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Odontologia é aliada importante na prevenção contra o

câncer de cabeça e pescoço

A Odontologia exerce um papel importante na atenção

ao câncer de cabeça e pescoço. A Campanha Nacional

de Prevenção do Câncer de Cabeça e Pescoço,

marcada pelo Julho Verde, foi criada com intuito de

reforçar a prevenção e promover o aumento de

diagnósticos precoces, com foco na redução de óbitos e

mutilações comprometedoras aos pacientes.

O Brasil registra cerca de 41 mil novos casos de câncer

de cabeça e pescoço por ano, de acordo com dados do

Instituto Nacional do Câncer (INCA). Normalmente, sua

incidência está relacionada ao tabagismo e etilismo.

Contudo, o aumento de casos entre jovens tem ocorrido

devido à exposição ao vírus HPV, fator de risco que se

manifesta em relações sexuais sem proteção.

De acordo com o Cirurgião-Dentista Dr. Fabio Alves,

especialista em estomatologia, muitos tipos de cânceres

podem ter origem nos tecidos da boca. Ele informa que

ocorrem por ano, aproximadamente 15 mil novos casos

de câncer de boca. O mais frequente, o carcinoma de

células escamosas ou carcinoma epidermóide,

representa quase 90% dos tumores da boca. 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 recoberto 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 é o

adenocarcinoma, que pode se originar nas glândulas

salivares, tanto nas glândulas maiores como parótida,

submandibular e sublingual quanto nas glândulas

salivares menores. Já os sarcomas podem também

acometer a boca e são ainda mais raros, segundo o

especialista.

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'.

A importância da informação

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
5
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devem avaliar cuidadosamente todas as regiões na

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.

Acompanhamento

Além de participar do diagnóstico do câncer da boca, o

Cirurgião-Dentista também acompanha o paciente

durante todo o tratamento. As infecções, como dentes

estragados, raízes residuais e doença na gengiva,

devem ser tratadas antes da terapia oncológica.

Durante o tratamento do câncer, seja por quimioterapia

ou radioterapia, o paciente pode desenvolver feridas

doloridas na boca, conhecidas como mucosite. O

Cirurgião-Dentista pode amenizar ou até mesmo

prevenir este quadro. 'O paciente com boca saudável,

livre de infecções, pode suportar melhor a terapia

oncológica'.

Pacientes que receberam radioterapia na região da

boca podem apresentar xerostomia (boca seca). A

diminuição da saliva, segundo Dr. Fabio, torna o

paciente mais suscetível a desenvolver doenças

gengivais e cáries. Desta forma, o acompanhamento

frequente com o Cirurgião-Dentista (a cada 3 ou 4

meses), além de cremes dentais com alta concentração

de flúor, podem ajudar a evitar esses problemas.

Atuação preventiva

O Cirurgião-Dentista, portanto, pode e deve atuar

também de forma preventiva nesses tipos de câncer,

como reforça Dr. Fabio. 'Ele deve orientar seus

pacientes sobre o câncer de boca e alertá-los sobre o

tabaco e o álcool como os principais fatores

relacionados ao desenvolvimento da doença. Da

mesma forma, deve orientar o paciente a usar protetor

labial, considerando que o sol é o principal causador do

câncer de lábio'.

Orientações sobre o papilomavírus humano (HPV) como

um dos agentes causadores do câncer da região

posterior da boca também compõem os cuidados

preventivos indicados pelo especialista.

Sobre o CROSP

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) é uma Autarquia Federal dotada de

personalidade jurídica e de direito público com a

finalidade de fiscalizar e supervisionar a ética

profissional em todo o Estado de São Paulo, cabendo-

lhe zelar pelo perfeito desempenho ético da

Odontologia e pelo prestígio e bom conceito da

profissão e dos que a exercem legalmente. Hoje, o

CROSP conta com mais de 140 mil profissionais

inscritos. Além dos Cirurgiões-Dentistas, o CROSP

detém competência também para fiscalizar o exercício

profissional e a conduta ética dos Técnicos em Prótese

Dentária (TPD), Técnicos em Saúde Bucal (TSB)

Auxiliares em Saúde Bucal (ASB) e Auxiliares em

Prótese Dentária (APD).

Mais informações: www.crosp.org.br

Novas tecnologias auxiliam o mercado brasileiro de

cloud

Premiação reconhece empresas com melhores serviços

para viagens de negócios

Gastos mundiais com armazenamento em nuvem

pública atingirão US$ 500 bi este ano

Mais de meio milhão de empresas são fechadas nos

primeiros 4 meses do ano

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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Prazo de validade e pagamento de anuidade exigem

maior atenção

A inscrição provisória do Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo (CROSP) é uma das

primeiras providências que o recém-formado em

Odontologia deve tomar, pois é ela que permitirá que o

profissional atue na área e até mesmo seja responsável

técnico por alguma empresa.

Questões relacionadas à inscrição provisória são

frequentes entre os estudantes do último semestre ou

entre os concluintes do curso. O prazo de validade e a

obrigatoriedade do pagamento de anuidade estão entre

as dúvidas mais comuns.

O setor de Registros e Inscrições do CROSP,

responsável por gerar o número de registro e a cédula

dos profissionais, esclarece: a inscrição provisória é

realizada em virtude da impossibilidade de

apresentação do diploma pelo cirurgião-dentista que

acaba de se formar, uma vez que algumas instituições

de ensino não concedem o documento no ato da

conclusão dos estudos.

De acordo com o presidente do CROSP, Dr. Braz

Antunes, o setor de registro reforça que a expectativa é

que a inscrição provisória seja extinta assim que o

Ministério da Educação (MEC) passe a registrar o

diploma digital a partir do momento em que o aluno

colar o grau. Desta forma, o profissional de Odontologia

recém-graduado poderá solicitar o registro principal.

'Atualmente, como os formandos não conseguem emitir

o diploma, as faculdades emitem uma declaração ou um

certificado de colação de grau com os dados da

colação, assinado pelo coordenador do curso e dados

do aluno para que ele consiga fazer a inscrição no

respectivo Conselho', esclarece o presidente.

Validade

Com relação à validade da inscrição provisória, vale

destacar um ponto importante para o qual é preciso

estar atento. Trata-se da validade do registro provisório.

Ele tem legitimidade de dois anos a partir da data de

colação de grau, e não dois anos a partir da data de

inscrição, conforme resolução 63/2005 do CFO - Art.

123 (ao recém-formado com inscrição provisória, será

fornecida cédula provisória, que lhe dará direito ao

exercício da profissão pelo prazo de 2 (dois) anos,

contados da data da colação de grau, quando cirurgião-

dentista ou da data da formatura para os demais

profissionais).

O setor de Registro ressalta, ainda, que o diploma é

expedido antes do período de dois anos. No entanto,

alguns profissionais deixam vencer a inscrição

provisória. Nesses casos (dois anos depois da data de

colação de grau), se o profissional não entrar com o

pedido de inscrição principal, a inscrição dele é

cancelada automaticamente por caducidade. 'Quando

isso acontece é necessário que ele apresente toda a

documentação da inscrição principal e pague a taxa de

inscrição novamente para reativar a inscrição. Se ele faz

esse processo dentro do período, essa taxa de inscrição

não precisa ser paga de novo'.
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O pagamento da anuidade também é um ponto

importante para manter a inscrição ativa no Conselho.

Confira a documentação

A inscrição provisória pode ser feita pelo site do

CROSP, em pré-cadastro ou de maneira presencial,

mediante agendamento.

Para efetuar a inscrição provisória é necessário

apresentar os seguintes documentos originais:

certificado de colação de grau original; histórico escolar

da universidade; CPF, cédula de identidade, título de

eleitor, título de reservista, certidão de nascimento ou

casamento (com averbação, se for divorciado);

comprovante de endereço recente (água, luz ou telefone

fixo) e uma (1) foto 3x4 colorida com fundo branco.

O CROSP lembra que todos os cadastros de registros

no Conselho são validados junto à faculdade por meio

da relação dos alunos que colaram grau, e essa relação

é encaminhada pela instituição de ensino. A medida

evita que o Conselho defira um cadastro com

documentação falsificada. A apresentação de

documentos falsos junto ao CROSP resulta em

representação criminal.

