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A ABIMO - Associação Brasileira da Indústria de

Dispositivos Médicos reforça mais uma vez a

movimentação da campanha social Sorrir Muda Tudo

com participação no 39o. CIOSP - Congresso

Internacional de Odontologia de São Paulo, que

acontece de 29 de junho à 2 de julho, das 10:00 às

20:00 horas no Pavilhão de Exposições do Anhembi.

'A campanha Sorrrir Muda Tudo reforça a importância

da saúde da boca para com a saúde do corpo.

Participar mais uma vez do 39o. CIOSP - Congresso

Internacional de Odontologia de São Paulo é

fundamental para nós que representamos a Indústria de

dispositivos médicos (ABIMO - Associação Brasileira da

Indústria de Dispositivos Médicos) e juntos com as

principais entidades do setor e indústrias associadas

patrocinadoras, trabalhamos uma campanha que

valoriza os profissionais da odontologia chamando à

atenção da população para a saúde bucal e de que

forma ela pode se relacionar com o corpo.', afirma a

Gerente de Marketing da ABIMO, Rejane Dias.

Para as fabricantes brasileiras que estarão no evento,

as palestras da Sorrir Muda Tudo também despontam

como uma plataforma de relacionamento com clientes e

parceiros. Isso porque os assuntos abordados estão em

alta, refletem necessidades cotidianas dos profissionais

e serão ministrados por especialistas reconhecidos no

mercado, como exemplifica Rejane Dias, gerente de

marketing da ABIMO.

'Temas como o poder da influência das redes sociais

para o marketing odontológico, laserterapia,

harmonização orofacial, burnout, odontologia integrativa

e doenças bucais associadas a distúrbios emocionais

são super atuais e de interesse para o rol de atividades

do profissional que procura ser diferenciado e estar

preparado para a assistência ao paciente', diz. Também

serão realizados debates técnicos envolvendo desde o

controle de infecções para a segurança do paciente,

fluxo digital e tomografia, avaliação orofacial em bebês

e DTM.

Com 45 minutos de duração, as apresentações - que

são gratuitas - serão iniciadas todos os dias às 14h, 16h

e 18h. Não há necessidade de se inscrever e, para

acompanhar, basta comparecer no horário marcado no

estande da campanha Sorrir Muda Tudo, que estará

localizado na Av: 11D/E. O espaço também contará com

um painel instagramável e um totem para a impressão

das fotos tiradas no local.

Confira a grade de palestras gratuitas no Stand

ABIMO/Sorrir Muda Tudo:

29 de Junho - Quarta-feira

14:00 às 14:45 - Tema: Avaliação orofacial em bebês

com a Profa. Dra. Andressa Robes

16:00 às 16:45 - Tema: O poder de influência das redes
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sociais para o marketing odontológico com a Profa. Dra.

Dra Lais Lara Andreoti.

18:00 às 18:45 - Tema: Visagismo e suas Aplicações na

Odontologia com a Profa. Dra. Camila F. Souza

30 de Junho - Quinta-feira

14:00 às 14:45 - Tema: Paralisia facial e auto estima:

uam abordagem da harmonização orofacial com a

Profa. Dra. Luciane Franco Kraul

16:00 às 16:45 - Tema: Tratamento Odontológico em

Pacientes com Diabetes com a Profa. Dra. Nathalie

Pepe Medeiros de Rezende.

18:00 às 18:45 - Tema: Laserterapia em Ambiente

Hospitalar - a importância da Habilitação com a Profa

Dra. Marcia Cristina Dias de Moraes.

1o. de Julho - Sexta-feira

14:00 às 14:45 - Tema: Odontologia integrativa com a

Profa. Dra. Rosely Cordon

16:00 às 16:45 - Tema: Burnout, como tratar a partir das

emoções com a Dra. Dra Marcia Fuga.

18:00 às 18:45 - Tema: Doenças bucais associadas a

distúrbios emocionais com a Profa Dra. Dulce Helena

Cabelho Passarelli.

1o. de Julho - Sexta-feira

14:00 às 14:45 - Tema: Atuação do cirurgião-dentista

na DIM, dor orofacial e os distúrbios do sono com a

Profa. Dra. Simone Oliveira

16:00 às 16:45 - Tema: Integração fluxo digital e

tomografia computadorizada, maior segurança em

resultados para profissional e paciente com o Dr. Carlos

Bruno Cordeiro.

18:00 às 18:45 - Tema: Quais são os cuidados de

controle de infecção no consultório odontológico que

impactam na saúde do paciente com a Dra. Mônica

Romero.

Serviço: Stand ABIMO/ Sorrir Muda Tudo

Local: Centro de Exposições do Anhembi - Rua Olavo

Fontoura, 1.209 - Santana - SP

Horário de funcionamento: 10h às 20h - de 29 de junho

à 2 de Julho

Localização da rua: Avenida 11, stands D e E

Tags: ABIMOcampanhasCongresso Internacional de

Odontologia de São Paulo 2022

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, CROSP - CIOSP
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Compartilhar

Saúde Suplementar fecha debates do 3° dia da Arena

CFO, no CIOSP

Correspondente ao módulo 12, o painel 'Saúde

Suplementar' trouxe um rico debate sobre contratos de

cooperativas odontológicas para Cirurgiões-Dentistas.

O tema fechou o terceiro dia (1/7) de palestras na Arena

CFO, no CIOSP.

A pauta foi apresentada pelos palestrantes Ricardo

Camolesi, presidente do Sindicato dos Cirurgiões-

Dentistas do Estado de São Paulo, José Alves Neto,

Presidente da Uniodonto do Brasil, e Cleso Guimarães,

representante do Conselho Federal de Odontologia

(CFO) na Agência Nacional de Saúde Suplementar

(ANS). Também participou do debate o conselheiro do

CFO, Ricardo Lourenço.

Os palestrantes destacaram os impactos da Saúde

Suplementar e de que forma os Cirurgiões-Dentistas

podem fazer para lidar com o sistema das cooperativas.

Também foi apresentado o trabalho da Agência, que

regula os planos de saúde, e os princípios da Saúde

Primária. Um dos apontamentos feitos pelos

palestrantes foi a necessidade de mudar o sistema de

atendimento ao beneficiário, considerado por eles o

maior gargalo na Saúde Suplementar.

