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CROSP endossa pesquisa sobre a Cannabis na odontologia
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Autor: Felipe Floresti

Associação ACCURA lança pré-venda de livro sobre

extração de Cannabis

2 de fevereiro de 2023
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Para que serve uma pasta de dente feita com CBD?
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Autor: Tainara Cavalcante

A novidade foi recentemente lançada por uma empresa

estrangeira. Mas quais as condições tratadas com os

produtos dentais feitos com a cannabis? Foto: Freepik

Que a cannabis tem sido uma alternativa para

tratamentos dentários não é uma novidade. Há alguns

anos, dentistas já têm explorado os efeitos anti-

inflamatórios da cannabis inclusive no Brasil, onde eles

já são autorizados a prescrever.

No entanto, a novidade agora são os produtos próprios

para os dentes feitos com a cannabis, como um creme

dental e um enxaguante bucal recentemente lançado

pela Zion MedPharma e a Tegra no CIOSP (Congresso

Internacional de Odontologia de São Paulo), que

aconteceu na última semana (25 a 28).

Mas você já se perguntou quais as condições da saúde

bucal que a cannabis pode tratar?

Condições tratadas

Como dito, a cannabis tem um grande potencial anti-

inflamatório, mas não é só isso. A planta também tem

efeitos analgésicos e relaxantes, que são bastante úteis

nos consultórios médicos.

Portanto, a cannabis pode ajudar em condições como

gengivites, periodontites ou doenças de gengivas,

microbiota oral e pode ser um potente regenerador

tecidual.

De acordo com o dentista Nivaldo Vanni Filho à

Cannalize, produtos com CBD podem ser muito úteis

para combater processos inflamatórios nos tecidos

duros e moles intraorais ou contra as dores

neuropáticas pós-implantes ou de restaurações, por

exemplo.

Além de ser de grande ajuda em problemas nas

articulações das mandíbulas, como artralgia, também

conhecida como DTM\ATM (dores nas articulações

temporomandibulares). Sem contar o bruxismo e

síndrome miofascial.

Consulte um médico

É importante ressaltar que qualquer produto feito com a

cannabis precisa ser prescrito por um médico, que

poderá te orientar de forma específica e indicar qual o

melhor tratamento para a sua condição.

Caso precise de ajuda, disponibilizamos um

atendimento especializado que poderá esclarecer todas

as suas dúvidas, além de auxiliar na marcação de uma

consulta com um médico prescritor, passando pelo

processo de importação do produto até o

acompanhamento do tratamento. Clique aqui.

O post Para que serve uma pasta de dente feita com

CBD? apareceu primeiro em Cannalize.

Assuntos e Palavras-Chave: CROSP - CIOSP
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Cirurgião-Dentista ajuda no diagnóstico de alguns

tipos de câncer

02/02/2023

SAÚDE

No Dia Mundial de Combate à doença, o CROSP

reforça a importância da orientação e do tratamento

precoce

De acordo com dados divulgados pelo Instituto Nacional

de Câncer (INCA), cerca de 704 mil novos casos de

câncer são esperados para 2023 no Brasil. O número é

alarmante e exige esforço de diversos profissionais da

saúde para ser contido ou mesmo para que sejam

intensificados os exames preventivos para diagnóstico

precoce.

Identificar o câncer em fase inicial é imprescindível para

aumentar as chances de cura. Nesse contexto, o papel

do Cirurgião-Dentista na identificação da doença na

cavidade maxilomandibular é importantíssimo,

principalmente para a eficiência do tratamento.

O Cirurgião-Dentista, professor universitário,

coordenador do serviço de Estomatologia da Santa

Casa de Santos e membro da Câmara Técnica de

Estomatologia do Conselho Regional de Odontologia

de São Paulo (CROSP), Dr. José Narciso Rosa

Assunção Júnior, alerta que somente o especialista

pode observar com precisão alterações ou lesões

suspeitas na boca, sendo que qualquer medida paliativa

deve ser evitada. 'Tratamentos caseiros ou remédios

indicados por não profissionais podem atrasar o

diagnóstico e, por consequência, piorar o prognóstico,

contribuindo, inclusive, para que se perca

eventualmente a possibilidade de cura da doença.

Portanto, é sempre importante observar que, qualquer

que seja o tipo de alteração, a primeira indicação é

procurar o profissional especializado'.

Dr. José Narciso reforça ainda a importância de educar

a população quanto aos hábitos, situações de risco e os

possíveis desfechos, já que os tipos de cânceres de

boca, de orofaringe e dos lábios podem ser agravados

com lesões e exposição como cigarro, álcool e até

mesmo pela radiação solar para os casos das

neoplasias de lábio. Ele também recomenda a

vacinação de crianças e pré-adolescentes para o HPV

como prevenção.

Câncer de boca

Anualmente, são registrados aproximadamente 15 mil

novos casos de câncer de boca no Brasil. O mais

frequente é o carcinoma de células escamosas ou

carcinoma epidermóide, que representa quase 90% dos

tumores da boca.

Quanto à prevalência por sexo, o câncer de boca tende

a acometer mais os homens do que as mulheres. No

país como um todo, espera-se a ocorrência de 11.200

casos novos em homens, podendo variar de 3,57 a

14,17 casos por 100.000 habitantes homens e de 1,1 a

4,47 casos por 100.000 mulheres. Considerando

homens e mulheres, a incidência é mais alta nos
6
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estados de Santa Catarina (8,79), Alagoas (8,28),

Sergipe (7,73), Ceará (7,19), Espírito Santo (7,05), São

Paulo (6,41) e Minas Gerais (6,30).

O professor titular da Faculdade de Odontologia da

Universidade de São Paulo (FOUSP) e membro da

Câmara Técnica de Patologia Oral e Maxilofacial do

CROSP, Dr. Fabio Daumas Nunes, acrescenta que o

câncer de boca é uma doença grave e potencialmente

fatal para a qual todo Cirurgião-Dentista deve estar

sempre atento e preparado, seja para orientar, prevenir,

diagnosticar ou mesmo reabilitar um paciente que

apresenta ou já apresentou essa condição.

