

Brasileira de Psiquiatria (ABP), em parceria com o

Conselho Federal de Medicina (CFM).

? Disque 188 - O Centro de Valorização da Vida (CVV)

realiza apoio emocional e prevenção do suicídio,

atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas

que querem e precisam conversar, sob total sigilo por

telefone, e-mail e chat 24 horas todos os dias.

??????

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 cerca

de 170 mil profissionais inscritos.

Além dos Cirurgiões-Dentistas, o CROSP detém

competência também para fiscalizar o exercício

profissional e a conduta ética dos Auxiliares em Saúde

Bucal (ASB), Técnicos em Saúde Bucal (TSB),

Auxiliares em Prótese Dentária (APD) e Técnicos em

Prótese Dentária (TPD).

Mais informações: www.crosp.org.br

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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No mês de prevenção ao suicídio o CROSP junta-se à

Campanha Setembro Amarelo e reforça a importância

da saúde bucal para o bem-estar e pela vida!

Redação 09/09/2022 4 min read

Compartilhe essa notícia!

O Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio (10 de

setembro) marca uma série de iniciativas para a

conscientização da importância da vida e de ajudar na

prevenção ao suicídio. Pesquisa realizada em 2019 pela

Organização Mundial da Saúde (OMS) registra mais de

700 mil suicídios em todo o mundo, fora os

subnotificados. No Brasil, os registros se aproximam de

14 mil casos por ano, o que representa uma média de

38 suicídios por dia.

Neste ano, o lema da campanha Setembro Amarelo é 'A

vida é a melhor escolha!'. Na ocasião (e durante todo o

ano) ações serão desenvolvidas para a conscientização

da importância da vida e de ajudar na prevenção do

suicídio, tema que ainda é visto como tabu. Pensando

nisso, o CROSP se junta à campanha e destaca a

importância da sintonia entre corpo e mente para o

bem-estar geral, ressaltando o papel da saúde bucal na

conquista de uma vida mais alegre a partir do convívio

social e das boas relações.

Por isso, as alterações dentárias e doenças bucais

podem contribuir para brincadeiras desagradáveis no

dia a dia, para o bullying e exclusão social, além de

dificuldades para conquista de um emprego e até para o

sucesso nos relacionamentos interpessoais.

O Cirurgião-Dentista, especialista em Periodontia e

Odontologia Legal, Dr. Wagner Rosa Júnior, explica que

a saúde bucal pode interferir fortemente na vida

profissional e pessoal. 'Pessoas que possuem uma boa

saúde bucal, com dentes alinhados e gengivas

saudáveis, apresentam grande autoestima, destacando-

se dentro do ambiente de trabalho e no seu círculo

pessoal. Já aqueles que têm problemas bucais acabam

se afastando das outras pessoas, enfrentando

dificuldades para se relacionar nos seus respectivos

ambientes de trabalho e desenvolvendo, muitas vezes,

casos graves de isolamento e depressão'.

Atenção especial no consultório odontológico

E o papel do Cirurgião-Dentista na identificação

dessas situações é muito importante. De acordo com

Dr. Wagner, uma anamnese bem detalhada, na qual se

presta atenção às principais queixas do paciente, torna

a primeira abordagem muito mais fácil. 'Fazer o paciente

entender que ele não está sozinho nesse problema e

cercá-lo de atenção são essenciais para que o

tratamento seja bem-sucedido'.

Outro ponto importante, segundo o especialista, é

explicar ao paciente os benefícios de uma boa saúde
12

https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/multclipp/arquivos/noticias/2022/09/09/69872987/69872987_site.jpg
http://m.knew.in/n/F2cpUlA4TUlxaPHbRysRqrqjLWvnL5u70
http://m.knew.in/n/F2cpUlA4TUlxaPHbRysRqrqjLWvnL5u70
http://m.knew.in/n/F2cpUlA4TUlxaPHbRysRqrqjLWvnL5u70


CROSP - Apex Comunicação
SB 24 Horas/Nacional - Noticias

sexta-feira, 9 de setembro de 2022
CROSP - CRO-SP

bucal. A utilização de vídeos e publicações

(artigos/folders) é o ponto inicial para a conscientização

e consolidação dessas orientações.

Durante o atendimento, o Cirurgião-Dentista também

deve questionar se o paciente utiliza

algum tipo de medicação para alguma patologia

psicológica específica. Caso o paciente não

esteja em tratamento e necessite de um atendimento

específico, o Cirurgião-Dentista deve

encaminhá-lo para uma equipe multidisciplinar, com a

presença de psicólogos e psiquiatras,

por exemplo.

Informação e dialogo são fundamentais em qualquer

atendimento. No entanto, há momentos

e casos que demandam cuidado especial. Um exemplo

são os jovens que precisam utilizar

aparelhos ortodônticos e, muitas vezes, veem essa

condição como um fator de prejuízos para

aparência e baixo autoestima, o que pode agravar

certos quadros. 'Nesse caso, para que o

jovem se comprometa ao tratamento e não desista, a

conscientização e a conversa sempre

serão as melhores soluções'.

Outra situação que exige bastante atenção está

relacionada à halitose (mau hálito), condição

silenciosa e invisível que afeta muitas vezes a saúde

psíquica e emocional, comprometendo,

inclusive, o comportamento do paciente. Insegurança,

baixo autoestima, tristeza e isolamento

não são incomuns diante da condição. Nestes casos, o

especialista reforça a necessidade de

uma abordagem cuidadosa e do diálogo para o

diagnóstico da causa e tratamento.

Dr. Wagner lembra que atualmente o Sistema Único de

Saúde (SUS) trabalha de uma forma

integrada com o paciente que utiliza o sistema público.

'As UPAs, UBSs, Centros de

Especialidades Médicas e Odontológicas e o CAPs

conseguem tratar o paciente como um todo,

em todas as necessidades, sendo elas físicas ou

psíquicas'.

Vale ressaltar que a Odontologia recupera não apenas

sorrisos e saúde bucal, ela colabora

para saúde geral e bem-estar das pessoas.

'Acreditamos que a boa saúde geral do paciente

eleva sua autoestima e o prazer de viver. E não existe

uma boa saúde geral sem uma boa

saúde bucal', atesta Dr. Wagner.

Importante

Se você acha que está tendo problemas relacionados à

sua saúde mental ou conhece alguém

que está passando por alguma dificuldade, procure

ajuda:

? No site da campanha Setembro Amarelo você

encontra uma lista com psiquiatras

ligados à Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), em

parceria com o Conselho

Federal de Medicina (CFM).