Fonte: website.cfo.org.br

Compartilhar

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Conselho Federal de Odontologia, Assuntos de

Interesse - Dentistas, Assuntos de Interesse -

Odontologia, CROSP - CIOSP
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39º edição do CIOSP tem posto de vacinação contra covid-19 e gripe
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Com objetivo de facilitar a atualização do calendário

vacinal dos participantes do CIOSP, uma parceria entre

a APCD, o CROSP e a Prefeitura de São Paulo, por

meio da Secretaria da Saúde, foi instalado no evento

um posto de vacinação contra covid-19 (para adultos

acima de 40 anos), influenza (todas as idades), tétano,

hepatite A e B, febre amarela, sarampo, caxumba e

rubéola. O posto também disponibiliza testes rápidos de

HIV, sífilis e hepatite B e A. No primeiro dia do evento,

quarta (29), cerca de 200 pessoas conseguiram se

vacinar, sendo 160 contra covid-19 e 60 contra

influenza. Já nesta quinta-feira (30), aproximadamente

170 pessoas completaram seu esquema vacinal. O

expositor de Sete Lagoas (MG), Willian Almeida, foi um

dos imunizados. 'Eu tive a grata oportunidade de vir

vacinar com a quarta dose da covid e volto para Sete

Lagoas protegido, com facilidade', disse o participante

do Congresso, feliz em receber a dose do imunizante.

O posto funciona das 12 às 17h, em todos os dias do

evento, que vai até sábado.

Assuntos e Palavras-Chave: CROSP - CIOSP,

CROSP - CRO-SP
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Odontologia Hospitalar na pandemia: a batalha pela vida
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Compartilhar no Facebook

Tweet no Twitter

Denise Abranches, presidente da Câmara Técnica de

Odontologia Hospitalar do Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo (CROSP), vai falar da sua

experiência em UTIs de Covid-19, como a do Hospital

São Paulo, onde atua há mais de 20 anos.

Denise Abranches teve sua vida e seu trabalho

transformados pela pandemia. Em 2021, quando o

número de leitos do hospital dobrou em relação a 2020,

ela geriu equipes, ajudou a salvar vítimas da Covid-19 e

perdeu profissionais que estavam há anos ao seu lado,

como a sua assistente, com quem trabalhava havia oito

anos.

No Hospital São Paulo, junto com outros Cirurgiões-

Dentistas e residentes, o trabalho da especialista ajuda

a minimizar ou impedir infecções que agravam ainda

mais o quadro da doença, como a pneumonia associada

à ventilação (PAV).

Odontologia Hospitalar

Durante a palestra no CIOSP, Abranches contará sua

experiência no enfrentamento à pandemia. 'Fui a

voluntária número um no Brasil da vacina de Oxford fora

do Reino Unido e vários países enviaram seus

correspondentes para conhecer o que fizemos nas UTIS

com Covid'. Segundo ela, a experiência foi uma

excelente oportunidade para mostrar o valor que o

profissional da Odontologia tem na UTI. 'Quando

falamos de Covid-19, falamos da carga viral presente na

boca, e o Cirurgião-Dentista atua na cavidade bucal,

onde estão os vírus. Foi o maior desafio que vivemos'.

Na Odontologia Hospitalar o cirurgião colabora com a

eliminação do foco infeccioso nas UTIS, nas

enfermarias, e colabora com os médicos e

fisioterapeutas. Em determinados casos a sua atuação

até se proporciona a desospitalização. 'Um paciente de

transplante de medula óssea pode evitar mucosite oral,

ele deixa de comer via oral e é alimentado por sonda.

Isso requer tempo maior de hospitalização e o impacto

da Odontologia Hospitalar no âmbito clínico é muito

grande, sobretudo no bem-estar do paciente'.

A atuação do Cirurgião-Dentista diminui gastos com

pacientes em UTI, com custos de medicação e nutrição,

colaborando com a área clínica, a gestão hospitalar do

SUS e o hospital particular. Todo esse potencial vem

fazendo com que a Odontologia Hospitalar seja

valorizada e reconhecida. 'Temos conhecimento dos

vírus, das bactérias, do uso de EPIs e demais

equipamentos. O Cirurgião-Dentista tornou-se o

profissional de maior importância em alguns momentos

dentro da UTI e atraiu o interesse de outros dentistas

atuarem dentro do hospital. 'Tem aumentado a procura

por cursos na área, mas os dentistas precisam ser

habilitados. Ainda não é uma especialização, não temos

essa disciplina em graduação, mas espero que em

breve tenhamos essa capacitação para que os

cirurgiões dentistas possam atuar na UTI. Já temos leis
6
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municipais que tornam obrigatório ter equipes

multidisciplinares em UTIs'.

O trabalho nas UTIs de Covid precisou estabelecer

protocolos de máxima biossegurança para os pacientes

entubados, para evitar a disseminação do vírus no ar.

Foram utilizados protocolos de máxima segurança, com

a introdução de desparamentação em dois momentos,

incluindo a chamada checagem dupla da

desparamentação, para evitar que uma profissional

contaminasse o outro. Também foram estabelecidos

protocolos de higienização bucal com a introdução de

um suctor de saliva para produzir a aspiração e diminuir

a carga viral na boca.

'O trabalho dos dentistas foi muito desafiador, pois onde

tem vírus é na boca. Todos os outros profissionais

contavam com o nosso conhecimento sobre a região

bucal. Foi um trabalho arriscado, desafiador, inédito, de

altíssimo nível para todos nós, que superamos o

período com conhecimento e capacidade. Atuamos

como uma só equipe para ajudar o paciente a se

recuperar'.

O grande desafio foi presenciar as muitas mortes que

ocorreram nas UTIs. 'O cirurgião-dentista não tem esse

hábito de lidar com a morte, e muitos viraram dentistas

intensivistas. Presenciei mais de 800 mortes dentro do

Hospital São Paulo e fiquei com a saúde mental

abalada, que estou tentando reconstruir. Perdi uma

auxiliar de Odontologia que atuou comigo por oito anos

e outros três dentistas. Todas as residentes foram

contaminadas e seis dentistas da minha equipe foram

hospitalizadas. Presenciar esse paciente morrer solitário

na UTI mexeu comigo profundamente'.

Atualmente ela cuida de pacientes positivos leves,

imunizados com as vacinas. 'Foi fortemente desafiadora

essa experiência de quase um ano e oito meses na UTI

de segunda a segunda, atuando em cinco UTIs,

tentando não colocar outras equipes em risco, espalhar

vírus. O paciente mordia o tubo, mastigava a língua,

tinha que suturar língua, havia pacientes com outras

doenças na boca, extraíamos dentes? A ordem era

diminuir o foco infeccioso, e com os protocolos de

higiene bucal foi possível diminuir a pneumonia'.