'O conhecimento acerca do diagnóstico do câncer oral é

essencial para que você consiga encaminhá-lo

devidamente para o tratamento oncológico com a

máxima brevidade e, assim, evitar atrasos

desnecessários que possam potencializar as sequelas

oriundas das terapias e/ou interferir na sua expectativa

de vida. Caso o Cirurgião-Dentista não se sinta apto

para realizar o diagnóstico de lesões orais, não há

nenhum problema em encaminhar o paciente para um

especialista (Estomatologista). Isso é o melhor a fazer

no momento'.

Quanto ao câncer de boca, fique atento aos principais

sinais:

Lesões na cavidade oral ou nos lábios que não

cicatrizam por mais de 15 dias;

Manchas, placas vermelhas ou esbranquiçadas na

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

(bochecha);

Nódulos (caroços) no pescoço;

Nos casos mais avançados, podem ser observados os

seguintes sintomas:

Dificuldade de mastigação e de engolir;

Dificuldade na fala;

Sensação de que há algo preso na garganta.

Em todos esses casos é imprescindível recorrer ao

atendimento do profissional de saúde habilitado, o

Cirurgião-Dentista é um deles.

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, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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Tradicional corte da fita abre a feira comercial
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A abertura oficial da FIOSP (Feira Comercial do

Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo

- CIOSP), ocorreu no dia 25 de janeiro, após o

tradicional corte da fita, no Pavilhão Vermelho do Expo

Center Norte.

Estiveram presentes o presidente da Associação

Paulista de Cirurgiões Dentistas (APCD), Wilson

Chediek; o presidente da Associação Brasileira de

Cirurgiões Dentistas (ABCD), Silvio Jorge Cecchetto; a

coordenadora geral de Saúde Bucal do Ministério da

Saúde, Doralice Severo, o presidente do Conselho

Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP),

Braz Antunes Mattos Neto, o superintendente da

Associação Brasileira da Indústria de Dispositivos

Médicos (ABIMO), Paulo Henrique Fraccaro; o vice-

presidente da Federação Nacional dos Odontologistas

(FNO), César Roberto Schmidt, entre outras

autoridades.

A FIOSP é uma das quatro maiores feiras do mundo em

volume de negócios. Nesta 40ª edição, mais de 300

empresas estarão presentes para apresentar as

inovações em materiais, equipamentos e serviços, com

a finalidade de atualizar o congressista e facilitar o dia a

dia do profissional.

Texto: Comunicação APCD

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Dentistas, Assuntos de Interesse - Ministério da Saúde,

Assuntos de Interesse - Odontologia, CROSP - CIOSP,

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São

Paulo, CROSP - CRO-SP
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Biografia do Dr. Emil Adib Razuk é lançada no 40º CIOSP
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'Sorriso que Transforma Vidas', biografia do Cirurgião-

Dentista e ex-presidente do Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo (CROSP), Dr. Emil Adib

Razuk, foi lançado dia 25 de janeiro, no estande do

CROSP, durante o CIOSP.

No livro são abordadas passagens da infância, da

agitada vida acadêmica e das lutas por

representatividade no cenário sociopolítico regional e

nacional; experiências que traduzem batalhas, vitórias e

muito aprendizado. 'Compartilhar minha história, como

filho de imigrantes libaneses que constituiu uma linda

família e luta por um país com mais justiça e

fraternidade, é uma forma de agradecer a você que,

direta ou indiretamente, faz parte dessa jornada. De

todo coração, espero que sirva de inspiração; pois,

valorizando o passado, repensamos o presente e temos

condições de construir um futuro melhor às novas

gerações. Esse livro é a renovação de energia, para que

possamos seguir trabalhando, cada um à sua maneira,

e transformar nossos sonhos em realidade!', afirma

Razuk.

Com uma história de vida compartilhada com o Dr. Emil

nos últimos 18 anos, como Conselheira do CROSP em

suas gestões (2005 a 2013) e como a primeira

secretária-geral do CROSP mulher, a Cirurgiã-Dentista

Maria Lucia Zarvos Varellis, foi convidada para escrever

o prefácio do livro. 'O Dr. Emil sempre foi um homem de

vanguarda, com o olhar voltado para o futuro. Ele

concedeu a mim o privilégio de ser a primeira Secretária

Geral do CROSP, e ao inserir na Diretoria uma mulher,

na minha visão, Dr. Emil homenageou a todas as

Cirurgiãs Dentistas do país. Muito do que está no livro

nós vivemos juntos, por isso, fui convidada para

escrever o prefácio. Foi uma honra muito grande,

prefaciar o livro de um homem tão importante para a

Odontologia paulista, brasileira e internacional. Nele,

me refiro àquele menino com a pastinha sob o braço,

que foi em direção ao seu sonho, sem saber que o

destino já o esperava de braços abertos, para cumprir

seu propósito de vida - a Odontologia', finaliza Mallu.

Sorriso que Transforma Vidas pode ser adquirido pelo

link (https://sorrisoquetransformavidas.com.br/#form-

contato) e pelo whatsapp (11) 97347- 2924 (falar com

Liliane).

Toda renda será revertida para um projeto especial da

UTI Neonatal do Hospital Geral do Grajaú, administrado

pelo Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês.

Texto: Comunicação APCD

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, Assuntos de Interesse - Dentista,

Assuntos de Interesse - Dentistas, Assuntos de

Interesse - Odontologia, CROSP - CIOSP, CROSP -

Conselho Regional de Odontologia de São Paulo,

CROSP - CRO-SP
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Solenidade de abertura da 40ª edição do CIOSP

Clique aqui para abrir a imagem

Cerimonial é marcado por presenças ilustres,

homenagens, e apresentação musical de Renato

Teixeira

Neste ano, a solenidade de abertura do CIOSP ocorreu

na véspera da data oficial do evento, dia 24 de janeiro,

no Teatro da APCD.