? Disque 188 - O Centro de Valorização da Vida (CVV)
13
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realiza apoio emocional e

prevenção do suicídio, atendendo voluntária e

gratuitamente todas as pessoas que

querem e precisam conversar, sob total sigilo por

telefone, e-mail e chat 24 horas

todos os dias.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, CROSP - CRO-SP
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Flúor no abastecimento público de água não faz mal e previne cáries
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Autor: Fabiana Schiavon

Cáries sem tratamento causam dor e até a perda dos

dentes. Essa já foi uma questão grave no Brasil. Entre

as ferramentas para evitá-la está o uso do flúor,

normalmente presente em cremes dentais e outros itens

odontológicos.

Só que nem todo o mundo tem acesso a produtos de

higiene bucal. Por isso, a substância começou a ser

colocada nas águas de abastecimento das grandes

cidades. O método fez cair casos de cáries em 65%,

segundo a Fundação Nacional de Saúde (Funasa).

O flúor é um mineral encontrado na natureza e tem uma

ação benéfica aos dentes. Funciona assim: quando

bactérias que vivem na boca entram em contato com o

açúcar que ingerimos, cria-se um processo de

fermentação que corrói os dentes. O termo técnico, na

verdade, é desmineralização.

'O flúor estimula a remineralização. Ou seja, ele

interrompe o processo de perda estrutural dos dentes',

esclarece o cirurgiã-dentista Marco Antonio

Manfredini, do Conselho Regional de Odontologia de

São Paulo (CROSP). Tanto que dentistas aplicam flúor

no consultório em lesões iniciais de cárie para impedir

que ela se agrave.

Cetoprofeno: o que é, para que serve e como funciona

esse remédio

Desde os anos 1950, quando a medida foi adotada no

Brasil, os dentes da população só melhoraram. Há um

estudo, o SB Brasil - Pesquisa Nacional de Saúde

Bucal, que faz essa avaliação a cada dez anos.

Tomando como medida as crianças de 12 anos, é

possível ver a mudança de diagnóstico.

'Em 1986, essa faixa etária tinha uma média de sete

dentes cariados na boca. O levantamento mais recente,

de 2010, chegou a uma média de duas cáries', pontua

Manfredini.

O método é recomendado, ainda, pela Organização

Mundial de Saúde (OMS). 'Outro órgão, o CDC dos

Estados Unidos, listou as dez medidas mais importantes

para a saúde pública, e a fluoretação das águas foi uma

delas', lembra o odontologista.

Movimentos anti-flúor

Apesar desses dados, existem grupos originados nos

Estados Unidos que tentam condenar o flúor. E as

justificativas são variadas. Há quem afirme que a

substância seria poluente e até quem diga que ela faria

cair o QI (quociente de inteligência) de crianças. Essas

alegações são falsas.

O flúor é utilizado há, pelo menos, 70 anos pelo mundo.

Os resultados para a saúde bucal das populações já

estão consolidados e a segurança também foi atestada.

'Cortar esse benefício é penalizar os grupos mais

vulneráveis, que não têm condições econômicas de

visitar regularmente o dentista, nem de comprar

escovas e cremes dentais. A presença do flúor na água

garante a prevenção de cáries nessas pessoas',
15
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defende Manfredini.

O que acontece: qualquer substância consumida em

exagero pode ser prejudicial à saúde - daí porque se

monitora os índices de flúor nas águas periodicamente.

Em excesso, ele promove a fluorose dentária. São

pequenas manchas nos dentes que não impactam sua

integridade, nem causam dor. Há vários graus do

quadro: alguns são praticamente imperceptíveis,

enquanto outros prejudicam a estética.

'Esse problema ocorre com mais frequência em crianças

menores de 6 anos', explica o cirurgião-dentista. Para

evitar isso, esse público precisa escovar o dente com o

creme dental adequado, na quantidade ideal. 'Só um

grãozinho de feijão colocado na transversal da escova

já da conta do recado', calcula Manfredini.

Hipoteticamente, o consumo exagerado de flúor

também afetaria os órgãos gastrointestinais. Mas aí a

ingestão deveria ser absolutamente elevada. 'E a

intoxicação ocorreria em longo prazo', esclarece Angela

Raimondi, professora de química da Pontifícia

Universidade Católica do Paraná (PUCPR). Isso

significa anos. Ou seja, caso a dose de flúor na água

esteja um pouco acima do recomendado, as

autoridades são capazes de mexer isso em tempo de

evitar quaisquer danos.

Além disso, o corpo se defende desse excesso. 'Apenas

10% do flúor é absorvido e vai para os órgãos, dentes e

ossos. O restante é eliminado por fezes, urina e suor.

Consumimos o flúor em sua forma iônica (fluoreto), que

dissolve em água. Ao competir com outras substâncias

mais revelantes do organismo, ele perde e é eliminado',

afirma Angela.

Não há como o flúor afetar o cérebro ou outras

capacidades do organismo. Isso é fake news.

Nem todo mundo tem flúor no Brasil

A preocupação dos especialistas por aqui é a falta de

acesso à água fluoretada. Apesar de o custo do

processo ser baixo (cerca de R$ 1 por habitante), nem

toda cidade tem o serviço.

Um estudo que analisou dados de 2010 a 2015 aponta

que, em média, apenas 60% dos brasileiros recebem a

água com flúor em suas casas. Esse número está

concentrado nas cidades com mais de 50 mil habitantes

e nas regiões Sul (80,5%) e Sudeste (66,4%). O

levantamento foi organizado pelos professores Paulo

Frazão e Paulo Capel Narvai, da Faculdade de Saúde

Pública da Universidade de São Paulo. No Nordeste

(14,8%) e Norte (0%), há falta de fluoretação e também

de vigilância desse serviço.

A conclusão: quem mais precisa da água fluoretada tem

dificuldade de acesso a ela.

Três em cada dez amostras de água no estado de SP

têm teor de flúor inadequado

O Centro Colaborador do Ministério da Saúde em

Vigilância da Saúde Bucal (CECOL) oferece buscas no

site e promete disponibilizar a situação da fluoretação

da água em cada município.

Números

O padrão máximo de flúor permitido nas águas,

seguindo portaria do Ministério da Saúde, é de 1,5

miligramas por litro

Mas a fluoretação não precisa chegar perto desse limite

máximo para trazer benefícios. A Sabesp, companhia

responsável pelo abastecimento de água em São Paulo,

por exemplo, adota uma média entre 0,6 a 0,8

miligramas por cada litro.

Relacionadas

Bem-Estar

Combate à fluorose

Bem-Estar

Três em cada dez amostras de água no estado de SP
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têm teor de flúor inadequado

Alimentação

Alimente seu sorriso

Leia mais

Sete enfermeiros com ideias e trabalhos que fazem a

diferença pelo mundo

Correção de pálpebra sem cirurgia?