As diretrizes para a Odontologia na pós-pandemia são

muito importantes no enfrentamento do vírus, destaca

Abranches. Munido da biossegurança, o profissional de

Odontologia segue cuidando não só da boca, não só no

dente, mas da língua, das glândulas salivares e de

todos os componentes da área bucal, porta de entrada

para muitas doenças, lembra Abranches, que vai dar

detalhes sobre o tema 'Odontologia hospitalar na

pandemia' na quinta-feira (30), às 15h.

Programação científica

Dividida em módulos científicos, a grade científica vai

ocupar os quatro dias de evento com aulas que vão das

10h às 18h30. Neste ano, a grande novidade é que a

participação do público nos cursos e palestras é

gratuita. A entrada será por ordem de chegada,

respeitando a capacidade máxima de cada auditório.

Informações da Assessoria de Imprensa

Assuntos e Palavras-Chave: CROSP - CIOSP,

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São

Paulo, CROSP - CRO-SP
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Congresso Internacional de Odontologia
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CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São
Paulo
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Autor: jac.brito

Congresso Internacional de Odontologia

Congresso Internacional de Odontologia

jac.brito - 1 de julho de 2022

39º CIOSP - Congresso Internacional de Odontologia

de São Paulo reúne grandes nomes como: Dr. Braz

Antunes Mattos Neto - Presidente do Conselho

Regional de Odontologia de São Paulo, Dr. Lúcio

Antônio Pereira - Vice-Presidente Associação Brasileira

de Odontologia - ABCD Nacional e Dr Jorge Luiz Jacob

Liporaci Júnior - Prof. do Curso de Especialização em

Implantodontia da FAOA - unidade de Barretos

Compartilhar

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Odontologia, CROSP - CIOSP, CROSP - Conselho

Regional de Odontologia de São Paulo
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Além de ser responsável por uma série de doenças

crônicas, como distúrbios cardiovasculares e

reprodutivos, doenças respiratórias, neoplasias

malignas em vários órgãos, doenças da pele,

gastrointestinais e anormalidades na tireoide, o

tabagismo afeta também a saúde bucal.

Reconhecido pelo Instituto Nacional de Câncer (INCA)

como uma doença crônica causada pela dependência

da nicotina presente nos produtos à base de tabaco, o

hábito de fumar pode contribuir para o surgimento e

progressão de lesões bucais, como o câncer de boca e

a doença periodontal (DP).

O INCA estima que ocorrerão 4.330 novos casos de

câncer de cavidade oral em cada ano do triênio 2020-

2022, no Estado de São Paulo, sendo 3.260 em homens

e 1.040 em mulheres. Na capital, o número total de

novos casos estimados é de 690, sendo 450 homens e

240 mulheres. São Paulo é o estado com o maior

número de mortes relacionadas ao câncer de boca. Em

2020, 1.492 pessoas morreram vítimas da doença no

Estado, sendo 1.172 homens e 320 mulheres.

O câncer de boca, segundo o cirurgião-dentista Dr.

Fabio Alves, é um tumor maligno que atinge o lábio,

estruturas como a língua, as gengivas, o céu da boca e

parte da garganta. Dentre os causadores da doença, o

tabagismo aparece como o principal fator etiológico

(pode estar relacionado a 70% das novas ocorrências).

Quando diagnosticado precocemente, o câncer de boca

apresenta maior chance de tratamento e cura.

Já a doença periodontal, também conhecida como

gengivite ou periodontite, caracteriza-se pela inflamação

e destruição dos tecidos de proteção (gengiva) e

suporte (osso, cemento e ligamento periodontal) dos

dentes. Essa doença tem uma evolução mais acelerada

principalmente em pacientes diabéticos,

imunossuprimidos e fumantes. 'Além dos fumantes

abrigarem maior número de microrganismos

potencialmente causadores de periodontite, o fumo

modifica vários mecanismos da resposta imune do

hospedeiro, como função dos neutrófilos, atividade dos

fibroblastos, produção de anticorpos e de mediadores

inflamatórios', explica.

Fumante passivo

Atualmente, conhecem-se vários efeitos deletérios do

fumo passivo. Embora o efeito do mesmo no

desenvolvimento da doença periodontal ainda não

esteja bem estabelecido, o Dr. Fabio lembra que o

fumante passivo está exposto a um ambiente (casa,

trabalho ou qualquer local público) com fumaça do

cigarro e, consequentemente, também está suscetível

aos malefícios do tabaco. 'Pessoas expostas

cronicamente à fumaça do cigarro podem desenvolver

asma, bronquite, doenças cardiovasculares e câncer no

pulmão', diz.

Fonte: CROSP - Conselho Regional de Odontologia

de São Paulo

Clareamentos e implantes dentários resolvem?
9
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O hábito de fumar desperta algumas preocupações

relacionadas também à estética e à autoestima. Os

incômodos costumam ser driblados com recursos

simples, como balas (para melhorar o hálito), e com

medidas mais sofisticadas, como o clareamento dental

(procedimento para remoção das manchas) ou até

mesmo implantes dentários (usados na substituição dos

dentes perdidos).

No entanto, o especialista chama a atenção para alguns

detalhes sobre o clareamento, pois essas medidas

podem ser temporárias. As principais substâncias

encontradas no tabaco e relacionadas às alterações da

pigmentação normal da boca, seja ela dente ou tecidos

moles, são a nicotina e o alcatrão. O alcatrão presente

no cigarro escurece os dentes e causa mau hálito. Esta

substância dissolve-se na saliva e penetra facilmente

nas fossetas e fissuras do esmalte.

Já a nicotina, além de pigmentar o dente, estimula a

produção de melanina nas mucosas, causando

manchas nos dentes e mucosas da boca. A dica,

segundo o Dr. Fabio, é realizar a profilaxia por meio de

consultas regulares ao cirurgião-dentista para fazer a

limpeza e remoção das manchas. 'Caso o paciente opte

pelo clareamento, é importante lembrar que o

procedimento de limpeza será temporário. Se a pessoa

continuar fumando, haverá pigmentação novamente',

diz.