Estiveram presentes representantes dos três governos e

autoridades nacionais e internacionais da classe

odontológica. A mesa solene foi composta pelo

presidente da Associação Paulista de Cirurgiões-

Dentistas, Wilson Chediek, pelo presidente da

Associação Brasileira de Cirurgiões-Dentistas (ABCD),

Silvio Jorge Cecchetto, pelo presidente do Conselho

Federal de Odontologia, Juliano do Vale, pela

coordenadora geral de Saúde Bucal do Ministério da

Saúde, Doralice Severo, na ocasião representando a

ministra da saúde, Nísia Trindade, pela secretaria-

executiva de Atenção Básica, Especialidades e

Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde

de São Paulo, Sandra Sabino Fonseca, representando o

prefeito do município de São Paulo, Ricardo Nunes e o

secretário municipal de Saúde, Luiz Carlos Zamarco,

pela coordenadora da área técnica de Saúde Bucal da

Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, Maria

Fernanda de Montezuma Tricoli representando o

secretário de estado da saúde, Eleuses Paiva, o vice-

presidente da Federação Nacional dos Odontologistas

(FNO), César Roberto Schmidt, representando o

presidente da FNO, Ailton Coelho de Ataíde Filho, o

superintendente da Associação Brasileira da Indústria

de Dispositivos Médicos (ABIMO), Paulo Henrique

Fraccaro e o primeiro vereador Cirurgião-Dentista da

cidade de São Paulo, Marcelo Messias.

Nos discursos, todos enalteceram a grandeza do CIOSP

e a expertise da APCD na figura do presidente, Wilson

Chediek, na organização de um evento de tamanha

magnitude e por tantos anos. 'O tempo é uma dádiva

para quem sabe aproveitar as adversidades que só ele

pode nos apresentar e transformá-las em maturidade,

qualidade, inteligência emocional e acima de tudo,

aprendizado. Esse mesmo tempo foi um presente para

nós, mostrou que poderíamos fazer mais e melhor a

cada ano e hoje estamos na 40ª edição do CIOSP, um

dos maiores congressos de Odontologia do mundo. O

CIOSP é dedicado a apresentação de trabalhos

científicos, cursos, palestras, fóruns de discussões

relacionadas ao código de ética, saúde bucal no SUS,

promove debates e experiências sobre as principais

tendências do setor, trazendo conteúdo de qualidade

para conhecimento e atualização profissional. Nesta

edição contamos com mais de 300 empresas nacionais

e internacionais em nossa feira, que tem mais de 56 mil

m². Atingimos até a manhã de hoje, 24 de janeiro, a

incrível marca de 85.593 mil inscritos. Oferecemos

gratuitamente 25 mil vagas de curso na programação

científica oficial - com emissão de certificado para todos

-, com uma extensa lista de espera. Sem contar que

muitas empresas expositoras tem em seu estande uma

sala de aula e oferecem cursos, workshops,

demonstrações de produtos etc. Não há no mundo uma

feira que ofereça toda essa experiência gratuitamente

aos seus congressistas!' enaltece Chediek.

Os presentes puderam assistir a um vídeo rápido com
10
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imagens históricas sobre esse grandioso evento e ao

término da solenidade, uma apresentação musical de

Renato Teixeira em comemoração à 40ª edição do

CIOSP, encantou os participantes. Homenagens -

Durante o cerimonial, o presidente da APCD, Wilson

Chediek e o presidente da ABCD, Silvio Cecchetto

procederam duas homenagens póstumas. Uma ao

empresário e Cirurgião-Dentista, Arthur Biagi, fundador

da Dabi Atlante, recebida pelo seu filho Caetano Biagi, e

outra ao Cirurgião-Dentista, Riad Gorab, que foi

presidente do 19º CIOSP e já atuou como conselheiro

do Conselho Deliberativo (Codel) da APCD, recebida

por sua filha, Vani Gorab, junto com seu esposo

Edmundo Neves Junior, que é filho do 1º presidente do

CIOSP, Edmundo Neves.

Texto: Comunicação APCD

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Conselho Federal de Odontologia, CROSP - CIOSP
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Abertura da Arena CFO: debates sobre formação e ensino em Odontologia
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Mais um ano, o Conselho Federal de Odontologia

(CFO), que apoia o CIOSP, trouxe a Arena CFO para o

evento. A abertura oficial ocorreu no dia 25 de janeiro às

11h, com a presença do presidente do CFO, Juliano do

Vale, do presidente da APCD, Wilson Chediek, do

presidente da ABCD, Silvio Cecchetto e do

superintendente da ABIMO, Paulo Henrique Fracaro.

Cirurgiões-Dentistas, profissionais, técnicos, auxiliares

e acadêmicos podem participar de palestras que

debaterão temas como a formação e o ensino em

Odontologia, panorama da saúde bucal, Marketing na

Odontologia, bem como ética e valorização

profissional.

Texto: Comunicação APCD

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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Cirurgião-Dentista ajuda no diagnóstico de alguns tipos de câncer

Clique aqui para abrir a imagem

No Dia Mundial de Combate à doença, o CROSP

reforça a importância da orientação e do tratamento

precoce

De acordo com dados divulgados pelo Instituto Nacional

de Câncer (INCA), cerca de 704 mil novos casos de

câncer são esperados para 2023 no Brasil. O número é

alarmante e exige esforço de diversos profissionais da

saúde para ser contido ou mesmo para que sejam

intensificados os exames preventivos para diagnóstico

precoce.

Identificar o câncer em fase inicial é imprescindível para

aumentar as chances de cura. Nesse contexto, o papel

do Cirurgião-Dentista na identificação da doença na

cavidade maxilomandibular é importantíssimo,

principalmente para a eficiência do tratamento.