7 boas e más notícias de um dos maiores eventos sobre

saúde do coração

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgiã-dentista, Assuntos de Interesse - Cirurgião

dentista, CROSP - Conselho Regional de Odontologia

de São Paulo, CROSP - CRO-SP

17
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Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

apoia campanha Setembro Amarelo

O Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio (10 de

setembro) marca uma série de iniciativas para a

conscientização da importância da vida e de apoiar

medidas preventivas. Uma pesquisa realizada em 2019

pela Organização Mundial da Saúde (OMS) registrou

mais de 700 mil suicídios em todo o mundo, fora os

subnotificados. No Brasil, os registros se aproximam de

14 mil casos por ano, o que representa uma média de

38 suicídios por dia.

Neste ano, o lema da campanha Setembro Amarelo é 'A

vida é a melhor escolha!'. Na ocasião (e durante todo o

ano) ações serão desenvolvidas para conscientizar a

sociedade acerca deste tema que ainda é visto como

tabu. Pensando nisso, o Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo (CROSP) se junta à

campanha e destaca a importância da sintonia entre

corpo e mente para o bem-estar geral, ressaltando o

papel da saúde bucal na conquista de uma vida mais

alegre a partir do convívio social e das boas relações.

O Conselho ressalta que alterações dentárias e

doenças bucais podem contribuir para brincadeiras

desagradáveis no dia a dia, para o bullying e exclusão

social, além de dificuldades para a conquista de um

emprego e até para o sucesso nos relacionamentos

interpessoais.

O Cirurgião-Dentista, especialista em Periodontia e

Odontologia Legal, Dr. Wagner Rosa Júnior, explica que

a saúde bucal pode interferir fortemente na vida

profissional e pessoal. 'Pessoas que possuem uma boa

saúde bucal, com dentes alinhados e gengivas

saudáveis, apresentam maior autoestima, destacando-

se dentro do ambiente de trabalho e no seu círculo

pessoal. Já aqueles que têm problemas bucais acabam

se afastando das outras pessoas, enfrentando

dificuldades para se relacionar nos seus respectivos

ambientes de trabalho e desenvolvendo, muitas vezes,

casos graves de isolamento e depressão'.

Atenção especial no consultório odontológico

O papel do Cirurgião-Dentista na identificação dessas

situações é muito importante. De acordo com Dr.

Wagner, uma anamnese bem detalhada, na qual se

presta atenção às principais queixas do paciente, torna

a primeira abordagem muito mais fácil. 'Fazer o paciente

entender que ele não está sozinho nesse problema e

cercá-lo de atenção são essenciais para que o

tratamento seja bem-sucedido'. Outro ponto de atenção,

segundo o especialista, é explicar ao paciente os

benefícios de uma boa saúde bucal. A utilização de

vídeos e publicações (artigos/folders) é o ponto inicial

para a conscientização e consolidação dessas

orientações.

Durante o atendimento, o Cirurgião-Dentista também

deve questionar se o paciente utiliza algum tipo de

medicação para alguma patologia psicológica
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específica. Caso o paciente não esteja em tratamento e

necessite de um atendimento específico, o Cirurgião-

Dentista deve encaminhá-lo para uma equipe

multidisciplinar, com a presença de psicólogos e

psiquiatras, por exemplo.

Observar é fundamental

Informação e diálogo são fundamentais em qualquer

atendimento. No entanto, há momentos e casos que

demandam cuidado especial. Um exemplo são os

jovens que precisam utilizar aparelhos ortodônticos e,

muitas vezes, veem essa condição como um fator de

prejuízos para aparência e baixa autoestima, o que

pode agravar certos quadros. 'Nesse caso, para que o

jovem se comprometa ao tratamento e não desista, a

conscientização e a conversa sempre serão as

melhores soluções'.

Outra situação que exige atenção está relacionada à

halitose (mau hálito), condição silenciosa e invisível que

afeta muitas vezes a saúde psíquica e emocional,

comprometendo, inclusive, o comportamento do

paciente. Insegurança, baixa autoestima, tristeza e

isolamento não são incomuns diante da condição.

Nestes casos, o especialista reforça a necessidade de

uma abordagem cuidadosa e do diálogo para o

diagnóstico da causa e tratamento.

Dr. Wagner lembra que atualmente o Sistema Único de

Saúde (SUS) trabalha de uma forma integrada com o

paciente que utiliza o sistema público. 'As UPAs, UBSs,

Centros de Especialidades Médicas e Odontológicas e o

CAPs conseguem tratar o paciente como um todo. Vale

ressaltar que a Odontologia recupera não apenas

sorrisos e saúde bucal, ela colabora para saúde geral e

bem-estar das pessoas. Acreditamos que a boa saúde

geral do paciente eleva sua autoestima e o prazer de

viver. E não existe uma boa saúde geral sem uma boa

saúde bucal', atesta Dr. Wagner.

Importante

Se você acha que está tendo problemas relacionados à

sua saúde mental ou conhece alguém que está

passando por alguma dificuldade, procure ajuda:

? No site da campanha Setembro Amarelo você

encontra uma lista com psiquiatras ligados à Associação

Brasileira de Psiquiatria (ABP), em parceria com o

Conselho Federal de Medicina (CFM).

? Disque 188 - O Centro de Valorização da Vida (CVV)

realiza apoio emocional e prevenção do suicídio,

atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas

que querem e precisam conversar, sob total sigilo por

telefone, e-mail e chat 24 horas todos os dias.

Conselho Regional de Odontologia de São Paulo -

CROSP

www.crosp.org.br

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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Mau hálito, halitose, bafo? enfim, o odor desagradável

do ar expelido pela boca é um problema que atinge uma

grande parte da população e normalmente causa

grande constrangimento. No entanto, muitas pessoas

não têm certeza se realmente estão com halitose,

sofrem sozinhas e muitas vezes decidem se afastar de

outras pessoas.

Desconfiar que tem mau hálito e sofrer sozinho com a

dúvida é algo mais comum do que se imagina, já que a

halitose atinge quase 1/3 da população mundial. 'No

Brasil, pesquisas revelam que aproximadamente 30%

da população sofre com o problema, que é cerca de 50

milhões de pessoas. A halitose não é uma doença, mas

pode denunciar a ocorrência de alguma patologia,

problema de saúde ou alteração fisiológica. É um sinal

de que algo no organismo está em desequilíbrio',

explica a cirurgiã-dentista Karyne Magalhães,

presidente da Associação Brasileira de Halitose (ABHA).