Já nos casos de implantes dentários, ele explica que os

índices de sucesso variam de 91,8% a 95,6%, sendo

que as lesões peri-implante são as principais causas de

perda de implantes. Os índices de falência foram

maiores em implantes localizados na maxila, em

pacientes com doenças metabólicas, pacientes

fumantes e com pobre higiene bucal.

De acordo ainda com o cirurgião-dentista, os efeitos

do fumo na osteointegração de implantes não são

totalmente esclarecidos, contudo, os pacientes que

fumam têm mais problemas na gengiva e

consequentemente têm mais chances de perder os

dentes. 'Essa perda não se dá por cárie, a perda se dá

por problemas gengivais, isso porque perde-se o

suporte de tecido do dente que é a gengiva (periodonto)

e o mesmo se dará no caso dos implantes, pois, sem

suporte da gengiva, haverá uma durabilidade menor do

procedimento', esclarece.

Fonte: CROSP

Os riscos do cigarro eletrônico Foto: Horst Winkler -

Foto:

A venda de cigarros eletrônicos é proibida no Brasil, no

entanto, a versão moderna ganha cada vez mais

adeptos, o que gera mais preocupações, pois eles

também têm suas peculiaridades e seus riscos.

Segundo o cirurgião-dentista, são poucos os estudos

que abordam os diferentes formatos, mas já se sabe,

por exemplo, que uma hora de cigarro eletrônico

equivale a 10 cigarros convencionais fumados. A

comparação é importante, pois as versões eletrônicas

chamam a atenção por emitir menos fumaça e pela

discrição, já a ameaça está na alta concentração de

nicotina, provocando o vício de forma mais intensa.

Como orientação final, o Dr. Fabio lembra que todos nós

devemos consultar um cirurgião-dentista regularmente

para avaliação da boca. 'Manchas ou placas

brancas/vermelhas, feridas que não cicatrizam podem

ser sinais do câncer de boca e o diagnóstico precoce é

fundamental para um tratamento eficaz e cura destas

doenças', finaliza.

Fonte: CROSP

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, Assuntos de Interesse - Dentista,

Assuntos de Interesse - Odontologia, CROSP -

Conselho Regional de Odontologia de São Paulo,

CROSP - CRO-SP
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O Ministério da Saúde (MS) está presente na 39ª

edição do Congresso Internacional de Odontologia de

São Paulo (CIOSP), que acontece entre os dias 29 de

junho a 2 de julho. O evento é conhecido por colocar em

prática pilares importantes na formação dos

profissionais da área, além de reunir grandes nomes do

setor para a discussão e apresentação de tecnologia de

ponta, excelência científica e experiências em saúde

bucal.

A agenda ministerial conta com movimentação em stand

próprio, onde técnicos da Coordenação Geral de Saúde

Bucal do MS farão a divulgação das ações da Política

Nacional de Saúde Bucal para o público. Conhecida

como Brasil Sorridente, a política tem modificado a vida

de milhões de brasileiros por meio do acesso a serviços

odontológicos de forma gratuita no Sistema Único de

Saúde (SUS).

Entre as ações a serem anunciadas, estão o

lançamento da nova versão do Prontuário Eletrônico do

Cidadão (PEC), que conta com um aperfeiçoamento do

odontograma, inclusão do campo de registro periodontal

e de lesões de tecidos moles. Conta, ainda, com o

lançamento do passo a passo teleodontologia para

profissionais do SUS e também do Guia de Bolso e do

caderno do PSE de Saúde Bucal. Os representantes da

pasta realizarão, também, uma 2ª reunião com os

gestores estaduais de saúde bucal para a discussão de

ações para a qualificação profissional e para a

educação em saúde da população.

'O Congresso, organizado pela Associação Paulista de

Cirurgiões Dentistas (APCD), é o maior congresso do

mundo. E nós achamos muito importante participar

desse momento e colocar nossa política nacional em

evidência, porque ela também é uma das maiores

políticas de saúde bucal do mundo. Poucos países

possuem atendimento odontológico no sistema público

e aqui o Brasil Sorridente está presente em mais de

90% dos municípios brasileiros, com mais de 120 mil

profissionais de saúde bucal. Então, estamos aqui

trazendo as novidades dessa Política', afirmou na

ocasião o Coordenador-geral de Saúde Bucal do MS,

Wellington Carvalho.

O Secretário de Atenção Primária à Saúde (Saps/MS),

Raphael Câmara, convidado para a mesa de abertura,

destacou os investimentos feitos pela saúde bucal dos

brasileiros, incluindo o pré-natal odontológico. "É um

prazer estar aqui em SP, com quem o governo federal

caminha junto. Atravessamos a pandemia juntos e

seguiremos juntos, trabalhando pelo atenção à saúde

bucal de tantos - inclusive fortalecendo o pré-natal

odontológico, entendendo a importância da mulher ter

um cuidado integral durante sua gestação', destacou.

O momento reuniu ainda coordenadores estaduais de

saúde bucal de todo o país. Conheça dois deles

Paulo Cesar Oliveira Santos, coordenador estadual de

saúde bucal de Pernambuco
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'Após esse período de pandemia, onde a coordenação

geral esteve em franco movimento para garantir a

continuidade da assistência, esse momento é

importante. No sentido de refletirmos a construção e a

continuidade desse cuidado nesse momento de

transição ao final da pandemia, com muita

responsabilidade e coerência, aliando tecnologia,

avanços no processo de informação, e buscando

fortalecer essa saúde bucal, conquistando maior

reconhecimento, traduzido pelo aumento do custeio da

saúde bucal. A população experimentou a supressão da

porção inferior da face (a área da boca). É o momento

das pessoas voltarem a sorrir sem as sequelas, que são

resultado da desistência produzida pela pandemia.

Vamos em frente, estados, municípios e o governo

federal nesse desafio'

Maria de Lourdes de Oliveira Motta, coordenadora

estadual de saúde bucal de Alagoas

'A expectativa sobre o Congresso é enorme,

principalmente porque iremos apresentar os números do

estado de saúde bucal em Alagoas. Conseguimos o

ranking de primeiro lugar diante do indicador Pré-natal

odontológico do Previne Brasil. Dez municípios fizeram

acima de 90% de desempenho. E nós agora fomos

convidados para expor nossa experiência aqui'.

