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N&W prestigia evento de 70 anos da ABO em Vitória da Conquista

Autor: admin

No último dia 07 de outubro, a Associação Brasileira de

Odontologia (ABO) - regional de Vitória da Conquista -

realizou um evento comemorativo aos 70 anos da

entidade e a N&W Dental Care esteve presente para

apoiar e celebrar a data.

No dia anterior ao evento, foi oferecido pela N&W

juntamente com a diretoria executiva da ABO um coffee

break exclusivo para os professores, ocasião em que

também foram apresentados aos participantes os

diferenciais das linhas profissionais e de especialidades

da N&W Dental Care.

Durante a cerimônia, houve um momento dedicado a

homenagear os doutores e doutoras ali presentes pelo

empenho e destaque em suas carreiras profissionais.

Foram homenageados: Dra. Rita de Cassia Dias Viana

Andrade, que atua no serviço privado e também

parceira da ABO; Dra. Cristiane Camargo, que atua no

Sistema Único de Saúde (SUS) de Vitória da Conquista

desde 1999; Dr. Rogerio Vieira Silva, professor da

Faculdade Independente do Nordeste, que já foi diretor

científico da ABO por algumas gestões; Ronaldo Aguiar,

professor da pós-graduação em cirurgia em Vitória da

Conquista desde 1999; Dr. Ronaldo Baiano, presidente

da ABO, que em 1970 era Sociedade Odontológica

Conquistence (SOC); e os atuais diretores da ABO de

Vitória da Conquista, Dr. Marcílio Alves Ferraz e a Dra.

Karine Brasileiro, pelos serviços prestados à entidade.

'A N&W vem revolucionando o mercado de higiene

bucal. Todos os seus produtos são muito bem

pesquisados e direcionados para cada área da

odontologia. A participação da N&W no evento foi

fundamental, não apenas como parceira, mas de forma

ativa, com visitas, palestras e um evento direcionado

especificamente aos professores, que são os

formadores de opinião. Durante a festa comemorativa a

participação da empresa foi bastante ativa e

significante. Quero agradecer imensamente a

participação da empresa e da diretoria, deixando aqui

um grande abraço ao meu amigo Fabio Bezerra, que é

um parceiro de longa data e se faz sempre presente. A

participação da N&W já está concretizada para os

próximos eventos', afirmou o Doutor e Mestre Ricardo

Alves, que é speaker da New Dental Care e um N&W

Doctor. Dr. Ricardo é especialista em implantodontia,

com doutorando em odontologia e ênfase em

implantodontia, além de Coordenador da escola Uni

ABO e diretor da ABO Vitória da Conquista.

Em parceria com a Prefeitura de Vitória da Conquista, a

ABO tem participação ativa em diversas ações no

município que contribuem com a saúde bucal da

população, como o Dia de Ação Bucal promovido pelas

Unidades de Saúde da Família e Unidades Básicas de

Saúde (UBS). A ABO também promove cursos para os

cirurgiões dentistas que cursam pós-graduação e

auxiliares em saúde bucal.

'Gostaria de externar nossa alegria pela nova sede da

ABO, pelos novos cursos e por seus professores que

ministram cursos no Brasil e no exterior. Nós, da N&W

Dental Care, temos muito orgulho dessa parceria com a

instituição. Nossos produtos são 100% brasileiros,

sendo que nossa fábrica fica dentro do Supera Parque,

na USP, em Ribeirão Preto, e temos a chancela do selo

ABO nacional. Fazer parte desta grande família é

motivo de muito orgulho', ressaltou o Dr. Fábio Bezzera.

ABO Vitória da Conquista

'A ABO é uma entidade de classe, fundada em 1952, na

cidade baiana de Vitória da Conquista, sendo que, na

época, se chamava Sociedade Odontológica

Conquistence (SOC) e, em 1974, mudou para

Associação Brasileira de Odontologia (ABO). No ano de

2000, em parceria com a Prefeitura Regional do

município e com a Universidade Estadual do Sudoeste

da Bahia (UESB), foi criada a escola de

aperfeiçoamento profissional, onde foram iniciados os

primeiros cursos de pós-graduação em odontologia',

recorda o presidente da ABO, Dr. Marcílio Alves Ferraz,

cirurgião dentista graduado pela Universidade Federal
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da Bahia (UFBA), mestre em Odontologia, especialista

em Periodontia e Implantodontia.

O presidente da ABO relata que a primeira sede

independente da ABO foi implantada em 2004, durante

sua primeira gestão, sendo que anteriormente o espaço

era compartilhado com o Conselho Regional de

Odontologia (CROSP). Nesta nova sede foram

ministradas aulas teóricas e, em 2021, ocorreu a

mudança para o prédio em que a entidade permanece

atualmente, que dispõe de 1.600m², três salas de aulas

com laboratório e uma sala de aula totalmente

informatizada com capacidade para 20 lugares.

A nova sede também é constituída pela Clínica Escola

José Marcelino Aguiar (ex-presidente da ABO em Vitória

da Conquista), equipada com 20 cadeiras

odontológicas, sendo 16 ambulatoriais, e quatro salas

de cirurgia. Toda esta estrutura é dotada com o que há

de mais moderno na odontologia.

A ABO sediou três edições do Congresso Internacional

de Odontologia de Vitória da Conquista (CIOVC) e está

se organizando para o 4º congresso, ainda sem data

definida, mas com previsão de ser realizado em 2023.

N&W Dental Care não poderia deixar de participar e

prestigiar um evento tão grandioso como a celebração

dos 70 anos da ABO em Vitória da Conquista que, além

de se comprometer com a qualidade, inovação e

tecnologias de ponta para os cursos odontológicos,

também tem o compromisso em levar para a população

do município o que há de melhor para a saúde bucal.

Sobre a N & W DENTAL CARE

Não testado em animais | sustentável | Vegano

Fundada em 2020, pelo Prof. Dr. Ariel Lenharo, DDS,

MDS, PHD, e pelo Prof. Dr. Fábio J B Bezerra, DDS,

MDS, PHD, respectivamente CEO e Diretor de Pesquisa

e Desenvolvimento, a N&W Dental Care é uma indústria

especializada na fabricação, importação e exportação

de produtos de higiene oral.

A empresa iniciou suas atividades com o objetivo de

revolucionar a indústria de higiene oral desenvolvendo

produtos inovadores, com alto desempenho clínico e

respaldo científico. Assim, se tornar a primeira empresa

mundial a ter uma linha completa de produtos

regeneradores teciduais para uso pós-operatório, além

de oferecer produtos desenvolvidos para

especialidades, como facetas, implantes e pós-cirúrgico.

Para isso, firmou parcerias científicas com a

Universidade de São Paulo (USP), Instituto de

Biociências de Botucatu (Unesp), Universidade Federal

de Uberlândia (UFU) e a Universidade de Michigan

(EUA), além de outras instituições de renome no meio

científico.

Assessoria R&B Marketing

Rogério Viana Borges - MTB 0084416/SP

O post N&W prestigia evento de 70 anos da ABO em

Vitória da Conquista apareceu primeiro em 2A+ Farma.

Assuntos e Palavras-Chave: CROSP - CRO-SP
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CROSP contra o câncer bucal

Clique aqui para abrir a imagem

Dentista

Crédito: Divulgação

Anualmente são registrados aproximadamente 15 mil

novos casos de câncer de boca no Brasil. O mais

frequente é o carcinoma de células escamosas ou

carcinoma epidermóide que representa quase 90% dos

tumores da boca.