A maioria das pessoas sente mau hálito em alguns

momentos do dia e, de nove em cada 10 casos, o

problema se origina na boca. 'Na grande maioria dos

casos, o mau hálito, ou halitose, tem origem na própria

boca, principalmente na região localizada entre os

dentes e na língua, que é um músculo revestido por

papilas gustativas', explica o Prof. Dr. Mario Sergio

Giorgi cirurgião-dentista homeopata e Membro da

Associação Brasileira de Halitose (ABHA).

A Associação decidiu abordar a problemática em sua

nova Campanha Nacional de Combate ao Mau Hálito

2022: 'Mau Hálito: Na Dúvida, Pergunte!'. Promovida

pela ABHA a partir do dia 22 de setembro, data que

marca o Dia Nacional de Combate ao Mau Hálito, a

ação acontecerá em todo país até 25 de outubro, dia em

que se celebra o Dia Nacional do Cirurgião-Dentista.

'Nosso intuito é incentivar as pessoas a, sempre que

tiverem dúvidas, perguntarem para entes de seu

convívio. Com a resposta, elas podem buscar

tratamento', conta Karyne.

Segundo o Prof. Mario Sergio Giorgi, o principal

agente causador da halitose é um tipo de biofilme

chamado saburra lingual. 'Essa saburra se apresenta

como uma placa esbranquiçada que se forma

continuamente sobre o dorso da língua devido à falta de

uma higienização específica com a utilização de

limpadores de língua. A saburra sofre fermentação e

libera compostos sulfurosos voláteis (CSV), que

possuem um odor muito desagradável e causam a

halitose', diz o cirurgião-dentista.

O problema tem inúmeros efeitos negativos na vida das

pessoas. Ainda segundo Karyne, a insegurança e o

isolamento social, resultando em transtornos

psicológicos, são alguns deles, muitas vezes afastando
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o indivíduo do convívio social, afetivo e profissional.

Outra consequência comum é a peregrinação médica,

com gastos excessivos em exames que não detectam a

causa. 'Essa alteração está em 90% dos casos

relacionada a algum transtorno bucal, como a baixa

salivação, doenças bucais ou até uma dieta

desequilibrada, devendo ser identificada através de um

correto diagnóstico e tratada adequadamente. É por

isso que o cirurgião-dentista qualificado em halitose

deve ser o primeiro profissional a ser buscado. Então aí,

se necessário, o tratamento poderá ser multidisciplinar,

envolvendo outras especialidades.'

A presidente da ABHA ainda destaca a chamada

halitose subclínica ou subjetiva, que ocorre quando há

ausência de mau cheiro na boca, mas o paciente sente

uma distorção do olfato e do paladar, que o fazem

acreditar que tem mau hálito, quando na verdade não

tem. 'Não somos bons avaliadores do próprio odor. O

olfato se adapta a qualquer cheiro, o que chamamos de

fadiga olfatória. É o mesmo caso quando usamos um

perfume há muito tempo e não nos damos conta mais

do cheiro. E fazer essa avaliação a partir das reações

das pessoas só serve para alimentar as inseguranças. A

única forma de saber se você está ou não com o hálito

alterado é perguntando', afirma a profissional qualificada

em halitose.

A campanha prevê palestras e ações sobre adequação

dos hábitos diários para manutenção da saúde bucal e

informações sobre tratamento direcionado, que possam

tranquilizar o paciente.

Como combater

A ingestão frequente de água auxilia a redução do

problema (dois litros de água por dia), mas não resolve

totalmente o problema. 'A halitose pode ser prevenida

através da correta higiene oral. É importante realizar

diariamente a higienização da língua e a remoção da

saburra', explica o Prof. Mario Sergio. 'É necessário

utilizar escovas e instrumentos próprios para a limpeza

da língua. A escova para língua deve ter cerdas um

pouco mais firmes que as das escovas dentais. Isto

porque na língua existem fissuras e irregularidades

onde as cerdas devem penetrar de forma adequada

para conseguir desalojar a saburra lingual. A escova

também deve ter um perfil baixo, para não provocar

ânsia, e ter uma superfície circular que se adapte à

forma da língua sem provocar desconfortos', afirma o

especialista. A escova e o gel TUNG Brush e TUNG

Gel, da EHM, são ideais para prevenir e controlar o mau

hálito. 'Estes produtos desencadeiam um efeito

sinérgico, em que a ação mecânica das cerdas da

escova, somada às substâncias ativas do gel, inibem a

formação desses gases de odor desagradável',

completa.

Além da escova específica para língua, é recomendável

o uso dos chamados higienizadores linguais plásticos.

Estes removem a saburra lingual de forma muito mais

eficiente do que as escovas normais, sem machucar a

língua ou sem provocar ânsia ou náuseas. 'Os

higienizadores linguais devem ter um design que se

adapte ao formato da língua possibilitando a remoção

da saburra de forma simples. Podem ser mais estreitos

ou mais largos, ter lâmina dupla ou simples e ter

ranhuras ou não. O raspador com ranhuras deve ser

utilizado principalmente para a remoção da placa mais

aderida. Já o raspador liso de uma lâmina é o ideal para

manutenção diária por ser mais estreito e delicado',

explica o cirurgião-dentista. Para a higienização

completa, o especialista recomenda o uso do

higienizador de língua CTC 201, de lâmina simples, e do

higienizador de língua CTC 202, de lâmina dupla,

ambos da Curaprox. 'Estes cuidados combinados com

uma ótima higienização bucal e visitas regulares ao

dentista são ideias para evitar a halitose', finaliza o Dr.

Mario.

Informações da Assessoria de Imprensa

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgiã-dentista, Assuntos de Interesse - Cirurgião

dentista, Médicos - Mario Sergio Giorgi

21



Boca pra que te quero? Sesc São Paulo
 

CROSP - Apex Comunicação
DicasOdonto/ - Noticias

terça-feira, 6 de setembro de 2022
Assuntos de Interesse - Cirurgiã-dentista

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Dicas Odonto

As primeiras experiências de um ser humano começam

pela boca: chorar, beber leite, aspirar e expelir o ar. A

boca sempre está em movimento ao longo da vida. Mas

ela é muito mais do que sua estrutura física. Observar

as sensações de prazer e a comunicação pela boca,

cuidar da saúde bucal e devorar o mundo, são temas da

quinta edição do Boca, pra que te quero?, promovido

pelo Sesc São Paulo entre 01 e 11 de setembro. São

quase 50 ações educativas de estímulo à reflexão sobre

a saúde bucal e o autocuidado para além dos dentes,

língua e saliva, considerando o desenvolvimento do ser

humano em sociedade e a sua relação com o próprio

corpo e a boca.

