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Juntos pelo Litoral de São Paulo - ABC Agora
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O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) está recebendo doações para encaminhar à

população do Litoral do Estado, vítima das fortes chuvas

que caíram durante o Carnaval, causando mortes e

muita destruição em cidades como São Sebastião,

Caraguatatuba, Bertioga, Ubatuba e arredores.

Diante do estado de calamidade instalado, o CROSP,

junto com outras entidades não governamentais e

governos municipais das cidades atingidas, está

engajado numa grande rede de solidariedade para

ajudar essas famílias, muitas desabrigadas.

Para isso, estamos pedindo sua colaboração com a

doação de itens básicos que faremos chegar o mais

rápido possível a quem precisa.

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

água, itens de higiene pessoal, escovas e cremes

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

fraldas descartáveis e alimentos não perecíveis, itens

importantes e fundamentais neste momento.

O CROSP montou postos de arrecadação em todas as

Delegacias Seccionais espalhadas pela Capital, Interior

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

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

situada na Avenida Paulista, 688 - Bela Vista - São

Paulo.

As doações devem ser feitas em horário comercial.

A participação de todos é muito importante, pois toda

contribuição fará diferença na vida dessas pessoas.

Fique atento: CROSP não pede ou recebe contribuições

em dinheiro, pix ou qualquer outro meio, por sermos

uma Autarquia Federal.

____________

Fonte: Apex Conteúdo Estratégico

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Odontologia, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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Especialistas falam sobre os cuidados com a saúde bucal durante o calor
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As altas temperaturas registradas no verão são um

convite para a ingestão mais frequente de pratos frios,

bebidas geladas e, principalmente, sorvetes. Contudo, a

alternância entre esses alimentos gelados e quentes

pode provocar reações incômodas, sentidas

especialmente por pessoas que têm hipersensibilidade

nos dentes.

Driblar a sensação desagradável que ocorre nessas

circunstâncias pode não ser tão simples, isso porque as

causas da hipersensibilidade dentária podem ter origens

diversas, como explica o Cirurgião-Dentista e membro

da Câmara Técnica de Dentística do CROSP, Nívio

Fernandes Dias. 'Estamos passando por um momento

em que as pessoas estão sofrendo o que chamamos de

síndrome do envelhecimento precoce da boca. Essa

síndrome acontece por questões comportamentais'.

O especialista explica que condições como boca seca,

uso de antidepressivos (o que diminui a saliva),

bruxismo (condição que range e causa desgaste nos

dentes), o refluxo gastroesofágico e o estresse são

fatores que fazem com que a boca envelheça

precocemente. Um dos sintomas que evidenciam o

envelhecimento da boca, causado por alguns desses

motivos, é a hipersensibilidade dentária.

Nívio relata que a sensação provocada pela

hipersensibilidade dentária não era comum há alguns

anos, pelo fato de que as pessoas simplesmente

permaneciam menos tempo com os dentes na boca.

Por isso, segundo ele, a hipersensibilidade dos dentes

ainda é um tema que exige maior atenção dos

Cirurgiões-Dentistas. 'O problema é que se trata de um

quadro relativamente novo, típico da vida moderna.

Imagine que uma pessoa fitness, de manhã ingere um

suco de limão, depois vai para a academia e toma um

complemento vitamínico que tem pH ácido também e

depois, para manter-se acordado, toma um energético.

Tudo isso contribui para que, na hora de tomar um

chopp no happy hour, o dente doa'.

O uso do creme dental é eficiente?

O Cirurgião-Dentista e membro da Câmara Técnica de

Periodontia do CROSP, Marcos Molarino, explica que o

uso de dentifrício (cremes e géis dentais) composto por

diferentes substâncias químicas para facilitar a remoção

ou desorganização da placa e possibilitar a

administração de fluoreto à superfície dos dentes, e

também dos dessensibilizantes dentários (produtos que

agem na diminuição da sensibilidade dentária), ajudam

muito nesses casos, quando usados diariamente.

O uso correto e contínuo do fio dental, segundo Marcos,

também é aliado no combate à hipersensibilidade, pois

impede as inflamações gengivais. 'Em casos de

gengivite recorrentes pode haver a perda óssea em

torno das raízes, o que pode aumentar o risco de

sensibilidade térmica'.

O especialista esclarece, ainda, que em casos de perda
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óssea, fazer a cobertura da dentina exposta pode ser

uma alternativa, assim como o uso dos

dessensibilizantes clínicos aplicados pelo Cirurgião-

Dentista. 'Cada caso tem que ser avaliado.

Dependendo, é importante também manter um

constante retorno (a cada 3 até 6 meses de intervalo) ao

Cirurgião-Dentista para profilaxia. Em algumas

situações, até mesmo uma cirurgia de reposicionamento

gengival pode ser empregada'.

Quando se trata do uso de dentifrícios

dessensibilizantes, Nívio tem uma posição cautelosa.

'Qualquer questão de sensibilidade dental não pode ser

considerada um fator normal. Todo paciente que tem

hipersensibilidade, que é o termo adequado, precisa ter

a causa investigada e tratada'.

O Cirurgião-Dentista diz que existem diversas marcas

de cremes dentais disponíveis no mercado e que

contêm vários produtos dessensibilizantes em suas

composições, contudo, ele contraindica o uso deles

para dentes sensíveis enquanto não houver um

diagnóstico para saber o motivo pelo qual o dente está

doendo, pois o uso prematuro irá mascarar o problema.

'Se eu tomar um chopp ou um sorvete, sentir dor e usar

um creme dental para dentes sensíveis, é claro que em

alguns dias eu não vou ter mais a sensibilidade. É como

se eu tivesse uma dor de cabeça e tomasse um

analgésico e a dor de cabeça passa sem eu saber o

motivo pelo qual ela existe, ou seja, é um tratamento

paliativo'.

Muitas vezes, os cremes dentais para dentes sensíveis

surtem efeitos por um tempo e pode haver uma

melhora, explica Nívio. 'Isso acontece porque a dor

pode estar relacionada à anatomia do dente, à

escovação traumática ou ao uso de cremes dentais

clareadores que, na verdade, não têm clareador, são

apenas mais abrasivos em função do RDA mais alto

(RDA é índice que mede o quão abrasivo é o creme

dental). O uso desse produto somado à fricção das

escovas irá remover o esmalte e expor a dentina, vai

retrair a gengiva e provocar hipersensibilidade, ou seja,

são vários fatores que levam à dor no momento de

tomar um sorvete'.

Vale lembrar que os cremes dentais disponíveis no

mercado possuem um RDA entre 50 a 250. Os

profissionais destacam que higiene bucal e as consultas

periódicas ao Cirurgião-Dentista são fundamentais

para manutenção da saúde e prevenção de doenças

bucais.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, CROSP - CRO-SP
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Juntos pelo Litoral de São Paulo

CROSP promove campanha de arrecadação para as

famílias atingidas pelas chuvas intensas.

Redação

Assessoria de Imprensa do Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo (CROSP)

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) está recebendo doações para encaminhar à

população do Litoral do Estado, vítima das fortes chuvas

que caíram durante o Carnaval, causando mortes e

muita destruição em cidades como São Sebastião,

Caraguatatuba, Bertioga, Ubatuba e arredores.

Diante do estado de calamidade instalado, o CROSP,

junto com outras entidades não governamentais e

governos municipais das cidades atingidas, está

engajado numa grande rede de solidariedade para

ajudar essas famílias, muitas desabrigadas.

Para isso, estamos pedindo sua colaboração com a

doação de itens básicos que faremos chegar o mais

rápido possível a quem precisa.

Como ajudar

A partir desta quinta-feira (23), arrecadaremos água,

itens de higiene pessoal, escovas e cremes dentais,

produtos de limpeza, roupas, roupas de cama, fraldas

descartáveis e alimentos não perecíveis, itens

importantes e fundamentais neste momento.

O CROSP montou postos de arrecadação em todas as

Delegacias Seccionais espalhadas pela Capital, Interior

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

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

Avenida Paulista, nº 688 - Bela Vista - São Paulo - SP.

As doações devem ser feitas em horário comercial.

A participação de todos é muito importante, pois toda

contribuição fará diferença na vida dessas pessoas.

Fique atento: CROSP não pede ou recebe contribuições

em dinheiro, pix ou qualquer outro meio, por sermos

uma Autarquia Federal.

Link

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Odontologia, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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Dia Nacional de Combate às Drogas e ao Alcoolismo
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Autor: Perfil Comunicador

Na data, o CROSP destaca a importância dos

profissionais da Odontologia no processo de

prevenção e tratamento

O consumo de drogas e de álcool em excesso é

considerado uma doença pela Organização Mundial da

Saúde (OMS), patologia que afeta também a saúde

bucal dos indivíduos. No Brasil, o Ministério da Saúde

instituiu o dia 20 de fevereiro como o Dia Nacional de

Combate às Drogas e ao Alcoolismo. Ainda de acordo

com a OMS, as drogas ilícitas respondem por 0,8% dos

problemas de saúde em todo o mundo, enquanto o

cigarro e o álcool, juntos, são responsáveis por 8,1%

desses problemas.