Entregas divulgadas durante o CIOSP

1. Prontuário Eletrônico do Cidadão 5.0.1

Para fazer frente ao desafio de ampliar e qualificar a

oferta de serviços odontológicos especializados no

SUS, foram criados os Centros de Especialidades

Odontológicas (CEO). O tratamento lá oferecido é uma

continuidade do trabalho realizado pelas equipes de

saúde bucal da Estratégia Saúde da Família e o registro

das informações de cuidado produzidos nos CEOs é

pouco informatizado, ocasionando perdas de

informação sobre a oferta deste ponto da Rede.

Por isso, o Ministério da Saúde lançou a nova versão

do PEC, que vai possibilitar registros digitais de

informação que coopera tanto com a troca de

informação entre profissionais do CEO e das equipes de

Saúde Bucal que estão na APS, quanto colabora com o

armazenamento de informações importantes sobre o

histórico de saúde do cidadão. Coopera com a

estratégia de Saúde Digital, endossada no atual

governo. Acesse aqui o documento orientador.

2. Caderno Temático do Programa Saúde na Escola

'Saúde Bucal' e o Guia de Bolso (ebooks)

O Caderno tem como objetivo traduzir conhecimento

aos profissionais da educação e da saúde visando uma

maior efetividade do PSE. Já o Guia de Bolso é voltado

ao público estudantil, crianças e adolescentes, com

jogos e dinâmicas que reforçam os conhecimentos de

saúde bucal. Isso considerando que, em 2019, no

ranking de atividades desenvolvidas no PSE, a saúde

bucal foi destaque, visando gerar aprimoramento na

oferta das atividades de promoção e prevenção da

saúde. Acesse-o aqui.

3. Passo a Passo da Teleodontologia no SUS (ebook)

Trata-se de Manual Prático para uso da Teleodontologia

no SUS. É um documento orientador para os

profissionais saberem os itens importantes sobre o

tema.

Fonte: - Autor(es): -

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Dentistas, Assuntos de Interesse - Ministério da Saúde,

Assuntos de Interesse - Odontologia, Assuntos de

Interesse - Odontológico, CROSP - CIOSP
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Governador de São Paulo prestigia o 39º CIOSP (Congresso

Internacional de Odontologia)
 

CROSP - Apex Comunicação
Sala da Notícia/Rio Grande do Sul - Noticias

sexta-feira, 1 de julho de 2022
CROSP - CRO-SP

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Foto: Paulo Fraccaro e Rodrigo Garcia

Foto: Paulo Fraccaro e Rodrigo Garcia

Divulgação ABIMO

Nesta sexta-feira (1) o governador do estado de São

Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), esteve presente no 39º

CIOSP (Congresso Internacional de Odontologia), com

o objetivo de prestigiar um dos mais tradicionais eventos

do setor, realizado há 65 anos. Durante a visita, o

governador enalteceu a importância do segmento

odontológico do Brasil, destacando-o como um dos mais

avançados do mundo.

A comitiva de autoridades foi recebida pelo

superintendente da ABIMO - Associação Brasileira da

Indústria de Dispositivos Médicos, Paulo Henrique

Fraccaro; pelo presidente da APCD (Associação

Paulista de Cirurgiões-Dentistas) Wilson Chediek; pelo

presidente da ABCD (Associação Brasileira de

Cirurgiões-Dentistas), Silvio Cecchetto; pelo presidente

do CFO (Conselho Federal de Odontologia), Juliano

do Vale; e pelo presidente do CROSP (Conselho

Regional de Odontologia de São Paulo), Braz

Antunes.

'A indústria nacional é essencial e tem se destacado

pelo crescimento e a relevância do setor. Não apenas

para o estado de São Paulo, como também para o todo

o país. A visita de um governador ao CIOSP só

demonstra a importância do setor quando se trata de

qualidade de vida da população e de geração de

emprego e renda', destaca Fraccaro.

Na oportunidade, o superintendente da Abimo

acompanhou o governador aos estandes das

associadas à entidade: Implacil de Bortoli - empresa

pioneira em implantes dentários -, Alliage Equipamentos

Odontológicos (Dabi Atlante e Saevo), Gnatus produtos

odontológicos e Colgate.

Sobre a ABIMO

A Associação Brasileira da Indústria de Dispositivos

Médicos (ABIMO) representa a indústria brasileira de

produtos para a saúde que promove o crescimento

sustentável no mercado nacional e internacional.

Fundada em 1962, a instituição conta com mais de 300

associados e surgiu a partir da ideia de 25 fabricantes

de produtos médicos e odontológicos com o objetivo de

fortalecer, organizar e regulamentar o segmento.

Nesses anos de trabalho, a ABIMO expandiu suas

operações de suporte à cadeia produtiva através de

conselhos e grupos de trabalho, os quais respondem

por todos os aspectos técnicos, operacionais e

associativos do setor.

Sobre o 39º CIOSP

Com 62 anos de trajetória e com mais de 40 mil

associados, o Congresso de Odontologia acontece

desde 1957. Este ano, o evento mostrará as inovações
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do mercado odontológico, as possibilidades de

aperfeiçoamento profissional, de maneira criativa,

produtiva e inovadora, com grandes nomes do setor e

marcas do mercado para apresentar tecnologia de

ponta, excelência científica e experiências

transformadoras.

Serviço:

39º CIOSP - Congresso Internacional de Odontologia

29 de junho a 02 de julho de 2022

Local: Distrito Anhembi, em São Paulo/SP

Programação completa: palestras estande Sorrir Muda

Tudo

Inscrição deverá ser feita no local do evento. Gratuita

para profissionais do setor

Vagas limitadas

Mais informações:

https://www.ciosp.com.br/inscricao/comofunciona

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Conselho Federal de Odontologia, CROSP - CIOSP,

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São

Paulo, CROSP - CRO-SP
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Rodrigo Garcia visita CIOSP, em São Paulo
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Na manhã desta sexta-feira (1º de julho) o governador

de São Paulo, Rodrigo Garcia, esteve na 39ª edição do

Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo

(CIOSP), em São Paulo, que acontece até este sábado

(2), no Complexo de Eventos Anhembi.

Durante a visita, o governador conheceu o estande da

Gnatus Produtos Médicos e Odontológicos que nesta

edição apresentou vários lançamentos de alta

tecnologia, como o scanner que mostra dados

tridimensionais da dentição, uma câmera que exibe em

tempo real a situação da arcada dentária, além de

câmaras de conservação odontológica que, por meio de

software, notifica em caso de variação ou instabilidade

em seus sistemas, entre outras novidades.