Com base no conceito de bucalidade, o projeto Boca,

pra que te quero? do Sesc São Paulo visa abordar as

funções sociais que tornam essa parte do corpo tão

importante para o desenvolvimento de saberes e

subjetividades. E com o intuito de provocar uma reflexão

sobre a boca enquanto local de experiências e chamar a

atenção para a saúde integral a partir da bucal, o Sesc

realiza mais uma série de ações educativas, entre

palestras, bate-papos, oficinas e vivências, e ainda

edições de podcast e apresentações musicais. A

programação - em sua maior parte gratuita - é voltada a

todos os públicos e idades e acontece em 29 unidades

do Sesc no estado, entre capital, região metropolitana,

interior e litoral. Algumas atividades são apenas on-line.

Muito mais que uma boca saudável

A saúde bucal significa, antes de mais nada, ter uma

boca capaz de realizar seus trabalhos, ou seja, as

funções sociais que tornam a boca uma parte tão

importante para o desenvolvimento do corpo enquanto

um território de saberes e subjetividades. Mas, a

capacidade de realizar esses trabalhos, divididos entre

manducação, linguagem e erotismo, de acordo com o

conceito de Bucalidade, não garantem saúde bucal.

A manducação - ato de mastigar -, por exemplo, pode

proporcionar prazer e hábitos saudáveis na mesma

proporção em que pode proporcionar distúrbios

alimentares, de acordo com as experiências e vivências

de cada sujeito. Assim como a linguagem pode ser um

trabalho libertador e ferir ao mesmo tempo. Para

produzir saúde bucal então é necessário desenvolver

um pensamento crítico para que o sujeito seja capaz de

fazer boas escolhas.

E é justamente nesse ponto que o projeto estimula a

reflexão e o autoconhecimento. O nome do projeto

'Boca, pra que te quero?' faz um convite a essa

reflexão, uma provocação para que os participantes

pensem sobre os desejos e anseios a respeito das

funções sociais da boca. Muito mais do que mudar um

hábito, produzir saúde bucal é um processo de

identificação desse querer para que as escolhas sejam

conscientes.

Destaques da programação

Na capital e Grande São Paulo

Sesc 24 de maio
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Podcast 'O Cuidado da Dor em Saúde Bucal' - Boca Pra

Que Te Quero?

Neste episódio, uma conversa com a convidada Dra.

Silvia Regina e os dentistas Gabriela Rodrigues e Luiz

Rodolfo, da equipe da Odontologia do Sesc 24 de maio,

sobre como a dor é um sintoma de alerta que pode se

prolongar e se impor ao cotidiano da vida. Ela pede um

diagnóstico, uma resposta, avaliação, adaptações e

paciência. Além de um caminho na busca de ajuda por

quem é o protagonista de sua dor, alguém que poderá

superá-la ao encontrar sua direção e sentido.

Quando: 4/9, domingo, às 10h - disponível no You Tube

Sesc Pompeia

Bate-papo - Pelas encruzilhadas da boca

Com Renato Noguera, Carlos Botazzo e mediação de

Juliana Alves.

Bate-papo que abordará as intersecções e similaridades

entre bucalidade e os saberes ancestrais da filosofia

africana.

Renato Noguera?possui formação familiar griot, escritor,

doutor em filosofia pela Universidade Federal do Rio de

Janeiro, professor da Universidade Federal Rural do Rio

de Janeiro (UFRRJ), coordena pesquisas nas áreas de

filosofia e educação e integra o Laboratório de Estudos

Afro-Brasileiros e Indígenas da UFRRJ.

Carlos Botazzo?é cirurgião-dentista, sanitarista; doutor

em saúde coletiva; professor associado sênior,

departamento de política, gestão e saúde, faculdade de

saúde pública/USP.

Juliana Silva e Alves?é uma mulher negra, paulista,

odontopediatra, mestre em Ciências da Saúde pela

Faculdade de Saúde Pública e cirurgiã-dentista do

Sesc São Paulo unidade Florêncio de Abreu desde

2000.

Quando: 6/9, terça, das 19h30 às 21h30

Atividade presencial com transmissão ao vivo pelo canal

da unidade.

Sesc Florêncio de Abreu

Palestra - Cantar como uma experiência ética

Com Fabiana Cozza

Em 'Cantar como uma experiência ética: a

(escre)vivência da voz-tambor como proposta de estudo

decolonial em canto popular', parte-se dos estudos

decoloniais, da pedagogia de Paulo Freire e do

pensamento empírico dos filósofos-artistas-sambistas.

Fabiana compartilha o caminho de reflexões que vêm

tecendo acerca da autonomia e da liberdade na voz e

no cantar, a partir de um caminho metodológico que

explora e investiga a subjetividade vocal na presença de

tambores afro-diaspóricos.

Quando: 6/9, terça, das 19h às 20h30

Transmissão pelo canal do YouTube da unidade.

Sesc Guarulhos

Palestra - A importância do riso na vida de todos nós

Com Claudio Thebas (SP)

Especialmente por conta da pandemia, os últimos anos

foram difíceis. Recebemos muitas notícias tristes e

muitos?de nós perdemos amigos e familiares. É

um?longo tempo cumprindo o distanciamento social e

utilizando máscaras de proteção. Neste encontro,

Claudio Thebas nos ajuda a lembrar a importância do

riso como forma de conexão e afeto.

Quando: 8/9, quinta, das 19h30 às 21h30

Sesc Santana

Intervenção - De Boca em Boca
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O QUE QUE O CACÁ QUÉ? CACÁ QUÉ CAQUI! QUE

CAQUI QUE O CACÁ QUÉ? CACÁ QUÉ QUALQUÉ

CAQUI! (TRAVA-LÍNGUA)

Comer, digerir, morder, degustar, lamber, mastigar,

beber, soprar, sorrir, beijar, chorar, falar, gritar,

esbravejar, cantar, fofocar, tocar instrumentos, criar e

contar histórias, falar trava-línguas? Pensando nessas e

outras funções da boca, órgão tão complexo nos seres

humanos, e inspirados pelas manifestações de nossa

cultura tradicional brasileira, propõe-se uma ocupação

brincante e sensorial.

Quando: 11/9, domingo, das 14h às 16h

No interior e litoral Sesc Bauru

Palestra - Boca enquanto território: saúde bucal,

alimentação e movimentos sociais

Com Roosevelt da Silva Bastos, do Departamento de

Odontopediatria, Ortodontia e Saúde Coletiva

(FOB/USP) e Felipe Peixoto, camponês, assentado e

militante do MST. Mediação de Fábia Uccelli, assistente

técnica da Gerência de Saúde e Odontologia do Sesc

SP

Quando: 2/9, sexta, das 19h às 21h

Atividade presencial com transmissão ao vivo no

YouTube do Sesc São Paulo.