O consumo excessivo de drogas lícitas e ilícitas, além

de afetar a vida familiar, provoca impactos de natureza

social, econômica e reflete-se, sobretudo, nos diversos

setores da saúde pública.

Com base nos atendimentos realizados pelo Centro de

Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas

(CRATOD), ligado à Secretaria do Estado de Saúde, as

doenças bucais mais recorrentes e diagnosticadas nos

dependentes químicos são infecções como candidíase,

causadas pela imunossupressão dos pacientes; lesões

de cárie aguda, periodontite, abscessos periapicais e

periodontais, queimaduras em mucosa e lábios,

hiperqueratoses nicotínicas e cânceres.

No âmbito da Odontologia, o presidente do Conselho

Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP), Dr.

Braz Antunes, destaca que os casos de câncer de boca

estão, muitas vezes, associados ao consumo de álcool

e tabaco. Sendo assim, o Cirurgião-Dentista exerce

importante papel na detecção, tratamento e também na

prevenção. 'O combate às drogas e ao alcoolismo é um

assunto extremamente importante, que a classe

odontológica, principalmente as que são ligadas aos

órgãos públicos, precisam atuar na prevenção e no

combate'.

Crack

Já a Cirurgiã-Dentista e presidente da Comissão

Temática de Políticas Públicas CROSP, Dra. Sandra

Marques, explica os perigos do uso de crack para a

saúde bucal. 'O uso do cachimbo de crack, além de

promover lesões nos lábios pela alta temperatura,

também propaga esse calor aos dentes e mucosa

gengival o que, em associação com as substâncias

tóxicas liberadas pela substância (ácido clorídrico, ácido

sulfúrico, cal, talco, coca e solventes), e abrasão por

atrito, contribuem para um desgaste acentuado das

faces oclusais dos dentes anteriores inferiores'.

A importância da anamnese

A anamnese (processo de coleta de informações sobre

sintomas, dores, preocupações e histórico do paciente

durante consulta) sempre é um ponto importante nos

atendimentos odontológicos. Por meio dela, segundo a

Dra. Sandra, é possível identificar sinais de que o

paciente faz uso de substâncias lícitas ou ilícitas.
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Entre os principais indicativos de uso de tais

substâncias, a especialista cita a euforia, que pode

evoluir para uma disforia (mudança transitória do estado

de ânimo); aumento das percepções sensoriais

(sexuais, auditivas, táteis e visuais); diminuição do

apetite; taquipnéia (ritmo respiratório acelerado) e

taquicardia (ritmo cardíaco acelerado) entre outros.

Tratamentos Odontológicos

A recaída ao uso de drogas às vezes faz parte do

processo de recuperação do paciente. Dra. Sandra

explica que diante dessa situação, a abordagem a

respeito do uso concomitante com outras drogas

utilizadas na clínica deve ser bem esclarecida ao

paciente, já que o organismo do usuário também tem

alterações no processo de resposta imunológica (o que

os torna mais suscetíveis às infecções) e cicatricial.

Além disso, por serem usuários de drogas, eles

possuem tolerância aos efeitos de anestésicos locais

(derivados de opióides) por exemplo, o que dificulta

alguns procedimentos que requerem analgesia. Existem

ainda alterações vasculares e respiratórias.

Vale destacar que intervir de maneira séptica é

importante. Contudo, é fundamental o olhar humanitário

e uma abordagem acolhedora, receptiva e em nenhum

momento incriminatória. 'Cabe, sim, uma orientação

adequada e séria a respeito das questões de saúde em

geral'.

A especialista explica, ainda, que o Cirurgião-Dentista

deve avaliar não só a parte clínica, mas também a

psicossocial. Segundo ela, deve-se observar sinais e

sintomas que os pacientes relatam, que podem estar

associados ao transtorno, às fissuras e à síndrome de

abstinência.

Dra. Sandra Marques deixa o alerta para novos hábitos

prejudiciais que poderão entrar nas estatísticas. 'Os

Cirurgiões-Dentistas devem ficar atentos aos usuários

das novas formas de entrega de nicotina como os

cigarros eletrônicos, pois os estudos já demonstram

alterações importantes da microbiota oral'.

Direito à assistência

Quanto à assistência, Dra. Sandra destaca que a

estruturação dos serviços deve estar configurada em

redes assistenciais, priorizando os dispositivos extras

hospitalares de atenção psicossocial articulada a?

atenção primária, conforme as diretrizes do Sistema

Único de Saúde (SUS). 'Nossa missão no CRATOD, por

exemplo, é fazer o acolhimento e o atendimento dos

dependentes químicos. O tratamento odontológico

realiza a reabilitação estética e funcional dos usuários,

possibilitando sua reinserção social, uma vez que além

do tratamento clínico,

instalamos as próteses dentárias, resgatando a

dignidade e autoestima dos pacientes, garantindo,

inclusive sua reinserção no mercado de trabalho'.

Ações preventivas

Para o membro da Câmara Técnica de Saúde Coletiva

do CROSP, o Cirurgião-Dentista Prof. O Dr. Paulo

Frazão, a implementação de ações de informação,

educação e promoção da saúde voltadas a evitar o uso

excessivo de álcool, tabaco e, de uma grande variedade

de drogas lícitas e ilícitas, inclusive medicamentos, é de

suma importância, pois, segundo ele, a exposição

contínua a essas substâncias pode gerar dependência

química, a qual está associada várias doenças crônicas

não transmissíveis que são causas de mortes evitáveis.

Dr. Paulo avalia que existem duas possibilidades para o

enfrentamento de problemas relacionados ao consumo

abusivo de álcool e ao uso de drogas lícitas e ilícitas. A

primeira envolve o planejamento de intervenções em

nível individual que, segundo ele, inclui a clínica médica

e a clínica psiquiátrica, onde pode ser, inclusive,

identificadas causas relacionadas a problemas no

âmbito familiar, profissional e do relacionamento

interpessoal, além dos fatores genéticos, dificuldades

financeiras, problemas psicológicos, entre outros.

A segunda possibilidade, vista pelo Cirurgião-Dentista
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como mais efetiva, diz respeito às intervenções no plano

coletivo. Ele cita como exemplo as políticas e medidas

de controle do tabaco que começaram a ser

implementadas no Brasil desde os anos 90, e que

provocaram uma queda considerável do número de

fumantes no país, nas últimas duas décadas.

Serviço

Se você conhece alguém que possa estar nestas

situações, encaminhe-o a uma unidade de saúde mais

próxima para tratamento.

O Centro de Referência de Álcool, Tabaco e outras

Drogas (CRATOD), Centro de Atenção Psicossocial

Álcool e Outras Drogas (CAPS AD) A unidade do

CRATOD está situada na Rua Prates, 165 - Bom Retiro,

São Paulo

Informações: (11) 3329-4455.

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).

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, Assuntos de Interesse - Dentista,

Assuntos de Interesse - Dentistas, Assuntos de

Interesse - Ministério da Saúde, Assuntos de Interesse -

Odontologia, Assuntos de Interesse - Odontológico,

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São

Paulo, CROSP - CRO-SP
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CROSP promove campanha de arrecadação para as famílias atingidas pelas

chuvas intensas

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: admin_valemais

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) está recebendo doações para encaminhar à

população do Litoral do Estado, vítima das fortes chuvas

que caíram durante o Carnaval, causando mortes e

muita destruição em cidades como São Sebastião,

Caraguatatuba, Bertioga, Ubatuba e arredores.

Diante do estado de calamidade instalado, o CROSP,

junto com outras entidades não governamentais e

governos municipais das cidades atingidas, está

engajado numa grande rede de solidariedade para

ajudar essas famílias, muitas desabrigadas.

Para isso, estamos pedindo sua colaboração com a

doação de itens básicos que faremos chegar o mais

rápido possível a quem precisa.

Como ajudar

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

água, itens de higiene pessoal, escovas e cremes

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

fraldas descartáveis e alimentos não perecíveis, itens

importantes e fundamentais neste momento.

O CROSP montou postos de arrecadação em todas as

Delegacias Seccionais espalhadas pela Capital, Interior

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

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

situada na Avenida Paulista, 688 - Bela Vista - São

Paulo.

As doações devem ser feitas em horário comercial.

A participação de todos é muito importante, pois toda

contribuição fará diferença na vida dessas pessoas.

Fique atento: CROSP não pede ou recebe contribuições

em dinheiro, pix ou qualquer outro meio, por sermos

uma Autarquia Federal.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Odontologia, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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Especialistas falam sobre os cuidados com a saúde bucal durante o calor

Clique aqui para abrir a imagem

As altas temperaturas registradas no verão são um

convite para a ingestão mais frequente de pratos frios,

bebidas geladas e, principalmente, sorvetes. Contudo, a

alternância entre esses alimentos gelados e quentes

pode provocar reações incômodas, sentidas

especialmente por pessoas que têm hipersensibilidade

nos dentes.