De acordo com o Cirurgião-Dentista, especialista em

estomatologia e presidente da Câmara Técnica de

Estomatologia, Dr. Fabio de Abreu Alves, esse tumor se

desenvolve no epitélio de revestimento da boca e os

locais mais acometidos são a borda da língua e lábio

inferior. Outros locais, como assoalho bucal (tecidos

moles, sendo totalmente recobertos por uma mucosa

delgada, vermelha, translúcida e apresentando-se

frouxamente fixada aos planos profundos), gengiva,

palato e bochechas também podem ser envolvidos'.

Outro tipo de câncer menos frequente, segundo Dr.

Fabio, é o adenocarcinoma, que pode originar-se nas

glândulas salivares, tanto nas glândulas maiores (como

parótida, submandibular e sublingual) quanto nas

glândulas salivares menores. Os sarcomas são outros

tipos que podem também acometer a boca e são ainda

mais raros.

Prevenção

Diante dessas manifestações, vale o alerta: as

consultas ao Cirurgião-Dentista são importantes

também neste contexto, pois é o profissional que

descobre este tipo de doença nos pacientes que

acompanha. 'Sem dúvida, todo Cirurgião-Dentista tem

obrigação de examinar completamente a boca de seus

pacientes. Verificar todas as regiões da boca e, se

encontrar algo impróprio, orientar o paciente e indicar

um estomatologista, profissional especializado no

diagnóstico das doenças da boca, caso seja necessário.

Importante ressaltar que a parte lateral da língua é a

principal região acometida pelo câncer de boca'.

Dr. Fabio destaca que é relevante apontar, também,

quais os sintomas desses cânceres de boca e a

importância do acompanhamento odontológico para

evitar quadros agravados.

De acordo com o Cirurgião-Dentista, ainda hoje, aqui

no Brasil, mais de 70% dos pacientes com câncer de

boca têm seu diagnóstico realizado em estágio clínico

avançado. 'O diagnóstico do câncer de boca na fase

inicial tem sido uma tarefa árdua. Os profissionais

devem avaliar cuidadosamente todas as regiões à

procura de placas brancas e vermelhas. Devem estar

atentos também para feridas que não cicatrizam em 15

dias'.

Na fase inicial, o câncer pode ter sintomas leves, ou até

mesmo não apresentar sintomas (dor), como frisa Dr.

Fabio. Fumantes e consumidores frequentes de bebidas

alcoólicas devem ter cuidado redobrado, pois possuem

maior risco de desenvolver câncer de boca.

Fique atento aos principais sinais:
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Lesões na cavidade oral ou nos lábios que não

cicatrizam por mais de 15 dias;

Manchas, placas vermelhas ou esbranquiçadas na

lingua, gengivas, palato (céu da boca) ou mucosa jugal

(bochecha);

Nódulos (caroços) no pescoço;

Rouquidão persistente;

Nos casos mais avançados, podem ser observados os

seguintes sintomas:

Dificuldade de mastigação e de engolir;

Dificuldade na fala;

Sensação de que há algo preso na garganta.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, CROSP - CRO-SP
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CROSP contra o câncer bucal
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Na Semana Nacional de Prevenção ao Câncer de Boca,

especialista ressalta a importância do acompanhamento

odontológico

Anualmente são registrados aproximadamente 15 mil

novos casos de câncer de boca no Brasil. O mais

frequente é o carcinoma de células escamosas ou

carcinoma epidermóide que representa quase 90% dos

tumores da boca.

De acordo com o Cirurgião-Dentista, especialista em

estomatologia e presidente da Câmara Técnica de

Estomatologia, Dr. Fabio de Abreu Alves, esse tumor se

desenvolve no epitélio de revestimento da boca e os

locais mais acometidos são a borda da língua e lábio

inferior. Outros locais, como assoalho bucal (tecidos

moles, sendo totalmente recobertos por uma mucosa

delgada, vermelha, translúcida e apresentando-se

frouxamente fixada aos planos profundos), gengiva,

palato e bochechas também podem ser envolvidos'.

Outro tipo de câncer menos frequente, segundo Dr.

Fabio, é o adenocarcinoma, que pode originar-se nas

glândulas salivares, tanto nas glândulas maiores (como

parótida, submandibular e sublingual) quanto nas

glândulas salivares menores. Os sarcomas são outros

tipos que podem também acometer a boca e são ainda

mais raros.

Prevenção

Diante dessas manifestações, vale o alerta: as

consultas ao Cirurgião-Dentista são importantes

também neste contexto, pois é o profissional que

descobre este tipo de doença nos pacientes que

acompanha. 'Sem dúvida, todo Cirurgião-Dentista tem

obrigação de examinar completamente a boca de seus

pacientes. Verificar todas as regiões da boca e, se

encontrar algo impróprio, orientar o paciente e indicar

um estomatologista, profissional especializado no

diagnóstico das doenças da boca, caso seja necessário.

Importante ressaltar que a parte lateral da língua é a

principal região acometida pelo câncer de boca'.

Dr. Fabio destaca que é relevante apontar, também,

quais os sintomas desses cânceres de boca e a

importância do acompanhamento odontológico para

evitar quadros agravados.

De acordo com o Cirurgião-Dentista, ainda hoje, aqui

no Brasil, mais de 70% dos pacientes com câncer de

boca têm seu diagnóstico realizado em estágio clínico

avançado. 'O diagnóstico do câncer de boca na fase

inicial tem sido uma tarefa árdua. Os profissionais

devem avaliar cuidadosamente todas as regiões à

procura de placas brancas e vermelhas. Devem estar

atentos também para feridas que não cicatrizam em 15

dias'.

Na fase inicial, o câncer pode ter sintomas leves, ou até

mesmo não apresentar sintomas (dor), como frisa Dr.

Fabio. Fumantes e consumidores frequentes de bebidas

alcoólicas devem ter cuidado redobrado, pois possuem

maior risco de desenvolver câncer de boca.

Fique atento aos principais sinais:
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Lesões na cavidade oral ou nos lábios que não

cicatrizam por mais de 15 dias; Manchas, placas

vermelhas ou esbranquiçadas na lingua, gengivas,

palato (céu da boca) ou mucosa jugal (bochecha);

Nódulos (caroços) no pescoço; Rouquidão persistente;

Nos casos mais avançados, podem ser observados os

seguintes sintomas:

Dificuldade de mastigação e de engolir; Dificuldade na

fala; Sensação de que há algo preso na garganta.

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 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, 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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CROSP contra o câncer bucal
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CROSP contra o câncer bucal

Na Semana Nacional de Prevenção ao Câncer de Boca,

especialista ressalta a importância do acompanhamento

odontológico.

Comentar

Redação

Anualmente são registrados aproximadamente 15 mil

novos casos de câncer de boca no Brasil. O mais

frequente é o carcinoma de células escamosas ou

carcinoma epidermóide que representa quase 90% dos

tumores da boca.

De acordo com o Cirurgião-Dentista, especialista em

estomatologia e presidente da Câmara Técnica de

Estomatologia, Dr. Fabio de Abreu Alves, 'esse tumor se

desenvolve do epitélio de revestimento da boca e os

locais mais acometidos são a borda da língua e lábio

inferior. Outros locais, como assoalho bucal (tecidos

moles, sendo totalmente recobertos por uma mucosa

delgada, vermelha, translúcida e apresentando-se

frouxamente fixada aos planos profundos), gengiva,

palato e bochechas também podem ser envolvidos'.

Outro tipo de câncer menos frequente, segundo Dr.

Fabio, é o adenocarcinoma, que pode originar-se nas

glândulas salivares, tanto nas glândulas maiores (como

parótida, submandibular e sublingual) quanto nas

glândulas salivares menores. Os sarcomas são outros

tipos que podem também acometer a boca e são ainda

mais raros.