Sesc Bertioga

Bate-papo - A Palavra Alma ou Nhe'e Porã

Um dos principais elementos de reconhecimento do

modo de ser Guarani, nande reko é o falar. Portanto,

para ser guarani é preciso falar guarani. As palavras,

que saem pela boca, vêm da alma, nhe'e. Nhe'e

significa alma, mas também significa a palavra. Se

palavra é alma e alma é palavra, o falar é sagrado,

assim como é o silêncio, pois só a prática do silêncio

nos permite ouvir os outros falares. Assim, a boca que

articula as palavras expressa também a alma Guarani.

Nesse bate-papo entre o historiador Cadu de Castro e

Denílson Karaí Mirim, conheceremos o papel da boca

como órgão articulador das palavras na cultura Guarani.

Quando: 9/9, sexta, das 15h às 16h

Sesc São José dos Campos

Show - Encontro de Rimas e BeatBox

Com Meire D'Origem e os convidados Joazinho Beat

Box, Alra Alves e DJ Tejota

Encontro Musical com artistas da cena local, Meire

d`origem, Joaozinho beat box, Alra Alves e DJ Tejota,

trazendo as rimas do hip hop e as técnicas do Beat Box,

embalando o encerramento do projeto Boca Pra Que Te

Quero 2022.

Quando: 9/9, sexta, das 20h às 21h15

Serviço

Boca, pra que te quero?

Quando: 1 a 11 de setembro

Onde: em 29 unidades do Sesc no estado de São

Paulo, além de atividades on-line.

Na capital: Campo Limpo, Consolação, Florêncio de

Abreu, Interlagos, Ipiranga, Pompeia, Pinheiros,

Santana, Santo Amaro e Vila Mariana.

Na região metropolitana: Guarulhos e Santo André.

No interior e litoral: Bauru, Bertioga, Birigui, Campinas,

Catanduva, Jundiaí, Piracicaba, Ribeirão Preto, São

José do Rio Preto, Santos, São José dos Campos,

Sorocaba e Taubaté.

Grátis.

Programação completa: www.sescsp.org.br/boca
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Um Abraço,

Equipe Dicas Odonto

The post Boca pra que te quero? Sesc São Paulo

appeared first on Dicas Odonto.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgiã-dentista, Assuntos de Interesse - Cirurgião

dentista

25



Homem morre de infecção após procedimento dentário
 

CROSP - Apex Comunicação
DOL - Diário Online (Diário do Pará)/Pará - Noticias

terça-feira, 6 de setembro de 2022
Assuntos de Interesse - Dentista

Clique aqui para abrir a imagem

NEGLIGÊNCIA

Homem morre de infecção após procedimento dentário

A Polícia civil de Goiás investiga o caso, que também foi

registrado no Conselho Regional de Odontologia de

Goiás (CRO-GO).

terça-feira, 06/09/2022, 23:03 - Atualizado em

06/09/2022, 23:03 - Autor: Com informações de Portal
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Ouça esta reportagem

Pesquisar o histórico do médico antes de avançar em

realizar qualquer tipo de procedimento, é essencial para

todos as pessoas que desejam passar por qualquer

processo cirúrgico. Essa atitude responsável, pode

prevenir fatalidade no futuro.

Um funcionário público, identificado como Luiz Carlos

das Dores, de 56 anos, morreu após uma infecção

generalizada em Goiás, depois de realizar um

procedimento dentário. Segundo o marido dele, o

problema surgiu ao colocar 24 facetas dentárias, com

custo de R$ 61 mil.

A Polícia Civil de Goiás investiga o caso, que também

foi registrado no Conselho Regional de Odontologia de

Goiás (CRO-GO).

Helicóptero com deputado federal cai na Bahia

O caso foi denunciado pelo marido de Luiz. A vítima fez

o procedimento dentário no último mês de junho, em

Goiânia. No entanto, teve várias complicações com a

prótese por cerca de 30 dias, até que procurou por uma

unidade de terapia intensiva (UTI), no dia 8 de agosto e

acabou falecendo 10 dias depois.

Problemas pré-existentes

Segundo o esposo de Luiz, Benedito Antônio

Nascimento, a vítima já conhecia o trabalho da dentista

Jamilly Flexa por meio das redes sociais e decidiu fazer

o tratamento com ela. Mas, exames de raio-x realizados

pela vítima apontaram que ele tinha uma doença de

perda óssea. Logo, o problema impossibilitava o

procedimento.

Benedito contou à TV que no dia 27 de junho ele já

estava com as facetas. Dias depois, começou a ter

dores. Passou muito mal no começo de agosto. Teve

inchaço em um dos dentes e uma íngua. 'A dentista o

avaliou, mas disse que ele não tinha nada', contou

Ainda de acordo com o relato do marido, além do

inchaço, Luiz teve falta de ar, queda na saturação e de

pressão, e dor no dente. Ele foi internado em um

hospital e, logo, transferido para a UTI de outra unidade

de saúde.

'No dia 8 de agosto, ele foi para o hospital, onde morreu.

No atestado de óbito, consta que ele teve choque

séptico. A única infecção que ele teve no corpo foi no
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dente', acrescentou o marido.

Difamação

A dentista Jamilly Flexa disse, por meio do instagram,

que não houve negligência com o paciente, que está

tomando todas as providências cabíveis e que as

acusações estão difamando a imagem dela. Na

publicação, ela afirmou que verificou que o paciente

tinha uma doença óssea e que precisava de cirurgia.

Segundo a dentista, o paciente não pagou o valor total

do procedimento e também não retornou ao consultório.

Até o momento, a dentista não foi notificado

oficialmente de qualquer circunstância.

Quer receber mais notícias como essa?

Cadastre seu email e receba as melhores notícias

selecionadas pelo nosso editor

Aguarde um momento...

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Dentista, Assuntos de Interesse - Odontologia
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Veja: surfista brasileiro que está em coma teve problema inicialmente no

dente
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- Publicidade -

O surfista brasileiro Júnior Enomoto, conhecido como

'Japa', foi hospitalizado em Bali, na Indonésia, com o

diagnóstico de infecção pulmonar causada por uma

bactéria. O problema foi causado incialmente por uma

infecção em um dente e o surfista está em coma.

Atualmente, o surfista está na UTI do BIMC Nusa Dua,

na Indonésia.

O surfista brasileiro Júnior Enomoto, conhecido como

'Japa', foi hospitalizado em Bali, na Indonésia, com o

diagnóstico de infecção pulmonar causada por uma

bactéria. O problema foi causado incialmente por uma

infecção em um dente e o surfista está em coma.

Atualmente, o surfista está na UTI do BIMC Nusa Dua,

na Indonésia.