O Cirurgião-Dentista, professor universitário,

coordenador do serviço de Estomatologia da Santa

Casa de Santos e membro da Câmara Técnica de

Estomatologia do Conselho Regional de Odontologia

de São Paulo (CROSP), Dr. José Narciso Rosa

Assunção Júnior, alerta que somente o especialista

pode observar com precisão alterações ou lesões

suspeitas na boca, sendo que qualquer medida paliativa

deve ser evitada. 'Tratamentos caseiros ou remédios

indicados por não profissionais podem atrasar o

diagnóstico e, por consequência, piorar o prognóstico,

contribuindo, inclusive, para que se perca

eventualmente a possibilidade de cura da doença.

Portanto, é sempre importante observar que, qualquer

que seja o tipo de alteração, a primeira indicação é

procurar o profissional especializado'.

Dr. José Narciso reforça ainda a importância de educar

a população quanto aos hábitos, situações de risco e os

possíveis desfechos, já que os tipos de cânceres de

boca, de orofaringe e dos lábios podem ser agravados

com lesões e exposição como cigarro, álcool e até

mesmo pela radiação solar para os casos das

neoplasias de lábio. Ele também recomenda a

vacinação de crianças e pré-adolescentes para o HPV

como prevenção.

Câncer de boca

Anualmente, são registrados aproximadamente 15 mil

novos casos de câncer de boca no Brasil. O mais

frequente é o carcinoma de células escamosas ou

carcinoma epidermóide, que representa quase 90% dos

tumores da boca.

Quanto à prevalência por sexo, o câncer de boca tende

a acometer mais os homens do que as mulheres. No

país como um todo, espera-se a ocorrência de 11.200

casos novos em homens, podendo variar de 3,57 a

14,17 casos por 100.000 habitantes homens e de 1,1 a

4,47 casos por 100.000 mulheres. Considerando

homens e mulheres, a incidência é mais alta nos

estados de Santa Catarina (8,79), Alagoas (8,28),

Sergipe (7,73), Ceará (7,19), Espírito Santo (7,05), São

Paulo (6,41) e Minas Gerais (6,30).

O professor titular da Faculdade de Odontologia da

Universidade de São Paulo (FOUSP) e membro da

Câmara Técnica de Patologia Oral e Maxilofacial do
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CROSP, Dr. Fabio Daumas Nunes, acrescenta que o

câncer de boca é uma doença grave e potencialmente

fatal para a qual todo Cirurgião-Dentista deve estar

sempre atento e preparado, seja para orientar, prevenir,

diagnosticar ou mesmo reabilitar um paciente que

apresenta ou já apresentou essa condição.

'O conhecimento acerca do diagnóstico do câncer oral é

essencial para que você consiga encaminhá-lo

devidamente para o tratamento oncológico com a

máxima brevidade e, assim, evitar atrasos

desnecessários que possam potencializar as sequelas

oriundas das terapias e/ou interferir na sua expectativa

de vida. Caso o Cirurgião-Dentista não se sinta apto

para realizar o diagnóstico de lesões orais, não há

nenhum problema em encaminhar o paciente para um

especialista (Estomatologista). Isso é o melhor a fazer

no momento'.

Quanto ao câncer de boca, fique atento aos principais

sinais:

Lesões na cavidade oral ou nos lábios que não

cicatrizam por mais de 15 dias;

Manchas, placas vermelhas ou esbranquiçadas na

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

(bochecha);

Nódulos (caroços) no pescoço;

Rouquidão persistente;

Nos casos mais avançados, podem ser observados os

seguintes sintomas:

Dificuldade de mastigação e de engolir;

Dificuldade na fala;

Sensação de que há algo preso na garganta.

Em todos esses casos é imprescindível recorrer ao

atendimento do profissional de saúde habilitado, o

Cirurgião-Dentista é um deles.

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, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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Brasil tem um cirurgião-dentista a cada 558 habitantes

Clique aqui para abrir a imagem

São Paulo--(DINO - 31 jan, 2023) -

O número de profissionais habilitados com cirurgiões-

dentistas chegou ao total de 383.996 em todo o

território nacional, segundo atualizações do Conselho

Federal de Odontologia em de janeiro de 2023. Para a

Organização Mundial da Saúde, o mínimo para a

promoção da saúde bucal é que se tenha um

profissional para cada 1200 habitantes. No Brasil, o

número é de um dentista para cada 558 pessoas. No

entanto, muitos brasileiros não têm o hábito de ir ao

dentista. Uma pesquisa do IBGE de 2019 revelou que

mais de 55% da população não faz uma consulta anual,

e cerca de 10% da população sequer foi ao dentista ao

menos uma vez na vida.

A mesma pesquisa também revela que os brasileiros

estão muito preocupados com a beleza, procurando os

profissionais da odontologia, muitas vezes, para

realizar procedimentos estéticos e não reabilitadores ou

preventivos. O resultado é desastroso. Mais de 41% dos

entrevistados com mais de 60 anos não tinham mais

dentes na boca. Além da saúde dos dentes, as visitas

aos consultórios odontológicos ajudam a detectar

doenças em fases iniciais e a prevenir problemas que

serão observados a longo prazo.

A tecnologia e a inovação têm sido as palavras-chaves

do momento para tentar reverter o cenário e oferecer

novos resultados tanto para pacientes quanto para os

próprios profissionais. Um exemplo é a odontologia

digital (uso de tecnologias para otimizar tratamentos

dentários de diferentes necessidades e pacientes).

A evolução tecnológica possibilitou um tratamento mais

otimizado, de fácil entendimento para os pacientes e

acompanhamento também de maneira digital. Com um

scanner bucal, por exemplo, o dentista consegue

mostrar ao paciente todo o tratamento de reabilitação

pelo computador. A demonstração garante mais

credibilidade e confiança na relação paciente-dentista.

Há anos os ortodontistas têm trabalhado com as

técnicas clássicas aliadas às inovações na área. Além

do scanner bucal, outra tecnologia que auxilia no

processo são os alinhadores 'invisíveis'.