Sobre o CROSP

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) é uma Autarquia Federal dotada de

personalidade jurídica e de direito público com a

finalidade de fiscalizar e supervisionar a ética

profissional em todo o Estado de São Paulo, cabendo-

lhe zelar pelo perfeito desempenho ético da Odontologia

e pelo prestígio e bom conceito da profissão e dos que a

exercem legalmente. Hoje, o CROSP conta com mais

de 140 mil profissionais inscritos. Além dos Cirurgiões-

Dentistas, o CROSP detém competência também para

fiscalizar o exercício profissional e a conduta ética dos

Técnicos em Prótese Dentária (TPD), Técnicos em

Saúde Bucal (TSB) Auxiliares em Saúde Bucal (ASB) e

Auxiliares em Prótese Dentária (APD).

Mais informações: www.crosp.org.br

Assuntos e Palavras-Chave: CROSP - Conselho

Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-

SP
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Julho Verde - Odontologia é aliada importante na prevenção contra o
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A Odontologia exerce um papel importante na atenção

ao câncer de cabeça e pescoço. A Campanha Nacional

de Prevenção do Câncer de Cabeça e Pescoço,

marcada pelo Julho Verde, foi criada com intuito de

reforçar a prevenção e promover o aumento de

diagnósticos precoces, com foco na redução de óbitos e

mutilações comprometedoras aos pacientes.

O Brasil registra cerca de 41 mil novos casos de câncer

de cabeça e pescoço por ano, de acordo com dados do

Instituto Nacional do Câncer (INCA). Normalmente, sua

incidência está relacionada ao tabagismo e etilismo.

Contudo, o aumento de casos entre jovens tem ocorrido

devido à exposição ao vírus HPV, fator de risco que se

manifesta em relações sexuais sem proteção.

De acordo com o Cirurgião-Dentista Dr. Fabio Alves,

especialista em estomatologia, muitos tipos de cânceres

podem ter origem nos tecidos da boca. Ele informa que

ocorrem por ano, aproximadamente 15 mil novos casos

de câncer de boca. O mais frequente, o carcinoma de

células escamosas ou carcinoma epidermóide,

representa quase 90% dos tumores da boca. 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 recoberto 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 é o

adenocarcinoma, que pode se originar nas glândulas

salivares, tanto nas glândulas maiores como parótida,

submandibular e sublingual quanto nas glândulas

salivares menores. Já os sarcomas podem também

acometer a boca e são ainda mais raros, segundo o

especialista.

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'.

A importância da informação

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
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inicial tem sido uma tarefa árdua. Os profissionais

devem avaliar cuidadosamente todas as regiões na

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.

Acompanhamento

Além de participar do diagnóstico do câncer da boca, o

Cirurgião-Dentista também acompanha o paciente

durante todo o tratamento. As infecções, como dentes

estragados, raízes residuais e doença na gengiva,

devem ser tratadas antes da terapia oncológica.

Durante o tratamento do câncer, seja por quimioterapia

ou radioterapia, o paciente pode desenvolver feridas

doloridas na boca, conhecidas como mucosite. O

Cirurgião-Dentista pode amenizar ou até mesmo

prevenir este quadro. 'O paciente com boca saudável,

livre de infecções, pode suportar melhor a terapia

oncológica'.

Pacientes que receberam radioterapia na região da

boca podem apresentar xerostomia (boca seca). A

diminuição da saliva, segundo Dr. Fabio, torna o

paciente mais suscetível a desenvolver doenças

gengivais e cáries. Desta forma, o acompanhamento

frequente com o Cirurgião-Dentista (a cada 3 ou 4

meses), além de cremes dentais com alta concentração

de flúor, podem ajudar a evitar esses problemas.

Atuação preventiva

O Cirurgião-Dentista, portanto, pode e deve atuar

também de forma preventiva nesses tipos de câncer,

como reforça Dr. Fabio. 'Ele deve orientar seus

pacientes sobre o câncer de boca e alertá-los sobre o

tabaco e o álcool como os principais fatores

relacionados ao desenvolvimento da doença. Da

mesma forma, deve orientar o paciente a usar protetor

labial, considerando que o sol é o principal causador do

câncer de lábio'.

Orientações sobre o papilomavírus humano (HPV) como

um dos agentes causadores do câncer da região

posterior da boca também compõem os cuidados

preventivos indicados pelo especialista.

Sobre o CROSP

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) é uma Autarquia Federal dotada de

personalidade jurídica e de direito público com a

finalidade de fiscalizar e supervisionar a ética

profissional em todo o Estado de São Paulo, cabendo-

lhe zelar pelo perfeito desempenho ético da

Odontologia e pelo prestígio e bom conceito da

profissão e dos que a exercem legalmente. Hoje, o

CROSP conta com mais de 140 mil profissionais

inscritos. Além dos Cirurgiões-Dentistas, o CROSP

detém competência também para fiscalizar o exercício

profissional e a conduta ética dos Técnicos em Prótese

Dentária (TPD), Técnicos em Saúde Bucal (TSB)

Auxiliares em Saúde Bucal (ASB) e Auxiliares em

Prótese Dentária (APD).

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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Prazo de validade e pagamento de anuidade exigem

maior atenção

A inscrição provisória do Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo (CROSP) é uma das

primeiras providências que o recém-formado em

Odontologia deve tomar, pois é ela que permitirá que o

profissional atue na área e até mesmo seja responsável

técnico por alguma empresa.

Questões relacionadas à inscrição provisória são

frequentes entre os estudantes do último semestre ou

entre os concluintes do curso. O prazo de validade e a

obrigatoriedade do pagamento de anuidade estão entre

as dúvidas mais comuns.

O setor de Registros e Inscrições do CROSP,

responsável por gerar o número de registro e a cédula

dos profissionais, esclarece: a inscrição provisória é

realizada em virtude da impossibilidade de

apresentação do diploma pelo cirurgião-dentista que

acaba de se formar, uma vez que algumas instituições

de ensino não concedem o documento no ato da

conclusão dos estudos.

De acordo com o presidente do CROSP, Dr. Braz

Antunes, o setor de registro reforça que a expectativa é

que a inscrição provisória seja extinta assim que o

Ministério da Educação (MEC) passe a registrar o

diploma digital a partir do momento em que o aluno

colar o grau. Desta forma, o profissional de Odontologia

recém-graduado poderá solicitar o registro principal.

'Atualmente, como os formandos não conseguem emitir

o diploma, as faculdades emitem uma declaração ou um

certificado de colação de grau com os dados da

colação, assinado pelo coordenador do curso e dados

do aluno para que ele consiga fazer a inscrição no

respectivo Conselho', esclarece o presidente.

Validade

Com relação à validade da inscrição provisória, vale

destacar um ponto importante para o qual é preciso

estar atento. Trata-se da validade do registro provisório.

Ele tem legitimidade de dois anos a partir da data de

colação de grau, e não dois anos a partir da data de

inscrição, conforme resolução 63/2005 do CFO - Art.

123 (ao recém-formado com inscrição provisória, será

fornecida cédula provisória, que lhe dará direito ao

exercício da profissão pelo prazo de 2 (dois) anos,

contados da data da colação de grau, quando cirurgião-

dentista ou da data da formatura para os demais

profissionais).

O setor de Registro ressalta, ainda, que o diploma é

expedido antes do período de dois anos. No entanto,

alguns profissionais deixam vencer a inscrição

provisória. Nesses casos (dois anos depois da data de

colação de grau), se o profissional não entrar com o

pedido de inscrição principal, a inscrição dele é

cancelada automaticamente por caducidade. 'Quando

isso acontece é necessário que ele apresente toda a

documentação da inscrição principal e pague a taxa de

inscrição novamente para reativar a inscrição. Se ele faz

esse processo dentro do período, essa taxa de inscrição

não precisa ser paga de novo'.
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O pagamento da anuidade também é um ponto

importante para manter a inscrição ativa no Conselho.

Confira a documentação

A inscrição provisória pode ser feita pelo site do

CROSP, em pré-cadastro ou de maneira presencial,

mediante agendamento.

Para efetuar a inscrição provisória é necessário

apresentar os seguintes documentos originais:

certificado de colação de grau original; histórico escolar

da universidade; CPF, cédula de identidade, título de

eleitor, título de reservista, certidão de nascimento ou

casamento (com averbação, se for divorciado);

comprovante de endereço recente (água, luz ou telefone

fixo) e uma (1) foto 3x4 colorida com fundo branco.