Prevenção

Diante dessas manifestações, vale o alerta: as

consultas ao Cirurgião-Dentista são importantes

também neste contexto, pois é o profissional que

descobre este tipo de doença nos pacientes que

acompanha. 'Sem dúvida, todo Cirurgião-Dentista tem

obrigação de examinar completamente a boca de seus

pacientes. Verificar todas as regiões da boca e, se

encontrar algo impróprio, orientar o paciente e indicar

um estomatologista, profissional especializado no

diagnóstico das doenças da boca, caso seja necessário.

Importante ressaltar que a parte lateral da língua é a

principal região acometida pelo câncer de boca'.

Dr. Fabio destaca que é relevante apontar, também,

quais os sintomas desses cânceres de boca e a

importância do acompanhamento odontológico para

evitar quadros agravados.

De acordo com o Cirurgião-Dentista, ainda hoje, aqui

no Brasil, mais de 70% dos pacientes com câncer de

boca têm seu diagnóstico realizado em estágio clínico

avançado. 'O diagnóstico do câncer de boca na fase

inicial tem sido uma tarefa árdua. Os profissionais

devem avaliar cuidadosamente todas as regiões à

procura de placas brancas e vermelhas. Devem estar

atentos também para feridas que não cicatrizam em 15

dias'.
10
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Na fase inicial, o câncer pode ter sintomas leves, ou até

mesmo não apresentar sintomas (dor), como frisa Dr.

Fabio.

Fumantes e consumidores frequentes de bebidas

alcoólicas devem ter cuidado redobrado, pois possuem

maior risco de desenvolver câncer de boca.

Fique atento aos principais sinais:

Lesões na cavidade oral ou nos lábios que não

cicatrizam por mais de 15 dias;

Manchas, placas vermelhas ou esbranquiçadas na

língua, gengivas, palato (céu da boca) ou mucosa jugal

(bochecha);

Nódulos (caroços) no pescoço;

Nos casos mais avançados, podem ser observados os

seguintes sintomas:

Dificuldade de mastigação e de engolir;

Dificuldade na fala;

Sensação de que há algo preso na garganta.

Link

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, CROSP - CRO-SP
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CROSP contra o câncer bucal

Clique aqui para abrir a imagem

Na Semana Nacional de Prevenção ao Câncer de Boca,

especialista ressalta a importância do acompanhamento

odontológico

Anualmente são registrados aproximadamente 15 mil

novos casos de câncer de boca no Brasil. O mais

frequente é o carcinoma de células escamosas ou

carcinoma epidermóide que representa quase 90% dos

tumores da boca.

De acordo com o Cirurgião-Dentista, especialista em

estomatologia e presidente da Câmara Técnica de

Estomatologia, Dr. Fabio de Abreu Alves, esse tumor se

desenvolve no epitélio de revestimento da boca e os

locais mais acometidos são a borda da língua e lábio

inferior. Outros locais, como assoalho bucal (tecidos

moles, sendo totalmente recobertos por uma mucosa

delgada, vermelha, translúcida e apresentando-se

frouxamente fixada aos planos profundos), gengiva,

palato e bochechas também podem ser envolvidos'.

Outro tipo de câncer menos frequente, segundo Dr.

Fabio, é o adenocarcinoma, que pode originar-se nas

glândulas salivares, tanto nas glândulas maiores (como

parótida, submandibular e sublingual) quanto nas

glândulas salivares menores. Os sarcomas são outros

tipos que podem também acometer a boca e são ainda

mais raros.

Prevenção

Diante dessas manifestações, vale o alerta: as

consultas ao Cirurgião-Dentista são importantes

também neste contexto, pois é o profissional que

descobre este tipo de doença nos pacientes que

acompanha. 'Sem dúvida, todo Cirurgião-Dentista tem

obrigação de examinar completamente a boca de seus

pacientes. Verificar todas as regiões da boca e, se

encontrar algo impróprio, orientar o paciente e indicar

um estomatologista, profissional especializado no

diagnóstico das doenças da boca, caso seja necessário.

Importante ressaltar que a parte lateral da língua é a

principal região acometida pelo câncer de boca'.

Dr. Fabio destaca que é relevante apontar, também,

quais os sintomas desses cânceres de boca e a

importância do acompanhamento odontológico para

evitar quadros agravados.

De acordo com o Cirurgião-Dentista, ainda hoje, aqui

no Brasil, mais de 70% dos pacientes com câncer de

boca têm seu diagnóstico realizado em estágio clínico

avançado. 'O diagnóstico do câncer de boca na fase

inicial tem sido uma tarefa árdua. Os profissionais

devem avaliar cuidadosamente todas as regiões à

procura de placas brancas e vermelhas. Devem estar

atentos também para feridas que não cicatrizam em 15

dias'.

Na fase inicial, o câncer pode ter sintomas leves, ou até

mesmo não apresentar sintomas (dor), como frisa Dr.

Fabio. Fumantes e consumidores frequentes de bebidas

alcoólicas devem ter cuidado redobrado, pois possuem

maior risco de desenvolver câncer de boca.

Fique atento aos principais sinais:
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Lesões na cavidade oral ou nos lábios que não

cicatrizam por mais de 15 dias;

Manchas, placas vermelhas ou esbranquiçadas na

lingua, gengivas, palato (céu da boca) ou mucosa jugal

(bochecha);

Nódulos (caroços) no pescoço;

Rouquidão persistente;

Nos casos mais avançados, podem ser observados os

seguintes sintomas:

Dificuldade de mastigação e de engolir;

Dificuldade na fala;

Sensação de que há algo preso na garganta.

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 - Odontologia, Assuntos de

Interesse - Odontológico, CROSP - Conselho Regional

de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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5 dicas de como escolher um dentista de forma segura e confiável

Clique aqui para abrir a imagem

Infelizmente, as pessoas não estão habituadas a

procurarem um dentista regularmente e, acabam

marcando uma consulta apenas quando acontece algo

inesperado.

Mesmo nessas emergências, você sabe o que deve ser

feito? Como escolher o profissional?

Informações como: o dentista é credenciado ou não

aos órgãos regularizadores? Possui autorizações? Tudo

isso é importante na hora da escolha.

Confira aqui algumas 5 dicas de como escolher um

dentista de forma segura e confiável.

Procure um consultório particular

Mas por que escolher um consultório particular? A

resposta é bem simples, embora o SUS tenha dentistas

em sua rede, diversos serviços não são feitos através

dele.

Procedimentos mais complexos como uma extração

dentária, por exemplo, dependendo do caso, não é feito

pelo SUS. Sendo assim, uma excelente opção é

procurar por um consultório particular.

Além do mais, com o consultório particular, as consultas

são agendadas com maior agilidade e rapidez.

Procure uma franquia odontológica

Hoje, há diversas franquias odontológicas e na maioria

das vezes, a preferência por esta modalidade é a

melhor escolha quando o assunto é qualidade e

economia.

O mercado oferece grandes empresas que são

referências de franquia odontológica no país.

Oferecendo diversos pacotes e serviços.

Disponibilidade dos profissionais. também é um

diferencial quando se opta por esta modalidade. A

abrangência de profissionais que oferecem o serviço de

confiança com segurança, são maiores.

Procure indicações e avaliações de terceiros

É possível fazer uma vasta pesquisa sobre o

profissional / clínica odontológica, antes mesmo de

marcar uma consulta avaliativa.

Procure indicações e avaliações em canais como:

Google, ReclameAqui, Instagram e outras plataformas

que estão disponibilizadas na internet.

O importante é ter a certeza de que o profissional é

qualificado, possui todas as certificações necessárias e

que o seu local de atendimento atenda todas as regras

previstas pela ANVISA e demais órgãos.

