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Em seu terceiro ano de divulgação, a Campanha Julho

Laranja visa a conscientização e sensibilização da

população para a importância da Ortodontia preventiva

em crianças a partir de 6 anos.

A ação foi criada pela odontopediatra e ortodontista

Cibele Albergaria, do Conselho Regional de

Odontologia do Distrito Federal (CRO-DF), com

parceria e apoio dos ortodontistas Ricardo Fabris Paulin

(CRO-DF), Denise Poubel Vilar (CRO-DF), Patrícia

Zambonato Freitas (CRO-DF) e Daniela Gamba Garib

Carreira (CROSP).

A campanha foi estrategicamente idealizada para o mês

de julho por ser o período em que os brasileiros

procuram mais a Ortodontia em função das férias

escolares. Com o slogan "Cuidados precoces, sorrisos

pra toda a vida", a campanha adota a cor laranja por

simbolizar alegria, vivacidade e confiança. Em 2020,

ganhou reforço com a incorporação de uma mascote: o

pássaro Julito.

Inspiração

De acordo com a idealizadora, a Campanha Julho

Laranja é fruto de informações sobre as ações sociais

promovidas por odontopediatras e tem inspiração na

Campanha Outubro Rosa (conscientização sobre

câncer de mama).

O objetivo, segundo Dra. Cibele, é chamar a atenção

para a importância das estratégias preventivas na

promoção da saúde bucal, incluindo todos os tipos de

doenças e condições bucais, e o tratamento da apneia

do sono em pacientes em crescimento, bem como de

outras intervenções ortodônticas. Além disso, destaca a

importância de que a primeira consulta ao ortodontista

aconteça por volta dos 6 anos, fase ideal para avaliar se

será necessário o tratamento ortodôntico, geralmente

feito aos 12 anos.

Resultados

Criada também para colocar a Ortodontia em evidência,

a campanha criada em 2019 conta com a aderência da

comunidade odontológica. O resultado positivo reflete

no aumento de consultas desde o início da campanha,

como demonstraram os dados colhidos pela professora

Daniela Garib, da Universidade de São Paulo (USP) -

campus Bauru, em estudo realizado por ela.

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) apoia a Campanha Julho Laranja e ressalta a

importância da visita aos 6 anos para avaliação de

possíveis necessidades na área ortodôntica e também

como um todo, pois, como enfatizam os profissionais

envolvidos na ação, é importante conscientizar a

população de que muitas vezes uma única consulta

ortodôntica pode ser determinante para melhorar o

sorriso de uma criança para sempre.

De acordo com o ortodontista Dr. Luís Antônio de

Arruda Aidar, a campanha Julho Laranja é muito
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relevante para promover a conscientização da

população, cirurgiões-dentistas, clínicos gerais e

odontopediatras sobre o momento oportuno de

encaminhar as crianças, por volta dos 6 anos de idade,

para a avaliação com um especialista em Ortodontia.

"Isso não quer dizer que nesse momento será realizado

o tratamento ortodôntico, mas servirá para o

ortodontista orientar os pais ou responsáveis da criança

quanto aos cuidados preventivos para o

desenvolvimento de uma boa oclusão". Dr. Luis Antônio

explicou ainda que, eventualmente, o ortodontista já

poderá atuar em casos pontuais, utilizando a ortodontia

preventiva ou interceptativa nos casos indicados.

Website: https://crosp.org.br/
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Em seu terceiro ano de divulgação, a Campanha Julho

Laranja visa a conscientização e sensibilização da

população para a importância da Ortodontia preventiva

em crianças a partir de 6 anos.

A ação foi criada pela odontopediatra e ortodontista

Cibele Albergaria, do Conselho Regional de

Odontologia do Distrito Federal (CRO-DF), com

parceria e apoio dos ortodontistas Ricardo Fabris Paulin

(CRO-DF), Denise Poubel Vilar (CRO-DF), Patrícia

Zambonato Freitas (CRO-DF) e Daniela Gamba Garib

Carreira (CROSP).

A campanha foi estrategicamente idealizada para o mês

de julho por ser o período em que os brasileiros

procuram mais a Ortodontia em função das férias

escolares. Com o slogan 'Cuidados precoces, sorrisos

pra toda a vida', a campanha adota a cor laranja por

simbolizar alegria, vivacidade e confiança. Em 2020,

ganhou reforço com a incorporação de uma mascote: o

pássaro Julito.

Inspiração

De acordo com a idealizadora, a Campanha Julho

Laranja é fruto de informações sobre as ações sociais

promovidas por odontopediatras e tem inspiração na

Campanha Outubro Rosa (conscientização sobre

câncer de mama).

O objetivo, segundo Dra. Cibele, é chamar a atenção

para a importância das estratégias preventivas na

promoção da saúde bucal, incluindo todos os tipos de

doenças e condições bucais, e o tratamento da apneia

do sono em pacientes em crescimento, bem como de

outras intervenções ortodônticas. Além disso, destaca a

importância de que a primeira consulta ao ortodontista

aconteça por volta dos 6 anos, fase ideal para avaliar se

será necessário o tratamento ortodôntico, geralmente

feito aos 12 anos.

Resultados

Criada também para colocar a Ortodontia em evidência,

a campanha criada em 2019 conta com a aderência da
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comunidade odontológica. O resultado positivo reflete

no aumento de consultas desde o início da campanha,

como demonstraram os dados colhidos pela professora

Daniela Garib, da Universidade de São Paulo (USP) -

campus Bauru, em estudo realizado por ela.

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) apoia a Campanha Julho Laranja e ressalta a

importância da visita aos 6 anos para avaliação de

possíveis necessidades na área ortodôntica e também

como um todo, pois, como enfatizam os profissionais

envolvidos na ação, é importante conscientizar a

população de que muitas vezes uma única consulta

ortodôntica pode ser determinante para melhorar o

sorriso de uma criança para sempre.

De acordo com o ortodontista Dr. Luís Antônio de

Arruda Aidar, a campanha Julho Laranja é muito

relevante para promover a conscientização da

população, cirurgiões-dentistas, clínicos gerais e

odontopediatras sobre o momento oportuno de

encaminhar as crianças, por volta dos 6 anos de idade,

para a avaliação com um especialista em Ortodontia.

'Isso não quer dizer que nesse momento será realizado

o tratamento ortodôntico, mas servirá para o

ortodontista orientar os pais ou responsáveis da criança

quanto aos cuidados preventivos para o

desenvolvimento de uma boa oclusão'. Dr. Luis Antônio

explicou ainda que, eventualmente, o ortodontista já

poderá atuar em casos pontuais, utilizando a ortodontia

preventiva ou interceptativa nos casos indicados.
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Em seu terceiro ano de divulgação, a Campanha Julho

Laranja visa a conscientização e sensibilização da

população para a importância da Ortodontia preventiva

em crianças a partir de 6 anos. A ação foi criada pela

odontopediatra e ortodontista Cibele Albergaria, do

Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal

(CRO-DF), com parceria e apoio dos ortodontistas

Ricardo Fabris Paulin (CRO-DF), Denise Poubel Vilar

(CRO-DF), Patrícia Zambonato Freitas (CRO-DF) e

Daniela Gamba Garib Carreira (CROSP). A campanha

foi estrategicamente idealizada para o mês de julho por

ser o período em que os brasileiros procuram mais a

Ortodontia em função das férias escolares. Com o

slogan "Cuidados precoces, sorrisos pra toda a vida", a

campanha adota a cor laranja por simbolizar alegria,

vivacidade e confiança. Em 2020, ganhou reforço com a

incorporação de uma mascote: o pássaro Julito.