O CROSP lembra que todos os cadastros de registros

no Conselho são validados junto à faculdade por meio

da relação dos alunos que colaram grau, e essa relação

é encaminhada pela instituição de ensino. A medida

evita que o Conselho defira um cadastro com

documentação falsificada. A apresentação de

documentos falsos junto ao CROSP resulta em

representação criminal.

Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP)

www.crosp.org.br

Assuntos e Palavras-Chave: CROSP - Conselho

Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-

SP
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Prazo de validade e pagamento de anuidade exigem

maior atenção

A inscrição provisória do Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo (CROSP) é uma das

primeiras providências que o recém-formado em

Odontologia deve tomar, pois é ela que permitirá que o

profissional atue na área e até mesmo seja responsável

técnico por alguma empresa.

Questões relacionadas à inscrição provisória são

frequentes entre os estudantes do último semestre ou

entre os concluintes do curso. O prazo de validade e a

obrigatoriedade do pagamento de anuidade estão entre

as dúvidas mais comuns.

O setor de Registros e Inscrições do CROSP,

responsável por gerar o número de registro e a cédula

dos profissionais, esclarece: a inscrição provisória é

realizada em virtude da impossibilidade de

apresentação do diploma pelo cirurgião-dentista que

acaba de se formar, uma vez que algumas instituições

de ensino não concedem o documento no ato da

conclusão dos estudos.

De acordo com o presidente do CROSP, Dr. Braz

Antunes, o setor de registro reforça que a expectativa é

que a inscrição provisória seja extinta assim que o

Ministério da Educação (MEC) passe a registrar o

diploma digital a partir do momento em que o aluno

colar o grau. Desta forma, o profissional de Odontologia

recém-graduado poderá solicitar o registro principal.

'Atualmente, como os formandos não conseguem emitir

o diploma, as faculdades emitem uma declaração ou um

certificado de colação de grau com os dados da

colação, assinado pelo coordenador do curso e dados

do aluno para que ele consiga fazer a inscrição no

respectivo Conselho', esclarece o presidente.

Validade

Com relação à validade da inscrição provisória, vale

destacar um ponto importante para o qual é preciso

estar atento. Trata-se da validade do registro provisório.

Ele tem legitimidade de dois anos a partir da data de

colação de grau, e não dois anos a partir da data de

inscrição, conforme resolução 63/2005 do CFO - Art.

123 (ao recém-formado com inscrição provisória, será

fornecida cédula provisória, que lhe dará direito ao

exercício da profissão pelo prazo de 2 (dois) anos,

contados da data da colação de grau, quando cirurgião-

dentista ou da data da formatura para os demais

profissionais).

O setor de Registro ressalta, ainda, que o diploma é

expedido antes do período de dois anos. No entanto,

alguns profissionais deixam vencer a inscrição

provisória. Nesses casos (dois anos depois da data de

colação de grau), se o profissional não entrar com o

pedido de inscrição principal, a inscrição dele é

cancelada automaticamente por caducidade. 'Quando

isso acontece é necessário que ele apresente toda a

documentação da inscrição principal e pague a taxa de

inscrição novamente para reativar a inscrição. Se ele faz

esse processo dentro do período, essa taxa de inscrição

não precisa ser paga de novo'.
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O pagamento da anuidade também é um ponto

importante para manter a inscrição ativa no Conselho.

Confira a documentação

A inscrição provisória pode ser feita pelo site do

CROSP, em pré-cadastro ou de maneira presencial,

mediante agendamento.

Para efetuar a inscrição provisória é necessário

apresentar os seguintes documentos originais:

certificado de colação de grau original; histórico escolar

da universidade; CPF, cédula de identidade, título de

eleitor, título de reservista, certidão de nascimento ou

casamento (com averbação, se for divorciado);

comprovante de endereço recente (água, luz ou telefone

fixo) e uma (1) foto 3x4 colorida com fundo branco.

O CROSP lembra que todos os cadastros de registros

no Conselho são validados junto à faculdade por meio

da relação dos alunos que colaram grau, e essa relação

é encaminhada pela instituição de ensino. A medida

evita que o Conselho defira um cadastro com

documentação falsificada. A apresentação de

documentos falsos junto ao CROSP resulta em

representação criminal.

Sobre o CROSP

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) é uma Autarquia Federal dotada de

personalidade jurídica e de direito público com a

finalidade de fiscalizar e supervisionar a ética

profissional em todo o Estado de São Paulo, cabendo-

lhe zelar pelo perfeito desempenho ético da Odontologia

e pelo prestígio e bom conceito da profissão e dos que a

exercem legalmente. Hoje, o CROSP conta com mais

de 140 mil profissionais inscritos. Além dos Cirurgiões-

Dentistas, o CROSP detém competência também para

fiscalizar o exercício profissional e a conduta ética dos

Técnicos em Prótese Dentária (TPD), Técnicos em

Saúde Bucal (TSB) Auxiliares em Saúde Bucal (ASB) e

Auxiliares em Prótese Dentária (APD).

Assuntos e Palavras-Chave: CROSP - Conselho

Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-

SP
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9.900 brasileiros buscam sobre a afta por mês: Que doença é essa e como

curar?
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Clique aqui para abrir a imagem

Também conhecida como estomatite aftosa, a afta é um

tipo de lesão que pode ser causada por diversos

fatores, mas que tem tratamento

A afta é um tipo de ferida dolorosa que se forma na

parte interna da boca e pode provocar muito

desconforto.

Na medicina, essa lesão recebe o nome de estomatite

aftosa, que pode ser provocada por diversos fatores e

apresentar diferentes sintomas associados.

Apesar de ser um problema bastante comum, muita

gente ainda tem dúvidas sobre o que é e como tratar a

afta. Por isso, de tempos em tempos, o número de

buscas sobre essa doença aumenta em plataformas de

pesquisas como o Google.

Por exemplo, segundo o Keyword Planner, que faz uma

análise quantitativa de pesquisas no próprio Google, o

termo 'afta' foi pesquisado quase 9.900 apenas no

último mês. Já no Google Trends, site que analisa as

tendências de pesquisa dos usuários, houve um

aumento de 950% no último ano na procura de

informações sobre como curar o problema de forma

rápida.

Esses números podem estar relacionados a vários

fatores, como o acesso à internet e as mudanças no

estilo de vida das pessoas. Afinal, a má alimentação,

por exemplo, pode influenciar no desenvolvimento de

aftas.

O problema é que nem sempre as pessoas encontram

informações confiáveis sobre esse assunto e acabam

adotando medidas que agravam o problema.

Por isso, neste artigo você vai conhecer as explicações

dos especialistas sobre as causas, sintomas, tratamento

e modo de prevenir o surgimento das aftas.

O que é afta?

De acordo com informações do Ministério da Saúde,

aftas são pequenas 'lesões abertas, esbranquiçadas,

com bordas vermelhas, dolorosas, que desaparecem

sem qualquer tratamento, cerca de 10 a 14 dias após o

aparecimento, sem deixar qualquer marca ou cicatriz'.

Essas lesões podem surgir em qualquer parte da

cavidade oral, como língua, bochechas, lábios e céu da

boca. Portanto, não estranhe caso a lesão apareça em

vários lugares diferentes ou em algum local diferente do

habitual, como no céu da boca.

Sintomas que vão além da lesão

Embora muita gente identifique a afta em função de sua

aparência, é importante lembrar que existem outros

sintomas que são associados ao surgimento dessa

lesão, tais como ardência, coceira, vermelhidão e dor no

local da afta.
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São esses sintomas que são responsáveis por causar a

sensação de incômodo que costuma atrapalhar as

atividades diárias de quem desenvolve a afta.

Vale lembrar que esses sintomas variam de acordo com

o tipo de afta. Por isso, é importante conhecer as

diferenças entre as úlceras que podem surgir na sua

boca. Diante disso, é fundamental que, caso a pessoa

esteja com a doença, procure tratamento com o

profissional de confiança do seu plano dental, ou um

especialista numa das unidades do Sistema Único de

Saúde (SUS).