Rodrigo Garcia visita CIOSP, em São Paulo Cristiano

Queiroz, vice-presidente da Gnatus (6)

No estande da indústria, Rodrigo Garcia conversou com

o vice-presidente da Gnatus, Cristiano Queiroz, que

apresentou as novidades para o governador.

Sobre a Gnatus

Alexandre Queiroz, CEO da Gnatus

Com sua matriz sediada em Barretos, no estado de São

Paulo, a Gnatus é uma empresa que desenvolve,

fabrica e comercializa equipamentos odontológicos e

médicos. Além de toda a tecnologia de seus produtos,

atualmente a Gnatus é a empresa do setor odontológico

brasileiro com o maior número de certificações e tem

como objetivo atender as necessidades e as exigências

de seus clientes. Além do alto padrão de qualidade, a

Gnatus está presente no território nacional com duas

fábricas, revendas, representantes, distribuidores e

filiais estrategicamente distribuídos.

Assuntos e Palavras-Chave: CROSP - CIOSP
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Oral-B laçna nova escova inteligente e inovações para a saúde bucal no

39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo
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Autor: Alan Leocadio

Oral-B iO? oferece orientação por meio de app com o

auxílio da IA e experiência de escovação personalizada

que contribui para gengiva e dentes mais saudáveis

Oral-B, marca expert em saúde bucal, marca presença

mais uma vez no 39º Congresso Internacional de

Odontologia de São Paulo (CIOSP). Desta vez, a marca

traz para o Brasil sua mais recente inovação em escova

de dentes elétricas, a Oral-B iO? e oferece experiências

para dentistas e demonstrações de superioridades de

seus produtos em estande de 500m².

Marcando presença mais uma vez no CIOSP, Oral-B

segue comprometida em promover hábitos saudáveis

??de higiene bucal e traz o que há de mais avançado no

mercado, como oportunidade de compartilhar as

evidências científicas de superioridade.

'Nosso compromisso é promover hábitos saudáveis ??e

transformar a saúde bucal do brasileiro para avançar na

visão de saúde Oral-B: Por um Brasil com saúde bucal

100%. Por essa razão, nós nos sentimos honrados e

gratos por participar do CIOSP 2022 e queremos

unificar esforços com profissionais dentistas para ajudar

a melhorar a saúde bucal de todos. Por isso

apresentamos nossos produtos mais avançados, como

Oral-B iO? e o creme dental Detox, como forma de

impulsionar a inovação para a melhoria da higiene bucal

do Brasil', comenta Luis Siqueira, diretor de Marketing

de Oral-B na P&G Brasil.

O CIOSP marca a chegada da maior inovação de Oral-

B para o mercado de escovas elétricas no país, em que

dentistas poderão conferir pessoalmente o lançamento

exclusivo em primeira mão. Oral-B iO? chega com a

tecnologia mais avançada em escovação, com

Inteligência Artificial que orienta o consumidor para uma

escovação correta, reforçando sua posição como a

marca pioneira e líder global de escova de dentes

elétrica, tecnologia de escovação e líder em inovação

para proporcionar uma saúde oral superior.

Após mais de seis anos de pesquisa e desenvolvimento

de produtos, Oral-B iO? possui cabeça redonda icônica,

acionamento interno totalmente reimaginado que

oferece microvibrações suaves revolucionárias e

benefícios como um sensor de pressão inteligente, que

avisa sobre a pressão com luz vermelha, quando a

pressão está inadequada, ou verde, quando os usuários

estão aplicando a pressão ideal para gengivas e dentes

durante a escovação. Além disso, a nova Oral-B iO?

possui carregador magnético elegante, que fornece

carga completa rápida em apenas três horas.

Para deixar ainda mais completa a experiência, o

aplicativo de Oral-B fornece gráficos 3D e a tecnologia

AI Brushing Recognition, com inteligência artificial,

capaz de reconhecer todas as áreas dentro da boca,

orientando os usuários para a conclusão de 100% da

área de escovação. Em testes clínicos, Oral-B iO?

proporcionou limpeza profunda de dentes e gengiva,
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permitindo aos usuários manterem a saúde bucal de

forma fácil e eficaz, removendo 100% mais placa em

comparação com uma escova manual, e gengivas mais

saudáveis**.

Oral-B também traz o que há de superior em creme

dental com a linha Detox, que possui uma microespuma

que limpa profundamente entre dentes e gengiva, capaz

de alcançar lugares de difícil acesso, que remove 99%

das bactérias* e deixa a gengiva mais saudável** desde

o primeiro uso, prevenindo contra os problemas de

gengiva e eliminando bactérias formadoras de placa.

*bactérias da placa, estudo de laboratório

**vs estado inicial

Ativações Oral-B

O estande de Ora-B oferecerá três tipos de

experimentações divididas por estações. Na primeira

estação, dentistas poderão conferir detalhes sobre a

P&G e materiais que evidenciam como a saúde bucal

está relacionada com a saúde de todo o corpo humano.

Na segunda estação, os profissionais poderão ver em

primeira mão conteúdos, ao vivo, em contato ao time de

cientistas e com um robô que ajudará na demonstração

de superioridade dos produtos da marca, com foco em

Escovas Elétricas, Escovas Manuais e Creme Dental.

Na terceira estação, Oral-B traz um escovódromo onde

três mil pessoas poderão fazer uma experimentação

exclusiva de Oral-B iO? e outros produtos apresentados

na estação anterior.

Todas as ativações e novidades de Oral-B poderão ser

conferidas no 39º Congresso Internacional de

Odontologia de São Paulo (CIOSP), que acontecerá no

Distrito Anhembi, em São Paulo, entre os dias 29/06 a

02/07 de 2022. Mais informações, clique aqui.

Serviço - 39º CIOSP

Localização: Distrito Anhembi - Avenida Olavo Fontoura,

1209 - Santana, São Paulo (confira aqui como

chegar).Data: de 29.06 a 02.07.2022Horário da

exposição comercial: das 10h às 20h.Estande Oral-B:

Av. 5 - Rua N, número N150

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

CROSP - CIOSP
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PRÉ-NATAL ODONTOLÓGICO: Serviço oferecido pelo SUS previne

problemas como parto prematuro e baixo peso ao nascer
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O atendimento odontológico é uma das etapas de

rotina das consultas de pré-natal oferecidas na Atenção

Primária (APS) do SUS. Durante a gravidez, os gestores

de saúde preconizam que é importante a gestante

realizar as consultas e exames odontológicos a cada

trimestre ou quando o cirurgião-dentista determinar. E

fica o alerta: a falta de cuidado com a saúde bucal da

gestante pode resultar em problemas como parto

prematuro, baixo peso ao nascer e comprometimento

sistêmico por infecções.