Driblar a sensação desagradável que ocorre nessas

circunstâncias pode não ser tão simples, isso porque as

causas da hipersensibilidade dentária podem ter origens

diversas, como explica o Cirurgião-Dentista e membro

da Câmara Técnica de Dentística do CROSP, Dr. Nívio

Fernandes Dias. 'Estamos passando por um momento

em que as pessoas estão sofrendo o que chamamos de

síndrome do envelhecimento precoce da boca. Essa

síndrome acontece por questões comportamentais'.

O especialista explica que condições como boca seca,

uso de antidepressivos (o que diminui a saliva),

bruxismo (condição que range e causa desgaste nos

dentes), o refluxo gastroesofágico e o estresse são

fatores que fazem com que a boca envelheça

precocemente. Um dos sintomas que evidenciam o

envelhecimento da boca, causado por alguns desses

motivos, é a hipersensibilidade dentária.

Dr. Nívio relata que a sensação provocada pela

hipersensibilidade dentária não era comum há alguns

anos, pelo fato de que as pessoas simplesmente

permaneciam menos tempo com os dentes na boca.

Por isso, segundo ele, a hipersensibilidade dos dentes

ainda é um tema que exige maior atenção dos

Cirurgiões-Dentistas. 'O problema é que se trata de um

quadro relativamente novo, típico da vida moderna.

Imagine que uma pessoa fitness, de manhã ingere um

suco de limão, depois vai para a academia e toma um

complemento vitamínico que tem pH ácido também e

depois, para manter-se acordado, toma um energético.

Tudo isso contribui para que, na hora de tomar um

chopp no happy hour, o dente doa'.

O uso do creme dental é eficiente?

O Cirurgião-Dentista e membro da Câmara Técnica de

Periodontia do CROSP, Dr. Marcos Molarino, explica

que o uso de dentifrício (cremes e géis dentais)

composto por diferentes substâncias químicas para

facilitar a remoção ou desorganização da placa e

possibilitar a administração de fluoreto à superfície dos

dentes, e também dos dessensibilizantes dentários

(produtos que agem na diminuição da sensibilidade

dentária), ajudam muito nesses casos, quando usados

diariamente.

O uso correto e contínuo do fio dental, segundo Dr.

Marcos, também é aliado no combate à

hipersensibilidade, pois impede as inflamações

gengivais. 'Em casos de gengivite recorrentes pode

haver a perda óssea em torno das raízes, o que pode

aumentar o risco de sensibilidade térmica'.
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O especialista esclarece, ainda, que em casos de perda

óssea, fazer a cobertura da dentina exposta pode ser

uma alternativa, assim como o uso dos

dessensibilizantes clínicos aplicados pelo Cirurgião-

Dentista. 'Cada caso tem que ser avaliado.

Dependendo, é importante também manter um

constante retorno (a cada 3 até 6 meses de intervalo) ao

Cirurgião-Dentista para profilaxia. Em algumas

situações, até mesmo uma cirurgia de reposicionamento

gengival pode ser empregada'.

Quando se trata do uso de dentifrícios

dessensibilizantes, Dr. Nívio tem uma posição

cautelosa. 'Qualquer questão de sensibilidade dental

não pode ser considerada um fator normal. Todo

paciente que tem hipersensibilidade, que é o termo

adequado, precisa ter a causa investigada e tratada'.

O Cirurgião-Dentista diz que existem diversas marcas

de cremes dentais disponíveis no mercado e que

contêm vários produtos dessensibilizantes em suas

composições, contudo, ele contraindica o uso deles

para dentes sensíveis enquanto não houver um

diagnóstico para saber o motivo pelo qual o dente está

doendo, pois o uso prematuro irá mascarar o problema.

'Se eu tomar um chopp ou um sorvete, sentir dor e usar

um creme dental para dentes sensíveis, é claro que em

alguns dias eu não vou ter mais a sensibilidade. É como

se eu tivesse uma dor de cabeça e tomasse um

analgésico e a dor de cabeça passa sem eu saber o

motivo pelo qual ela existe, ou seja, é um tratamento

paliativo'.

Muitas vezes, os cremes dentais para dentes sensíveis

surtem efeitos por um tempo e pode haver uma

melhora, explica Dr. Nívio. 'Isso acontece porque a dor

pode estar relacionada à anatomia do dente, à

escovação traumática ou ao uso de cremes dentais

clareadores que, na verdade, não têm clareador, são

apenas mais abrasivos em função do RDA mais alto

(RDA é índice que mede o quão abrasivo é o creme

dental). O uso desse produto somado à fricção das

escovas irá remover o esmalte e expor a dentina, vai

retrair a gengiva e provocar hipersensibilidade, ou seja,

são vários fatores que levam à dor no momento de

tomar um sorvete'.

Vale lembrar que os cremes dentais disponíveis no

mercado possuem um RDA entre 50 a 250. Os

profissionais destacam que higiene bucal e as consultas

periódicas ao Cirurgião-Dentista são fundamentais

para manutenção da saúde e prevenção de doenças

bucais.

Conselho Regional de Odontologia de São Paulo -

CROSP

www.crosp.org.br

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, Assuntos de Interesse - Dentista,

Assuntos de Interesse - Dentistas, Assuntos de

Interesse - Odontologia, CROSP - Conselho Regional

de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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Dia Nacional de Combate às Drogas e ao Alcoolismo

Clique aqui para abrir a imagem

Na data, o CROSP destaca a importância dos

profissionais da Odontologia no processo de

prevenção e tratamento

O consumo de drogas e de álcool em excesso é

considerado uma doença pela Organização Mundial da

Saúde (OMS), patologia que afeta também a saúde

bucal dos indivíduos. No Brasil, o Ministério da Saúde

instituiu o dia 20 de fevereiro como o Dia Nacional de

Combate às Drogas e ao Alcoolismo. Ainda de acordo

com a OMS, as drogas ilícitas respondem por 0,8% dos

problemas de saúde em todo o mundo, enquanto o

cigarro e o álcool, juntos, são responsáveis por 8,1%

desses problemas.

O consumo excessivo de drogas lícitas e ilícitas, além

de afetar a vida familiar, provoca impactos de natureza

social, econômica e reflete-se, sobretudo, nos diversos

setores da saúde pública.

Com base nos atendimentos realizados pelo Centro de

Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas

(CRATOD), ligado à Secretaria do Estado de Saúde, as

doenças bucais mais recorrentes e diagnosticadas nos

dependentes químicos são infecções como candidíase,

causadas pela imunossupressão dos pacientes; lesões

de cárie aguda, periodontite, abscessos periapicais e

periodontais, queimaduras em mucosa e lábios,

hiperqueratoses nicotínicas e cânceres.

No âmbito da Odontologia, o presidente do Conselho

Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP), Dr.

Braz Antunes, destaca que os casos de câncer de boca

estão, muitas vezes, associados ao consumo de álcool

e tabaco. Sendo assim, o Cirurgião-Dentista exerce

importante papel na detecção, tratamento e também na

prevenção. 'O combate às drogas e ao alcoolismo é um

assunto extremamente importante, que a classe

odontológica, principalmente as que são ligadas aos

órgãos públicos, precisam atuar na prevenção e no

combate'.

Crack

Já a Cirurgiã-Dentista e presidente da Comissão

Temática de Políticas Públicas CROSP, Dra. Sandra

Marques, explica os perigos do uso de crack para a

saúde bucal. 'O uso do cachimbo de crack, além de

promover lesões nos lábios pela alta temperatura,

também propaga esse calor aos dentes e mucosa

gengival o que, em associação com as substâncias

tóxicas liberadas pela substância (ácido clorídrico, ácido

sulfúrico, cal, talco, coca e solventes), e abrasão por

atrito, contribuem para um desgaste acentuado das

faces oclusais dos dentes anteriores inferiores'.

A importância da anamnese

A anamnese (processo de coleta de informações sobre

sintomas, dores, preocupações e histórico do paciente

durante consulta) sempre é um ponto importante nos

atendimentos odontológicos. Por meio dela, segundo a

Dra. Sandra, é possível identificar sinais de que o

paciente faz uso de substâncias lícitas ou ilícitas.

Entre os principais indicativos de uso de tais

substâncias, a especialista cita a euforia, que pode
14
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evoluir para uma disforia (mudança transitória do estado

de ânimo); aumento das percepções sensoriais

(sexuais, auditivas, táteis e visuais); diminuição do

apetite; taquipnéia (ritmo respiratório acelerado) e

taquicardia (ritmo cardíaco acelerado) entre outros.

Tratamentos Odontológicos

A recaída ao uso de drogas às vezes faz parte do

processo de recuperação do paciente. Dra. Sandra

explica que diante dessa situação, a abordagem a

respeito do uso concomitante com outras drogas

utilizadas na clínica deve ser bem esclarecida ao

paciente, já que o organismo do usuário também tem

alterações no processo de resposta imunológica (o que

os torna mais suscetíveis às infecções) e cicatricial.

Além disso, por serem usuários de drogas, eles

possuem tolerância aos efeitos de anestésicos locais

(derivados de opióides) por exemplo, o que dificulta

alguns procedimentos que requerem analgesia. Existem

ainda alterações vasculares e respiratórias.