Conheça os diferentes tipos de afta

Nem toda afta é igual. Existem pelo menos 03 tipos de

estomatites aftosas, que variam de acordo com o

tamanho, durabilidade e até nível de dor.

As mais comuns são classificadas como aftas menores.

Como o próprio nome indica, elas são lesões pequenas

com até 1 cm de diâmetro. Geralmente, as aftas

menores levam de 4 a 7 dias para melhorar

naturalmente. Por isso, não causam tanto desconforto

quanto às demais.

Quando a úlcera apresenta um diâmetro maior do que 1

cm, ela é classificada como afta maior. Nesse caso,

além do aumento da sensação de incômodo provocado

pela lesão na boca, as aftas maiores levam cerca de 10

dias para desaparecerem.

Por fim, você também pode desenvolver a afta

herpetiforme, que é o tipo de lesão mais grave. Apesar

do nome, esse tipo de lesão não tem relação com o

vírus da herpes.

Na verdade, trata-se de um tipo de lesão que pode

aparecer de forma isolada ou em grupo. Em alguns

casos, as úlceras podem se juntar e provocar o

surgimento de uma lesão grande.

Por esse motivo, o desenvolvimento desse tipo de

úlcera pode prejudicar a fala e a alimentação. Além

disso, a afta herpetiforme pode ser acompanhada do

desenvolvimento de outros sintomas, como linfonodos

(ínguas) no pescoço, mal estar e febre.

O que causa a afta?

Os especialistas ainda não entraram em consenso

sobre as causas da estomatite aftosa. Porém, eles já

identificaram alguns fatores que, isolados ou em

conjunto, são determinantes para o desenvolvimento da

doença.

Conheça alguns desses fatores abaixo:

Má alimentação

Segundo os especialistas, a afta está relacionada a

hábitos alimentares pouco saudáveis, como o consumo

de alimentos ácidos ou com excesso de condimentos,

como refrigerantes e embutidos.

Além disso, o problema também está associado a uma

alimentação pobre em macro e micronutrientes,

vitamina B12, ferro, ácido fólico, entre outros nutrientes

importantes para o organismo.

Quando esses nutrientes permanecem em níveis abaixo

do recomendável, você o cenário ideal para as aftas se

desenvolverem.

Problemas associados ao sistema imunológico

debilitado

A má alimentação contribui para problemas no sistema

imunológico, mas não é o único fator que pode provocar

essa deficiência.

Reações alérgicas às bactérias bucais, doenças

inflamatórias do sistema digestivo, desequilíbrio

hormonal e uso de certos medicamentos também

podem afetar a manutenção do sistema imunológico e

provocar o desenvolvimento das lesões.

Além disso, pessoas com doenças autoimunes, como

lúpus e doença de Behçet, geralmente apresentam aftas

recorrentes.
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Até mesmo o estresse e a ansiedade, que são

alterações emocionais que costumam afetar o sistema

imunológico, também podem provocar esse problema.

Comportamentos e hábitos

Hábitos como má higiene bucal e mastigar objetos,

como a caneta, não só podem provocar o

desenvolvimento de aftas, como também podem

agravar o problema.

Problemas na mordida

Por fim, pessoas que sofrem com algum problema

ortodôntico, como a mordida cruzada, costumam morder

a língua e as bochechas, o que aumenta as chances de

desenvolvimento de aftas.

Como tratar afta na língua?

Na maioria dos casos, a lesão e os sintomas da afta

desaparecem naturalmente após, no máximo, duas

semanas, como dito anteriormente.

Caso a úlcera demore a se desaparecer, provoque

muito desconforto ou apareça com frequência, pode ser

necessário utilizar algum medicamento anti-inflamatório

ou pomada de uso tópico.

Porém, não é recomendado se automedicar, já que o

uso do remédio incorreto pode agravar o problema.

Por isso, caso perceba o agravamento da lesão e dos

sintomas associados, procure um dentista, que vai

investigar o problema e prescrever o tratamento correto.

Como prevenir o surgimento de aftas?

Apesar de não existir um consenso sobre as causas da

estomatite aftosa, os dentistas recomendam algumas

ações e mudanças de hábito para evitar o surgimento

dessas lesões, tais como:

Manter uma alimentação saudável;

Reduzir o consumo de alimentos ácidos e muito

condimentados;

Escovar os dentes corretamente logo após as principais

refeições;

Buscar tratamentos para reduzir os níveis de estresse e

ansiedade;

Procurar um dentista para resolver algum problema

ortodôntico.

Vale lembrar que mesmo colocando essas sugestões

em prática, as aftas podem aparecer, já que podem ser

causadas por vários fatores.

Além disso, o uso de remédios caseiros ou

medicamentos receitados pelo dentista não curam a

afta do dia para a noite.

Portanto, tenha paciência, persista nas mudanças de

hábito e insista nos tratamentos. Caso o problema

persista, volte ao dentista e busque novas orientações

para resolvê-lo. Saúde!

Assessoria de imprensa

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Dentista, Assuntos de Interesse - Dentistas, Assuntos

de Interesse - Ministério da Saúde
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O Instituto Nacional de Câncer (Inca) divulgou hoje (27),

Dia Mundial de Conscientização e Combate ao Câncer

de Cabeça e Pescoço, um alerta de que a prevenção e

o diagnóstico precoce são elementos fundamentais para

salvar vidas. O Dia Mundial faz parte da campanha

Julho Verde, que objetiva alertar a população sobre os

cuidados necessários para evitar o surgimento ou

evolução desses tipos de tumores.

Os cânceres de cabeça incluem a cavidade oral, desde

os lábios até as glândulas salivares, enquanto o

pescoço tem a parte da orofaringe mais laringe e

glândula tireoide. Somando todos esses tipos, a

estimativa do Inca para o triênio 2020/2022 é que os

cânceres de cabeça e pescoço atinjam 19,5 mil novos

casos por ano para homens e 17.140 novos casos por

ano para mulheres, totalizando 36.640 novos casos no

período.

A informação foi dada à Agência Brasil pela dentista e

sanitarista Adriana Atty, da Divisão de Detecção

Precoce e Apoio à Organização de Redes, da

Coordenação Geral de Prevenção e Vigilância do Inca.

O câncer de orofaringe se desenvolve em tecidos como

a base da língua, amígdalas, o palato mole, as paredes

laterais da orofaringe.

Sinais

Excetuando a tireoide, as outras regiões têm sinais de

alerta que facilitam a identificação de cânceres. Na

cavidade oral, por exemplo, Adriana disse que os sinais

mais importantes são lesões que não cicatrizam por até

15 dias. "Lesões persistentes na cavidade oral são sinal

de alerta. Precisam ser investigadas". A dentista deixou

claro que não necessariamente as lesões que fiquem na

boca por mais de 15 dias podem ser câncer; mas, de

qualquer forma, necessitam de investigação.

Do mesmo modo, nódulos no pescoço têm que ser

investigados. Outros sinais de alerta são mudanças na

voz, rouquidão, dificuldade para engolir, dificuldade na

mobilidade da língua e, em consequência, dificuldade

para falar ou mastigar. Adriana Atty observou que esses

sinais vão piorando e quando se registra dificuldade

para mastigar e engolir, "pode-se dizer que esse tumor

está mais evoluído".

Prevenção

Há fatores de risco importantes para o câncer de

cabeça e pescoço. Entre eles, Adriana Atty citou o

consumo de tabaco. O mesmo se aplica para os

cigarros eletrônicos. "É um mal. Não usem. É mentira

dizer que o cigarro eletrônico é inofensivo". Junto com o

narguilé e o cigarro convencional, o cigarro eletrônico e

mascar tabaco, "tudo isso é fator de risco para o

câncer", apontou Adriana.

O consumo excessivo de álcool junto com o tabaco

aumenta ainda mais o risco de desenvolver câncer

nessa região. Do mesmo modo, a exposição ao sol

exige proteção para os lábios. Principalmente pessoas

que trabalham expostas ao sol devem proteger os

lábios, observou a pesquisadora. Além de uma
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alimentação pobre em frutas, legumes e verduras, outro

fator de risco é o vírus HPV. "Existem subtipos que

estão relacionados ao câncer de cabeça e pescoço,

principalmente na região da orofaringe", disse Adriana.