Inspiração De acordo com a idealizadora, a Campanha

Julho Laranja é fruto de informações sobre as ações

sociais promovidas por odontopediatras e tem

inspiração na Campanha Outubro Rosa

(conscientização sobre câncer de mama). O objetivo,

segundo Dra. Cibele, é chamar a atenção para a

importância das estratégias preventivas na promoção da

saúde bucal, incluindo todos os tipos de doenças e

condições bucais, e o tratamento da apneia do sono em

pacientes em crescimento, bem como de outras

intervenções ortodônticas. Além disso, destaca a

importância de que a primeira consulta ao ortodontista

aconteça por volta dos 6 anos, fase ideal para avaliar se

será necessário o tratamento ortodôntico, geralmente

feito aos 12 anos. Resultados Criada também para

colocar a Ortodontia em evidência, a campanha criada

em 2019 conta com a aderência da comunidade

odontológica. O resultado positivo reflete no aumento de

consultas desde o início da campanha, como

demonstraram os dados colhidos pela professora

Daniela Garib, da Universidade de São Paulo (USP) -

campus Bauru, em estudo realizado por ela. O

Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) apoia a Campanha Julho Laranja e ressalta a

importância da visita aos 6 anos para avaliação de

possíveis necessidades na área ortodôntica e também

como um todo, pois, como enfatizam os profissionais

envolvidos na ação, é importante conscientizar a

população de que muitas vezes uma única consulta

ortodôntica pode ser determinante para melhorar o

sorriso de uma criança para sempre. De acordo com o

ortodontista Dr. Luís Antônio de Arruda Aidar, a

campanha Julho Laranja é muito relevante para

promover a conscientização da população, cirurgiões-

dentistas, clínicos gerais e odontopediatras sobre o

momento oportuno de encaminhar as crianças, por volta

dos 6 anos de idade, para a avaliação com um

especialista em Ortodontia. "Isso não quer dizer que

nesse momento será realizado o tratamento ortodôntico,

mas servirá para o ortodontista orientar os pais ou

responsáveis da criança quanto aos cuidados

preventivos para o desenvolvimento de uma boa

oclusão". Dr. Luis Antônio explicou ainda que,

eventualmente, o ortodontista já poderá atuar em casos

pontuais, utilizando a ortodontia preventiva ou

interceptativa nos casos indicados.
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Saúde e Bem-Estar / Em seu terceiro ano de

divulgação, a Campanha Julho Laranja visa a

conscientização e sensibilização da população para a

importância da Ortodontia preventiva em crianças a

partir de 6 anos.

A ação foi criada pela odontopediatra e ortodontista

Cibele Albergaria, do Conselho Regional de

Odontologia do Distrito Federal (CRO-DF), com

parceria e apoio dos ortodontistas Ricardo Fabris Paulin

(CRO-DF), Denise Poubel Vilar (CRO-DF), Patrícia

Zambonato Freitas (CRO-DF) e Daniela Gamba Garib

Carreira (CROSP).

A campanha foi estrategicamente idealizada para o mês

de julho por ser o período em que os brasileiros

procuram mais a Ortodontia em função das férias

escolares. Com o slogan "Cuidados precoces, sorrisos

pra toda a vida", a campanha adota a cor laranja por

simbolizar alegria, vivacidade e confiança. Em 2020,

ganhou reforço com a incorporação de uma mascote: o

pássaro Julito.

Inspiração

De acordo com a idealizadora, a Campanha Julho

Laranja é fruto de informações sobre as ações sociais

promovidas por odontopediatras e tem inspiração na

Campanha Outubro Rosa (conscientização sobre

câncer de mama).

O objetivo, segundo Dra. Cibele, é chamar a atenção

para a importância das estratégias preventivas na

promoção da saúde bucal, incluindo todos os tipos de

doenças e condições bucais, e o tratamento da apneia

do sono em pacientes em crescimento, bem como de

outras intervenções ortodônticas. Além disso, destaca a

importância de que a primeira consulta ao ortodontista

aconteça por volta dos 6 anos, fase ideal para avaliar se

será necessário o tratamento ortodôntico, geralmente

feito aos 12 anos.

Resultados

Criada também para colocar a Ortodontia em evidência,

a campanha criada em 2019 conta com a aderência da

comunidade odontológica. O resultado positivo reflete

no aumento de consultas desde o início da campanha,

como demonstraram os dados colhidos pela professora

Daniela Garib, da Universidade de São Paulo (USP) -

campus Bauru, em estudo realizado por ela.

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) apoia a Campanha Julho Laranja e ressalta a

importância da visita aos 6 anos para avaliação de

possíveis necessidades na área ortodôntica e também

como um todo, pois, como enfatizam os profissionais

envolvidos na ação, é importante conscientizar a

população de que muitas vezes uma única consulta

ortodôntica pode ser determinante para melhorar o

sorriso de uma criança para sempre.

De acordo com o ortodontista Dr. Luís Antônio de
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Arruda Aidar, a campanha Julho Laranja é muito

relevante para promover a conscientização da

população, cirurgiões-dentistas, clínicos gerais e

odontopediatras sobre o momento oportuno de

encaminhar as crianças, por volta dos 6 anos de idade,

para a avaliação com um especialista em Ortodontia.

"Isso não quer dizer que nesse momento será realizado

o tratamento ortodôntico, mas servirá para o

ortodontista orientar os pais ou responsáveis da criança

quanto aos cuidados preventivos para o

desenvolvimento de uma boa oclusão". Dr. Luis Antônio

explicou ainda que, eventualmente, o ortodontista já

poderá atuar em casos pontuais, utilizando a ortodontia

preventiva ou interceptativa nos casos indicados.

Website: https://crosp.org.br/

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Dentistas, Assuntos de Interesse - Odontologia,

Assuntos de Interesse - Saúde Bucal, CROSP -

Conselho Regional de Odontologia de São Paulo,

CROSP - CRO-SP
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Em seu terceiro ano de divulgação, a Campanha Julho

Laranja visa a conscientização e sensibilização da

população para a importância da Ortodontia preventiva

em crianças a partir de 6 anos.

A ação foi criada pela odontopediatra e ortodontista

Cibele Albergaria, do Conselho Regional de

Odontologia do Distrito Federal (CRO-DF), com

parceria e apoio dos ortodontistas Ricardo Fabris Paulin

(CRO-DF), Denise Poubel Vilar (CRO-DF), Patrícia

Zambonato Freitas (CRO-DF) e Daniela Gamba Garib

Carreira (CROSP).

A campanha foi estrategicamente idealizada para o mês

de julho por ser o período em que os brasileiros

procuram mais a Ortodontia em função das férias

escolares. Com o slogan 'Cuidados precoces, sorrisos

pra toda a vida', a campanha adota a cor laranja por

simbolizar alegria, vivacidade e confiança. Em 2020,

ganhou reforço com a incorporação de uma mascote: o

pássaro Julito.

Inspiração

De acordo com a idealizadora, a Campanha Julho

Laranja é fruto de informações sobre as ações sociais

promovidas por odontopediatras e tem inspiração na

Campanha Outubro Rosa (conscientização sobre

câncer de mama).

O objetivo, segundo Dra. Cibele, é chamar a atenção

para a importância das estratégias preventivas na

promoção da saúde bucal, incluindo todos os tipos de

doenças e condições bucais, e o tratamento da apneia

do sono em pacientes em crescimento, bem como de

outras intervenções ortodônticas. Além disso, destaca a

importância de que a primeira consulta ao ortodontista

aconteça por volta dos 6 anos, fase ideal para avaliar se

será necessário o tratamento ortodôntico, geralmente

feito aos 12 anos.

Resultados

Criada também para colocar a Ortodontia em evidência,

a campanha criada em 2019 conta com a aderência da

comunidade odontológica. O resultado positivo reflete

no aumento de consultas desde o início da campanha,

como demonstraram os dados colhidos pela professora

Daniela Garib, da Universidade de São Paulo (USP) -

campus Bauru, em estudo realizado por ela.