Assim como os aparelhos convencionais e fixos, os

alinhadores do tipo 'invisalign' têm a função de alinhar,

nivelar e corrigir maloclusões dentárias. A diferença está

na adaptabilidade do paciente, os invisalign são

moldeiras adaptáveis e transparentes trocadas de

tempo em tempo para um tratamento ortodôntico que

antes era executado apenas pelos aparelhos fixos.

De acordo com pesquisas desenvolvidas pela

Universidade de São Paulo (USP), é possível identificar

que o Invisalign é uma ótima opção para problemas

leves e moderados, mas podem ser menos eficazes em

casos mais severos. Para isso é preciso de uma análise

minuciosa do próprio dentista.

Website: https://drasilmararoeder.com.br

A OESP nao e(sao) responsavel(is) por erros,

incorrecoes, atrasos ou quaisquer decisoes tomadas por

seus clientes com base nos Conteudos ora
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disponibilizados, bem como tais Conteudos nao

representam a opiniao da OESP e sao de inteira

responsabilidade da Dino Divulgador de Noticias Online

Ltda

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, Assuntos de Interesse - Conselho

Federal de Odontologia, Assuntos de Interesse -

Dentista, Assuntos de Interesse - Dentistas, Assuntos

de Interesse - Odontologia, Assuntos de Interesse -

Saúde Bucal
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Acompanhantes de PCD têm direito a desconto de 80% em passagens

aéreas; veja como obter

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Rafael Balago

Uma regra da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil)

obriga as empresas aéreas a dar desconto de 80% nas

passagens para acompanhantes de pessoas com

deficiência que não podem viajar sozinhas.

Obter o desconto, no entanto, não é simples. Cada

empresa possui um procedimento diferente para checar

as informações e liberar o benefício. E cabe a elas

decidir sobre dar ou não o abatimento.

Há queixas de passageiros que tiveram dificuldade para

obter o desconto. No dia 10 de dezembro de 2022, a

cirurgiã-dentista Luciana Menezes, 47, comprou

passagens da Latam para ela e a filha Malu, que tem

autismo e deficiência intelectual severa, para voar no

dia 18/12, de Guarulhos a Fortaleza. Em seguida,

mandou email para a companhia, pedindo o desconto

de acompanhante.

Luciana recebeu um retorno por email no dia 13, com a

orientação de ligar em uma central para seguir com o

processo. Ao telefonar, teve de falar com vários

atendentes até que um deles pediu que ela enviasse um

email com documentos para o setor de passagem

social.

No dia 15, recebeu outra resposta: ela deveria ter

enviado o email para outro setor, o de formulários

médicos. Ela reencaminhou a mensagem e, no dia

seguinte, voltou a ligar para a central. Depois de falar

com vários atendentes, ouviu que o formulário enviado

estava com partes ilegíveis e ainda sob análise.

AdChoices

ADVERTISING

Ao chegar em Guarulhos, no dia 18, foi até a loja da

Latam no aeroporto. Lá, os atendentes disseram que

não poderiam fazer nada e que era preciso ligar para a

central para obter o desconto. Luciana decidiu então

comprar sua passagem de volta ali mesmo. Acabou

pagando 50% a mais do que o valor pago pela

passagem da filha, e embarcou para Fortaleza.

No dia 19, ela recebeu resposta, por email, de que o

desconto havia sido concedido. E que como a viagem

de ida já havia ocorrido, ela podia obter o abatimento

apenas para o trecho de volta.

Procurada, a Latam disse que está dando assistência à

passageira e que "tratará o caso diretamente com ela".

A Anac diz que passageiros que tenham problemas com

este benefício devem procurar a ajuda de órgãos de

defesa do consumidor. "Em casos assim, a lei determina

a devolução em dobro do valor pago a mais", explica

David Douglas Guedes, advogado do Idec (Instituto

Brasileiro de Defesa do Consumidor).

A seguir, veja perguntas e respostas sobre o benefício:
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Qual é o desconto?

Acompanhantes de pessoas com deficiência ou

mobilidade reduzida têm direito a comprar passagens

aéreas com 80% de desconto em relação ao valor pago

pelo passageiro que tenha problemas de saúde.

Quem tem direito?

Acompanhantes de passageiros que apresentem

alguma das seguintes condições:

Precise viajar em maca ou incubadora

Não possa compreender as instruções de segurança de

voo, por impedimento mental ou intelectual

Não consiga realizar suas necessidades fisiológicas

sem assistência

Nesses casos, a empresa aérea deverá fornecer um

acompanhante de forma gratuita ou determinar que a

pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida

indique um acompanhante de sua escolha.

A decisão sobre conceder ou não o desconto é das

empresas aéreas. O benefício é regulado pela

resolução 280/2013 da Anac.

Como obter o desconto?

De modo geral, antes da compra, é preciso preencher e

enviar um formulário Fremec (cartão médico de viajante

frequente, na sigla em inglês) ou Medif (Formulário de

Informações Médicas, assinado pelo médico do

paciente) e apresentar documentos que comprovem a

necessidade de acompanhamento.

Cada empresa aérea possui procedimentos e prazos

diferentes. Veja abaixo as orientações das principais

companhias brasileiras:

Azul

Antes de comprar as passagens, é preciso preencher

um formulário no site e anexar documentos médicos. O

material é analisado pela empresa, que promete dar

resposta em sete dias úteis.

Depois de aprovado, o Fremec tem validade de um a

dois anos. Neste período, todas as compras de

passagens para o acompanhante terão direito ao

desconto.

Com o Fremec válido, o cliente tem dois caminhos:

pode fazer a compra pelo site, colocar o pedido em

espera e, em seguida, ligar para o call center e solicitar

o desconto. Ou pode fazer toda a compra por telefone.

Mais informações aqui.

Gol

Antes da viagem, é preciso fazer o cadastro Fremec. O

formulário e os exames precisam ser enviados ao email

fremec@voegol.com.br. A empresa promete dar a

resposta em até 48 horas. Se aprovado, o cadastro vale

por um ano.