Vale destacar que intervir de maneira séptica é

importante. Contudo, é fundamental o olhar humanitário

e uma abordagem acolhedora, receptiva e em nenhum

momento incriminatória. 'Cabe, sim, uma orientação

adequada e séria a respeito das questões de saúde em

geral'.

A especialista explica, ainda, que o Cirurgião-Dentista

deve avaliar não só a parte clínica, mas também a

psicossocial. Segundo ela, deve-se observar sinais e

sintomas que os pacientes relatam, que podem estar

associados ao transtorno, às fissuras e à síndrome de

abstinência.

Dra. Sandra Marques deixa o alerta para novos hábitos

prejudiciais que poderão entrar nas estatísticas. 'Os

Cirurgiões-Dentistas devem ficar atentos aos usuários

das novas formas de entrega de nicotina como os

cigarros eletrônicos, pois os estudos já demonstram

alterações importantes da microbiota oral'.

Direito à assistência

Quanto à assistência, Dra. Sandra destaca que a

estruturação dos serviços deve estar configurada em

redes assistenciais, priorizando os dispositivos extras

hospitalares de atenção psicossocial articulada a?

atenção primária, conforme as diretrizes do Sistema

Único de Saúde (SUS). 'Nossa missão no CRATOD, por

exemplo, é fazer o acolhimento e o atendimento dos

dependentes químicos. O tratamento odontológico

realiza a reabilitação estética e funcional dos usuários,

possibilitando sua reinserção social, uma vez que além

do tratamento clínico,

instalamos as próteses dentárias, resgatando a

dignidade e autoestima dos pacientes, garantindo,

inclusive sua reinserção no mercado de trabalho'.

Ações preventivas

Para o membro da Câmara Técnica de Saúde Coletiva

do CROSP, o Cirurgião-Dentista Prof. O Dr. Paulo

Frazão, a implementação de ações de informação,

educação e promoção da saúde voltadas a evitar o uso

excessivo de álcool, tabaco e, de uma grande variedade

de drogas lícitas e ilícitas, inclusive medicamentos, é de

suma importância, pois, segundo ele, a exposição

contínua a essas substâncias pode gerar dependência

química, a qual está associada várias doenças crônicas

não transmissíveis que são causas de mortes evitáveis.

Dr. Paulo avalia que existem duas possibilidades para o

enfrentamento de problemas relacionados ao consumo

abusivo de álcool e ao uso de drogas lícitas e ilícitas. A

primeira envolve o planejamento de intervenções em

nível individual que, segundo ele, inclui a clínica médica

e a clínica psiquiátrica, onde pode ser, inclusive,

identificadas causas relacionadas a problemas no

âmbito familiar, profissional e do relacionamento

interpessoal, além dos fatores genéticos, dificuldades

financeiras, problemas psicológicos, entre outros.

A segunda possibilidade, vista pelo Cirurgião-Dentista

como mais efetiva, diz respeito às intervenções no plano

coletivo. Ele cita como exemplo as políticas e medidas
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de controle do tabaco que começaram a ser

implementadas no Brasil desde os anos 90, e que

provocaram uma queda considerável do número de

fumantes no país, nas últimas duas décadas.

Serviço

Se você conhece alguém que possa estar nestas

situações, encaminhe-o a uma unidade de saúde mais

próxima para tratamento.

O Centro de Referência de Álcool, Tabaco e outras

Drogas (CRATOD), Centro de Atenção Psicossocial

Álcool e Outras Drogas (CAPS AD) A unidade do

CRATOD está situada na Rua Prates, 165 - Bom Retiro,

São Paulo

Informações: (11) 3329-4455.

Conselho Regional de Odontologia de São Paulo -

CROSP

www.crosp.org.br

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, Assuntos de Interesse - Dentista,

Assuntos de Interesse - Dentistas, Assuntos de
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Odontologia, Assuntos de Interesse - Odontológico,

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São

Paulo, CROSP - CRO-SP
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Dia Nacional de Combate às Drogas e ao Alcoolismo

Clique aqui para abrir a imagem

Na data, o CROSP destaca a importância dos

profissionais da Odontologia no processo de

prevenção e tratamento

O consumo de drogas e de álcool em excesso é

considerado uma doença pela Organização Mundial da

Saúde (OMS), patologia que afeta também a saúde

bucal dos indivíduos. No Brasil, o Ministério da Saúde

instituiu o dia 20 de fevereiro como o Dia Nacional de

Combate às Drogas e ao Alcoolismo. Ainda de acordo

com a OMS, as drogas ilícitas respondem por 0,8% dos

problemas de saúde em todo o mundo, enquanto o

cigarro e o álcool, juntos, são responsáveis por 8,1%

desses problemas.

O consumo excessivo de drogas lícitas e ilícitas, além

de afetar a vida familiar, provoca impactos de natureza

social, econômica e reflete-se, sobretudo, nos diversos

setores da saúde pública.

Com base nos atendimentos realizados pelo Centro de

Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas

(CRATOD), ligado à Secretaria do Estado de Saúde, as

doenças bucais mais recorrentes e diagnosticadas nos

dependentes químicos são infecções como candidíase,

causadas pela imunossupressão dos pacientes; lesões

de cárie aguda, periodontite, abscessos periapicais e

periodontais, queimaduras em mucosa e lábios,

hiperqueratoses nicotínicas e cânceres.

No âmbito da Odontologia, o presidente do Conselho

Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP), Dr.

Braz Antunes, destaca que os casos de câncer de boca

estão, muitas vezes, associados ao consumo de álcool

e tabaco. Sendo assim, o Cirurgião-Dentista exerce

importante papel na detecção, tratamento e também na

prevenção. 'O combate às drogas e ao alcoolismo é um

assunto extremamente importante, que a classe

odontológica, principalmente as que são ligadas aos

órgãos públicos, precisam atuar na prevenção e no

combate'.

Crack

Já a Cirurgiã-Dentista e presidente da Comissão

Temática de Políticas Públicas CROSP, Dra. Sandra

Marques, explica os perigos do uso de crack para a

saúde bucal. 'O uso do cachimbo de crack, além de

promover lesões nos lábios pela alta temperatura,

também propaga esse calor aos dentes e mucosa

gengival o que, em associação com as substâncias

tóxicas liberadas pela substância (ácido clorídrico, ácido

sulfúrico, cal, talco, coca e solventes), e abrasão por

atrito, contribuem para um desgaste acentuado das

faces oclusais dos dentes anteriores inferiores'.

A importância da anamnese

A anamnese (processo de coleta de informações sobre

sintomas, dores, preocupações e histórico do paciente

durante consulta) sempre é um ponto importante nos

atendimentos odontológicos. Por meio dela, segundo a

Dra. Sandra, é possível identificar sinais de que o

paciente faz uso de substâncias lícitas ou ilícitas.

Entre os principais indicativos de uso de tais

substâncias, a especialista cita a euforia, que pode
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evoluir para uma disforia (mudança transitória do estado

de ânimo); aumento das percepções sensoriais

(sexuais, auditivas, táteis e visuais); diminuição do

apetite; taquipnéia (ritmo respiratório acelerado) e

taquicardia (ritmo cardíaco acelerado) entre outros.

Tratamentos Odontológicos

A recaída ao uso de drogas às vezes faz parte do

processo de recuperação do paciente. Dra. Sandra

explica que diante dessa situação, a abordagem a

respeito do uso concomitante com outras drogas

utilizadas na clínica deve ser bem esclarecida ao

paciente, já que o organismo do usuário também tem

alterações no processo de resposta imunológica (o que

os torna mais suscetíveis às infecções) e cicatricial.

Além disso, por serem usuários de drogas, eles

possuem tolerância aos efeitos de anestésicos locais

(derivados de opióides) por exemplo, o que dificulta

alguns procedimentos que requerem analgesia. Existem

ainda alterações vasculares e respiratórias.

Vale destacar que intervir de maneira séptica é

importante. Contudo, é fundamental o olhar humanitário

e uma abordagem acolhedora, receptiva e em nenhum

momento incriminatória. 'Cabe, sim, uma orientação

adequada e séria a respeito das questões de saúde em

geral'.

A especialista explica, ainda, que o Cirurgião-Dentista

deve avaliar não só a parte clínica, mas também a

psicossocial. Segundo ela, deve-se observar sinais e

sintomas que os pacientes relatam, que podem estar

associados ao transtorno, às fissuras e à síndrome de

abstinência.

Dra. Sandra Marques deixa o alerta para novos hábitos

prejudiciais que poderão entrar nas estatísticas. 'Os

Cirurgiões-Dentistas devem ficar atentos aos usuários

das novas formas de entrega de nicotina como os

cigarros eletrônicos, pois os estudos já demonstram

alterações importantes da microbiota oral'.

Direito à assistência

Quanto à assistência, Dra. Sandra destaca que a

estruturação dos serviços deve estar configurada em

redes assistenciais, priorizando os dispositivos extras

hospitalares de atenção psicossocial articulada a?

atenção primária, conforme as diretrizes do Sistema

Único de Saúde (SUS). 'Nossa missão no CRATOD, por

exemplo, é fazer o acolhimento e o atendimento dos

dependentes químicos. O tratamento odontológico

realiza a reabilitação estética e funcional dos usuários,

possibilitando sua reinserção social, uma vez que além

do tratamento clínico,

instalamos as próteses dentárias, resgatando a

dignidade e autoestima dos pacientes, garantindo,

inclusive sua reinserção no mercado de trabalho'.