De acordo com o cirurgião-dentista Flávio Pinheiro, as

infecções odontogênicas têm origem periodontal ou

periapical e, se não forem tratadas, podem progredir

para os espaços fasciais, podendo levar até a morte. No

caso do surfista, os médicos encontraram uma cavidade

no pulmão esquerdo e o pneumologista disse que

possivelmente será necessário que o brasileiro seja

submetido a uma cirurgia.

Como tratar uma infeção dentária?

Segundo Flávio, o protocolo de tratamento mais comum

para as infecções odontogênicas é a remoção da

'causa', ou seja, daquilo que está causando a infecção.

'Essa remoção é feita através de exodontias ou

tratamento endodôntico, seguida de drenagem da

secreção purulenta e antibioticoterapia', explicou.

Leia mais: 'Não tinha ideia de que minha infecção no

peito era leucemia'

Conforme o profissional de saúde, os dentistas devem

sempre estar atentos de que essas infecções

ocasionalmente podem tornar-se graves e pôr a vida em

risco em um curto prazo de tempo.

'Os casos gravíssimos onde a infecção evolui e o

paciente morre ocorrem quando a infecção atinge áreas

distantes do processo alveolar. Apesar de que a maioria

dos processos infecciosos em seus estágios iniciais seja

bem controlado com intervenção cirúrgica e com uso de

antibióticos', ponderou.

Por fim, o dentista afirmou que fatores como a demora

na procura do atendimento especializado, a demora do

uso de antibióticos, condições sistêmicas

imunossupressoras do paciente e virulência do

microrganismo podem contribuir para a rápida

disseminação do processo infeccioso.

'É muito importante que o cirurgião-dentista seja

procurado imediatamente e informado de condições que

favorecem a progressão da doença, porque a partir

disso, é necessário que o profissional aja com a
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finalidade de diagnóstico de um quadro de potencial

gravidade.'

A comunidade próxima a 'Japa' se moibilizou e

organizou uma vaquinha para arrecadar doações para

os procedimentos médicos.

Estado de Minas

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista
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Mascar chiclete causa uma harmonização facial natural? Médico avalia
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Fazer harmonização facial é um desejo de milhares de

pessoas hoje em dia. Agora imagine conseguir o feito

sem precisar passar por procedimentos estéticos, ou

seja, conseguir a tão sonhada harmonização facial

naturalmente?

Recentemente, viralizou no YouTube e em outras redes

sociais uma série de vídeos que defendem que mascar

chiclete ajudaria a deixar o maxilar e os músculos da

face mais fortes, promovendo uma espécie de

'harmonização facial' natural.

Mascar chiclete para obter efeitos de harmonização

facial não é seguro | FOTO: Shutterstock

A tese não é inteiramente falsa, porém, de acordo com

o cirurgião-dentista americano Sunthosh Sivam, seria

necessário mastigar a goma por, pelo menos, seis a oito

horas por dia para conseguir um efeito considerável.

Compartilhe no WhatsApp Compartilhe no Telegram

Desvantagens

Apesar de parecer ser uma boa ideia, o especialista

ponderou, em entrevista ao site Insider, que a medida é

extremamente prejudicial à saúde bucal. 'Sobretudo

aqueles com açúcar', emenda.

De acordo com o especialista, outra desvantagem é que

esse hábito pode causar problemas sérios na

mandíbula. Entre os sintomas mais incômodos de

mascar chiclete em excesso estão dor de cabeça e na

face, que podem evoluir para quadros mais graves.

Para o médico, o melhor, a quem deseja projetar essa

parte do rosto, é optar por botox e até preenchedores

faciais, bem mais seguros e efetivos.

Com informações do TNH1

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, Assuntos de Interesse - Saúde Bucal
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Setembro amarelo e a importância da saúde bucal na prevenção ao

suicídio
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O Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio (10 de

setembro) marca uma série de iniciativas para a

conscientização da importância da vida e medidas

preventivas. Uma pesquisa realizada em 2019 pela

Organização Mundial da Saúde (OMS) registrou mais

de 700 mil suicídios em todo o mundo, fora os

subnotificados. No Brasil, os registros se aproximam de

14 mil casos por ano, o que representa uma média de

38 suicídios por dia.

Neste ano, o tema da campanha Setembro Amarelo é 'A

vida é a melhor escolha!'. Na ocasião (e durante todo o

ano) ações serão desenvolvidas para conscientizar a

sociedade acerca deste tema que ainda é visto como

tabu. Pensando nisso, é importante lembrar da sintonia

entre corpo e mente para o bem-estar geral, ressaltando

o papel da saúde bucal na conquista de uma vida mais

alegre a partir do convívio social e das boas relações.

O Cirurgião-Dentista, especialista em Periodontia e

Odontologia Legal, Wagner Rosa Júnior, explica que a

saúde bucal pode interferir fortemente na vida

profissional e pessoal. 'Pessoas que possuem uma boa

saúde bucal, com dentes alinhados e gengivas

saudáveis, apresentam maior autoestima, destacando-

se dentro do ambiente de trabalho e no seu círculo

pessoal. Já aqueles que têm problemas bucais acabam

se afastando das outras pessoas, enfrentando

dificuldades para se relacionar nos seus respectivos

ambientes de trabalho e desenvolvendo, muitas vezes,

casos graves de isolamento e depressão'.

Atenção especial no consultório odontológico

O papel do Cirurgião-Dentista na identificação dessas

situações é muito importante. De acordo com Wagner,

uma anamnese bem detalhada, na qual se presta

atenção às principais queixas do paciente, torna a

primeira abordagem muito mais fácil. 'Fazer o paciente

entender que ele não está sozinho nesse problema e

cercá-lo de atenção são essenciais para que o

tratamento seja bem-sucedido'. Outro ponto de atenção,

segundo o especialista, é explicar ao paciente os

benefícios de uma boa saúde bucal. A utilização de

vídeos e publicações (artigos/folders) é o ponto inicial

para a conscientização e consolidação dessas

orientações.

Durante o atendimento, o Cirurgião-Dentista também

deve questionar se o paciente utiliza algum tipo de

medicação para alguma patologia psicológica

específica. Caso o paciente não esteja em tratamento e

necessite de um atendimento específico, o Cirurgião-

Dentista deve encaminhá-lo para uma equipe

multidisciplinar, com a presença de psicólogos e

psiquiatras, por exemplo.

Observar é fundamental

Informação e diálogo são fundamentais em qualquer

atendimento. No entanto, há momentos e casos que

demandam cuidado especial. Um exemplo são os

jovens que precisam utilizar aparelhos ortodônticos e,
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muitas vezes, veem essa condição como um fator de

prejuízos para aparência e baixa autoestima, o que

pode agravar certos quadros. 'Nesse caso, para que o

jovem se comprometa ao tratamento e não desista, a

conscientização e a conversa sempre serão as

melhores soluções'.