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) apoia a Campanha Julho Laranja e ressalta a

importância da visita aos 6 anos para avaliação de

possíveis necessidades na área ortodôntica e também

como um todo, pois, como enfatizam os profissionais

envolvidos na ação, é importante conscientizar a

população de que muitas vezes uma única consulta

ortodôntica pode ser determinante para melhorar o

sorriso de uma criança para sempre.

De acordo com o ortodontista Dr. Luís Antônio de

Arruda Aidar, a campanha Julho Laranja é muito
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relevante para promover a conscientização da

população, cirurgiões-dentistas, clínicos gerais e

odontopediatras sobre o momento oportuno de

encaminhar as crianças, por volta dos 6 anos de idade,

para a avaliação com um especialista em Ortodontia.

'Isso não quer dizer que nesse momento será realizado

o tratamento ortodôntico, mas servirá para o

ortodontista orientar os pais ou responsáveis da criança

quanto aos cuidados preventivos para o

desenvolvimento de uma boa oclusão'. Dr. Luis Antônio

explicou ainda que, eventualmente, o ortodontista já

poderá atuar em casos pontuais, utilizando a ortodontia

preventiva ou interceptativa nos casos indicados.
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Em seu terceiro ano de divulgação, a Campanha Julho

Laranja visa a conscientização e sensibilização da

população para a importância da Ortodontia preventiva

em crianças a partir de 6 anos. A ação foi criada pela

odontopediatra e ortodontista Cibele Albergaria, do

Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal

(CRO-DF), com parceria e apoio dos ortodontistas

Ricardo Fabris Paulin (CRO-DF), Denise Poubel Vilar

(CRO-DF), Patrícia Zambonato Freitas (CRO-DF) e

Daniela Gamba Garib Carreira (CROSP). A campanha

foi estrategicamente idealizada para o mês de julho por

ser o período em que os brasileiros procuram mais a

Ortodontia em função das férias escolares. Com o

slogan "Cuidados precoces, sorrisos pra toda a vida", a

campanha adota a cor laranja por simbolizar alegria,

vivacidade e confiança. Em 2020, ganhou reforço com a

incorporação de uma mascote: o pássaro Julito.

Inspiração De acordo com a idealizadora, a Campanha

Julho Laranja é fruto de informações sobre as ações

sociais promovidas por odontopediatras e tem

inspiração na Campanha Outubro Rosa

(conscientização sobre câncer de mama). O objetivo,

segundo Dra. Cibele, é chamar a atenção para a

importância das estratégias preventivas na promoção da

saúde bucal, incluindo todos os tipos de doenças e

condições bucais, e o tratamento da apneia do sono em

pacientes em crescimento, bem como de outras

intervenções ortodônticas. Além disso, destaca a

importância de que a primeira consulta ao ortodontista

aconteça por volta dos 6 anos, fase ideal para avaliar se

será necessário o tratamento ortodôntico, geralmente

feito aos 12 anos. Resultados Criada também para

colocar a Ortodontia em evidência, a campanha criada

em 2019 conta com a aderência da comunidade

odontológica. O resultado positivo reflete no aumento de

consultas desde o início da campanha, como

demonstraram os dados colhidos pela professora

Daniela Garib, da Universidade de São Paulo (USP) -

campus Bauru, em estudo realizado por ela. O

Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) apoia a Campanha Julho Laranja e ressalta a

importância da visita aos 6 anos para avaliação de

possíveis necessidades na área ortodôntica e também

como um todo, pois, como enfatizam os profissionais

envolvidos na ação, é importante conscientizar a

população de que muitas vezes uma única consulta

ortodôntica pode ser determinante para melhorar o

sorriso de uma criança para sempre. De acordo com o

ortodontista Dr. Luís Antônio de Arruda Aidar, a

campanha Julho Laranja é muito relevante para

promover a conscientização da população, cirurgiões-

dentistas, clínicos gerais e odontopediatras sobre o

momento oportuno de encaminhar as crianças, por volta

dos 6 anos de idade, para a avaliação com um

especialista em Ortodontia. "Isso não quer dizer que

nesse momento será realizado o tratamento ortodôntico,

mas servirá para o ortodontista orientar os pais ou

responsáveis da criança quanto aos cuidados

preventivos para o desenvolvimento de uma boa

oclusão". Dr. Luis Antônio explicou ainda que,

eventualmente, o ortodontista já poderá atuar em casos

pontuais, utilizando a ortodontia preventiva ou

interceptativa nos casos indicados.
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São Paulo--(DINO - 08 jul, 2022) - Em seu terceiro ano

de divulgação, a Campanha Julho Laranja visa a

conscientização e sensibilização da população para a

importância da Ortodontia preventiva em crianças a

partir de 6 anos.

A ação foi criada pela odontopediatra e ortodontista

Cibele Albergaria, do Conselho Regional de

Odontologia do Distrito Federal (CRO-DF), com

parceria e apoio dos ortodontistas Ricardo Fabris Paulin

(CRO-DF), Denise Poubel Vilar (CRO-DF), Patrícia

Zambonato Freitas (CRO-DF) e Daniela Gamba Garib

Carreira (CROSP).

A campanha foi estrategicamente idealizada para o mês

de julho por ser o período em que os brasileiros

procuram mais a Ortodontia em função das férias

escolares. Com o slogan 'Cuidados precoces, sorrisos

pra toda a vida', a campanha adota a cor laranja por

simbolizar alegria, vivacidade e confiança. Em 2020,

ganhou reforço com a incorporação de uma mascote: o

pássaro Julito.

Inspiração

De acordo com a idealizadora, a Campanha Julho

Laranja é fruto de informações sobre as ações sociais

promovidas por odontopediatras e tem inspiração na

Campanha Outubro Rosa (conscientização sobre

câncer de mama).

O objetivo, segundo Dra. Cibele, é chamar a atenção

para a importância das estratégias preventivas na

promoção da saúde bucal, incluindo todos os tipos de

doenças e condições bucais, e o tratamento da apneia

do sono em pacientes em crescimento, bem como de

outras intervenções ortodônticas. Além disso, destaca a

importância de que a primeira consulta ao ortodontista

aconteça por volta dos 6 anos, fase ideal para avaliar se

será necessário o tratamento ortodôntico, geralmente

feito aos 12 anos.

Resultados

Criada também para colocar a Ortodontia em evidência,

a campanha criada em 2019 conta com a aderência da

comunidade odontológica. O resultado positivo reflete

no aumento de consultas desde o início da campanha,

como demonstraram os dados colhidos pela professora

Daniela Garib, da Universidade de São Paulo (USP) -

campus Bauru, em estudo realizado por ela.

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) apoia a Campanha Julho Laranja e ressalta a

importância da visita aos 6 anos para avaliação de

possíveis necessidades na área ortodôntica e também

como um todo, pois, como enfatizam os profissionais

envolvidos na ação, é importante conscientizar a

população de que muitas vezes uma única consulta

ortodôntica pode ser determinante para melhorar o

sorriso de uma criança para sempre.

De acordo com o ortodontista Dr. Luís Antônio de
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Arruda Aidar, a campanha Julho Laranja é muito

relevante para promover a conscientização da

população, cirurgiões-dentistas, clínicos gerais e

odontopediatras sobre o momento oportuno de

encaminhar as crianças, por volta dos 6 anos de idade,

para a avaliação com um especialista em Ortodontia.

'Isso não quer dizer que nesse momento será realizado

o tratamento ortodôntico, mas servirá para o

ortodontista orientar os pais ou responsáveis da criança

quanto aos cuidados preventivos para o

desenvolvimento de uma boa oclusão'. Dr. Luis Antônio

explicou ainda que, eventualmente, o ortodontista já

poderá atuar em casos pontuais, utilizando a ortodontia

preventiva ou interceptativa nos casos indicados.