Ações preventivas

Para o membro da Câmara Técnica de Saúde Coletiva

do CROSP, o Cirurgião-Dentista Prof. O Dr. Paulo

Frazão, a implementação de ações de informação,

educação e promoção da saúde voltadas a evitar o uso

excessivo de álcool, tabaco e, de uma grande variedade

de drogas lícitas e ilícitas, inclusive medicamentos, é de

suma importância, pois, segundo ele, a exposição

contínua a essas substâncias pode gerar dependência

química, a qual está associada várias doenças crônicas

não transmissíveis que são causas de mortes evitáveis.

Dr. Paulo avalia que existem duas possibilidades para o

enfrentamento de problemas relacionados ao consumo

abusivo de álcool e ao uso de drogas lícitas e ilícitas. A

primeira envolve o planejamento de intervenções em

nível individual que, segundo ele, inclui a clínica médica

e a clínica psiquiátrica, onde pode ser, inclusive,

identificadas causas relacionadas a problemas no

âmbito familiar, profissional e do relacionamento

interpessoal, além dos fatores genéticos, dificuldades

financeiras, problemas psicológicos, entre outros.

A segunda possibilidade, vista pelo Cirurgião-Dentista

como mais efetiva, diz respeito às intervenções no plano

coletivo. Ele cita como exemplo as políticas e medidas
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de controle do tabaco que começaram a ser

implementadas no Brasil desde os anos 90, e que

provocaram uma queda considerável do número de

fumantes no país, nas últimas duas décadas.

Serviço

Se você conhece alguém que possa estar nestas

situações, encaminhe-o a uma unidade de saúde mais

próxima para tratamento.

O Centro de Referência de Álcool, Tabaco e outras

Drogas (CRATOD), Centro de Atenção Psicossocial

Álcool e Outras Drogas (CAPS AD) A unidade do

CRATOD está situada na Rua Prates, 165 - Bom Retiro,

São Paulo

Informações: (11) 3329-4455.

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).

Imagem: Freepik

baixar em alta resolução

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, Assuntos de Interesse - Dentista,

Assuntos de Interesse - Dentistas, Assuntos de

Interesse - Ministério da Saúde, Assuntos de Interesse -

Odontologia, Assuntos de Interesse - Odontológico,

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São

Paulo, CROSP - CRO-SP
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Braz Antunes, presidente do Crosp
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Braz Antunes, presidente do Crosp

BOM CONHECER

DEBORA TUMITAN GARANTE

um novo conceito

de Flores, Decoração e Curadoria de em Presidente

Prudente. 'Ideia é criar

apaixonada por flores e plantas. Após um Primavera),

decidiu abrir a Plant - Ateliê Presentes, na Rua Álvares

Machado, 273, experiências inesquecíveis através de

uma curadoria de presentes únicos, criativos e de bom

gosto para criar experiências diferentes, presentear ou

decorar ambientes de forma sofisticada e personalizada,

proporcionando um sorriso sincero no rosto de quem a

gente ama e fazer com que ela se sinta a pessoa tempo

na floricultura da família (Floricultura

CARNAVAL

Tem baile de carnaval sim, no Tênis Clube de

Presidente Prudente. Desde ontem, até terça feira dia

21, todas as noites, no espaço do Ibiza Lounge Bar,

com 25 atrações musicais e bateria de uma escola de

samba. A entrada é grátis para os associados do clube.

Não sócios podem comprar convites na Banca do Tênis.

'Não diga que a vitória está perdida. / Tenha fé em

Deus, tenha fé na vida. / Tente outra vez!'

MARISA BROGIATO, PRESIDENTE DA

Brasileira de Odontologia) de Presidente

Debora Tumitan sempre foi

em São Paulo a presidente da ABO (Associação

Prudente, Marisa Nogueira Brogiato. Ficaram definidas

novas parcerias entre as instituições e Antunes visitará

a sede da ABO em Presidente Prudente em abril para

falar aos dentistas da região e apresentar o programa

'Conect Cross'.

Presidente da ABO

(Conselho Regional de Odontologia), recebeu

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA DE

PRESIDENTE PRUDENTE, ESTEVE COM O

PRESENTES ÚNICOS, CRIATIVOS E DE BOM

GOSTO

(RAUL SEIXAS)

O Imparcial, sábado, 18 de fevereiro de 2023SOCIAL

20Sinomar _sinomar SinomarCalmona

@sinomar_reporter

defi ne parcerias com o Crosp

Quais os objetivos dos brasileiros, depois do carnaval?

Conforme pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito

(SPC Brasil) e da Confederação Nacional de Dirigentes
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Lojistas, 37% dos entrevistados têm como principal

meta para esse ano o pagamento das dívidas

atrasadas, enquanto 27,5% querem perder peso. Dos

brasileiros que têm contas em atraso, 59,6% pretendem

pagá-las nos próximos seis meses.

Muita gente passa diariamente diante do Museu e

Arquivo Histórico, mas jamais parou para uma visita. Em

seu acervo encontram-se peças da cidade, móveis,

jornais e livros. A construção data da década de 30 e foi

antigo matadouro municipal. Programe uma visita.

DESEJOS

BOM DIA

mais especial do mundo'.

Curadoria traz de presentear

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Dentistas, Assuntos de Interesse - Odontologia
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Evento 'Odontologia do Futuro' quer capacitar dentistas a prescrever

cannabis

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Tainara Cavalcante

A conferência gratuita vai acontecer nos três dias da

próxima semana e será totalmente on-line

Muita gente não sabe, mas a prescrição de CBD

(canabidiol) na área da odontologia é legal. Contudo,

devido a falta de informação, muitos dentistas não

entendem como a cannabis pode ser útil.

E é por isso que vai rolar o Odontologia do Futuro, um

evento on-line e totalmente gratuito para compreender o

potencial da planta e quais são as regras legais para

receitar no Brasil.

Produzido pela Dr. Cannabis, a vertical de educação da

Cannect, a conferência será realizada na próxima

semana, entre os dias 28 de fevereiro, 01 e 2 de março.

Dividido em três temas (um por dia), o evento vai

discutir o uso tópico da cannabis na área, como

prescrever os produtos derivados e quais as diretrizes

estabelecidas pelos conselhos de odontologia.

Cronograma

A conferência vai acontecer nas próximas terça a

quinta-feira pontualmente às 20h e terá participações

especiais, como Tod C. Anderson, que é dentista

especialista em Cannabis Medicinal e membro da

American Dental Association e Marco Antônio dos

Santos, presidente do Conselho Regional de

Odontologia do DF.

Veja a programação:

DIA 1 (28/2)

Uso tópico da cannabis na odontologia

Guilherme Martins - dentista especialista em Cannabis

Medicinal. Rafael Pessoa - diretor médico da Cannect.

Howard Kaufman - cofundador e CEO da Organic Oral

Care Labs. Tod C. Anderson - dentista especialista em

Cannabis Medicinal e membro da American Dental

Association.

DIA 2 (1/3)

Sou dentista, posso prescrever produtos à base de

cannabis?

Viviane Sedola - Head de Educação da Cannect.

Cláudia Tambelli - Dentista PhD, livre docente,

especialista em dor e em cannabis medicinal.

Alessandra Mourão - advogada e presidente do

Conselho de Ética da BRCann (Associação Brasileira da

Indústria de Canabinoides).

DIA 3 (2/3)

CRO e CFO: O que opinam os conselhos de

odontologia
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Allan James Paiotti - cofundador e CEO da Cannect.

Marco Antônio dos Santos - presidente do Conselho

Regional de Odontologia do DF

Para se inscrever, basta acessar o link

Aprenda sobre cannabis medicinal!

A Dr. Cannabis é um portal de educação sobre a

cannabis que pode te ajudar de várias maneiras, desde

prescrever a planta até investir no mercado. Veja mais.

O post Evento 'Odontologia do Futuro' quer capacitar

dentistas a prescrever cannabis apareceu primeiro em

Cannalize.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Dentista, Assuntos de Interesse - Dentistas, Assuntos

de Interesse - Odontologia
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Inaugurada nova estrutura de atendimento odontológico em Jaraguá

Clique aqui para abrir a imagem

2023 - 16h49

A Secretaria de Saúde de Jaraguá do Sul inaugurou

nesta sexta-feira (17), a nova estrutura do Centro de

Especialidades Odontológicas (CEO), localizado na rua

Onélia Horst, 212, na Vila Lenzi. O CEO é uma

referência para a atenção primária, na saúde bucal do

Município e região. No local é ofertado tratamento

complementar aos pacientes que necessitam de

procedimentos odontológicos especializados, via

Sistema Único de Saúde - SUS.