"Se nós pudéssemos eliminar esses fatores de risco,

estaríamos prevenindo, só na cavidade oral, para se ter

uma ideia, 95% dos casos em homens e 92% entre

mulheres", destacou. Na campanha Julho Verde, o

importante, segundo ela, é disseminar, ao máximo, os

fatores de risco e a importância do diagnóstico precoce.

Diante dos sinais de alerta, é muito importante procurar

profissionais de saúde. Ela salientou, inclusive, a

importância dos cirurgiões-dentistas para o momento

de diagnóstico precoce.

Segundo a especialista, a população precisa ser

estimulada a priorizar esses sinais de alerta, não

postergar a ida ao profissional de saúde e esse

profissional tem que efetuar uma investigação

diagnóstica e, uma vez identificado que é câncer,

encaminhar para tratamento. No Sistema Único de

Saúde (SUS), o tratamento é realizado em

estabelecimentos habilitados em oncologia.

Tratamento

Quando o tumor é diagnosticado no início, o tratamento

principal é a cirurgia. Remove-se o tumor e o

prognóstico relacionado à sobrevida e à qualidade de

vida é maior, porque mutila-se menos o indivíduo.

Outros tratamentos oncológicos incluem radioterapia e

quimioterapia. Adriana ressaltou que para controlar o

câncer de cabeça e pescoço, é necessário ter a

população bem informada, mostrando-se a ela que é

preciso investigar se é ou não um câncer, reiterando o

malefício que é fumar e consumir bebida alcoólica e,

também, destacar a importância de se proteger durante

o sexo oral.

Para os profissionais de saúde, a orientação é que

tenham o hábito da inspeção, em especial os cirurgiões-

dentistas, mesmo em consultas rotineiras, e valorizar

as queixas dos pacientes. A integração de toda essa

rede, incluindo o SUS, é fundamental para que se

consiga iniciar o tratamento do tumor ainda com

pequenas dimensões.

A mesma opinião tem o cirurgião de cabeça de pescoço

da Fundação São Francisco Xavier, Clineu Gaspar

Hernandes Júnior. Para ele, o desconhecimento sobre a

doença é um fator de atraso no diagnóstico desses

pacientes. "Na maioria dos casos, o paciente demora a

chegar no serviço especializado e isso atrasa tanto o

diagnóstico como o tratamento. É essencial a

prevenção, buscar informações sobre os cânceres de

cabeça e pescoço, assim como acontece com o câncer

de mama e de próstata. O desconhecimento sobre a

doença é um fator de atraso no diagnóstico", afirmou o

médico.

HPV

A Fundação do Câncer aproveitou o Dia Mundial de

Conscientização e Combate ao Câncer de Cabeça e

Pescoço para fazer um alerta sobre a importância da

vacina contra o vírus do HPV para o sexo masculino. A

consultora médica da Fundação, Flávia Miranda Corrêa,

doutora em Saúde Pública, advertiu que o HPV não

protege somente as mulheres contra o câncer de colo

de útero. Ela reforça que o HPV também está

relacionado a alguns tipos de câncer de cabeça e

pescoço em homens e mulheres, como o câncer de

boca, ou cavidade oral e, principalmente, o câncer de

orofaringe. No câncer de orofaringe, o HPV está

associado a cerca de 30% dos casos, informou a

consultora médica da Fundação do Câncer.

"Assim sendo, a vacinação contra o HPV também é

eficaz na prevenção dessas doenças em ambos os

sexos e deve ser estimulada", indicou a médica. Ela

reiterou a importância da vacinação contra o HPV de

meninas entre 9 e 14 anos de idade e de meninos entre

11 e 14 anos, além da população imunossuprimida de 9

a 45 anos, também para prevenir alguns tipos de câncer

de cabeça e pescoço.

Adriana Atty acrescentou que é possível ter um paciente

com câncer na região de orofaringe e faringe, jovem,

sem histórico de consumo de tabaco, mas com tumor
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relacionado ao HPV. "É preciso estar alerta e fazer a

investigação", insistiu.

Flávia Miranda Corrêa advertiu que, nos homens, 50%

dos cânceres de pênis estão associados ao HPV. A

vacinação foi incluída no Programa Nacional de

Imunizações (PNI) desde 2017 para meninos. "A

vacinação contra o HPV é gratuita nos postos de

saúde". Para combater a baixa adesão, inferior aos 80%

preconizada pelo Ministério da Saúde, Flávia defendeu

que é preciso informar a população. Entre as meninas,

83,4% do público-alvo receberam a primeira dose, mas

apenas 55,6% tomaram a segunda. Entre os meninos,

57,9% foram imunizados com a primeira dose e 35,6%

com a segunda. "Essa baixa adesão é consequência da

desinformação. Por isso, as armas para combater essas

doenças são o esclarecimento e o aumento da

cobertura da vacinação", aponta a consultora médica da

Fundação do Câncer.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Dentista, Assuntos de Interesse - Dentistas, Assuntos

de Interesse - Ministério da Saúde
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Autor: COSEMS/SP

O Ministério da Saúde divulgou, na última segunda-feira

(11), novas atualizações das notas técnicas para

apresentação do conjunto dos sete indicadores que

compõem o Pagamento por Desempenho da Atenção

Primária à Saúde (APS) revisados para o ano de 2022.

Os documentos possuem o objetivo de apresentar as

revisões dos indicadores para o pagamento por

desempenho, conforme disposto pela Portaria GM/MS

102, de 20 de janeiro de 2022.

Os indicadores configuram os mesmos monitorados no

ano de 2021, porém com ajustes voltados ao

aprimoramento da informação. O conjunto dos

indicadores atendem às seguintes Ações Estratégicas:

Pré-natal, Saúde da Mulher, Saúde da Criança e

Condições Crônicas.

Confira abaixo as notas técnicas publicadas:

NT nº 13/2022-SAPS/MS

Proporção de gestantes com pelo menos 6 (seis)

consultas pré-natal realizadas, sendo a 1ª até a 12 ª

semana de gestação.

NT nº 14/2022-SAPS/MS

Proporção de gestantes com realização de exames para

sífilis e HIV.

NT nº 15/2022-SAPS/MS

Proporção de gestantes com atendimento

odontológico realizado na Atenção Primária à Saúde.

NT nº 16/2022-SAPS/MS

Proporção de mulheres com coleta de citopatológico na

Atenção Primária à Saúde.

NT nº 17/2022-SAPS/MS

Proporção de crianças de 1 (um) ano de idade

vacinadas na APS contra Difteria, Tétano, Coqueluche,

Hepatite B, infecções causadas por Haemophilus

Influenzae tipo b e Poliomielite Inativada.

NT nº 18/2022-SAPS/MS

Proporção de pessoas com hipertensão, com consulta e

pressão arterial aferida no semestre.

NT nº 19/2022-SAPS/MS

Proporção de pessoas com diabetes, com consulta e

hemoglobina glicada solicitada no semestre.

NT nº 12/2022-SAPS/MS

Indicadores de Pagamento por Desempenho do
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Programa Previne Brasil (2022) de que trata a Portaria

GM/MS nº 102, de 20 de janeiro de 2022, que alterou a

Portaria GM/MS nº 3.222, de 10 de dezembro de 2019,

que dispõe sobre os indicadores do pagamento por

desempenho, no âmbito do Programa Previne Brasil.

Confira os painéis, do Ministério da Saúde, com o

resultado da apuração dos indicadores de desempenho:

https://sisaps.saude.gov.br/painelsaps/situacao-geral

https://sisaps.saude.gov.br/painelsaps/isf

Monitore suas equipes municipais com as informações

detalhadas no SISAB:

https://sisab.saude.gov.br/paginas/acessoRestrito/relato

rio/federal/indicadores/indicadorPainel.xhtml

O post Ministério da Saúde atualiza notas técnicas

sobre indicadores de pagamento por desempenho do

Previne Brasil apareceu primeiro em COSEMS/SP -

Conselho de Secretários Municipais de Saúde do

Estado de São Paulo.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Odontológico
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O Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

(CRO-PE) interditou dois consultórios do município de

Trindade, no Sertão, nesta terça-feira (26). As

condições de funcionamento das Unidades Básicas de

Saúde Centro 2 e São Pedro colocavam em risco a

saúde dos pacientes e profissionais.