Procure dentistas credenciados

Para uma pessoa poder atuar como dentista, ela

precisa estar devidamente credenciada junto ao CFO

(Conselho Federal de Odontologia) ou ao CRO

(Conselho Regional de Odontologia).
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O dentista estar com a sua credencial em dia junto ao

CFO / CRO, é um grande indicativo de o seu trabalho é

executado de forma segura e confiável.

São estes dois reguladores que garantem o bom

exercício da execução dos serviços profissionais do

dentista.

Marque uma avaliação

Antes de escolher qual dentista irá cuidar dos seus

dentes, sempre agende uma consulta para avaliação.

Geralmente, ela é gratuita.

A avaliação não tem como função somente descobrir o

motivo do problema e a sua solução, mas como o nome

mesmo diz, é literalmente uma avaliação.

Aproveite para você avaliar o consultório, o profissional,

o atendimento, detalhes importantes como a

higienização do local, quais são os tipos de materiais

utilizados etc.

É muito importante vasculhar e procurar por

recomendações e avaliações das clínicas dentárias.

Conclusão

Certos erros podem acontecer durante o processo de

tratamento dentário e muitos deles (a maioria) podem

ser evitados logo no início na escolha do profissional

que irá executar o tratamento.

Agora, com as nossas dicas ficou mais fácil você decidir

e dar início a sua procura por um profissional dentista

que seja confiável e trabalhe de forma segura.

Gostou do texto? Volte para a Rota do Equilíbrio e

descubra mais conteúdos fantásticos.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

ANVISA, Assuntos de Interesse - Conselho Federal de

Odontologia, Assuntos de Interesse - Dentista, Assuntos

de Interesse - Dentistas, Assuntos de Interesse -

Odontologia
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Suplemento esportivo aumenta risco de problemas bucais, diz dentista

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Metrópoles

Se preferir, ouça a versão em áudio

Getty Images

A rotina de um atleta envolve treinos regulares e

cuidados especiais com a alimentação para melhorar o

seu desempenho em competições. O que poucos

sabem é que, assim como outras partes do programa de

treinamento, a saúde bucal também precisa ser

prioridade para os esportistas.

De acordo com a cirurgiã-dentista Marcela O´Neal, da

GUM, marca especialista em produtos odontológicos, a

dieta com suplementos esportivos, ricos em açúcar e

componentes ácidos, é um fator que contribui para o

surgimento de problemas bucais. Alguns exemplos são

barras de proteína e alguns suplementos em pó.

'Eles consomem muitas calorias ao longo do dia, como

barras de proteínas e suplementos esportivos, que são

ácidos e possuem alto teor de açúcar. Esses alimentos

aumentam a respiração bucal e a redução do fluxo de

saliva, deixando a região seca e em condições ideais

para o surgimento de bactérias', afirma Marcela.

Saiba mais

03/11/2022 Técnicos de saúde são capacitados para

atender nas salas de vacina

01/11/2022 Serviços básicos serão conservados nesta

quarta e quinta-feira (2 e 3) na capital

01/11/2022 Novembro Azul: mês mundial de combate

ao câncer de próstata

Além disso, o estresse relacionado ao esporte é outro

fator de risco que pode causar cáries, erosões

dentárias, gengivite, periodontite e bruxismo. Quando

passa por períodos estressantes, o corpo humano libera

hormônios que produzem um alto índice de adrenalina.

'Essa mudança pode causar o chamado efeito pró-

inflamatório, fazendo com que o organismo potencialize

o surgimento de doenças periodontais', explica.

A cirurgiã-dentista alerta que tanto as cáries quanto a

doença gengival podem causar ou piorar inflamações e

infecções na boca, resultando na queda do rendimento

dos atletas durante as atividades.

Cuidados

Para prevenir problemas bucais, o ideal é escovar os

dentes duas vezes ao dia por pelo menos dois minutos,

dando atenção também à língua, além de passar fio

dental para fazer a higienização correta entre os dentes.

Quando a escovação não for possível, a cirurgiã-

dentista recomenda a mastigação de chicletes sem

açúcar e enxaguar a região com água após as

refeições.

Além disso, os atletas podem usar protetores bucais

para proteger os lábios e língua de lacerações; e os

dentes de fraturas, extrações e luxações. Os protetores
16
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também protegem os ossos maxilomandibulares de

fraturas, protegendo ainda a articulação

temporomandibular, segundo Marcella.

A especialista ressalta que a utilização dos protetores

deve ser supervisionada pelo cirurgião-dentista, que

determinará o tempo de uso e o intervalo para a

substituição.

leia a matéria completa

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgiã-dentista, Assuntos de Interesse - Cirurgião

dentista, Assuntos de Interesse - Saúde Bucal
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Projeto da USP de prevenção ao câncer bucal orienta mais de 600 pessoas

em Praia Grande

Clique aqui para abrir a imagem

Projeto da USP de prevenção ao câncer bucal orienta

mais de 600 pessoas em Praia Grande

Ação no Terminal Tude Bastos faz parte da Semana do

Câncer Bucal da Cidade

Da Reportagem

Publicado em 07/11/2022 às 14:15

Comentar:

A+

Com uma boca inflável e cartazes, os profissionais

realizaram uma ação de orientação de prevenção de

câncer bucal para mais de 600 pessoas / FRED

CASAGRANDE / PREFEITURA DE PRAIA GRANDE

Dentro da Semana do Câncer Bucal de Praia Grande, a

Cidade recebeu no sábado (5) professores e alunos da

Faculdade de Odontologia da Universidade de São

Paulo (FOUSP). Com uma boca inflável e cartazes, os

profissionais realizaram uma ação de orientação de

prevenção de câncer bucal para mais de 600 pessoas

que circularam pelo Terminal Tude Bastos durante todo

o dia. Realizada em parceria com a Secretaria de Saúde

Pública (Sesap) praia-grandense, a atividade faz parte

do projeto da FOUSP "Mostre a Língua - Brasil" e teve

Praia Grande como o primeiro município na Baixada

Santista a receber essa iniciativa.

Faça parte do grupo do Diário no WhatsApp e Telegram

.

Mantenha-se bem informado.

? Cuidado: odontofobia pode trazer sérios problemas a

sua saúde bucal

Os munícipes que participaram da ação e apresentaram

alguma queixa foram encaminhados para uma avaliação

a ser feita pela própria equipe da FOUSP na terça-feira

(8), na Usafa Guilhermina, com participação da equipe

de saúde bucal da unidade.

Segundo o estomatologista e secretário-adjunto de

Atenção à Saúde da Sesap, Yuri Kalinin, a atividade foi

importante para orientar a população sobre o câncer

bucal, o autoexame e quais serviços procurar em caso

de lesão em boca. "Inédita na Cidade e na região, essa

ação foi bastante positiva e contribuiu para informar as

pessoas de que o cirurgião-dentista não cuida apenas

de dentes, e sim da boca como um todo. E os alunos da

graduação da FOUSP me relataram que as pessoas de

Praia Grande foram muito mais receptivas às

informações que as pessoas de São Paulo, na ação que

eles fizeram no Metrô".

Semana do Câncer Bucal A Sesap promove de 1º a 7

de novembro a Semana do Câncer Bucal no Município.

As 30 Unidades de Saúde da Família (Usafas) estão

intensificando o atendimento durante o período. A ação
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ocorre dentro do Novembro Azul, mês dedicado à

conscientização sobre a prevenção do câncer de

próstata e aos cuidados com a saúde do homem.

Os cirurgiões-dentistas, em conjunto com a equipe de

saúde bucal, estão realizando a avaliação dos pacientes

que procuram as unidades de saúde, com especial

atenção para homens, acima de 40 anos, tabagistas ou

etilistas, mais suscetíveis ao câncer de boca.

LEI.