Foi inaugurado, inicialmente, em 2007 recebendo o

nome do cirurgião dentista Orlando Bernardino da

Silva e até o final de 2022 funcionava no mesmo prédio

da Policlínica Dr. João Biron. Neste local, o CEO

chegou a atender em 11 meses, mais de 12 mil pessoas

e realizar mais de 29 mil procedimentos, que vão desde

cirurgia oral, endodontia, periodontia, odontologia

pediátrica, prótese dentária, até programa de prevenção

do câncer bucal.

A partir de 2023 passou a operar na nova estrutura,

muito mais ampla e moderna, com praticamente o dobro

de cadeiras odontológicas, ambientes climatizados,

salas e equipamentos de ponta.

'É mais um grande avanço para a área da Saúde em

Jaraguá do Sul. O espaço foi projetado especialmente

para abrigar o CEO, com isso, vamos ampliar nossa

rede de atendimentos. Estimamos um aumento de

aproximadamente 54% na oferta dos serviços

odontológicos especializados', destaca o secretário de

Saúde, Alceu Gilmar Moretti.

Para o primeiro semestre deste ano está previsto,

também, a reativação da especialidade voltada a

pessoas com deficiência, além de dentística e de

disfunção temporomandibular e dor orofacial (DTM) no

local. Deve aumentar, ainda, a oferta de atendimentos

prioritariamente nas especialidades de cirurgia oral,

endodontia e prótese dentária, que possuem maior

demanda reprimida.

A família do cirurgião dentista Orlando Bernardino da

Silva participou da cerimônia. Celso Orlando Storrer da

Silva, ressaltou a gratidão pelo reconhecimento ao

trabalho de seu pai, que dá nome à unidade.

'É realmente muito emocionante, porque quando um

cidadão chega a ter o nome em alguma obra pública,

sem dúvida, é um grande reconhecimento ao que ele

fez aqui na terra, né? Estamos extremamente gratos'.

Finalizando os pronunciamentos, o prefeito Jair

Franzner reforçou a importância do CEO para a área da

Saúde.

'É mais um avanço em termos de atendimento a nossa

comunidade.Temos a certeza de que as pessoas que

precisarem de tratamento especializado vão encontrar

aqui o que há de melhor e mais moderno. Minha

gratidão a todos os profissionais da Saúde pelo

excelente trabalho que realizam'

Quer saber das notícias de Jaraguá do Sul e região?

Participe dos nosso grupos do WhatsApp ou em nossa
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Comunidade e ainda no Telegram!

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista
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Gengivite é tema de mais de 90 mil buscas mensais na web, aponta Semrush

Clique aqui para abrir a imagem

A gengivite, doença provocada por uma série de

inflamações e sangramentos principalmente na parte de

cima dos dentes e por sangramentos na boca, tendo em

vista um mau quadro de higiene bucal, é motivo de

90.500 mil buscas mensais.

A informação é da plataforma Semrush, uma das

maiores do mundo, e ajuda a entender o

comportamento das pessoas no Google, e é um

indicativo de eventuais problemas que os usuários

estejam passando e estão procurando informações para

resolvê-los.

De acordo com o Ministério da Saúde, a doença é

considerada comum no Brasil, mas tem características

perigosas. Segundo a pasta, 2,2 milhões de brasileiros

na fase adulta sofrem de gengivite.

Além disso, para o Google Trends, plataforma que

analisa os assuntos mais importantes do momento na

rede, Pernambuco foi o estado que mais pesquisou

sobre a doença no último ano.

Qual a principal causa da gengivite?

A principal causa da gengivite está na falta de cuidado

com a saúde bucal, principalmente quando estamos

falando de dentes de difícil acesso na escovação

regular.

Com o passar do tempo, os germes que ficam ali

recolhidos vão formando placas bacterianas que

provocam irritações, sangramentos e inflamações no

tecido da gengiva.

Diante disso, vale lembrar que, de acordo com estudo

da Oral-B, o brasileiro tem em média 1 escova por ano,

o que diminui a eficácia da escovação feita por ela. Por

isso, é recomendado que as pessoas procurem também

fazer uso do fio dental e manterem contato sempre com

um profissional, indicado pela família, amigos ou pelo

plano dental.

Como se classifica a gengivite?

De acordo com os especialistas, a gengivite pode ser

classificada em 04 níveis: Incipiente, Moderada e

Severa.

O primeiro quadro é conhecido por provocar uma

mudança na cor e na textura na gengiva, que enfrenta

leves inflamações e vermelhidões localizadas, ainda

sem sangramentos.

Com isso, a fase moderada tem como característica o

aumento das inflamações, fazendo com que a região

tenha um aspecto mais brilhante e pelo aumento de

sangramentos.

Em seu estágio mais severo, os sangramentos são mais

graves/comuns, até mesmo com toques leves na região.

O que acontece se não tratar a gengivite?
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Dados do Ministério da Saúde apontam que 88% das

pessoas que têm gengivite não sabem que são

portadores da doença. O fato da gengivite ser uma

doença silenciosa, fazendo com que a maioria das

pessoas não saibam que tem esse mal pode trazer

sérias consequências no futuro.

Caso não seja tratada, a gengivite pode evoluir para um

quadro de periodontite, 2° maior doença bucal do

planeta e que 47% da população mundial acima dos 30

anos.

Em entrevista para a BBC News em julho de 2022, Sim

K Singhrao pesquisador sênior da escola de

odontologia da University of Central Lancashire, contou

que a doença não é perceptível até os 40 ou 50 anos,

diz.

'A essa altura, danos graves já podem ter prejudicado a

arquitetura do dente, arriscando a perda do dente.

Enquanto isso, a infecção enviou um gotejamento

constante de bactérias, como Treponema denticola e

Porphyromonas gingivalis , pela corrente sanguínea por

décadas', aponta o docente.

O que é bom para tratar de gengivite?

Para os profissionais da área, a melhor forma de tratar a

gengivite é a cuidar (ou reforçar) os cuidados com a sua

saúde bucal. Afinal de contas, é manter uma boa rotina

de higiene bucal. Afinal, as placas bacterianas que

provocam a doença são provocadas por falhas no

processo de escovação e de limpeza com o fio dental.

Se as inflamações persistirem, o mais indicado é que o

paciente procure o dentista mais próximo. Somente ele

poderá indicar o melhor tratamento, sem achismos ou

imprudências!

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Dentista, Assuntos de Interesse - Ministério da Saúde,

Assuntos de Interesse - Odontologia
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Navio da Marinha com hospital de campanha, 180 fuzileiros e 28 médicos

deve chegar a São Sebastião nesta quinta

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Jovem Pan

Está previsto para esta quinta-feira, 23, a chegada do

Navio-Aeródromo Multipropósito Atlântico, da Marinha

brasileira, ao porto de São Sebastião, no litoral norte de

São Paulo. A embarcação, que contém um hospital de

campanha com 300 leitos e seis aeronaves, deve levar

ainda uma equipe de 180 fuzileiros navais treinados

para situações emergenciais de defesa civil, para

contribuir na desobstrução de vias da região, e outra de

28 profissionais de saúde de diversas especialidades

para atender a população local. Mais de mil militares

estarão envolvidos na ação. A informação foi dada

inicialmente pelo governador Tarcísio de Freitas (PRB),

em entrevista coletiva na última terça-feira, 22, e

confirmada pela Marinha nesta quarta, ao enviar a

embarcação, que saiu em direção ao seu objetivo pela

manhã.

A gigantesca estrutura é o maior navio da Marinha do

Brasil. Segundo ela, a embarcação permitirá desafogar

hospitais da região, permitindo que eles priorizem os

casos mais graves. No navio Atlântico estão sendo

levados ao litoral norte de SP seis helicópteros, três

embarcações de desembarque de viaturas e duas

lanchas. Além do Atlântico, a Marinha enviou também o

Guarapari, uma embarcação de desembarque de carga,

que possui uma rampa capaz de atracar em praias, o

que deve facilitar o resgate de vítimas em áreas ainda

isoladas. No centro médico do navio, há ortopedista,

cirurgião geral, anestesista, clínico geral, farmacêutico,

cirurgião dentista, técnicos em Enfermagem, auxiliar

de Higiene Bucal e auxiliar de Laboratório (patologia

clínica).??

'Na quinta-feira vamos ter aqui o navio atlântico, que

chegará com seis aeronaves, um hospital de campanha

com capacidade para 300 leitos, 21 profissionais de

saúde da Marinha. Vamos ter também 180 fuzileiros

navais, especializados em situações de Defesa Civil,

que vão nos ajudar nos diversos desbloqueios. Isso

tudo vai ser interessante para aliviar a pressão dos

hospitais locais. A Marinha também está trazendo

embarcações para o transporte de pessoas, para

pessoas que perderam carro ou tenham necessidade

urgente de sair, a gente pode fazer esse deslocamento

também. A gente tinha um problema sério de energia,

mas as comunicações, bem como energia, também

estão sendo reestabelecidas. Temos pelo menos 90%

dos consumidores já atendidos com energia', anunciou

Tarcísio de Freitas na última terça.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista
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Presidente da ABO define parcerias com o Crosp
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Braz Antunes, presidente do Crosp (Conselho Regional

de Odontologia), recebeu em São Paulo a presidente

da ABO (Associação Brasileira de Odontologia) de

Presidente Prudente, Marisa Nogueira Brogiato.