A UBS Centro 2 apresentava infiltrações e mofo nas

paredes e no teto, além de cadeira com estofado

totalmente danificado. No local também faltava uma

área para descarte de lixo contaminado e o abrigo do

compressor estava sendo utilizado para guardar

entulhos.

Na UBS São Pedro, os agentes de Fiscalização do

CRO-PE constataram a presença de rachaduras no teto

e nas paredes; ferrugem em quase todo o mobiliário e

mofo no teto. Também foram encontrados insumos fora

da data de validade. Além disso, o sugador apresentava

vazamento de ar e não havia autoclave nem caneta de

alta rotação no local. A Unidade também apresentou

outros problemas estruturais como cupim na base da

porta e um disjuntor inadequado, com risco de choque

elétrico.

O chefe de Fiscalização do CRO-PE, João Godoy,

ratificou a importância do Órgão para a saúde da

população. "O Conselho vem cumprindo uma das suas

funções precípuas, que é a Fiscalização. Seja no Litoral

ou sertão, continuaremos a exigir que os profissionais

tenham um ambiente digno para exercer suas

atividades, garantindo à população atendimentos com

segurança e qualidade", declarou João Godoy.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Odontologia
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O tratamento odontológico do atleta deve ser

diferenciado e seguir protocolos específicos. Problemas

de saúde na cavidade oral, independentemente do

esporte, podem interferir no desempenho e na eficiência

das atividades. Nesse cenário, a Odontologia do

Esporte possui papel fundamental. O atendimento

preventivo é um diferencial e pode influenciar no

desempenho dos profissionais

A saúde bucal afeta o rendimento do atleta e a área de

atuação do Cirurgião-Dentista dentro do esporte é

muito ampla. Por exemplo, um atleta que apresenta

desempenho esportivo em alto rendimento necessita de

um sistema mastigatório também eficiente.

A falta de processamento mecânico e químico durante a

mastigação pode levá-lo a absorção desses nutrientes

de modo inadequado. O mau posicionamento dental, a

ausência de elementos ou a má adaptação oclusal das

reabilitações pode ocasionar estresses musculares que

refletem nos músculos cervicais ou, até mesmo, nos

membros superiores.

Sem esquecer que as alterações por infecções levam a

uma perda de rendimento muito significativa e, nesse

contexto, o Cirurgião-Dentista dedicado à Odontologia

do Esporte pode auxiliar e muito.

Raquel e Rebeca Rittler, dentistas já formadas,

comentam "A cárie e a doença periodontal, por

exemplo, podem ter uma repercussão ainda mais

negativa se considerarmos um atleta profissional.

Infecções de origem dentária podem levar ao

impedimento do atleta de participar de jogos ou

competições. Se considerarmos o alto nível de

preparação destes atletas, o simples afastamento dos

treinamentos por alguns dias pode interferir em seu

desempenho durante a competição".

A infecção é uma das preocupações da área, já que

pode prejudicar os atletas, disseminando as bactérias e

suas toxinas pela corrente sanguínea. As bactérias

presentes na cavidade bucal têm facilidade em se

proliferar e, quando há infecções, podem comprometer,

além da saúde dos dentes, órgãos vitais e articulações

como joelho, tornozelo, cotovelo e ombro. As toxinas

dessas bactérias podem se alojar em outras áreas mais

debilitadas do corpo humano, dificultando, por exemplo,

a recuperação de lesões e cirurgias, além de agravar

problemas cardíacos.

Serviço: Efficience Odontologia Franquia Mato Grosso

Dentista Raquel Ritter (66)99684-0182

Dentista Rebeca Ritter (66)99953-4388

efficienceodonto.com.br

efficienteodonto.scaff

efficienceodonto.franquia

Serviço: Efficience Odontologia

Fernando Scaff
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Consultor Técnico

(43) 9 9978-8838 / (43) 3028-3090

efficienceodonto.com.br

efficienteodonto.scaff

efficienceodonto.franquia

Avenida Senador Souza Naves, 612 Sala 11 Londrina

PR.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista
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Autor: Notícias e Concursos

O Conselho Federal de Odontologia (CFO - DF)

promove abertura de um novo edital de concurso

público que tem por objetivo o preenchimento de 11

vagas em cargos de níveis médio, técnico e superior.

As oportunidades são para os cargos de Agente

Operacional; Técnico Administrativo (4 vagas); Técnico

em Tecnologia da Informação (2 vagas);

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Conselho Federal de Odontologia
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Conselho de Odontologia investiga dentista suspeito de vender atestados

em Caxias do Sul; veja flagrante
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Uma empresa que vende acesso à internet denunciou

um dentista ao Conselho Regional de Odontologia

(CRO) pela suspeita de venda de atestados médicos a

funcionários em Caxias do Sul, na Serra do Rio Grande

do Sul. O profissional foi flagrado pela RBS TV

comercializando os documentos (veja acima). O CRO

informou que o dentista será submetido a um processo

ético.

Ao ser questionado pela reportagem da RBS TV, o

dentista Assis da Rocha não se manifestou.

A empresa começou a suspeitar do profissional quando

ao menos 15 funcionários passaram a apresentar

atestados assinados pelo dentista.

Com uma câmera escondida, a RBS TV foi ao

consultório do dentista. No local, dois clientes

buscavam atestados. Ao ser atendida, a equipe solicita

um atestado ao profissional. O documento é vendido por

R$ 40.

- Precisaria para dois dias.

- Qual é o dia? - questiona o dentista.

- Amanhã e sexta.

- Botar 'inflamação gengival'.

- Vou ter que dizer alguma coisa lá, daí?

- Não, só diz que está com dor. Se eles querem saber,

eles ligam.

- Precisaria para dois dias.

- Qual é o dia? - questiona o dentista.

- Amanhã e sexta.

- Botar 'inflamação gengival'.

- Vou ter que dizer alguma coisa lá, daí?

- Não, só diz que está com dor. Se eles querem saber,

eles ligam.

Ao ser questionado se a venda de atestado poderia dar

algum problema, o dentista responde que

"normalmente, não dá".

O presidente do CRO, Everson Martins, diz que o

profissional pode ser advertido confidencial ou

publicamente, além de perder o direito de exercer a

odontologia.

"Este profissional vai ser submetido às penalidades

previstas no nosso código de processo ético. No nosso

código de processo ético, ele pode sofrer uma

advertência confidencial ou ele pode ser advertido

publicamente, podendo ter uma suspensão por até 30

dias do exercício profissional, e também podendo ser
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cassado, ter seu direito profissional de exercer cassado

de maneira definitiva", explica.

A empresa desligou dois funcionários flagrados

solicitando atestados falsos ao dentista. O caso

também foi denunciado à polícia.

VÍDEOS: Tudo sobre o RS

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Dentista, Assuntos de Interesse - Odontologia

28
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Cada vez mais os estudos comprovam a relação entre a

saúde bucal e a saúde geral dos pacientes; presença

do dentista nos hospitais é essencial

Por Fernanda Bassette, da Agência Einstein

Pode parecer desnecessário ao senso comum, mas

cuidar da saúde bucal de um paciente internado em

Unidade de Terapia Intensiva (UTI) melhora o quadro

sistêmico do doente, tem impacto direto na sua

recuperação e também reduz o risco de mortalidade

durante a internação. Um estudo realizado em duas

UTIs do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina

da Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto,

reforçou que a higiene bucal adequada associada ao

tratamento odontológico desses pacientes reduziu em

21,4% o risco de mortalidade. Os resultados foram

publicados no American Journal of Infection Control.

Apesar de ainda ser algo relativamente novo, a

odontologia hospitalar é reconhecida pelo Conselho

Federal de Odontologia como área de atuação desde

2015 e está se consolidando cada vez mais como uma

medida fundamental no tratamento dos pacientes

internados, especialmente os entubados. 'É cada vez

mais frequente a publicação de estudos que comprovam

e reforçam a relação da saúde bucal com a saúde

geral. As evidências são cada vez mais fortes', diz a

cirurgiã-dentista Letícia Mello Bezinelli, coordenadora

do Serviço de Odontologia Hospitalar do Hospital

Israelita Albert Einstein.