A Semana do Câncer Bucal atende a lei municipal

1.308/06, que criou a Semana Anual Educativa e de

Prevenção e Diagnóstico Precoce de Câncer Bucal, na

primeira semana de novembro, e a lei federal 13.230/15,

que determina a Semana Nacional de Prevenção do

Câncer Bucal, na semana dos dias 1º à 7 de novembro.

As Usafas atendem de segunda a sexta-feira, das 8 às

17 horas. Confira o endereço das unidades:

1 - Usafa Aviação - Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas,

nº 2929

2 - Usafa Boqueirão - Av. Pres. Kennedy, nº 918

Boqueirão

3 - Usafa Mirim - Av. dos Sindicatos, nº 635 Mirim

4 - Usafa Tupi - Rua Meinacós, nº 95 Tupi

5 - Usafa Aloha - Rua Zenji Sasaki, nº 269- Nova Mirim

6 - Usafa Anhanguera - Rua Josefa Alves de Siqueira,

nº 649 Anhanguera

7 - Usafa Antártica - Av. dos Trabalhadores 3801

Antártica

8 - Usafa Caiçara - Rua Mathilde de Azevedo Setubal nº

630 Caiçara

9 - Usafa Esmeralda - Rua Menotti Del Picchio, altura do

n° 179

10 - Usafa Forte - Av. Rio Branco, nº 562 Forte

11 - Usafa Guaramar - Av. dos Trabalhadores, nº 1717

Glória

12 - Usafa Maracanã - Rua Cesar Rodrigues Reis, 850

Maracanã

13 - Usafa Melvi - Rua João Caetano, nº 101 Melvi

14 - Usafa Mirim II - Rua Nossa Senhora da Conceição,

nº 400

15 - Usafa Ocian - Rua José Jorge, 521 Ocian

16 - Usafa Quietude - Rua Rui Manoel Sampaio Seabra

Pereira, nº 500

17 - Usafa Real - Rua das Begônias, nº 453 Real

18 - Usafa Ribeirópolis - Rua Esmeraldo Tarquínio nº

471 Ribeirópolis

19 - Usafa Rio Branco - Av. Hugo de Carvalho Ramos,

1521 Esmeralda

20 - Usafa Samambaia - Av. das Araucárias nº 181

Samambaia

21 - Usafa Santa Marina - Rua Particular, 598

Anhanguera

22 - Usafa São Jorge - Av. dos Trabalhadores, nº 4242

Antártica

23 - Usafa Solemar - Av. Pres. Kennedy, nº 19726

Solemar

24 - Usafa Tude Bastos - Rua Maria Luiza Lavalle, nº 68

- Sítio do Campo

25 - Usafa Tupiry - Rua Idelfonso Galeano, nº 368

19
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Tupiry

26 - Usafa Vila Alice - Rua Renata Câmara Agondi, nº

46 Anhanguera

27 - Usafa Vila Sônia - Rua Antônio Cândido da Silva nº

1075 - Vila Sônia

28 - Usafa Princesa - Rua Vergílio Gabriel de Siqueira.

Bairro Princesa

29 - Usafa Noêmia - Av. Pres. Kennedy, 4960 - Bairro

Tupi

30 - Usafa Guilhermina - Av. Pres. Kennedy, 2100 -

Bairro Guilhermina.

Deixe a sua opinião

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista
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05.11(sábado): PARABÉNS: Técnico e Auxiliar em Prótese Dentária (TPDs

e APDs): profissionais engajados com a Reabilitação Oral dos pacientes

Clique aqui para abrir a imagem

Compartilhar

Neste dia 5 de novembro, sábado, é celebrado o dia do

Técnico e Auxiliar em Prótese Dentária e o Conselho

Federal de Odontologia (CFO) homenageia esses

profissionais, que têm o compromisso em ajudar os

Cirurgiões-Dentistas na reabilitação oral mais eficaz

aos pacientes.

'É com muito orgulho que reverenciamos a todos os

TPDs e APDs pelo importante trabalho frente à Prótese

Dentária. Nossa gratidão aos relevantes serviços

prestados em parceria com os Cirurgiões-Dentistas,

nos ajudando a restabelecer a capacidade mastigatória

e estética dos nossos pacientes, com isso,

proporcionando bem-estar e melhoria na autoestima

deles', destacou o presidente do CFO, Juliano do Vale.

Regulamentados pela Lei nº 6.710, desde 5 de

novembro de 1979 os profissionais em Prótese Dentária

são responsáveis por trabalhos minuciosos, auxiliando o

Cirurgião-Dentista no cuidado com o paciente,

confeccionando próteses dentárias (lentes de contatos,

laminados cerâmicos, prótese sob implantes,

dentaduras, entre outros).

Mesmo com o evidente avanço positivo das novas

tecnologias, fazendo crescer a Odontologia Digital na

especialidade da Prótese Dentária, o trabalho dos TPDs

e APDs é de suma importância para uma Odontologia

de excelência, conforme explica o conselheiro do CFO e

especialista em Prótese Dentária, Gilmar Trevizan.

'Tanto os Técnicos quanto os Auxiliares em Prótese

Dentária desempenham um trabalho relevante não só

na iniciativa privada, mas principalmente na rede pública

com a expansão dos Laboratórios Regionais de Prótese

Dentaria (LRPD) credenciados pelo Programa Brasil

Sorridente'. Ao total, o Sistema Único de Saúde (SUS)

possui 3.241 LRPD´s credenciados.

Conheça as diferenças de atribuições do Técnico em

Prótese Dentária (TPD) e do Auxiliar em Prótese

Dentária (APD):

Técnico em Prótese Dentária:

? Executa a parte mecânica dos trabalhos odontológicos

nos laboratórios;

? É responsável perante o Serviço de Fiscalização

respectivo de seu laboratório, em que atua como técnico

responsável;

? É responsável pelo treinamento de auxiliares e

serventes do laboratório de prótese odontológica.

Auxiliar de Prótese Dentária:

? Auxilia o Técnico em Prótese Dentária;

? Faz a reprodução de modelos de Prótese Dentária;

? Realiza o vazamento de modelos em seus diversos
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tipos;

? Realiza a montagem de modelos nos diversos tipos de

articuladores;

? Faz a prensagem de peças protéticas em resina

acrílica;

? Faz a fundição em metais de diversos tipos;

? Realiza casos simples de inclusão;

? Confecciona moldeiras individuais no material

indicado;

? Faz a curagem, o acabamento e o polimento de peças

protéticas.

Ascom CFO

imprensa@cfo.org.br

Fonte: cfo.org.br

Compartilhar

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, Assuntos de Interesse - Conselho

Federal de Odontologia, Assuntos de Interesse -

Dentista, Assuntos de Interesse - Dentistas, Assuntos

de Interesse - Odontologia
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Cirurgião-Dentista: o CFO quer saber a sua opinião para fazer ainda mais

por você!

Compartilhar

O Conselho Federal de Odontologia (CFO) está

realizando uma pesquisa destinada aos Cirurgiões-

Dentistas, com o objetivo de aprimorar as políticas

voltadas à Classe Odontológica. Para participar, basta

responder o questionário, que será encaminhado por e-

mail e SMS do profissional no dia 7/11, e responder às

perguntas do formulário até o dia 11/11. A pesquisa é

anônima, não tem caráter científico e nenhum dado

pessoal será coletado.

De acordo com o Presidente do CFO, Juliano do Vale, a

iniciativa da pesquisa partiu da necessidade de integrar

sugestões e reivindicações dos Cirurgiões-Dentistas

para os planejamentos anuais da Autarquia Federal.

'Ouvir a opinião e as reinvindicações dos profissionais é

essencial para definirmos as políticas e diretrizes do

planejamento estratégico dos próximos anos', explicou.