Website: https://crosp.org.br/

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Dentistas, Assuntos de Interesse - Odontologia,

Assuntos de Interesse - Saúde Bucal, CROSP -

Conselho Regional de Odontologia de São Paulo,

CROSP - CRO-SP
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Últimas notícias da região litoral leste do Ceará e Brasil

Início Notícias Corporativas Julho Laranja promove a

Ortodontia preventiva e os cuidados com a saúde...

Julho Laranja promove a Ortodontia preventiva e os

cuidados com a saúde bucal

8 de julho de 2022

Telegram

Em seu terceiro ano de divulgação, a Campanha Julho

Laranja visa a conscientização e sensibilização da

população para a importância da Ortodontia preventiva

em crianças a partir de 6 anos.

A ação foi criada pela odontopediatra e ortodontista

Cibele Albergaria, do Conselho Regional de

Odontologia do Distrito Federal (CRO-DF), com

parceria e apoio dos ortodontistas Ricardo Fabris Paulin

(CRO-DF), Denise Poubel Vilar (CRO-DF), Patrícia

Zambonato Freitas (CRO-DF) e Daniela Gamba Garib

Carreira (CROSP).

A campanha foi estrategicamente idealizada para o mês

de julho por ser o período em que os brasileiros

procuram mais a Ortodontia em função das férias

escolares. Com o slogan 'Cuidados precoces, sorrisos

pra toda a vida', a campanha adota a cor laranja por

simbolizar alegria, vivacidade e confiança. Em 2020,

ganhou reforço com a incorporação de uma mascote: o

pássaro Julito.

Inspiração

De acordo com a idealizadora, a Campanha Julho

Laranja é fruto de informações sobre as ações sociais

promovidas por odontopediatras e tem inspiração na

Campanha Outubro Rosa (conscientização sobre

câncer de mama).

O objetivo, segundo Dra. Cibele, é chamar a atenção

para a importância das estratégias preventivas na

promoção da saúde bucal, incluindo todos os tipos de

doenças e condições bucais, e o tratamento da apneia

do sono em pacientes em crescimento, bem como de

outras intervenções ortodônticas. Além disso, destaca a

importância de que a primeira consulta ao ortodontista

aconteça por volta dos 6 anos, fase ideal para avaliar se

será necessário o tratamento ortodôntico, geralmente

feito aos 12 anos.

Resultados

Criada também para colocar a Ortodontia em evidência,

a campanha criada em 2019 conta com a aderência da

comunidade odontológica. O resultado positivo reflete

no aumento de consultas desde o início da campanha,

como demonstraram os dados colhidos pela professora

Daniela Garib, da Universidade de São Paulo (USP) -

campus Bauru, em estudo realizado por ela.
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O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) apoia a Campanha Julho Laranja e ressalta a

importância da visita aos 6 anos para avaliação de

possíveis necessidades na área ortodôntica e também

como um todo, pois, como enfatizam os profissionais

envolvidos na ação, é importante conscientizar a

população de que muitas vezes uma única consulta

ortodôntica pode ser determinante para melhorar o

sorriso de uma criança para sempre.

De acordo com o ortodontista Dr. Luís Antônio de

Arruda Aidar, a campanha Julho Laranja é muito

relevante para promover a conscientização da

população, cirurgiões-dentistas, clínicos gerais e

odontopediatras sobre o momento oportuno de

encaminhar as crianças, por volta dos 6 anos de idade,

para a avaliação com um especialista em Ortodontia.

'Isso não quer dizer que nesse momento será realizado

o tratamento ortodôntico, mas servirá para o

ortodontista orientar os pais ou responsáveis da criança

quanto aos cuidados preventivos para o

desenvolvimento de uma boa oclusão'. Dr. Luis Antônio

explicou ainda que, eventualmente, o ortodontista já

poderá atuar em casos pontuais, utilizando a ortodontia

preventiva ou interceptativa nos casos indicados.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Dentistas, Assuntos de Interesse - Odontologia, CROSP

- Conselho Regional de Odontologia de São Paulo,

CROSP - CRO-SP
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Em seu terceiro ano de divulgação, a Campanha Julho

Laranja visa a conscientização e sensibilização da

população para a importância da Ortodontia preventiva

em crianças a partir de 6 anos.

A ação foi criada pela odontopediatra e ortodontista

Cibele Albergaria, do Conselho Regional de

Odontologia do Distrito Federal (CRO-DF), com

parceria e apoio dos ortodontistas Ricardo Fabris Paulin

(CRO-DF), Denise Poubel Vilar (CRO-DF), Patrícia

Zambonato Freitas (CRO-DF) e Daniela Gamba Garib

Carreira (CROSP).

A campanha foi estrategicamente idealizada para o mês

de julho por ser o período em que os brasileiros

procuram mais a Ortodontia em função das férias

escolares. Com o slogan "Cuidados precoces, sorrisos

pra toda a vida", a campanha adota a cor laranja por

simbolizar alegria, vivacidade e confiança. Em 2020,

ganhou reforço com a incorporação de uma mascote: o

pássaro Julito.

Inspiração

De acordo com a idealizadora, a Campanha Julho

Laranja é fruto de informações sobre as ações sociais

promovidas por odontopediatras e tem inspiração na

Campanha Outubro Rosa (conscientização sobre

câncer de mama).

O objetivo, segundo Dra. Cibele, é chamar a atenção

para a importância das estratégias preventivas na

promoção da saúde bucal, incluindo todos os tipos de

doenças e condições bucais, e o tratamento da apneia

do sono em pacientes em crescimento, bem como de

outras intervenções ortodônticas. Além disso, destaca a

importância de que a primeira consulta ao ortodontista

aconteça por volta dos 6 anos, fase ideal para avaliar se

será necessário o tratamento ortodôntico, geralmente

feito aos 12 anos.

Resultados

Criada também para colocar a Ortodontia em evidência,

a campanha criada em 2019 conta com a aderência da

comunidade odontológica. O resultado positivo reflete

no aumento de consultas desde o início da campanha,

como demonstraram os dados colhidos pela professora

Daniela Garib, da Universidade de São Paulo (USP) -

campus Bauru, em estudo realizado por ela.

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) apoia a Campanha Julho Laranja e ressalta a

importância da visita aos 6 anos para avaliação de

possíveis necessidades na área ortodôntica e também

como um todo, pois, como enfatizam os profissionais

envolvidos na ação, é importante conscientizar a

população de que muitas vezes uma única consulta

ortodôntica pode ser determinante para melhorar o

sorriso de uma criança para sempre.

De acordo com o ortodontista Dr. Luís Antônio de

Arruda Aidar, a campanha Julho Laranja é muito
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relevante para promover a conscientização da

população, cirurgiões-dentistas, clínicos gerais e

odontopediatras sobre o momento oportuno de

encaminhar as crianças, por volta dos 6 anos de idade,

para a avaliação com um especialista em Ortodontia.

"Isso não quer dizer que nesse momento será realizado

o tratamento ortodôntico, mas servirá para o

ortodontista orientar os pais ou responsáveis da criança

quanto aos cuidados preventivos para o

desenvolvimento de uma boa oclusão". Dr. Luis Antônio

explicou ainda que, eventualmente, o ortodontista já

poderá atuar em casos pontuais, utilizando a ortodontia

preventiva ou interceptativa nos casos indicados.

Website: https://crosp.org.br/

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Dentistas, Assuntos de Interesse - Odontologia, CROSP

- Conselho Regional de Odontologia de São Paulo,

CROSP - CRO-SP
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Saúde Saúde

Julho Laranja promove a Ortodontia preventiva e os

cuidados com a saúde bucal

O mês de julho foi escolhido por ser o período em que

os brasileiros procuram mais a Ortodontia em função

das férias escolares

08/07/2022 às 18h00

Por: Redação Fonte: Agência Dino

Compartilhe:

gpointstudio freepik

Em seu terceiro ano de divulgação, a Campanha Julho

Laranja visa a conscientização e sensibilização da

população para a importância da Ortodontia preventiva

em crianças a partir de 6 anos.