De acordo com o coordenador-geral de Saúde Bucal do

Ministério da Saúde, Welligton Carvalho, a mulher

passa por uma grande variação hormonal e

comportamental durante a gestação, que pode refletir

diretamente na sua saúde de bucal, aumentando a

predisposição para o surgimento de alguns problemas

tais, como hipossilivação, gengivite, periodontite e o

aumento da incidência de cárie. Esses problemas

podem ser detectados e tratados durante o pré-natal,

realizado no SUS.

'Evidências científicas mostram que algumas condições

como a inflamação da gengiva, que nós chamamos de

doença periodontal, podem causar parto prematuro.

Nesta fase é muito importante ensinar a higienização

correta da boca para a mãe e também passar

orientações de higiene para o bebê que vai nascer. Isso

tudo é feito pelo cirurgião dentista durante a consulta

do pré-natal odontológico. O profissional faz uma

avaliação da saúde bucal da mãe e orienta sobre

higiene, e possíveis tratamentos que sejam necessários

', reforça.

No primeiro momento do atendimento na Atenção

Primária do SUS, o cirurgião-dentista examina a

gestante. Após avaliação inicial e diante da constatação

de necessidade de tratamento, o profissional informará

quais procedimentos odontológicos necessitam ser

realizados.

Segundo o Ministério da Saúde, em 2021, 45% das

gestantes que realizaram consultas de pré-natal na rede

pública foram encaminhadas para avaliação de um

cirurgião-dentista, pela Estratégia da Saúde da

Família.

Wellington Carvalho ainda destaca que bons hábitos de

higiene bucal e uma alimentação saudável também são

pontos de partida para uma gestação segura. Além de

reduzir o consumo de açúcar, é essencial fazer a

escovação correta após as refeições, usar o fio dental e

o creme dental com flúor. Vale ressaltar que a gestação

não é a causa direta de problemas bucais. Contudo, as

alterações hormonais e comportamentais que ocorrem

neste período podem favorecer condições pré-

existentes e gerar desconfortos à mulher.

Prevenção

De acordo com o Ministério da Saúde, para auxiliar na

prevenção, o ideal é que as mulheres procurem um

cirurgião-dentista para um check-up da boca antes de
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engravidar. O ideal é fazer o tratamento que remove a

placa bacteriana por meio de raspagem e polimento. Já

tratamentos extensos e cirurgias invasivas, como

implantes, devem ser programados para depois do

parto. Durante a gestação, as grávidas devem manter o

acompanhamento, retornando ao consultório a cada

início de trimestre, ou no período aconselhado pelo

cirurgião-dentista.

'Existe um mito, uma informação disseminada na

população de que a gestante deve adiar tratamentos

odontológicos ou que o tratamento odontológico pode

causar algum problema para ela e o bebê. Isso não é

verdade. O tratamento odontológico da gestante é

seguro e recomendado. O Ministério da Saúde

recomenda ao menos uma consulta odontológica

durante a gestação. E nessa consulta o cirurgião

dentista vai avaliar a necessidade de outros

tratamentos', explica o coordenador-geral da Saúde

Bucal do Ministério da Saúde.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, Assuntos de Interesse - Dentista,

Assuntos de Interesse - Ministério da Saúde, Assuntos

de Interesse - Odontológico
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O Hospital de Câncer de Catanduva/HCC implantou

consultório de odontologia para pacientes oncológicos

no dia 8 de junho. O consultório, no Ambulatório do

Hospital Emílio Carlos, atende exclusivamente os

pacientes do HCC para prevenir e tratar as

complicações bucais que surgem durante o período de

tratamento.

A implantação do consultório e a participação do

cirurgião dentista na equipe multiprofissional que

acompanha o tratamento oncológico impactam

positivamente na qualidade de vida e segurança do

paciente e só foi possível devido à colaboração de

voluntários que fazem doações ao HCC. 'As doações

são muito importantes, pois além de nos auxiliarem no

custeio do tratamento possibilitam melhorias como essa

do consultório. Somos muito agradecidos por tantas

parcerias e pessoas que se sensibilizam com o hospital',

ressaltou a diretora de Saúde e Assistência Social da

Fundação Padre Albino, Renata Rocha Bugatti, que

complementou: 'Vocês promovem ações e doam para o

HCC e nós estamos investindo para promover saúde!'

Para colaborar com custeio do tratamento do câncer,

produtos de higiene e limpeza, alimentos ou promover

uma ação voltada para o hospital, entre em contato com

o setor de Captação de Recursos da Fundação Padre

Albino pelo 17 3311 3365 ou whatsApp 17 99789 8343.

Também é possível fazer sua doação de forma rápida e

fácil acessando a página

www.abracehcc.com.br/doeagora.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista
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Os profissionais de Odontologia atualmente sofrem o

desafio da crescente demanda por melhores cuidados

na saúde bucal em todo o mundo, numa proporção cada

vez maior. Por outro lado, assim como em outras áreas

da sociedade, devem repensar sobre como reduzir os

impactos ambientais e os recursos finitos da Terra.

O Cirurgião Dentista tem que estar integrado aos novos

valores da sociedade, para também ser valorizado. Ser

sustentável na profissão prevê letramentos em saúde

bucal, estudos de caso de separadores de amálgama,

conservação de água e materiais restauradores

alternativos.

O meio ambiente precisa de um novo olhar desse

profissional para sua prática, percebendo onde estão as

grandes áreas de desperdício. Atualmente nosso país

conta com 300 mil dentistas e a preservação do planeta

também depende da contribuição individual de cada um.

Workshop de Odontologia Sustentável / Imagem do

Portal Dentista Organizado

Os produtos usados na radiologia como fixador e

revelador não possuem descarte correto, diariamente é

preciso desmontar a amálgama em pedaços maiores

para evitar a liberação de mercúrio, direcionando de

forma correta e evitando a contaminação da natureza. O

desafio atual é o de transformar tecnologia,

incorporando serviços e práticas que causem menores

impactos ambientais.