Desde 2020, o CFO conduz a pesquisa e implementa

ações de acordo com as demandas indicadas pelos

profissionais de Odontologia. Entre as sugestões feitas

pelos participantes da pesquisa, o CFO criou ações

como o Programa Qualifica Mais, que disponibiliza

benefícios exclusivos, com condições especiais,

oferecendo oportunidades na qualificação dos

profissionais de Odontologia; a Prescrição Eletrônica,

que corresponde a assinatura digital para os Cirurgiões-

Dentistas e, também, a criação do Programa Nacional

de Fiscalização, que contempla instrumentos de apoio

aos CROs, incluindo verba e recursos para otimizar o

trabalho de fiscalização feito em cada estado.

Ascom CFO

imprensa@cfo.org.br

Fonte: website.cfo.org.br

Compartilhar

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, Assuntos de Interesse - Conselho

Federal de Odontologia, Assuntos de Interesse -

Dentista, Assuntos de Interesse - Dentistas, Assuntos

de Interesse - Odontologia
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Comunidades com pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social

terão tratamento odontológico viabilizado pela Oral-B

Clique aqui para abrir a imagem

A Oral-B, marca de cuidados com a saúde bucal da

P&G, firma parceria com a ONG Por 1 Sorriso e financia

atendimento odontológico para milhares de pessoas que

vivem em situação de vulnerabilidade social em todo o

Brasil.

Oral-B financia atendimento odontológico para milhares

de pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade

social em todo o Brasil

Como parte dos esforços de propósito da marca em

contribuir para um Brasil com a saúde bucal 100%, o

início da parceria possibilitará a transformação da vida

de mais de 4 mil pessoas, que receberão um tratamento

totalmente gratuito, humanizado e de qualidade.

A parceria oferecerá suporte para tratamento de forma

completa, que contemplará cirurgias, canais,

restaurações, próteses, tratamentos de gengiva e

orientações de higiene, além de doação de produtos.

Luis Siqueira, diretor-sênior de Marketing de Oral-B para

P&G Brasil

Os esforços de Oral-B são uma resposta às

necessidades que fazem parte da realidade dos

brasileiros. Dados do IBGE apontam que 34 milhões de

brasileiros adultos já perderam ao menos 13 ou mais

dentes ao longo da vida. E apesar do Brasil ser o país

com a maior concentração de dentistas no mundo, com

mais de 360 mil profissionais, 50% da população não

visitou o dentista no último ano. E os dados alarmantes

não param por aí: estima-se que 22 milhões de

brasileiros (11% da população) nunca foi ao dentista.

A presença do profissional de Odontologia é

indispensável como forma de fortalecimento da saúde à

população, e o apoio da marca em ações sociais

realizadas pela ONG Por 1 Sorriso chega para dar ainda

mais força nessa missão

'Estamos em uma jornada contínua em Oral-B para

oferecer aos brasileiros o que há de melhor em relação

a uma boa higiene bucal. Para isso, realizamos um forte

trabalho em três pilares que impactam na comunidade:

a realização de um intenso trabalho junto aos dentistas,

com doação de mais de 400 mil unidades de produtos

por ano; mantemos o foco em inovação e com o

trabalho social, nossa parceria com a ONG Por 1

Sorriso, que nos permite levar o tratamento profissional

àqueles que vivem em situação de precariedade e não

têm a oportunidade de receber esses cuidados com a

frequência que deveriam', comenta Luis Siqueira,

diretor-sênior de Marketing de Oral-B para P&G Brasil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A parceria oferecerá suporte para tratamento de forma

completa, que contemplará cirurgias, canais,

restaurações, próteses, tratamentos de gengiva e

orientações de higiene, além de doação de produtos.

A presença do profissional de Odontologia é
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indispensável como forma de fortalecimento da saúde à

população, e o apoio da marca em ações sociais

realizadas pela ONG Por 1 Sorriso chega para dar ainda

mais força nessa missão. 'Estamos muito felizes com a

parceria. Com o apoio de Oral-B chegaremos ainda

mais longe, em um maior número de pessoas, que

sempre foi o nosso propósito', conclui Felipe Rossi,

presidente e fundador da ONG Por 1 Sorriso.

Detalhes sobre as ações realizadas em todo o país

podem ser acompanhadas por meio do Instagram

por1sorriso e @oralb_br.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Saúde Bucal
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Sócios da rede Royal Face, lançam a HOF, modelo de franquia com

investimento a partir de 50 mil reais

Clique aqui para abrir a imagem

«

Escolha pelo menos um opção para sua busca

Sócios da rede Royal Face, lançam a HOF, modelo de

franquia com investimento a partir de 50 mil reais

07/11/2022

A chegada do casal Flávia Alessandra e Otaviano

Costa, em junho deste ano, como os novos sócios da

Royal Face, maior rede de franquias de clínicas de

harmonização facial do país, está marcada por muitas

novidades nos negócios da marca.

Um deles é o lançamento da HOF (Harmonização

Orofacial) - o novo braço da marca voltado a cirurgiões

dentistas que tenham consultórios em cidades entre 30

mil e 70 mil habitantes e que ainda não tenham unidade

da marca.

A ideia é que esses profissionais possam oferecer os

procedimentos da Royal Face sem precisar fazer um

alto investimento.

'O foco da HOF é diferente e inovador e tem o objetivo

de alavancar os negócios dos dentistas para que o

profissional tenha a oportunidade de aumentar sua

rentabilidade, utilizando os produtos e procedimentos da

marca, como aplicação de toxina botulínica,

preenchimento labial, fios de sustentação, entre outros,

utilizando seu próprio consultório e nos padrões da

marca', explica Carlos Fett, gerente de expansão da

rede de franquia.

Segundo o executivo, os consultórios são adaptados ao

padrão Royal - passando pelo formato da recepção e

logo, com ajuda do departamento de implementação,

operação e arquitetura da marca - bem como

treinamento do profissional e sua equipe, compra de

produtos aprovados pela Anvisa (Agência Nacional de

Vigilância Sanitária), consultoria técnica e comercial.

O valor de investimento da HOF gira em torno de 50 mil

reais a 60 mil reais, já inclusa taxa de franquia e as

adequações do padrão Royal/HOF.

Para se ter ideia, atualmente, o valor para se montar

uma franquia da marca parte de 180 mil reais.

Atualmente, a Royal Face conta com 206 franquias em

funcionamento pelo Brasil.

Para este ano, o objetivo da Royal Face é que, até

dezembro, a rede chegue a 350 unidades

comercializadas, destas 300 inauguradas, com o

crescimento orgânico em torno de 211% em

faturamento - o que corresponde a mais de 300 milhões

de reais em receita.

Neste mês, a rede também lançou a Beauty Care Royal,

linha de produtos para serem utilizados no pós-

procedimentos.
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O kit é composto por três produtos: sérum nutritivo facial

noturno, espuma de limpeza facial e o gloss up labial -

todos veganos e livre de testes em animais.

'O que nos levou a entrar para o negócio é o fato de

acreditarmos que a beleza pode e deve ser acessível a

todos.

A marca ajuda as pessoas a alcançar a autoestima de

maneira consciente e com resultados naturais, e isso

simboliza o que eu acredito', diz a atriz Flávia

Alessandra, que afirma que os produtos lançados só

reforçam a excelência da rede.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Dentistas
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Homem também chora

Clique aqui para abrir a imagem

Homem também chora

Em 4 nov, 2022 | 20:00
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Compartilhar Facebook Twitter WhatsApp Telegram O

Mail

Homens vivem, em média, sete anos a menos que as

mulheres. O que explica essa estatística no Brasil é um

conjunto de fatores que inclui desde violência e

acidentes de trânsito até doenças cardiovasculares e

infartos. Mas o que ainda se leva pouco em

consideração e que precisa ser modificado é um dado

cultural: homens cuidam menos da própria saúde. De

acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 70% da

população masculina só procura ajuda médica por

influência de familiares, principalmente de companheira

e filhos. Buscar atendimento por iniciativa própria é bem

menos comum.