A ação foi criada pela odontopediatra e ortodontista

Cibele Albergaria, do Conselho Regional de

Odontologia do Distrito Federal (CRO-DF), com

parceria e apoio dos ortodontistas Ricardo Fabris Paulin

(CRO-DF), Denise Poubel Vilar (CRO-DF), Patrícia

Zambonato Freitas (CRO-DF) e Daniela Gamba Garib

Carreira (CROSP).

A campanha foi estrategicamente idealizada para o mês

de julho por ser o período em que os brasileiros

procuram mais a Ortodontia em função das férias

escolares. Com o slogan "Cuidados precoces, sorrisos

pra toda a vida", a campanha adota a cor laranja por

simbolizar alegria, vivacidade e confiança. Em 2020,

ganhou reforço com a incorporação de uma mascote: o

pássaro Julito.

Inspiração

De acordo com a idealizadora, a Campanha Julho

Laranja é fruto de informações sobre as ações sociais

promovidas por odontopediatras e tem inspiração na

Campanha Outubro Rosa (conscientização sobre

câncer de mama).

O objetivo, segundo Dra. Cibele, é chamar a atenção

para a importância das estratégias preventivas na

promoção da saúde bucal, incluindo todos os tipos de

doenças e condições bucais, e o tratamento da apneia

do sono em pacientes em crescimento, bem como de

outras intervenções ortodônticas. Além disso, destaca a

importância de que a primeira consulta ao ortodontista

aconteça por volta dos 6 anos, fase ideal para avaliar se

será necessário o tratamento ortodôntico, geralmente

feito aos 12 anos.

Resultados

Criada também para colocar a Ortodontia em evidência,

a campanha criada em 2019 conta com a aderência da

comunidade odontológica. O resultado positivo reflete
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no aumento de consultas desde o início da campanha,

como demonstraram os dados colhidos pela professora

Daniela Garib, da Universidade de São Paulo (USP) -

campus Bauru, em estudo realizado por ela.

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) apoia a Campanha Julho Laranja e ressalta a

importância da visita aos 6 anos para avaliação de

possíveis necessidades na área ortodôntica e também

como um todo, pois, como enfatizam os profissionais

envolvidos na ação, é importante conscientizar a

população de que muitas vezes uma única consulta

ortodôntica pode ser determinante para melhorar o

sorriso de uma criança para sempre.

De acordo com o ortodontista Dr. Luís Antônio de

Arruda Aidar, a campanha Julho Laranja é muito

relevante para promover a conscientização da

população, cirurgiões-dentistas, clínicos gerais e

odontopediatras sobre o momento oportuno de

encaminhar as crianças, por volta dos 6 anos de idade,

para a avaliação com um especialista em Ortodontia.

"Isso não quer dizer que nesse momento será realizado

o tratamento ortodôntico, mas servirá para o

ortodontista orientar os pais ou responsáveis da criança

quanto aos cuidados preventivos para o

desenvolvimento de uma boa oclusão". Dr. Luis Antônio

explicou ainda que, eventualmente, o ortodontista já

poderá atuar em casos pontuais, utilizando a ortodontia

preventiva ou interceptativa nos casos indicados.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade

de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de

reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o

propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

500 caracteres restantes.
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Dentistas, Assuntos de Interesse - Odontologia, CROSP

- Conselho Regional de Odontologia de São Paulo,

CROSP - CRO-SP
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?

Julho Laranja promove a Ortodontia preventiva com a

saúde bucal

Foto: Dra. Daniela Garib

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) apoia a Campanha Julho Laranja

Conselho Regional De Odontologia Do Df - 09/07/2022

- 06:37:03

Julho é laranja para informar e sensibilizar a população

sobre a importância da Ortodontia preventiva, em

crianças a partir dos 6 anos. A campanha também ajuda

a estimular o desenvolvimento de hábitos saudáveis na

criança, como uma higiene bucal adequada, uma

alimentação balanceada e nutritiva e boa noite de sono.

O mês de julho foi o escolhido porque é o período em

que os brasileiros costumam buscar mais a Ortodontia

Infantil. O slogan da campanha é 'Cuidados precoces,

sorrisos pra toda a vida'. A cor laranja foi escolhida por

simbolizar alegria, vivacidade e confiança. Em 2020, a

mobilização ganhou uma mascote, um pássaro que foi

batizado de Julito.

A Campanha Julho Laranja está em seu terceiro ano e

foi idealizada pela odontopediatra e ortodontista, Cibele

Albergaria, inscrita no CRO-DF 2475. A campanha

contou com a parceria e apoio dos ortodontistas:

Ricardo Fabris Paulin (CRO-DF 6886), Denise Poubel

Vilar (CRO-DF 3157), Patrícia Zambonato Freitas (CRO-

DF 7221) e Daniela Gamba Garib Carreira (CRO-SP

55418)

Imagem: Julito, mascote da campanha Julho Laranja

Julho Laranja

A Dra. Cibele Albergaria explica que sempre esteve

informada sobre ações sociais promovidas por

odontopediatras. Então, inspirada na Campanha

Outubro Rosa (conscientização sobre o câncer de

mama), idealizou o Julho Laranja.

'Como ortodontista, eu não via esta responsabilidade

social. Inspirada na Campanha Outubro Rosa, tive este

insight. Encontrei esta forma de conscientizar a

população sobre a importância da especialidade e o

porquê consultar o Ortodontista.'

De acordo com a Ortodontista, a intenção da campanha

em julho é ser difundida em todo o mundo. 'Desejamos

chamar a atenção para a importância das estratégias

preventivas na promoção da saúde bucal, incluindo

todos os tipos de doenças e condições bucais, o

tratamento da apneia do sono em pacientes em

crescimento e outras intervenções ortodônticas',

destacou ela.

Cibele reforçou também que, desde seu lançamento em
32
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2019, a campanha teve um excelente começo e com

'magnética' aderência da comunidade odontológica. 'A

campanha foi projetada para colocar a Ortodontia em

evidência. Também está de acordo com o ideal que a

prevenção representa, que é uma expressão maior de

bem-estar e de que as pessoas podem experimentar na

área da saúde.'

Apesar da pandemia da Covid-19, o ano de 2020 foi

marcado por bastante notoriedade da campanha (no

Brasil e em outros países). E, mesmo com a crise

sanitária instalada em todo o mundo, o trabalho

permaneceu firme.

'Com a crise, ortodontistas voltaram mais confiantes e

motivados a atender em seus consultórios, pois

divulgamos a Campanha em todos os estados e no

Distrito Federal', disse.

Aumento de consultas

No circuito colaborativo deste ano, em 19 de junho,

palestrantes chamaram a atenção para a importância da

primeira consulta ortodôntica. Na ocasião, a professora

Daniela Garib, da Universidade de São Paulo (USP),

campus Bauru, coordenou um estudo, e mostrou por

meio de gráficos, um levantamento que foi junto ao

CRO-SP, demonstrando como aumentaram essas

primeiras consultas desde o início da campanha.

Dra. Daniela Garib explica que a escolha do mês de

julho para promover a campanha tem relação com o fato

de que se trata de um período no qual, normalmente, as

crianças estão de férias.

A Ortodontista também comenta a importância de que a

primeira consulta deve acontecer por volta dos 6 anos.

Comumente, acontece aos 12 anos o primeiro contato

com profissionais para avaliar se é necessário o

tratamento ortodôntico. 'Então, o julho laranja tem o

objetivo de alertar os pais e os clínicos gerais brasileiros

de que a primeira consulta ortodôntica deve ser

realizada por volta da fase em que a criança perde o

primeiro dentinho de leite.'

A professora da USP cita que em uma pesquisa

realizada recentemente, os três anos da campanha

impactaram no modo como os clínicos gerais têm

orientado os pais no sentido de procurarem um

ortodontista para seus filhos: somente 12% dos médicos

continuam indicando a primeira consulta ao ortodontista

aos 12 anos.