Com o registro aprovado, o cliente recebe um formulário

para fazer o pedido de compra de passagem do

acompanhante com desconto, ou também pode fazer a

compra pela central telefônica.

Caso o bilhete já tenha sido adquirido antes da

validação do Fremec, o desconto é aplicado, e o valor

extra, reembolsado.

Latam

O passageiro precisa obter autorização do desconto

antes de adquirir a passagem. O pedido de compra com

desconto pode ser feito por telefone. O atendente abrirá

uma solicitação e pedirá o envio de um formulário Medif,

preenchido por seu médico. Quando a análise for
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concluída, a empresa entra em contato com o

passageiro para confirmar ou não a aceitação em voo. A

resposta costuma levar entre 20 e 30 dias úteis.

Depois de ter o Medif aprovado, será elegível para um

Fremec para ser usado nas próximas viagens sem que

precise reapresentar os documentos. O Fremec pode

ter validade de 6 a 24 meses.

Mais informações aqui.

O benefício vale para voos internacionais?

Azul, Gol e Latam oferecem o desconto em voos

internacionais operados por elas.

Companhias estrangeiras são obrigadas a dar o

desconto em voos que partem do Brasil, mas não em

voos que chegam ao país vindos do exterior.

O que fazer se o desconto for negado ou se a

solicitação ficar sem resposta?

O cliente que foi mal atendido pode procurar órgãos de

defesa do consumidor, como o Procon. A Anac

recomenda que as queixas sejam registradas no site

consumidor.gov.br, vinculado ao Ministério da Justiça.

Caso o cliente não receba o desconto antes da viagem,

ele pode pagar o preço cheio e depois pedir o

reembolso em dobro do valor pago a mais.

"Em casos assim, a lei determina a devolução em

dobro. Mas muitas vezes as empresas só devolvem o

valor da diferença. A pessoa pode aceitar esta

devolução e depois brigar pelo valor em dobro", explica

David Douglas Guedes, advogado do Idec (Instituto

Brasileiro de Defesa do Consumidor).

Guedes recomenda que o cliente lesado guarde provas,

como protocolos de ligações e emails recebidos. "Se o

atendimento for feito em guichês, pode-se filmar a

conversa ou pedir ao atendente que dê um documento

com as informações que ele passou", orienta Guedes.

"A responsabilidade de prova é da empresa, mas é

importante que o consumidor se cerque de provas

também", diz. Ele recomenda ainda que o passageiro

com problemas de saúde que pleiteia o desconto não

viaje desacompanhado, pois isso pode levar a

companhia aérea a negar o benefício no futuro, uma vez

que poderá alegar que ficou provado que a pessoa não

precisava de um auxiliar.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgiã-dentista
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40º CIOSP: II Grande Encontro da Saúde Bucal no SUS

Clique aqui para abrir a imagem

No dia 25 de janeiro, durante a 40ª edição do CIOSP,

ocorreu o II Grande Encontro da Saúde Bucal no

Sistema Único de Saúde (SUS).

O evento tem o objetivo de reunir todos os

coordenadores de Saúde Bucal em nível nacional,

estadual e municipal para discussões sobre as ações e

trocas de experiências no que se refere à Saúde Bucal

Pública. Esse ano, foram apresentados e debatidos os

resultados preliminares do projeto SB Brasil 2020; as

políticas informadas por evidências: como a Saúde

Bucal no estado de São Paulo trabalhou na pandemia

da COVID-19, a retomada das ações coletivas:

protocolo de Piracicaba, entre outros assuntos.

De acordo com a coordenadora do evento, Helenice

Biancalana, a ideia é que esses debates resultem em

ações para a melhoria da Saúde Bucal Pública. 'A

parceria entre a APCD e Secretaria de Estado teve

início lá pelo ano 2000 e, desde então, promovemos

esses encontros aqui no CIOSP. O Encontro de

Coordenadores de Saúde Bucal do Estado de São

Paulo, agora oficialmente, II Grande Encontro de Saúde

Bucal no SUS, visa trazer todos os coordenadores de

Saúde Bucal das três esferas para esses debates e

exposições no CIOSP'.

Participaram da mesa solene de abertura do II Grande

Encontro da Saúde Bucal no SUS, o presidente da

APCD, Wilson Chediek, o presidente da Associação

Brasileira de Cirurgiões-Dentistas (ABCD), Silvio Jorge

Cecchetto, o vice-presidente da Federação Nacional

dos Odontologistas (FNO), César Roberto Schmidt, a

Assessora Técnica no Gabinete do Departamento de

Saúde da Família da Secretaria de Atenção Primária à

Saúde, Elem Cristina Cruz Sampaio, representando a

coordenadora geral de Saúde Bucal do Ministério da

Saúde, Doralice Severo, a coordenadora da área

técnica de Saúde Bucal da Secretaria de Estado da

Saúde de São Paulo, Maria Fernanda de Montezuma

Tricoli, bem como Maria da Candelária Soares,

representando a Associação Brasileira de Saúde Bucal

Coletiva (Abrasbuco), Gilberto Alfredo Pucca Junior, do

Observatório Ibero Americano de Políticas Públicas em

Saúde Bucal e Fernanda Campos de Almeida Carrer,

coordenadora do Núcleo de Evidência em Saúde Bucal

MS/OPAS/Fousp.

Texto: Comunicação APCD

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Dentistas, Assuntos de Interesse - Ministério da Saúde
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Problemas bucais podem ter origem genética ?

Clique aqui para abrir a imagem

A hereditariedade dental de uma pessoa, ou seja, as

características físicas que recebe dos seus pais, pode

determinar o tamanho e forma dos dentes, a qualidade

do esmalte, malformações nos tecidos e posição dos

dentes, e até mesmo dentes supranumerários ou

ausentes.

Mas nem sempre os culpados são nossos pais, o estilo

e qualidade de vida podem trazer diversos problemas

também.