Se eles já têm mais resistência para cuidar da saúde

física, quando a questão envolve saúde mental tudo fica

pior. 'Homem não chora', aprendemos desde cedo.

Culturalmente, fomos ensinados que homem precisa ser

forte e que chorar é sinal de fraqueza. A expressão de

emoções e sentimentos sempre foi associada à figura

feminina. Veja que existe até mesmo uma dimensão

machista na questão.

O fato é que todos os humanos têm vulnerabilidades,

independentemente de gênero. Buscar auxílio

psicológico ou psiquiátrico quando necessário, ao

contrário do que possa parecer, é uma demonstração

de força, muito mais do que sustentar um sofrimento

silencioso por causa do que os outros possam pensar.

Olhar para si mesmo, para as próprias dificuldades,

para os próprios fracassos, e buscar superação é um

ato de coragem. Só os fortes encaram esse desafio.

Pense nisso!

Dia da Saúde

Aproveito para fazer um convite. Neste sábado, dia 05

de novembro, o movimento Psicologia na Rua estará no

pátio do Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma, para

mais uma ação de conscientização. A partir das 13h30,

o grupo de psicólogos voluntários vai receber torcedores

que forem assistir ao confronto entre Criciúma e

Tombense para tirar dúvidas e prestar orientações

sobre saúde mental do homem.

A iniciativa alusiva ao Novembro Azul é promovida pelo

próprio clube do Criciúma e conta, também, com outras

entidades parceiras, como Unesc, Laboratório Pasteur e

Saúde São José. Quem passar pelo local, além de

conversar sobre saúde mental do homem, poderá

receber orientações sobre saúde bucal, nutrição e

cuidados posturais. Haverá também realização de

testes de glicemia, tipagem sanguínea e aferição de

pressão.

Fábio Cadorin é psicólogo, jornalista, professor e doutor

em Ciências da Linguagem. Nesta coluna quinzenal fala

sobre saúde mental e impactos da cultura sobre o

psiquismo.
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As opiniões expressas neste espaço não representam,

necessariamente, a opinião do Portal Litoral Sul.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Ministério da Saúde

29



Veículo: Revista Acontece Estado:

Data: 04/11/2022 00:00 Editoria: Noticias Página:

Medo de dentista é coisa do passado! - Acontece

Clique aqui para abrir a imagem

Sending User Review 0 (0 votes) Imagina uma pessoa

com medo de dentista, mas com muito, muito medo

mesmo. Essa pessoa sou eu, ou melhor, era eu. É

assim que Roberta Sandrini, com lágrimas nos olhos e,

extremamente emocionada, começa sua história.

Roberta, não é a única pessoa do planeta a ter todo

esse pavor. Segundo os conselhos de odontologia do

Brasil, Estados Unidos, Espanha, Itália, entre outros,

cerca de 15% da população são pessoas odontofóbicas,

ou seja, pessoas que por algum motivo tem medo ou

pavor de dentista. No caso de Roberta, que hoje tem

44 anos, o pavor começou quando tinha nove. Ela

conta: Eu adorava brincar na rua do meu bairro com a

molecada e, principalmente, andar a toda velocidade

com meu patinete. Era um delícia aquela sensação de

liberdade, tipo 'Velozes e Furiosos'. E, assim como no

filme não faltavam aqueles acidentes malucos com

capotagens e batidas. Só que no filme ninguém se

machuca de verdade, enquanto eu, na vida real? Uma

vez, descendo a rua a milhão, me distraí por segundos

e acabei perdendo o controle do patinete e acertando

em cheio um fusca que estava parado. O resultado,

além de vários machucados pelo rosto, foi a perda

irreparável de um dente da frente, que, literalmente,

rachou na raiz. O socorro foi rápido, demorado foi o

conserto do dente. Oito horas com a boca aberta.

Nunca mais esqueci tanto sofrimento e dor. Depois

disso, quebrar o mesmo dente, ou melhor, o que foi

colocado no lugar dele e ser levada na marra para o

dentista virou rotina. Nas consultas periódicas, a cada

seis meses, inventava de tudo para não ir. Só que

naquela época, e até os 18 anos, quem mandava era

minha mãe. Resultado, por mais que implorasse ou

tentasse fugir , nunca conseguia e sempre acabava

chorando, suando frio e me tremendo toda na cadeira

torturante do dentista. Uma situação que só mudou

quando passei a mandar em mim mesma. Não, eu não

perdi o medo. Eu sumi de vez do consultório, só

aparecendo em situações extremas e, sempre

antecedidas por muitas lagrimas, noites mal dormidas e

cheias de pesadelos. A verdade é que quando quebrei o

dente nasceu em mim um pavor, um horror ao dentista

e qualquer coisa que chegasse próxima da minha boca

com o objetivo de mexer nos meus dentes. Só quem

tem medo de dentista como eu sabe o que é sofrer e

consegue entender o esforço que tive que fazer para me

controlar e procurar um profissional quando fiquei

grávida. Foi um caso extremo que me impediu de fugir.

Era a saúde do meu bebê que estava em jogo. Segundo

o médico, se meus dentes não estivessem saudáveis,

bactérias poderiam viajar pela corrente sanguínea e ir

da minha boca até o útero causando sérios problemas

ao bebê. No dia da consulta a assistente segurou forte

nas minhas mãos mas, não para me acalmar, para me

impedir de atrapalhar o dentista. Quando minha filha

completou dois anos fiz das tripas coração para ir com

ela pela primeira vez ao dentista. Fiquei até

constrangida com a tranquilidade dela durante os

procedimentos. Não reclamou, não chorou. E, eu estava

a ponto de desmaiar. A tensão era tanta que a dentista,

Dra. Karin Stamer me chamou para conversar. Faz sete

anos e a minha vida nunca mais foi a mesma. Ela

desenvolveu um jeito todo especial de atender pessoas

com problemas semelhantes aos meus. A diferença

começa no consultório que parece a sala de estar da

nossa casa. Foi a primeira vez que fui ouvida e meu

medo respeitado. Ela cumpriu a promessa de não me
30
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obrigar a sentar na cadeira de atendimento . Foram três

horas só de conversa, sem pressa, sem críticas. Depois

dessa vieram outras até eu aceitar abrir a boca para

uma revisão e limpeza. Doutora Stamer usa técnicas de

relaxamento com massagens com pedras quentes,

cremes. Com isso, aos poucos, fui recuperando minha

autoconfiança e nunca mais deixei de ir ao dentista. Ah!

Hoje, ela já tem oxido nitroso (um gás incolor - que

reduz a ansiedade e cujo efeito desaparece

rapidamente ) no consultório para quando o

procedimento é mais complicado. A dentista, Dra. Karin

Stamer, da Eclinic é formada há trinta anos pela Unip -

Universidade Paulista e tem especializações nas

Universidades de Michigan e Harvard nos Estados

Unidos. Ela explica que o medo sempre deve ser

respeitado e, que, cada pessoa precisa ser tratada de

forma específica pois os traumas desenvolvidos são

diferentes em todos os sentidos. Ela destaca que - 'O

único ponto comum que as pessoas com odontofobia

tem é a necessidade de se sentirem acolhidas em um

ambiente tranquilo que não tenha a dureza e o branco

de um consultório tradicional.' E, destaca que 'se sentir

em casa, se sentir único' já diminui de forma

considerável o stress. Segundo ela, existem pessoas

que demoram mais de uma semana para ir da sala de

visitas para a de relaxamento com massagem e

aromaterapia e, só depois de muita conversa

conseguem chegar a sala de atendimento onde fones

de ouvido e vídeos são usados para distrair o paciente

que, antes de começar o tratamento, é familiarizado

com cada equipamento para se sentir seguro quando da

utilização de cada um deles. Roberta Sandrini diz que

com todos esses recursos ir ao dentista deixou de ser

sofrimento e passou a ser o momento de relaxar e até

de descansar do stress do dia a dia. E, para a Dra.