'A maioria vai encaminhar realmente no início da

dentadura mista, o que é um resultado muito positivo

dessa campanha', destaca ela.

Foto: Dra. Daniela Garib

Legislação

No Distrito Federal, a Lei 6.510, de 27 de fevereiro de

2020, garante que crianças entre 6 e 12 anos,

matriculadas na rede pública de ensino, devem ser

examinadas pelo menos uma vez por ano por

especialista em Ortodontia ou cirurgião-dentista. São

profissionais que têm condições de prevenir, com

atitudes simples e econômicas, que irregularidades

faciais e dentárias mais graves se instalem mais tarde,

se estendendo à fase adulta.

A proposta é do Conselheiro do CRO-DF, Dr. Ricardo

Fabris Paulin e membros da Câmara Técnica de

Ortodontia e Ortopedia Funcional dos Maxilares da

Autarquia, protocolada na Câmara Legislativa do Distrito

Federal (CLDF).

Dr. Ricardo Paulin comenta que o objetivo da lei é

promover a saúde nas escolas, no caso ortodôntica,

corrigindo hoje problemas que futuramente possam ser

mais complexos e mais caros.

'Então, o objetivo maior nosso é levar a saúde para a

escola pública, é fazer com que essas crianças, que têm

muitas vezes dificuldade em ter uma escova de dentes,

possa ir a um dentista pela primeira vez. Elas não têm

acesso por não ter alguém para levar, pois os pais

trabalham. Então, nós vamos lá na escola interceptar

essa criança, ver os problemas que ela tem e vamos

fazer a diferença na vida dela', defendeu.
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Foto: Dr. Ricardo Fabris Paulin

Mudança para a vida

Para que a campanha se concretizasse e alcançasse o

sucesso que é hoje, Dra. Cibele contou também com a

mobilização e trabalho da Ortodontista, Dra. Patrícia

Zambonato Freitas, co-instituidora da Campanha Julho

Laranja.

A Ortodontista Infantil ressalta que conscientizar a

população de que às vezes uma única consulta

ortodôntica pode melhorar o sorriso da criança para

sempre. E, assim como os demais profissionais que

apoiam a campanha, é imprescindível a ida logo aos 6

anos para avaliar a necessidade de cuidar da saúde

bucal no ramo ortodôntico e como um todo.

'Quando você espera 12 anos, já deixou a árvore

crescer torta. Então, ela cresceu assim e eu não tenho o

que fazer, não é? Eu vou ter que serrar essa parte

porque não tenho como consertar a árvore e quando a

gente pega criança nessa mais tenra idade, entre 5 e 7

anos, eu tenho como conduzir', compara.

Em seu artigo 'Julho Laranja', Dra. Patrícia destaca que

a campanha 'está em consonância com o ideal de que a

prevenção representa a maior expressão de bem-estar

que o ser humano pode experimentar na área da

Saúde'.

Foto: Dra. Patrícia Zambonato Freitas

Além das expectativas

Dra. Denise Poubel comemora o fato de a campanha ter

uma proporção maior do que se era imaginado. 'Creio

que os objetivos da campanha não só foram atingidos,

como superaram, pois a grande maioria dos

ortodontistas têm aderido e a população também tem

despertado interesse, mesmo em meio à pandemia',

comentou.

Ela ressalta que o melhor caminho é prevenir o

tratamento ortodôntico e que a ampliação da campanha

será importante para que todos possam ter a saúde

bucal em dia.

'Essa campanha só tende a crescer. Um motivo é o fato

de promover saúde e qualidade de vida a custo

relativamente baixo. O outro é que os efeitos serão

cumulativos, ou seja, a cada ano, mais pais e

responsáveis aderirão o mês de julho (relacionado às

férias escolares) para fazer uma consulta de avaliação

com um ortodontista. O caminho da prevenção é

sempre mais racional!'

Foto: Dra. Denise Poubel acompanhada por paciente

Foto: Presidente do CRO-DF, Marco Antônio dos

Santos

Iluminação

Em razão da campanha, órgãos do governo federal

serão iluminados com a cor laranja. São eles:

Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e Tribunal Superior do

Trabalho (TST) (durante o mês todo)

Congresso Nacional (de 5 a 19 de julho);

Palácio do Planalto e Ministério da Saúde (de 14 a 23

de julho).

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, Assuntos de Interesse - Dentista,

Assuntos de Interesse - Ministério da Saúde, Assuntos

de Interesse - Odontologia, CROSP - Conselho

Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-

SP
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Seguindo uma tendência mundial, o mercado de

coworking popularizou-se no Brasil em diversas áreas.

Na Odontologia tem se firmado cada vez mais como

uma opção para os cirurgiões-dentistas que buscam

vantagens econômicas e menos burocráticas. Mas, será

que a modalidade de compartilhar consultórios dentários

realmente é vantajosa para os profissionais?

De acordo com o Censo Coworking Brasil, houve

aumento de 25% de escritórios compartilhados

conhecidos no mercado em 2019, se comparado ao ano

anterior, quando houve um salto de 1.194 para 1.497

estabelecimentos registrados. Número que representa

650% de crescimento em quatro anos, em comparação

a 2015, ano de início do levantamento, quando existiam

apenas 238. Já os dados do primeiro Censo ANCEV

(Associação Nacional dos Coworkings e Escritórios

Virtuais), realizado pela Painel Pesquisas e Consultoria

em 2021, apontam que existem no Brasil 1.647

coworkings localizados nas 100 maiores cidades do

País.

Para a cirurgiã-dentista e consultora da área da saúde,

especialista em Planejamento Estratégico de Negócios,

doutora em Odontologia e MBA em Serviços da Saúde,

Dra. Elaine Escobar, os coworkings para a área da

saúde vieram para ficar. 'A tendência é o aumento

significativo dos espaços destinados a coworking para a

saúde nos próximos anos, incluindo a Odontologia.

Atualmente, a prática se restringe a algumas capitais

brasileiras, mas deve crescer também nos municípios

do interior, do litoral e chegar a outras regiões'.

Diferenciais

A especialista explica que existem tipos de coworkings

diferentes para a Odontologia. São diferenciais que

impactam na experiência vivenciada pelos pacientes,

como preços repassados a eles, custo da hora de

atendimento do cirurgião-dentista, disponibilidade de

equipes preparadas e possibilidade de haver no mesmo

local um centro de exames sem que o paciente precise

se deslocar para outros espaços. Dentre os atrativos,

estão o acesso a equipamentos com tecnologia de

ponta, custo zero de investimento, o fato de não

precisar administrar o próprio consultório e as

burocracias advindas dele.

'Muitos espaços de coworking garantem que os clientes

realizem, no próprio local, exames, como tomografias e

escaneamento intraoral, sem necessidade de

deslocamentos. Isso pode representar uma vantagem

no sentido de melhor administração do tempo'. A

especialista completa que: 'O cirurgião-dentista fica

responsável pelo cálculo do valor da sua hora

profissional, definindo seus honorários; pela

organização da própria agenda; pela administração de

seu tempo; pelo material de consumo; pelo

relacionamento com os clientes e pelo tratamento

odontológico'.

Além disso, Elaine Escobar desmistifica a ideia de que

coworking ocasiona uma impessoalidade no ambiente

profissional, já que o cirurgião-dentista tem a

possibilidade de escolher o espaço que mais condiz

com seu público. 'O atendimento somente será

impessoal se esse for o critério adotado pelo
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profissional. É possível que o cirurgião-dentista tenha o

próprio auxiliar de saúde bucal, secretária e estagiário.

Cada profissional formata seu atendimento como melhor

julga para seus clientes'.