Causas genéticas: aquelas que se manifestam desde o

nascimento, fazem parte da composição genética e o

acompanharão por toda a vida;

Causas hereditárias: aquelas que podem ser adquiridas

por meio de hábitos ou costumes familiares, ou seja,

práticas que você aprende durante a sua criação e

repete ao longo da vida.

Problemas bucais

Cárie: fatores ambientais, como a falta de flúor na água,

podem ser a principal causa de cáries e não a

composição genética.

Má alimentação e má higiene causam cáries também e

isso só depende de você e não culpe seus familiares

por isso.

Portanto a cárie não está diretamente relacionada à

genética.

Gengivite: a doença da gengiva é uma infecção grave

dos tecidos que suportam os dentes. Pode causar

vermelhidão, inchaço e sangramento das gengivas e,

sem tratamento adequado, pode levar à perda dos

dentes. A principal causa da doença gengival é o

acúmulo de placa bacteriana, podendo formar o tártaro

que precisa de limpeza dental profissional para ser

removida.

A melhor maneira de prevenir a gengivite é praticar uma

boa higiene oral e visitar o dentista regularmente, mas

existem fatores de risco que tornam algumas pessoas

mais propensas a contrair doença periodontal (o estágio

avançado da gengivite), incluindo a genética.

Embora a gengivite seja uma infecção bacteriana, a

suscetibilidade de uma pessoa e a gravidade da doença

são influenciadas por nossa herança genética

Outros fatores de risco incluem:

Fumar

Estresse

Medicamentos

Apertar ou ranger os dentes

Má alimentação

Obesidade

Cor do dente: assim como a cor dos olhos e do cabelo,
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a cor dos dentes com os quais você nasce é pré-

determinada pela genética.

No entanto, fatores ambientais, especialmente fatores

de estilo de vida, podem influenciar significativamente a

cor dos dentes.

Quando fumamos, bebemos café, chá e vinho tinto, os

nossos dentes podem escurecer. Essas mudanças na

cor e tonalidade dos dentes são o motivo pelo qual os

procedimentos de clareamento dental são tão comuns

hoje em dia, onde buscamos cada vez mais dentes

brancos.

Alinhamento dos dentes: dentes tortos, apinhados ou

espaçados têm algum componente genético.

Mas os genes não são a única causa, como alguns

exemplos abaixo podem levar a problemas de

alinhamento dos dentes e da mandíbula:

perda dental

má higiene

mordida errada

má postura da língua

Nossos genes herdados desempenham um papel em

nossa saúde bucal e suscetibilidade a problemas

adquiridos.

Mas o conselho dos dentistas ainda é o mesmo.

Alimente-se bem, escove e use fio dental 3x ao dia e

faça check-ups regulares.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Saúde Bucal
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SAÚDE - Hipnoterapia a grande aliada na busca pela saúde mental no

Brasil

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: SintoniaSP

Especialista relata casos com melhoras significativas

em quem adere esse tipo de tratamento.

Já estamos nos últimos dias de janeiro, mês de

conscientização da saúde mental e mesmo assim, os

números de casos se suicídios, depressão e ansiedade

só aumentam.

A vida pede equilíbrio diante de mudanças cada vez

mais desafiadoras e aceleradas que exigem novas

atitudes, novas habilidades, novos entendimentos e

novos comportamentos! Esse é o tema da Campanha

Janeiro Branco de 2023.

Especialistas da USP apontam que o Brasil está entre

os países que mais apresentam pessoas ansiosas

(63%) e depressivas (59%). A Irlanda ocupa a segunda

colocação com 61% da população apresentando

ansiedade e 57% depressão. Esse quadro se agravou

entre 2020 e 2021 devido à pandemia de coronavírus.

No mundo a depressão afeta mais de 300 milhões de

pessoas de todas as idades. Juntas, depressão e

ansiedade custam US$ 1 trilhão para a economia

mundial, de acordo com levantamento da OMS.

O hipnoterapeuta relata centenas de casos de melhoras

significativas nos quadros de depressão, ansiedade e

ideação suicida. ( Foto: Julio Moraes)

Depressão é a causa número um de incapacidade,

podendo levar ao suicídio. Todos os anos, mais de 800

mil pessoas com idades entre 15 e 29 anos, se matam.

A doença afeta mais mulheres do que homens e pode

gerar sérios problemas de saúde física.

Pessoas depressivas têm problemas no trabalho, em

casa ou na escola. Tratamentos com multiprofissionais

e atividades físicas podem ajudar na recuperação.

A hipnoterapia é uma grande aliada para quem está em

busca de saúde mental através de um tratamento rápido

e eficaz.

O tratamento com um hipnoterapeuta consiste na

aplicação de técnicas hipnóticas como ferramentas

terapêuticas. Dessa forma, a hipnoterapia é utilizada

como auxílio para o tratamento de transtornos mentais e

físicos, assim como para combater hábitos e

sentimentos indesejáveis.

Atualmente a hipnoterapia é reconhecida pelo conselho

Federal de Psicologia, Conselho Federal de

Odontologia, Conselho Federal de Medicina e

Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia

Ocupacional. Além disso, também é aceita como uma

prática integrativa no SUS.

O hipnoterapeuta Alexandre Campos conta que a

hipnoterapia difere de todos os outros tipos de

tratamento e relata centenas de casos de pessoas que
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em apenas algumas sessões já obtiveram uma melhora

significativa nos quadros de depressão, ansiedade,

síndrome de pânico e ideação suicida.

A auxiliar administrativo, Talitha Alvarenga, de 34 anos,

sabe o tormento que é conviver com a depressão e

ansiedade, ela sofria de sintomas severos que a

impediam de dirigir, socializar e ter uma vida normal. Ela

conta que ainda criança, com apenas 10 anos, tinha

muitos pensamentos suicidas e com o passar do tempo

à situação foi só piorando.

'Cheguei ao ponto de não querer mais viver, e os

sintomas físicos começaram a aparecer, tremia muito, o

que me impossibilitou de fazer coisas simples como

adoçar um café, treinar ou dirigir. Após três horas de

sessão com o Alexandre a minha vida mudou! Vivi uma

experiência ali, que não tem como descrever em

palavras! Aquela tremedeira foi embora, a vontade de

viver voltou, sou outra pessoa!', relata a jovem.