Ficaram definidas novas parcerias entre as instituições

e Antunes visitará a sede da ABO em Presidente

Prudente em abril para falar aos dentistas da região e

apresentar o programa 'Conect Cross'.

DEBORA TUMITAN GARANTE PRESENTES ÚNICOS,

CRIATIVOS E DE BOM GOSTO

Curadoria traz um novo conceito de presentear

Debora Tumitan sempre foi apaixonada por flores e

plantas. Após um tempo na floricultura da família

(Floricultura Primavera), decidiu abrir a Plant - Ateliê de

Flores, Decoração e Curadoria de Presentes, na Rua

Álvares Machado, 273, em Presidente Prudente. 'Ideia é

criar experiências inesquecíveis através de uma

curadoria de presentes únicos, criativos e de bom gosto

para criar experiências diferentes, presentear ou

decorar ambientes de forma sofisticada e personalizada,

proporcionando um sorriso sincero no rosto de quem a

gente ama e fazer com que ela se sinta a pessoa mais

especial do mundo'.

BOM DIA

'Não diga que a vitória está perdida. / Tenha fé em

Deus, tenha fé na vida. / Tente outra vez!' (Raul Seixas)

DESEJOS

Quais os objetivos dos brasileiros, depois do carnaval?

Conforme pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito

(SPC Brasil) e da Confederação Nacional de Dirigentes

Lojistas, 37% dos entrevistados têm como principal

meta para esse ano o pagamento das dívidas

atrasadas, enquanto 27,5% querem perder peso. Dos

brasileiros que têm contas em atraso, 59,6% pretendem

pagá-las nos próximos seis meses.

BOM CONHECER

Muita gente passa diariamente diante do Museu e

Arquivo Histórico, mas jamais parou para uma visita. Em

seu acervo encontram-se peças da cidade, móveis,

jornais e livros. A construção data da década de 30 e foi

antigo matadouro municipal. Programe uma visita.

CARNAVAL

Tem baile de carnaval sim, no Tênis Clube de

Presidente Prudente. Desde ontem, até terça feira dia

21, todas as noites, no espaço do Ibiza Lounge Bar,

com 25 atrações musicais e bateria de uma escola de

samba. A entrada é grátis para os associados do clube.

Não sócios podem comprar convites na Banca do Tênis.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Dentistas, Assuntos de Interesse - Odontologia
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Dia do Cirurgião Bucomaxilofacial: saiba qual a importância desse

profissional de saúde

Clique aqui para abrir a imagem

Especialidade da Odontologia atua na saúde bucal e

facial

Hoje é comemorado o Dia Internacional do Cirurgião

Bucomaxilofacial, data que destaca a importância dessa

especialidade na saúde bucal e facial. Embora muitos

ainda desconheçam seu papel fundamental, esses

profissionais são responsáveis por garantir a harmonia e

a saúde dessa região por meio de diagnósticos,

tratamentos cirúrgicos e intervenções estéticas.

Reconhecida pelo Conselho Federal de Odontologia

(CFO), o cirurgião bucomaxilofacial é responsável por

realizar estudo, diagnóstico e tratamento cirúrgico nos

ossos da face, patologias nos maxilares, alterações

congênitas de crescimento facial, entre outras

condições relacionadas à região da face, do crânio, do

pescoço, dos maxilares e da cavidade bucal. Além

disso, também é especializado em cirurgias estéticas

faciais.

Com uma formação multidisciplinar que envolve

medicina, odontologia e cirurgia, os cirurgiões

bucomaxilofaciais combinam habilidades clínicas e

cirúrgicas para oferecer tratamentos personalizados e

eficazes aos pacientes. 'Seu conhecimento teórico e

prático obtido da anatomia da região da face e do

pescoço o torna apto para realizar cirurgias de baixa ou

alta complexidade', assegura o Dr. Rafael Evaristo

(CRO 12231 SC), profissional com mais de 15 anos de

estudos na área e membro do Membro do Colégio

Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-

Facial (CTBMF).

Neste dia especial, é importante destacar a atuação

desse profissional que realiza intervenções cirúrgicas

necessárias para a saúde e bem-estar dos pacientes.

São mais de 10 milhões de brasileiros que necessitam

realizar procedimentos de correção no rosto, com base

em pesquisas de institutos e na literatura da área. Além

disso, estudos também revelam que 7% da população

possui defeitos congênitos da face e que precisam de

alguma intervenção cirúrgica para melhoria na

qualidade de vida e autoestima.

'A cirurgia estética tem impacto significativo na

autoestima. Quando alguém não está satisfeito com a

aparência, isso pode afetar sua confiança e capacidade

de se sentir bem consigo mesmo. Como cirurgião, tenho

a oportunidade de ajudar essas pessoas a alcançarem a

aparência que desejam, e tratando condições que,

muitas vezes, causam dor ou desconforto físico',

esclarece o cirurgião que se tornou uma referência

mundial em rejuvenescimento e emagrecimento facial.

O Dr. Rafael Evaristo tem sido a escolha de pacientes

de todo o mundo, em busca de sua técnica inovadora

na América Latina, para remoção da papada e a

sustentação dos músculos da base do pescoço. Com

mais de 2 mil pacientes atendidos, o profissional realiza

um procedimento minimamente invasivo com rápida

recuperação, resultando em um rosto mais jovem e

magro, além da melhora na autoestima.
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O Dia Internacional do Cirurgião Bucomaxilofacial

também é uma oportunidade para visibilidade desse

profissional e destacar a importância da especialidade

na saúde bucal e facial. Uma parcela significativa da

população desconhece qual profissional recorrer para

realização de procedimentos de estética facial, podendo

gerar mais complicações quando realizados por

pessoas sem a capacitação adequada.

Em breve, o Dr. Rafael Evaristo lança o Centro

Brasileiro de Cirurgia da Face (CBCF), um hospital

dedicado exclusivamente a cirurgias estéticas na face.

Com um corpo clínico de profissionais com ampla

experiência, o CBCF traz as últimas inovações e

tecnologias na área para a cidade de Blumenau - SC.

Sobre o Dr. Rafael Evaristo - O renomado cirurgião

bucomaxilofacial Dr. Rafael Evaristo (CRO 12231 SC), é

reconhecido internacionalmente por seu trabalho em

emagrecimento e rejuvenescimento facial. Com clínicas

nas cidades de Blumenau e Balneário Camboriú, o

especialista tem se destacado por suas técnicas

minimamente invasivas e de rápida recuperação na

remoção de papada e sustentação dos músculos da

base do pescoço. Um profissional com 15 anos de

estudos na área e mais de 2 mil cirurgias realizadas

para tratar flacidez e remover a gordura facial,

proporcionando uma melhora na autoestima e um rosto

mais magro e jovem aos seus pacientes. Em breve, o

cirurgião lança o Centro Brasileiro de Cirurgia da Face

(CBCF), hospital de saúde dedicado a cirurgias

estéticas na face. O projeto inovador traz o que há de

mais moderno na área para cidade de Blumenau - SC.

O IBCF é resultado do conhecimento de mais de 15

anos de carreira do seu idealizador e um corpo clínico

de profissionais com ampla experiência em tratamentos

cirúrgicos de emagrecimento e rejuvenescimento facial.

Para mais informações acesse: papadanegativa.com.br

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -
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Emenda que aumenta valor da gratificação de municipalização dos

Cirurgiões-Dentistas de SP é aprovada

Clique aqui para abrir a imagem

Vereadores aprovaram nesta terça-feira, 14 de

fevereiro, a Emenda nº 02/2023, proposta pelo vereador

Marcelo Messias, primeiro e único Cirurgião-Dentista

da Câmara Municipal de São Paulo.

Por meio desse instrumento legal, foi requerida a

inclusão no Projeto de Lei nº 645/2022 (que, entre

outras coisas, dispõe sobre a valorização dos plantões

extras do Quadro da Saúde), de artigo sobre o valor da

gratificação de municipalização para o cargo de

Cirurgião-Dentista no valor de R$ 1.014,00. Trata-se

de um aumento de 30% no valor pago aos servidores

públicos do Estado cedidos ao Município de São Paulo,

atuantes no Sistema Único de Saúde (SUS) e que se

encontram em exercício nas unidades de saúde

municipalizadas.

Os Cirurgiões-Dentistas municipalizados não recebiam

reajuste há vinte anos, conforme Lei 13.510, de 10 de

janeiro de 2003.

A emenda foi aprovada pelos vereadores e agora

aguarda sanção do executivo para se tornar lei.

Texto: Comunicação APCD

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista
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SUS oferece IMPLANTE DENTÁRIO gratuito: saiba como aproveitar

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: José Victor Rack

É possível afirmar que o programa Brasil Sorridente é

uma solução viável para os brasileiros mais pobres que

precisam de tratamento odontológico. Se você se

encontrar nessa situação, saiba que pode se inscrever

no programa e ter acesso aos tratamentos necessários

para manter a sua saúde bucal em dia.