Menos gastos

O cirurgião-dentista mestre em Implantodontia,

Histologia e Estética Dental, Dr. Maurício Querido, que é

empreendedor de clínica coworking, fala sobre os

pontos positivos em usar a modalidade de

compartilhamentos de consultórios. 'Acho que os

benefícios são muito maiores e mais evidentes que os

malefícios. Vai desde a diminuição de despesas por

quem utiliza o local até o aumento de ganhos para

quem rentabilizou a ociosidade de seu espaço e

transformou-o em um ambiente de coworking. Como

usuário, você não se preocupa com gastos de

infraestrutura, investimentos em novos equipamentos e

sua manutenção. Também otimiza seu tempo para

atender suas necessidades e não depender de outras

empresas e organizações para exercer sua profissão'.

Porém, ao mesmo tempo, Maurício faz, também, uma

observação às desvantagens. 'Talvez uma

desvantagem seja que muitos espaços de coworking

não possuem uma agenda tão flexível. E, percebemos

que algumas clínicas não buscam adequar seu espaço

para receber os profissionais com seus pacientes. Um

mínimo de cuidado deve ser observado, sem ter a

necessidade de maiores investimentos'. Mesmo assim,

o cirurgião-dentista salienta que há uma grande

variedade de clínicas nesta modalidade nos últimos

anos, e elas estão crescendo expressivamente no

Brasil.

Média de preço para usar os consultórios em formato de

coworking

Em média, em São Paulo e no Rio de Janeiro, os

profissionais podem desembolsar entre R$ 80,00 e R$

150,00 para usar as clínicas odontológicas na

modalidade coworking. Mas, os valores podem se

modificar conforme a infraestrutura instalada nos

espaços e as suas localizações.

Querido destaca que é possível encontrar clínicas com

valores menores e maiores do que os citados. 'Tem

clínicas para todos os gostos e valores. A plataforma

DocWorking permite que as buscas por clínicas em todo

Brasil possam ser realizadas, pensando-se em

infraestrutura, especialidades, serviços e equipamentos

que elas oferecem, e até mesmo buscar por diferentes

valores'.

De acordo com dados da pesquisa Tomaz Consultoria

2020, o Brasil tem média de 39% de ociosidade em

consultórios odontológicos, o que representa,

aproximadamente, mais de 1/3 de horários ociosos, ou

seja, 'dinheiro jogado fora', como diz o cirurgião-dentista

Maurício Querido, que completa, ainda, que a

modalidade é uma boa opção para os dentistas recém-

formados.

'Não só é uma boa, é uma excelente opção. Aliás,

muitos deveriam começar trabalhando desta forma até

criar sua clientela e ter condições de investir no próprio

espaço, se assim for sua vontade no futuro. Muitos

dentistas recém-formados não possuem local para atuar

logo após terem concluído seus cursos de ensino, o que

torna o coworking uma ótima alternativa'.

Ele finaliza com uma dica aos profissionais: 'Sugiro que

façam um 'test-drive'. Com certeza, seus pacientes

tratarão tudo de forma natural. Eles estarão no espaço

que seu dentista escolheu, e isto não será um

impeditivo'.

Atenção às regras da Vigilância Sanitária antes de optar

pelo coworking

Para os cirurgiões-dentistas que estão dispostos a optar

pelo compartilhamento de consultórios por meio do

sistema de coworking, é importante saber que a

Vigilância Sanitária dispõe de regras que disciplinam

esse tipo de negócio.

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria

Municipal da Saúde (SMS), esclarece que o

licenciamento sanitário das atividades de interesse à
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saúde na modalidade coworking deve seguir o

estabelecido na Portaria CVS 1, de 22 de julho de 2020,

que disciplina, no âmbito do Sistema Estadual de

Vigilância Sanitária, o licenciamento destes

estabelecimentos.

Conforme a portaria, nas unidades em que há

multiprofissionais de saúde, sem vínculo entre si,

exercendo atividades distintas ou não, em salas não

compartilhadas, a licença sanitária deve ser emitida

para cada um dos espaços, conforme a atividade

desenvolvida.

A Secretaria Municipal das Subprefeituras informa que

todo estabelecimento onde será exercida uma atividade

não residencial na cidade de São Paulo necessita obter

o Auto de Licença de Funcionamento (ALF) junto à

subprefeitura local, conforme determina o Artigo 136 da

Lei Nº 16.402/2016:

'Art. 136. Nenhuma atividade não residencial - nR

poderá ser instalada sem prévia emissão, pela

Prefeitura, da licença correspondente, sem a qual será

considerada em situação irregular.'

Para o caso descrito, o local deve apresentar Auto de

Licença de Funcionamento (ALF) para toda a área em

que a atividade for exercida, seja um ALF para cada

uma das salas ou um ALF que englobe o todo.

Confira alguns cuidados ao optar pelo coworking e

sempre esteja atento a:

Equipamentos: veja se o local possui o mínimo de

equipamentos que são imprescindíveis para realizar o

atendimento;

Contrato: ao assinar o contrato de coworking, certifique-

se de ser responsável técnico e ético apenas pelos seus

próprios atendimentos;

Serviços de telefonia: procure saber de que forma esse

sistema é oferecido e verifique se há um atendente;

Internet e impressão: certifique-se de como é o sinal da

internet e não tenha receio de perguntar qual é a

velocidade do serviço contratado;

Limpeza e organização: Um detalhe fundamental, pois é

necessário que o ambiente seja agradável;

Localização: o espaço de coworking deve estar situado

em uma região estratégica;

Orçamento: é imprescindível avaliar se o valor gasto

com a locação do espaço está de acordo;

Exigências: verificar a questão legislativa e as

exigências da Vigilância Sanitária e dos órgãos da

classe é imprescindível;

Publicidade: não realize publicidade indevida;

Informações: assegure o cumprimento da Lei Geral de

Proteção de Dados (LGPD).

Sobre o CROSP

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) é uma autarquia federal dotada de

personalidade jurídica e de direito público com a

finalidade de fiscalizar e supervisionar a ética

profissional em todo o Estado de São Paulo, cabendo-

lhe zelar pelo perfeito desempenho ético da Odontologia

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

exercem legalmente. Hoje, o CROSP conta com mais

de 140 mil profissionais inscritos. Além dos cirurgiões-

dentistas, o CROSP detém competência também para

fiscalizar o exercício profissional e a conduta ética dos

Técnicos em Prótese Dentária, Técnicos em Saúde

Bucal, Auxiliares em Saúde Bucal e Auxiliares em

Prótese Dentária.

Confira mais notícias através do site oficial:

www.crosp.org.br

Assuntos e Palavras-Chave: CROSP - Conselho

Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-

SP
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Julho Laranja promove a Ortodontia preventiva e os

cuidados com a saúde bucal

08/07/2022 às 17:45

Em seu terceiro ano de divulgação, a Campanha Julho

Laranja visa a conscientização e sensibilização da

população para a importância da Ortodontia preventiva

em crianças a partir de 6 anos.

A ação foi criada pela odontopediatra e ortodontista

Cibele Albergaria, do Conselho Regional de

Odontologia do Distrito Federal (CRO-DF), com

parceria e apoio dos ortodontistas Ricardo Fabris Paulin

(CRO-DF), Denise Poubel Vilar (CRO-DF), Patrícia

Zambonato Freitas (CRO-DF) e Daniela Gamba Garib

Carreira (CROSP).

A campanha foi estrategicamente idealizada para o mês

de julho por ser o período em que os brasileiros

procuram mais a Ortodontia em função das férias

escolares. Com o slogan 'Cuidados precoces, sorrisos

pra toda a vida', a campanha adota a cor laranja por

simbolizar alegria, vivacidade e confiança. Em 2020,

ganhou reforço com a incorporação de uma mascote: o

pássaro Julito.

Inspiração

De acordo com a idealizadora, a Campanha Julho

Laranja é fruto de informações sobre as ações sociais

promovidas por odontopediatras e tem inspiração na

Campanha Outubro Rosa (conscientização sobre

câncer de mama).