Karin conseguir ajudar as pessoas a perder o medo é

uma forma de medicina preventiva pois, a falta de

cuidado com a saúde da boca além de cáries e

inflamação na gengiva pode descompensar o diabetes,

provocar pneumonia, artrite reumática, parto prematuro,

câncer bucal e doenças no coração. ===============

Saúde da boca e a odontologia sistêmica?

Regulamentada pelo Conselho Federal de

Odontologia (CFO), a odontologia sistêmica utiliza

vários recursos disponíveis para analisar de forma

ampla a relação da saúde da boca com o organismo

avaliando o funcionamento do corpo como um todo.

Com a saúde bucal em dia é possível controlar melhor :

Diabetes e evitar gengivite, cáries e infecções orais,

além de perda óssea ao redor dos dentes. Osteoporose

que pode ser detectada em sua fase inicial com o

aparecimento de problemas na mandíbula, dentes com

mobilidade, retração ou descolamento da gengiva.

Doenças cardiovasculares que podem ser causadas por

bactérias presentes em dentes cariados ou nos tecidos

que sustentam os dentes. Levadas pela corrente

sanguínea, as bactérias podem chegar ao coração

aumentando as chances de doenças coronárias e riscos

de derrame ou infarto. Odontofobia é a ansiedade,

medo, pânico de todo o contexto que envolve a consulta

com o cirurgião-dentista e, muitas vezes está ligado a

outras fobias, como a Aicmofobia - o medo de agulhas -

ou a Latrofobia - o medo de médicos. Não há uma idade

específica para que a odontofobia se manifeste na

pessoa. Roberta Sandrini Tagsdentes Dentista medo

de dentista Odontologia ortodentia saúde bucal

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, Assuntos de Interesse - Conselho

Federal de Odontologia, Assuntos de Interesse -

Dentista, Assuntos de Interesse - Odontologia
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Câncer de boca atinge mais homens; conheça os sintomas
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Autor: Redação

Estamos na semana de combate ao câncer de boca,

que vai de 1 a 7 de novembro. Como a doença é mais

frequente na população masculina, o tema esbarra no

Novembro Azul, campanha que surgiu com o objetivo de

conscientizar sobre o tumor de próstata, mas que

acabou se tornando um mês de estímulo à saúde do

homem de forma geral.

Segundo estimativas do Instituto Nacional do Câncer

(INCA), em 2020 foram registrados 15.190 novos casos

de câncer de boca, sendo 11.180 homens e 4.010

mulheres. De acordo com o coordenador do curso de

Odontologia da Faculdade Anhanguera, professor

Marcelo Palinkas, hábitos comportamentais podem

contribuir para uma maior incidência de casos entre os

homens do que entre as mulheres.

Isso porque, dentre os fatores de risco para a doença, o

álcool e o tabaco são os que mais acometem a

cavidade bucal e a falta de proteção solar provoca

complicações nos lábios. "Os cuidados devem

acontecer no dia a dia e a atuação do dentista é

essencial na prevenção do câncer de boca", alerta o

especialista.

Importância do diagnóstico precoce

Ainda nas primeiras fases da doença, os sintomas são

de difícil identificação sem a ajuda de um profissional.

Por isso, muitos casos são diagnosticados em estado

avançado, o que prejudica as possibilidades de

recuperação. Segundo o Conselho Federal de

Odontologia, os pacientes têm 95% de chances de

cura quando o caso é descoberto em estágio inicial. Em

quadros desenvolvidos, a porcentagem diminui para

45%.

Os profissionais da área odontológica estão em contato

direto com a cavidade oral da população e conseguem

identificar problemas com rapidez, destaca o professor.

"As visitas ao consultório de um dentista precisam

ocorrer com frequência mínima de seis em seis meses",

recomenda o docente. Em casos de pacientes curados,

que já passaram pelo tratamento, o intervalo diminui e o

acompanhamento deve acontecer a cada três meses.

Sintomas do câncer de boca

O docente da Faculdade Anhanguera aponta os sinais

que podem indicar a existência de um tumor na boca:

Manchas e placas esbranquiçadas na língua,

bochechas ou céu da boca;

Rachaduras nos lábios e lesões (aftas) que não

cicatrizam por mais de 15 dias;

Rouquidão;

Presença de nódulos (caroços) no pescoço.
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Escova elétrica ou manual? Descubra qual a melhor opção para a saúde

bucal

Quem nunca se perguntou que tipo de escova de

dentes é melhor para a saúde bucal: manual ou

elétrica? Dezenas de estudos compararam os dois

modelos ao longo dos anos com o intuito de descobrir

qual é mais eficiente na tarefa de higienizar os dentes e

promover a saúde bucal.

Uma pesquisa realizada na Universidade de Sheffield,

na Inglaterra, concluiu que as escovas com movimentos

automáticos de rotação e oscilação são, sim, mais

eficazes para remover a placa bacteriana além de

reduzir a probabilidade de desenvolver gengivite.

Uma outra equipe da Universidade Médica de

Greifswald, na Alemanha, monitorou mais de 3 mil

pessoas por 11 anos para avaliar o impacto a longo

prazo do uso de escovas de dente elétricas e manuais.

O resultado mostrou que, o que mais importa, é a

técnica usada para a higiene bucal.

Contudo, no estudo, os pesquisadores descobriram que

os participantes que usam escovas elétricas têm menos

cáries, menos periodontite e menos perda dentária. Isso

porque, com essas escovas, as pessoas não

precisavam ter uma técnica adequada para escovar os

dentes, porque a escova faz isso por elas.

Mesmo entre os dentistas, não há um consenso sobre

qual das duas opções disponíveis no mercado é melhor.

Isso não impede grande parte dos profissionais de

reconhecerem os benefícios das escovas elétricas. Elas

são bastante indicadas para pessoas que apresentam

incapacidades motoras, por exemplo.

A padronização nos movimentos é outro diferencial do

modelo elétrico. Alguns aparelhos, capazes de realizar

oscilações e rotações automaticamente, funcionam de

forma semelhante à limpeza feita pelo dentista (mas não

substituem a consulta).

Por outro lado, também há algumas desvantagens.

Movimentos inadequados e força excessiva podem

causar prejuízos, machucando a gengiva e

enfraquecendo os dentes. Felizmente, muitas escovas

elétricas já são equipadas com sensores capazes de

alertar o mau uso.

Mesmo assim, existem algumas circunstâncias

específicas em que pode ser mais conveniente usar

uma escova manual. Uma delas, por exemplo, é após

uma cirurgia bucal, quando há pontos ou uma área

dolorida. Nesse caso, uma escova manual com cerdas

ultramacias permite uma escovação mais suave, na

qual o usuário pode controlar a velocidade e o cuidado

com o qual ele limpa a área sensível.

Na hora de optar entre uma e outra, o ideal é conversar

com o seu dentista para decidir conjuntamente se o

investimento vale a pena. O importante mesmo é

lembrar-se de que uma boa saúde bucal depende da

frequência e regularidade na escovação e de

movimentos feitos corretamente, além do uso do fio

dental.
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