Sobre o Hipnoterapeuta

Alexandre Campos é hipnoterapeuta especialista em

ansiedade e ajuda empresários a se libertarem da

preocupação excessiva.

Hoje com 43 anos, dedicou uma grande parte da sua

vida ao empreendedorismo, teve muitos altos e baixos

devido à ansiedade.

É formado maior instituição de Hipnoterapeutas do

mundo, OMNI - HYPNOSIS TRAINING CENTER, com

sede na Suíça, onde tem parceria com a universidade

de Zurique e está presente em 25 países.

Suas formações são em Hipnoterapia do Básico ao

Avançado - OMNI Hypnosis Training Center; OMNI

Legacy - Michael Arruda Master Practitioner em P.N.L -

Instituto Yod Excelência Humana; imersão em

Hipnoterapia Perioperatória com o prof° Dr. Alberto

Bicudo, Master Mind Mentoring Academy - Willian

Ubiratan; Liderança, Inteligência, Interpessoal e

Comunicação Eficaz - Mater Mind reconhecido

internacionalmente pela Napoleon Hill Fundation; Curso

Mais desenvolvimento Pessoal - Instituto Yod

Excelência Humana;

Atualmente atende em seu consultório em Taubaté, São

José dos Campos e em São Paulo e ministra palestras

pelo país sobre a hipnoterapia.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Conselho Federal de Odontologia, Assuntos de

Interesse - Odontologia
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Programa 'Sorrindo com o SUS' inicia atividades de 2023

Clique aqui para abrir a imagem

A Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO) promoverá

no dia 03 fevereiro, às 9h, mais uma etapa do programa

'Sorrindo com o SUS'. Nesta fase do projeto será

realizada uma webconferência com o tema 'Urgência e

Emergência Clínico-Cirúrgica Odontológica na Atenção

Primária'.

O 'Sorrindo com o SUS' tem como objetivo fomentar o

debate sobre a Política Nacional de Saúde Bucal

(PNSB), com a troca de experiências, que visam levar

ao profissional da ponta, maior atualização sobre os

conhecimentos da área.

A webconferência terá como palestrante a cirurgiã

dentista e especialista em Saúde Pública, Allyne

Wanderley Lima, que na oportunidade lançará um E-

book com título homônimo ao tema do evento.

Foto: Divulgação Saúde

'O programa Sorrindo com o SUS proporciona

atualização para os odontólogos de forma gratuita de

maneira simples, didática e rápida, enfatizando temas

relevantes aos profissionais atuantes na Atenção

Primária', explicou a palestrante.

Sobre o E-book, Allyne esclarece que 'a obra 'Urgência

e Emergência Clínico - Cirúrgica Odontológica na

Atenção Primária' é produto de dissertação do mestrado

profissional em Cirurgia e Pesquisa Experimental, em

parceria com a SES-TO, e tem como objetivo sanar

dúvidas que surgem durante a prática clínica'.

Para o gerente de Saúde Bucal da SES-TO Luiz

Fernando Varrone, 'a saúde bucal esteve às margens

das políticas públicas de saúde, por muito tempo e o

programa 'Sorrindo com o SUS', bem como a

webconferência, são reflexo de mudança do cenário,

pois agora se debate e se dissemina muitas

informações das práticas odontológicas, fortalecendo

assim as práticas da profissão', pontuou.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgiã-dentista, Assuntos de Interesse - Saúde Bucal
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Virginia: cárie não causa DTM, como divulgou a influenciadora

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Redação

A influenciadora Virginia Fonseca finalmente descobriu

a razão por trás das suas dores de cabeça constantes.

A esposa de Zé Felipe descobriu que tem disfunção

temporomandibular (DTM), e segundo ela, o quadro é

resultado de uma cárie. No entanto, especialistas

explicam que essa correlação é falsa.

A DTM é uma alteração na ATM (articulação temporo

mandibular), explica a cirurgiã dentista Dra. Gabriela

Nicolellis. Esta é uma anormalidade no funcionamento

da articulação responsável pelo movimento de abrir e

fechar a boca. Entre as causas estão o hábito de

apertar muito os dentes durante o sono (consequência

do estresse e ansiedade), algum trauma na região ou o

hábito de roer unhas, por exemplo.

A disfunção temporomandibular pode causar dificuldade

em abrir a boca, estalos, ruídos articulares, fadiga

muscular da face, enxaqueca e, em casos extremos,

deslocamentos e travamentos da mandíbula. "A Virginia,

foi internada com enxaqueca porque a enxaqueca é

uma consequência da DTM, que causa muito

desconforto para o paciente, e não por uma cárie",

destaca a cirurgiã dentista.

Segundo a Sociedade Brasileira de Disfunção

Temporomandibular e Dor Orofacial, essas informações

são um equívoco e podem causar muitos desencontros

de informações. A Dra. Gabriela reforça que a cárie não

tem relação direta com a DTM, e nem é a causa da

condição.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por SBDOF - DTM e

DOF (@sbdof)

"O que pode ocorrer é quando o dentista remove a cárie

e restaura o dente com materiais restauradores diretos

(resina ou amálgama), ou materiais indiretos (coroas de

porcelana). Quando essas restaurações ficam com

contato prematuro (restaurações altas que incomodam o

paciente), pode modificar a oclusão e agravar a DTM",

explica. Por esse motivo o dentista deve restaurar da

forma correta dentro dos padrões funcionais corretos.

Isso sem provocar iatrogenias (erros), preservando

assim a saúde bucal do paciente, destaca a

especialista.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgiã-dentista, Assuntos de Interesse - Saúde Bucal

26

http://m.knew.in/n/8WRucWiENYwV052qFA0VG7qjLWvnL5u70
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/multclipp/arquivos/noticias/2023/01/30/74090150/74090150_site.jpg