O estudo da USP Ribeirão foi realizado em duas UTIs:

uma delas UTI geral clínico-cirúrgica, que recebe

pacientes com doenças crônicas descompensadas ou

em pós-operatório, e outra especializada em

emergências, que atende pacientes que sofreram algum

politraumatismo, por exemplo. A intervenção foi

realizada em 2019 e a análise comparativa dos dados

foi de 2016, 2017 e 2018 nas mesmas unidades para

avaliar se a implementação da intervenção odontológica

teria algum impacto.

De acordo com a pesquisa, na UTI clínico-cirúrgica, a

mortalidade caiu de 36,28% para 28,52% após a

intervenção, o que significa uma redução de 21,4%. Na

UTI de emergência a redução da mortalidade não foi

estatisticamente significativa e, segundo os

pesquisadores, uma possível explicação seria a

diferença do perfil dos pacientes atendidos.

Porta de entrada de vírus e bactérias

A nossa boca é uma das principais portas de entrada de

vírus, bactérias e outros microrganismos no corpo

humano. Nos pacientes internados em UTI sob

ventilação mecânica, a sedação e a presença do tubo

orotraqueal propiciam a ocorrência de aspiração do

conteúdo da cavidade oral para a árvore pulmonar, o

que aumenta o risco de pneumonia associada à

entubação.

Segundo Letícia, após um período no ambiente
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hospitalar a flora bucal muda e as bactérias se tornam

mais patogênicas (com mais poder de causar doenças).

No paciente de UTI, o risco de algum problema é maior

porque as bactérias se adaptam muito bem à supercífie

do tubo.

'Se a higiene bucal desse paciente não for feita de

maneira adequada, o risco dele desenvolver uma

pneumonia é altíssimo', ressalta a cirurgiã dentista,

destacando que existem critérios de elegibilidade para

atendimento dos pacientes internados, mas todo

paciente entubado no Einstein é acompanhado

diariamente pela equipe de odontologia hospitalar.

O que é avaliado?

Engana-se quem pensa que o atendimento odontológico

hospitalar se resume à limpeza da boca ou dos dentes

do paciente. Os dentistas avaliam, por exemplo, se o

paciente tem alguma doença periodontal, se tem algum

dente fraturado que possa ser aspirado, se tem algum

sangramento, avaliam a presença de fissuras que

possam evoluir para alguma lesão nos lábios, se o

paciente usa alguma prótese, se existe alguma cárie,

entre outros fatores.

'Nem sempre as condições odontológicas do paciente

são boas. E o nosso olhar tem o objetivo de identificar

fatores que possam agravar a doença do paciente ou

dificultar a recuperação dele. Por isso é fundamental

que o cirurgião-dentista esteja devidamente

capacitado, corroborando também para que a equipe de

enfermagem receba treinamento adequado sobre como

fazer a higienização oral e a importância disso para o

paciente', finalizou.

Fonte: Agência Einstein

The post Cuidados odontológicos na UTI reduzem risco

de morte durante internação appeared first on Agência

Einstein.

+ Autoescola pode deixar de ser obrigatória para tirar a

CNH

+ Hilary Duff posa nua para revista feminina

+ Hubble mostra as consequências de um cataclismo

cósmico

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgiã-dentista, Assuntos de Interesse - Cirurgião

dentista, Assuntos de Interesse - Conselho Federal de

Odontologia, Assuntos de Interesse - Saúde Bucal
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Apostila Diversos CargosCurso Ilimitado

ouvir texto

O concurso do CFO (Conselho Federal de

Odontologia) entrou na sua última semana de

inscrições - o prazo termina às 23h da próxima quinta-

feira (4). Estão em disputa 300 vagas, assim

distribuídas:

? 11 para contratação imediata;

? 289 para cadastro reserva;

Voltadas a profissionais de níveis médio, técnico e

superior de ensino, as oportunidades são para trabalhar

em Brasília, onde fica a sede do órgão.

+ Baixe o edital do processo seletivo

Concurso SME SP: publicado extrato de contrato para

3.250 vagas; edital sai nos próximos dias

Concurso IBGE: inscrições para 398 vagas de nível

médio terminam hoje

Concurso INSS: provas devem seguir critérios da última

seleção; entenda

Os salários variam de R$ 4.323 a R$ 10.373. Os valores

já incluem o auxílio-alimentação de R$ 1.298 por mês.

Os contratados ainda terão direito a outros benefícios,

entre eles:

auxílio-transporte;

plano de assistência médica e hospitalar.

Concurso do CFO: conheça os cargos em disputa

Nível médio: técnico administrativo (4 vagas + 51 CR) e

agente operacional (25 CR).

Nível técnico: técnico em tecnologia da informação (2

vagas + 43 CR).

Nível superior: analista geral (2 vagas + 43 CR), analista

de desenvolvimento de sistemas de informação (1 vaga

+ 34 CR), analista de suporte de tecnologia da

informação (1 vaga + 34 CR), contador (1 vaga + 34

CR) e procurador jurídico (25 CR).

Passo a passo para se inscrever

As inscrições para o concurso do CFO são recebidas

somente pela internet, mediante a realização de

cadastro no site www.quadrix.org.br. As taxas de

participação custam:

R$ 70 (nível médio);

R$ 70 (técnico);

R$ 90 (superior).
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O processo seletivo é organizado pelo Instituto Quadrix.

Em caso de dúvidas, os candidatos podem obter mais

informações com a banca pelo telefone 0800 878 0700,

além do e-mail contato@quadrix.org.br.

Concurso do CFO: o que vai cair nas provas?

As avaliações objetiva (todos os cargos) e discursiva

(apenas para carreiras de nível superior) estão

agendadas para 11 de setembro, com aplicação no

Distrito Federal. O conteúdo programático engloba:

língua portuguesa;

raciocínio lógico e matemático;

atualidades;

legislação;

ética na administração pública;

conhecimentos específicos;

informática (exceto para cargos na área de TI);

língua inglesa (apenas para empregos na área de TI).

A seleção terá validade de um ano, a contar da

homologação do resultado final. O prazo poderá ser

prorrogado uma vez, por igual período, a critério do

Conselho Federal de Odontologia, conforme

estabelece o edital.

+++ O JC Concursos disponibiliza mais detalhes sobre o

processo seletivo, como atribuições, conteúdo

programático e cronograma, na página do concurso do

CFO

+++ Esta é uma notícia útil sobretudo para quem vive no

Distrito Federal. Confira outras publicações relevantes

sobre o DF clicando aqui

Sobre Quadrix - Instituto Quadrix

Presente no mercado desde 1997, o Instituto Quadrix

organiza seleções em âmbito municipal, estadual e

federal. Mantém escritórios em São Paulo, Rio de

Janeiro, Salvador, Porto Alegre, Curitiba, Brasília e Belo

Horizonte.

+ Resumo do Concurso CFO 2022

CFO - Conselho Federal de Odontologia

Vagas: 300

Taxa de inscrição: De R$ 70,00 Até R$ 90,00

Cargos: Analista, Procurador, Contador

Áreas de Atuação: Judiciária / Jurídica, Administrativa,

Operacional

Escolaridade: Ensino Médio, Ensino Técnico, Ensino

Superior

Faixa de salário: De R$ 4323,00 Até R$ 10373,00

Organizadora: Quadrix

Estados com Vagas: DF

Cidades: Brasília - DF

+ Agenda do Concurso04/07/2022 Abertura das

inscrições

04/08/2022 Encerramento das inscrições

11/09/2022 Prova

13/09/2022 Divulgação do Gabarito

+ Preparação

Apostila Diversos CargosCurso IlimitadoCurso

Compartilhado

Simulado
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Provas

Aulas Grátis

concursos df (distrito federal)concursos

abertosconcursos 2023provas anteriores

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Conselho Federal de Odontologia
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Diadema beneficia mais de 17 mil crianças com Programa Saúde na

Escola
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Saúde realizou 118 ações de promoção e prevenção

nos ambientes escolares que recebem o programa

(Foto: Mauro Pedroso/PMD)

Entre fevereiro e junho de 2022, com o recuo da

pandemia da Covid-19 e a retomada das atividades

presenciais do Programa Saúde na Escola (PSE),

Diadema realizou 118 ações de promoção e prevenção

à saúde nas escolas do município, beneficiando 17.022

crianças.

Neste período, destaque para a Campanha de

Imunização, além das ações de prevenção de Saúde

Bucal, Avaliação Antropométrica e Orientação em

Saúde.