Outro problema seríssimo a destacar é o consumo

diário de água de uma clínica. Calcula-se que o

Cirurgião Dentista use 700 litros de água diariamente,

sete vezes mais do que a média da população que é de

100 litros por pessoa. Trata-se não apenas de fechar as

cuspideiras, os sugadores puxam da rede 200 litros de

água limpa tratada; resumindo, sustentabilidade e saúde

bucal devem caminhar juntos.

O uso de equipamentos de proteção do Cirurgião

Dentista e do paciente, os EPI, são resíduos que

merecem uma reflexão importante. Gerir, recolher,

reciclar e incinerar de forma segura é uma contribuição

sustentável muito valorosa.

O consumo de energia dos consultórios também é

assunto importante a destacar, pois autoclaves e

compressores não têm selo de sustentabilidade.

Também todos os anos o meio ambiente recebe 100 mil

de toneladas de plástico, só de escovas de dente; o

profissional deve se envolver com o tema, interagindo

com o seu paciente, sua população, com ações simples

como instalar em seu consultório um ponto de coleta de

escovas de dente e encaminhá-las para o descarte

correto.

Escova dental sustentável de bambu biodegradável. /

Imagem do Portal Americanas

A Odontologia Sustentável é uma responsabilidade de

cada Cirurgião Dentista, pois ele é um agente da

sustentabilidade e suas ações simples podem causar

grande impacto benéfico ao meio ambiente.

Assegurar o futuro da vida e preservar o meio ambiente
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não é um recado apenas para a Odontologia, mas para

todas as profissões e pessoas. Vamos fazer nossa

parte.

Esta semana vamos abordar o assunto:

'ODONTOLOGIA SUSTENTÁVEL'

1) Os profissionais de Odontologia atualmente sofrem o

desafio da crescente demanda por melhores cuidados

na saúde bucal em todo o mundo, numa proporção cada

vez maior. Por outro lado, assim como em outras áreas

da sociedade, devem repensar sobre como reduzir os

impactos ambientais e os recursos finitos da Terra.

2) O Cirurgião Dentista tem que estar integrado aos

novos valores da sociedade, para também ser

valorizado. Ser sustentável na profissão prevê

letramentos em saúde bucal, estudos de caso de

separadores de amálgama, conservação de água e

materiais restauradores alternativos.

Opinião

Eder Varussa, Odontologia sustentável

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista

22
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O Exercício Profissional do Auxiliar de Saúde Bucal

(ASB) e do Técnico de Saúde Bucal (TSB) diante das

demandas práticas e ético-legais atuais foi tema de

debate na manhã deste sábado (2), último dia do 39

CIOSP. O encontro teve como mediador o cirurgião-

dentista e professor titular do Departamento de Política,

Gestão e Saúde da Faculdade de Saúde Pública da

USP, Dr. Paulo Frazão. O objetivo foi promover o

discurso sobre a importância dos auxiliares técnicos

tanto no campo público como no setor privado. Doralice

Severo Teixeira, presidente da Associação Brasileira da

Saúde Bucal Coletiva (ABRASBUCO) apresentou dados

sobre os auxiliares e técnicos de saúde bucal.

Atualmente, existem 62.374 profissionais atuando no

Sistema Único de Saúde (SUS). Ela aproveitou também

para ressaltar a importância das equipes de saúde

bucal. 'Eles otimizam o tempo, retiram o acúmulo de

funções, reduzem os custos e permitem que o

cirurgião-dentista execute atividades mais complexas.

Durante o encontro, foram abordados tópicos como a

melhoria dos serviços e qualidade das atividades com

grau maior de ênfase na saúde. De acordo com o Dr.

Paulo, os auxiliares e técnicos podem atuar tanto nas

atividades clinicas como nas atividades preventivas. 'No

decorrer do debate, discutiremos melhorias

relacionadas ao exercício profissional dos técnicos e

auxiliares. Esperamos que esse encontro, que foi

retomado no 39º CIOSP seja mantido nos próximos

anos'.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista
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Atransformação da tecnologia aliada à evolução dos

meios digitais modificou a vida das pessoas no lazer e,

principalmente, no trabalho. Para entender um pouco

mais sobre avanço tecnológico, podemos citar a

Revolução Industrial, período de grande

desenvolvimento e, para alguns historiadores, dividido

em três fases.

A primeira fase aconteceu na Inglaterra, na segunda

metade do século XVIII, e é caracterizada pela

substituição da energia produzida do homem pela

energia a vapor e hidráulica, e produção artesanal para

a maquinofatura. Já a Segunda Revolução Industrial é

marcada pelo uso de novas fontes de energia para

produção, como o petróleo.

Na terceira, os historiadores apontam o descobrimento

da robótica, o uso do computador pessoal e a internet.

Com a produção de computadores mais sofisticados e a

popularização de softwares, a evolução digital fez a

tecnologia se desenvolver exponencialmente. Desde a

última década, as soluções digitais advindas desse

desenvolvimento estão transformando as áreas da

Odontologia.

Prótese, cirurgia, ortodontia e implantodontia são as

especialidades que mais têm se beneficiado dos

avanços tecnológicos, iniciando pelo diagnóstico com

imagens 3D, tomografia de feixe cônico e a reprodução

dessas imagens através da prototipagem e impressoras.

O uso das tecnologias melhora a qualidade e a

previsibilidade dos resultados dos tratamentos

odontológicos. O desenvolvimento de scanners

intraorais com tecnologia CAD/CAM (Computed

Automated Design / Computed Automated

Manufactoring) diminuiu o tempo de trabalho e

aumentou a capacidade de fazer trabalhos mais fiéis na

confecção de próteses. Além disso, protocolos de

gerenciamento dos consultórios, armazenamento de

dados e documentação de pacientes incluindo fotos,

registro de prontuários, evoluções, são feitos através do

uso de modelos 3D (imagens digitais escaneadas) e

softwares específicos.

É de se esperar que a tecnologia evolua cada vez mais

rápido, e o cirurgião-dentista tem que se preparar para

conhecer e dominar o uso de todas as ferramentas, que

chegam para proporcionar uma experiência

odontológica cada vez mais exitosa aos pacientes.

ERRATA

As opiniões veiculadas na página de Opinião do Estado

publicada na sexta-feira, 24/06, não são de autoria de

Paulo André Gonçalves.

PAULO ANDRÉ GONÇALVES

DOCENTE E COORDENADOR DO CURSO DE

ODONTOLOGIA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO

FAMETRO (UNIFAMETRO)
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