Outra situação que exige atenção está relacionada à

halitose (mau hálito), condição silenciosa e invisível que

afeta muitas vezes a saúde psíquica e emocional,

comprometendo, inclusive, o comportamento do

paciente. Insegurança, baixa autoestima, tristeza e

isolamento não são incomuns diante da condição.

Nestes casos, o especialista reforça a necessidade de

uma abordagem cuidadosa e do diálogo para o

diagnóstico da causa e tratamento.

Wagner lembra que atualmente o Sistema Único de

Saúde (SUS) trabalha de uma forma integrada com o

paciente que utiliza o sistema público. 'As UPAs, UBSs,

Centros de Especialidades Médicas e Odontológicas e o

CAPs conseguem tratar o paciente como um todo. Vale

ressaltar que a Odontologia recupera não apenas

sorrisos e saúde bucal, ela colabora para saúde geral e

bem-estar das pessoas. Acreditamos que a boa saúde

geral do paciente eleva sua autoestima e o prazer de

viver. E não existe uma boa saúde geral sem uma boa

saúde bucal', atesta o Cirurgião-Dentista.

Importante

Se você acha que está tendo problemas relacionados à

sua saúde mental ou conhece alguém que está

passando por alguma dificuldade, procure ajuda:

- No site da campanha Setembro Amarelo você

encontra uma lista com psiquiatras ligados à Associação

Brasileira de Psiquiatria (ABP), em parceria com o

Conselho Federal de Medicina (CFM).

- Disque 188 - O Centro de Valorização da Vida (CVV)

realiza apoio emocional e prevenção do suicídio,

atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas

que querem e precisam conversar, sob total sigilo por

telefone, e-mail e chat 24 horas todos os dias.

Fonte: Crosp

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista
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SBD prepara recurso contra decisão que mantem vigência de norma do

CFO que autoriza dentista a realizar procedimento invasivos
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GeralNotasNotícias

6 de setembro de 2022

A Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) informa

aos seus associados que, desde o início da semana,

acionou sua assessoria jurídica para tomada de

providências contra sentença da Justiça Federal que

manteve a validade da Resolução nº 198/2019, emitida

pelo Conselho Federal de Odontologia (CFO).

O texto que está sendo confrontado pela SBD prevê

permissão para que profissionais não médicos realizem

procedimentos cosmiátricos invasivos, o que contraria

dispositivos da Lei do Ato Médico.

LEIA A NOTA NA ÍNTEGRA

A intenção da SBD é levar a análise desse tema para os

tribunais superiores, com a apresentação de recurso,

que deve contar com o apoio do Conselho Federal de

Medicina (CFM) e de outras entidades médicas.

A Gestão 2021-2022 reitera que o enfrentamento contra

as tentativas de invasão de competências tem sido

promovido de forma contínua e regular, ao longo dos

anos. No centro desse debate, está a proteção às

prerrogativas médicas previstas na legislação e a

proteção da saúde dos pacientes, evitando expô-los ao

risco de complicações e à insegurança clínica.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Conselho Federal de Odontologia, Assuntos de

Interesse - Dentista, Assuntos de Interesse -

Odontologia
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A busca por clareamento dental vem crescendo muito

nos últimos anos e, com isso, o aparecimento de

produtos milagrosos que prometem clarear os dentes,

também. Segundo Bruna Conde, cirurgiã-dentista e

especialista em saúde bucal, esses produtos que se

dizem clareadores podem amenizar as manchas, mas

não eliminá-las, pois eles agem superficialmente.

Por que produtos clareadores não funcionam?

A cor do dente, em sua totalidade, é chamada de

intrínseca (coloração que se encontra naturalmente

dentro do dente). Ou seja, só pode ser alterada por

substâncias que penetram no dente, liberando oxigênio

para decompor as moléculas grandes de pigmento.

Esses materiais são ácidos e géis clareadores à base

de peróxido de hidrogênio e peróxido de carbamida,

administrados nos consultórios e devidamente indicados

por dentistas especialistas.

Composições podem afetar os dentes

A especialista destaca que o clareador quando usado

indevidamente pode causar sensibilidade dental ,

prejudicar a gengiva e auxiliar na retração gengival. Os

dentes podem até ficar com a cor diferente um do outro,

e podem perder completamente a proteção e o esmalte

dentário. Para evitar esses problemas, a cirurgiã-

dentista Bruna Conde esclarece quais são os mitos e

verdades sobre clareamento dental. Confira!

1. Pastas de carvão ativado servem como clareador?

Mito. Além de não conter os ingredientes necessários

para combater cáries, são extremamente abrasivas.

Isso pode gerar desgastes para o esmalte dentário,

causar recuo das gengivas e provocar sensibilidade

dental. E, para quem possui restaurações nos dentes,

produtos com carvão podem manchar e causar uma

pigmentação escura.

2. Pó de carvão pode tirar o esmalte do dente?

Verdade. Não existe evidência científica e nem

protocolos que orientem a utilização desses produtos.

Os riscos associados à aplicação são elevados, pois a

sensação de clareamento que ele provoca vem da

remoção de parte do esmalte dentário . Isso porque ele

é abrasivo e corrosivo, causando grandes desgastes.

3. Bicarbonato ajuda a clarear os dentes?

Mito. De acordo com a dentista Bruna Conde, o

bicarbonato apenas atua retirando as manchas

superficiais dos dentes. 'O bicarbonato é uma

substância altamente abrasiva e pode auxiliar a tirar

manchas superficiais dos dentes, o que causa a

impressão de clareamento. Porém, o produto pode

prejudicar seus dentes, removendo a proteção natural,

causando extrema sensibilidade e desgaste dentário',

alerta a profissional.

4. O clareamento deve ser realizado somente se o

dente estiver saudável?

Verdade. Bruna Conde ressalta que antes de cuidar da

estética é importante estar atento à saúde dos dentes.
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'Só pode fazer clareamento em gengiva saudável. Sem

acúmulo de cálculo/tártaro dental, placa bacteriana,

cáries e restaurações deficientes. Primeiro cuidar da

saúde para depois pensar em estética. Até porque

dente não clareia se não estiver saudável', ressalta a

dentista.

5. Não é recomendado fazer clareamento sem antes

consultar um especialista?

Verdade. Se você já possui um certo desgaste nos

dentes e na região próxima à gengiva, os riscos são

ainda maiores. De forma geral, esses produtos não são

a solução para quem busca um sorriso perfeito. 'Uma

pessoa preocupada com manchas ou dentes

amarelados, deve consultar um dentista especialista e

capacitado em resolver concretamente e de forma

segura esse problema', conclui a cirurgiã dentista.

Fonte: Portalig Saúde

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgiã-dentista
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