Não deixe que a falta de recursos financeiros afete a

sua qualidade de vida. Inscreva-se agora mesmo no

programa Brasil Sorridente e tenha um sorriso mais

saudável e bonito. No texto abaixo vamos falar sobre as

possibilidades de fazer o tratamento. Prossiga na

leitura!

Serviços odontológicos sem pagamento - Foto:

divulgação

Saúde bucal para os brasileiros

A obtenção de uma boca saudável é fundamental não

apenas para uma alimentação adequada, mas também

para a fala clara e para a confiança nas redes sociais.

Sem dúvida, o sorriso é a primeira impressão que

deixamos e merece todo o cuidado possível.

No entanto, muitas vezes, os custos dos tratamentos

odontológicos são bastante elevados, tornando-os

inacessíveis para pessoas mais econômicas. Por

conseguinte, esses indivíduos acabam optando por

soluções mais motivadas, como a herança de dentes

danificados, mesmo que isso afete sua emoção e

qualidade de vida.

Porém, é importante ressaltar que hoje em dia é

possível receber tratamento odontológico gratuito pelo

SUS. Especificamente, por meio do Programa Brasil

Sorridente, o governo federal oferece a todos os

cidadãos carentes a oportunidade de cuidar da saúde

bucal e melhorar sua qualidade de vida.

O programa dá a oportunidade de tratamento para

quem não tem

Em primeiro lugar, é essencial entender que ter uma

boa saúde bucal é primordial para a prevenção de

diversas doenças. Além disso, um sorriso bonito é

importante para a autoconfiança e para o bem-estar

emocional das pessoas. Entretanto, o custo dos

tratamentos odontológicos pode ser um empecilho para

muitos brasileiros de baixa renda.

Porém, no entanto, o programa Brasil Sorridente é uma

iniciativa governamental que visa oferecer atendimento

odontológico gratuito para pessoas que não têm

condições de pagar por tratamentos. Outrossim, o

programa é uma excelente oportunidade para aqueles

que precisam de tratamento odontológico, mas não

possuem recursos financeiros para arcar com os custos.

Com efeito, o programa é uma forma de garantir que

todos os brasileiros tenham acesso a um atendimento

odontológico de qualidade, independentemente de sua

situação financeira.

Saúde bucal é essencial
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Segundo uma pesquisa realizada por estudantes de

odontologia da Universidade Federal de Minas Gerais

(UFMG), a recuperação dos dentes é fundamental para

melhorar a qualidade de vida das pessoas. Quando a

boca está saudável, diversos problemas que atrapalham

a rotina diária, como comer, dormir e até mesmo

namorar, passam a ser situações mais satisfatórias.

Apesar de o Brasil ser o país com o maior número de

dentistas em todo o mundo, uma pesquisa do

Ministério da Saúde mostrou que cerca de 55,6% dos

brasileiros não se consultam com o dentista

regularmente. Entre as pessoas com 18 anos ou mais,

11% perderam todos os dentes. Esses dados justificam

a importância de políticas públicas para fornecimento de

implantes controlados, especialmente pelo SUS.

No passado, o acesso dos brasileiros aos cuidados com

a saúde bucal era bem limitado, embora hoje não seja

muito diferente. O Ministério da Saúde lançou a

Política Nacional de Saúde Bucal em 2003, chamada

Brasil Sorridente, que busca resgatar o sorriso dos

brasileiros. O programa oferece serviços de prevenção,

como campanhas educativas em escolas, e

recuperação de dentes, incluindo implantes adquiridos

pelo SUS.

Quem pode usar o Brasil Sorridente?

O Brasil Sorridente ampliou o acesso ao tratamento

odontológico gratuito através dos serviços do SUS,

atendendo cidadãos de todas as idades em unidades de

saúde, postos, centros especializados e hospitais. Entre

os serviços gratuitos oferecidos pelo programa estão os

implantes adquiridos, extrações, limpezas, exames

bucais para detecção de doenças, restaurações,

aplicação de flúor, retirada de sisos, tratamento e

vacinação de cáries, aparelhos dentais, biópsias e

cirurgias.

Qualquer pessoa que possua o cartão do SUS terá

acesso ao implantado controlado de forma gratuita, mas

o programa priorizado cidadãos de baixa renda,

principalmente usuários do Auxílio Brasil. Para solicitar

o implante, é necessário acessar o site da Brasil

Sorridente e verificar se o serviço está disponível na

região.

Depois disso, basta comparecer ao posto de saúde

mais próximo com o cartão do SUS e fazer um cadastro

para agendar as primeiras consultas. O SUS cobre

todos os atendimentos do Brasil Sorridente, incluindo

implantes tomados, limpezas e outros serviços. Desde a

sua criação, o Brasil Sorridente já atendeu mais de 10

milhões de cidadãos e recuperou diversos sorrisos.
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Santa Casa: mais de 600 casos de traumas de face atendidos em três anos
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Destaque Santa Casa: mais de 600 casos de traumas

de face atendidos em três anos

Destaque

O Serviço de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial

da Santa Casa de Campo Grande tem avançado ao

longo dos anos e o estudo epidemiológico feito pela

equipe, levando como base 612 casos selecionados

com os pré-requisitos da pesquisa, apontou a atuação

da especialidade, que se enquadra no departamento

odontológico da instituição, e que habilita o hospital à

condição de altamente resolutivo na demanda de

traumatismos faciais em Mato Grosso do Sul.

Muitos casos de traumas de face dão entrada na

urgência e emergência do Pronto-socorro do hospital e

a visão que antes era percebida pelas equipes, agora

tabulados, indicam esta prevalência em adultos/jovens

do sexo masculino. Essa predominância tende a mudar

dependendo da localidade, fatores socioculturais e entre

outros, sendo que aqui em Mato Grosso do Sul os

traumas mais comuns foram causados por acidentes de

trânsito, agressões físicas, quedas em geral, acidentes

desportivos ou até de trabalhos.

De acordo com a análise feita no período de janeiro de

2019 a julho de 2021, disponibilizadas neste mês de

fevereiro de 2023, as fraturas que incidiram com maior

frequência foram no sexo masculino com 84,8% dos

casos, sendo a faixa etária mais acometida de 21 a 30

anos com 32,52%. As principais demandas de

atendimentos foram ocasionadas por acidentes de

trânsito, contabilizando 54,25% e o osso mais fraturado

foi a mandíbula, com 39,41%. Todas as fraturas estão

ligadas a fatores como nível da violência, idade, sexo,

classe social e moradia, seja ela urbana ou rural.

O levantamento reforça a realidade da região sul-mato-

grossense em relação aos traumas, a questão de

políticas públicas de saúde que visam a prevenção de

acidentes e a recuperação dos pacientes e, também, a

importância do serviço nesta atuação. 'Nós temos um

nível técnico e científico bem apurado, mas não

deixamos de lado a humanização dos atendimentos, até

porque esta é a prioridade do serviço. E a análise

mostra que os casos dos pacientes estão sendo

resolvidos', destacou o cirurgião-dentista e, também,

coordenador do programa de residência em Cirurgia e

Traumatologia Bucomaxilofacial da Santa Casa, dr.

Herbert Cavalcanti.

O atendimento a estes casos envolve, na maioria das

vezes, outras especialidades em conjunto, prezando

pela vida do paciente. O Serviço de Bucomaxilofacial da

Santa Casa é formado por profissionais cirurgiões-

dentistas especialistas e residentes que atuam tanto no

Pronto-socorro (SUS) e Prontomed, quanto nas alas de

internação. O serviço atua ainda, no ambulatório na

área de disfunção das articulações

temporomandibulares, deformidades orofaciais adultos

e pediátricas, patologias, cirurgias orais menores e

traumas faciais. Além da contribuição científica na
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publicação de mais de 30 artigos relacionados à área

nos últimos cinco anos.

Resultados

Após análise dos 612 prontuários de pacientes

diagnosticados com fraturas nos ossos da face,

contatou-se que o sexo masculino, com 519 (84,8%), foi

o mais prevalente enquanto o feminino foram 93

(15,2%) casos. Em relação às causas dos traumas, os

acidentes de trânsito foram 332 (54,25%), seguido de

agressão física com 120 (19,61) e quedas em geral com

67 (9,97) casos. E correlacionando à faixa etária,

adultos jovens foram os mais acometidos, sendo 199

(32,52%) pacientes com 21 a 30 anos, seguido de 127

(20,75%) casos de pessoas com 31 a 40 anos.

Já a região anatômica mais afetada foi a mandíbula com

322 (39,41%) dos diagnósticos, seguida pela fratura de

zigomático-orbitário com 252 (30,84%) e maxila com

134 (16,4%) dos casos. 'Nossa maior demanda é em

traumas, mas existem uma série de atividades também

desenvolvidas pela equipe que restabelece a qualidade

de vida do paciente de forma que consiga voltar às suas

atividades normais. Evoluiremos na assistência e na

técnica para dar continuidade ao serviço criado em 1949

pelo dr. Kalil Rahe que lutou e trabalhou pelo

reconhecimento da especialidade', concluiu o

especialista.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -
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