'O Programa Saúde na Escola tem papel importante no

desenvolvimento saudável dessas crianças na medida

que amplia o acesso aos serviços de saúde e reforça o

vínculo delas com suas Unidades Básicas de Saúde de

referência', explicou a secretária da Saúde, Rejane

Calixto.

O principal objetivo do PSE é desenvolver ações

integradas entre as secretarias da Saúde e Educação

visando o cuidado e educação integral junto ao público

escolar, tais como: verificação da situação vacinal,

prevenção e controle de doenças e agravos à saúde

como a dengue e outras arboviroses, prevenção da

obesidade e incentivo à alimentação saudável e a

prática de atividade física, avaliação de saúde bucal,

prevenção ao uso de álcool e outras drogas, promoção

de segurança alimentar e nutricional, bem como

sensibilização em relação à cultura de paz e cidadania.

Para que o trabalho aconteça com efetividade, é

necessário que as equipes que atuam na Atenção

Básica façam articulação com os equipamentos de

educação. A UBS Vila Nogueira, na zona leste, por

exemplo, conta com sete espaços da educação na sua

área de abrangência (são duas escolas estaduais,

quatro escolas municipais e duas creches conveniadas).

Neuza Ricardo Paixão Leite, técnica de saúde da bucal

da UBS, explica que no início de cada ano letivo é

solicitada a cada escola a listagem de todas as crianças

matriculadas com nome, data de nascimento e Cartão

do SUS, para sejam desenvolvidas as atividades de

prevenção à saúde.

'Na área da saúde bucal fazemos a triagem de todas as

crianças, classificando-as de forma que possamos

identificar as necessidades de tratamento para cada

uma delas. As crianças com maior necessidade são

encaminhadas para a UBS, para tratamento, conforme a

área em que a criança resida', explica.

A UBS também realiza orientação de saúde bucal na

qual são fornecidas escova dental para cada uma delas

e feita a escovação, usando modelos para que elas

possam visualizar e aprender, de maneira lúdica, os

movimentos corretos de escovação para que evitem

cáries.

Outra atividade que a UBS promove é a apresentação

de vídeos educativos que abordam hábitos alimentares
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e noções de higiene, criando estímulo para que cada

criança possa participar de forma dinâmica,

expressando o conhecimento adquirido.

Cecília Marques de Carvalho é mãe da pequena Olga

Elisa Marques de Oliveira, que completa 3 anos no dia 7

de agosto. Atendida pela creche Mário Quintana desde

2021, a pequena foi uma das crianças já contempladas

pelo PSE. A mãe elogia as atividades ofertadas. 'Acho

super importante, muitas vezes tem mães que não

conseguem acompanhar na UBS e o programa ajuda

muito. Seria muito interessante esse programa ir pra

todas as escolas. Minha filha ficou toda contente com a

visita do pessoal da saúde bucal, quando cheguei para

pegá-la na creche ela já veio toda feliz contando e

mostrando os dentinhos', contou Cecília.

Receba diariamente o RD em seu Whatsapp

Envie um WhatsApp para 11 99237-9717 para receber

notícias do ABC diariamente em seu celular.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Saúde Bucal
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Quem nunca sonhou poder desfilar por aí um sorriso

perfeito, com dentes branquinhos e bem alinhados?

Uma técnica que virou a queridinha de muitos famosos

que buscam realizar esse sonho de forma mais rápida e

prática surgiu recentemente e está fazendo a cabeça

dos mais vaidosos. Trata-se da lente de contato dental,

que ganhou muitos adeptos por ser um procedimento de

resultado imediato e com valor acessível.

Aparentemente inofensiva, a técnica pode causar

problemas futuros ao paciente. Quem faz o alerta é o

cirurgião dentista Paulo Antonioli, pós graduado em

implante e prótese: "A odontologia não é só isso.

Existem inúmeros tratamentos e muitos profissionais

estão preferindo mentir aos seus pacientes para vender

esse tratamento, infelizmente".

Segundo o especialista, as lentes de contato são um

tratamento, e como todo tratamento, devem ser

utilizadas para tratar algo, porém, elas acabaram

entrando na moda por conta das redes sociais. "O que

mais vejo hoje são pessoas que não precisam, mas

procuram esse tratamento, influenciadas por famosos,

por exemplo, e acabam caindo nas mãos erradas",

destaca.

Para encaixar as lentes nos dentes naturais, é feito um

desgaste desses dentes, e isso é coisa séria. "A minha

filosofia de trabalho é de preservação, então vou

sempre expor ao paciente o quanto de desgaste é

necessário no seu caso. Se o paciente tem indicação

para esse tratamento, não tem o porquê um dia ser

revertido. Caso essa dúvida esteja presente, o oriento a

não fazer", declara Antonioli.

Indicações para as lentes

Indicações para as lentes de contato são para casos de

leves desalinhamentos, manchamentos, dentes

desgastados ou quebrados por fatores externos,

angulação ou posicionamento dos dentes. "As

indicações são inúmeras, mas a maior procura é por

conta da cor. Se o desejo é somente dentes mais

brancos, o correto é o clareamento", diz Antonioli.

"Em vez de colocar lentes, o que o paciente pode fazer

para ter um resultado satisfatório e dentes bonitos, sem

precisar recorrer desta técnica, são os aparelhos

ortodônticos - para questões de alinhamento. E o

clareamento para a questão da cor", completa.

O dentista ainda faz um alerta: "Procure profissionais

sérios e de confiança e somente procure pelo

tratamento se você tiver, realmente, indicações".

Mais sobre o desgaste dos dentes naturais

Sérgio Brossi Botta, dentista e membro da Academia

Brasileira de Odontologia, dá mais detalhes sobre o

desgaste dental para fazer a técnica. "Na maioria dos

casos, precisa haver um certo desgaste dental para as

lentes de contato ficarem bem adaptadas ao dente do

paciente e obter os resultados desejados de cor, forma,

posição e tamanho. Esta adaptação é muito importante,

evitando sobrecontorno na região cervical do dente,

próximo à gengiva. Se tiver um excesso de material no

limite entre a lente de contato e a gengiva, pode ocorrer
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inflamação gengival, acumulo de bactérias e infiltrações

de cárie na linha de emenda entre o laminado cerâmico

e o dente", explica.

Botta ainda destaca que outra lenda das redes sociais é

dizer ao paciente que as lentes podem ser retiradas

sem nenhum desgaste dental. "Devemos orientar os

pacientes de que se trata de um tratamento definitivo.

Uma vez colocado, só pode ser substituído, mas não

removido totalmente, visto que o dente original

permanecerá desgastado. E mesmo que tenha sido feito

um tratamento sem nenhum desgaste dental, ao

remover-se as lentes, sempre ocorrerá um pequeno

desgaste da estrutura dental pela alta rotação do

dentista", diz.

Segundo ele, o tratamento deve ser indicado somente

após a constatação de que os dentes, gengivas e outros

componentes da cavidade bucal estão saudáveis.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista
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Mossoró sedia em agosto o Congresso Brasileiro de Odontologia -

Celebrar 2022
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A cirurgiã-dentista Carla Gamba, do Rio de Janeiro, é

mais um nome confirmado para o Congresso Brasileiro

de Odontologia - Celebrar 2022, que Mossoró sediará

entre os dias 11 e 13 de agosto, no auditório do

Thermas.

A realização é do Instituto de Ensino e pesquisa Oral

Clínica, fundado e dirigido pelo odontólogo Ney Robson.

Carla Gamba é especialista em saúde coletiva da

família, com extensão em sedação consciente e

atendimento de pacientes com necessidades especiais.

Com tema 'O Reencontro', o Celebrar 2022 contará com

44 palestrantes nacionais e regionais, que são

referências na odontologia nacional.

Estão confirmados nomes como:

? Rafael Puglisi, de São Paulo, que é dentista do

jogador Neymar;

? Paulo Quagliato, de Minas Gerais, considerado ícone

da Estética nacional;

? Leopoldino Capeloza, de São Paulo, referência da

Ortodontia;

? Sekito Jr, do Rio de Janeiro, nome consagrado da

reabilitação oral;

? Dickson Fonseca, do Rio Grande do Norte.

Mais informações sobre o evento:

www.congressocelebrar.com

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -
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