O objetivo, segundo Dra. Cibele, é chamar a atenção

para a importância das estratégias preventivas na

promoção da saúde bucal, incluindo todos os tipos de

doenças e condições bucais, e o tratamento da apneia

do sono em pacientes em crescimento, bem como de

outras intervenções ortodônticas. Além disso, destaca a

importância de que a primeira consulta ao ortodontista

aconteça por volta dos 6 anos, fase ideal para avaliar se

será necessário o tratamento ortodôntico, geralmente

feito aos 12 anos.

Resultados

Criada também para colocar a Ortodontia em evidência,

a campanha criada em 2019 conta com a aderência da

comunidade odontológica. O resultado positivo reflete

no aumento de consultas desde o início da campanha,

como demonstraram os dados colhidos pela professora

Daniela Garib, da Universidade de São Paulo (USP) -

campus Bauru, em estudo realizado por ela.

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) apoia a Campanha Julho Laranja e ressalta a

importância da visita aos 6 anos para avaliação de

possíveis necessidades na área ortodôntica e também

como um todo, pois, como enfatizam os profissionais
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envolvidos na ação, é importante conscientizar a

população de que muitas vezes uma única consulta

ortodôntica pode ser determinante para melhorar o

sorriso de uma criança para sempre.

De acordo com o ortodontista Dr. Luís Antônio de

Arruda Aidar, a campanha Julho Laranja é muito

relevante para promover a conscientização da

população, cirurgiões-dentistas, clínicos gerais e

odontopediatras sobre o momento oportuno de

encaminhar as crianças, por volta dos 6 anos de idade,

para a avaliação com um especialista em Ortodontia.

'Isso não quer dizer que nesse momento será realizado

o tratamento ortodôntico, mas servirá para o

ortodontista orientar os pais ou responsáveis da criança

quanto aos cuidados preventivos para o

desenvolvimento de uma boa oclusão'. Dr. Luis Antônio

explicou ainda que, eventualmente, o ortodontista já

poderá atuar em casos pontuais, utilizando a ortodontia

preventiva ou interceptativa nos casos indicados.

Notícias Corporativas

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Dentistas, Assuntos de Interesse - Odontologia, CROSP

- Conselho Regional de Odontologia de São Paulo,

CROSP - CRO-SP

39



Julho Laranja promove a Ortodontia preventiva e os cuidados com a

saúde bucal
 

CROSP - Apex Comunicação
Destinos do Rio/Rio de Janeiro - Noticias

sexta-feira, 8 de julho de 2022
CROSP - CRO-SP

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: https://crosp.org.br/

Em seu terceiro ano de divulgação, a Campanha Julho

Laranja visa a conscientização e sensibilização da

população para a importância da Ortodontia preventiva

em crianças a partir de 6 anos. A ação foi criada pela

odontopediatra e ortodontista Cibele Albergaria, do

Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal

(CRO-DF), com parceria e apoio dos ortodontistas

Ricardo Fabris Paulin (CRO-DF), Denise Poubel Vilar

(CRO-DF), Patrícia Zambonato Freitas (CRO-DF) e

Daniela Gamba Garib Carreira (CROSP). A campanha

foi estrategicamente idealizada para o mês de julho por

ser o período em que os brasileiros procuram mais a

Ortodontia em função das férias escolares. Com o

slogan "Cuidados precoces, sorrisos pra toda a vida", a

campanha adota a cor laranja por simbolizar alegria,

vivacidade e confiança. Em 2020, ganhou reforço com a

incorporação de uma mascote: o pássaro Julito.

Inspiração De acordo com a idealizadora, a Campanha

Julho Laranja é fruto de informações sobre as ações

sociais promovidas por odontopediatras e tem

inspiração na Campanha Outubro Rosa

(conscientização sobre câncer de mama). O objetivo,

segundo Dra. Cibele, é chamar a atenção para a

importância das estratégias preventivas na promoção da

saúde bucal, incluindo todos os tipos de doenças e

condições bucais, e o tratamento da apneia do sono em

pacientes em crescimento, bem como de outras

intervenções ortodônticas. Além disso, destaca a

importância de que a primeira consulta ao ortodontista

aconteça por volta dos 6 anos, fase ideal para avaliar se

será necessário o tratamento ortodôntico, geralmente

feito aos 12 anos. Resultados Criada também para

colocar a Ortodontia em evidência, a campanha criada

em 2019 conta com a aderência da comunidade

odontológica. O resultado positivo reflete no aumento de

consultas desde o início da campanha, como

demonstraram os dados colhidos pela professora

Daniela Garib, da Universidade de São Paulo (USP) -

campus Bauru, em estudo realizado por ela. O

Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) apoia a Campanha Julho Laranja e ressalta a

importância da visita aos 6 anos para avaliação de

possíveis necessidades na área ortodôntica e também

como um todo, pois, como enfatizam os profissionais

envolvidos na ação, é importante conscientizar a

população de que muitas vezes uma única consulta

ortodôntica pode ser determinante para melhorar o

sorriso de uma criança para sempre. De acordo com o

ortodontista Dr. Luís Antônio de Arruda Aidar, a

campanha Julho Laranja é muito relevante para

promover a conscientização da população, cirurgiões-

dentistas, clínicos gerais e odontopediatras sobre o

momento oportuno de encaminhar as crianças, por volta

dos 6 anos de idade, para a avaliação com um

especialista em Ortodontia. "Isso não quer dizer que

nesse momento será realizado o tratamento ortodôntico,

mas servirá para o ortodontista orientar os pais ou

responsáveis da criança quanto aos cuidados

preventivos para o desenvolvimento de uma boa

oclusão". Dr. Luis Antônio explicou ainda que,

eventualmente, o ortodontista já poderá atuar em casos
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pontuais, utilizando a ortodontia preventiva ou

interceptativa nos casos indicados.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Dentistas, Assuntos de Interesse - Odontologia, CROSP

- Conselho Regional de Odontologia de São Paulo,

CROSP - CRO-SP
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Em seu terceiro ano de divulgação, a Campanha Julho

Laranja visa a conscientização e sensibilização da

população para a importância da Ortodontia preventiva

em crianças a partir de 6 anos.

A ação foi criada pela odontopediatra e ortodontista

Cibele Albergaria, do Conselho Regional de

Odontologia do Distrito Federal (CRO-DF), com

parceria e apoio dos ortodontistas Ricardo Fabris Paulin

(CRO-DF), Denise Poubel Vilar (CRO-DF), Patrícia

Zambonato Freitas (CRO-DF) e Daniela Gamba Garib

Carreira (CROSP).

A campanha foi estrategicamente idealizada para o mês

de julho por ser o período em que os brasileiros

procuram mais a Ortodontia em função das férias

escolares. Com o slogan 'Cuidados precoces, sorrisos

pra toda a vida', a campanha adota a cor laranja por

simbolizar alegria, vivacidade e confiança. Em 2020,

ganhou reforço com a incorporação de uma mascote: o

pássaro Julito.

Inspiração

De acordo com a idealizadora, a Campanha Julho

Laranja é fruto de informações sobre as ações sociais

promovidas por odontopediatras e tem inspiração na

Campanha Outubro Rosa (conscientização sobre

câncer de mama).

O objetivo, segundo Dra. Cibele, é chamar a atenção

para a importância das estratégias preventivas na

promoção da saúde bucal, incluindo todos os tipos de

doenças e condições bucais, e o tratamento da apneia

do sono em pacientes em crescimento, bem como de

outras intervenções ortodônticas. Além disso, destaca a

importância de que a primeira consulta ao ortodontista

aconteça por volta dos 6 anos, fase ideal para avaliar se

será necessário o tratamento ortodôntico, geralmente

feito aos 12 anos.

Resultados

Criada também para colocar a Ortodontia em evidência,

a campanha criada em 2019 conta com a aderência da

comunidade odontológica. O resultado positivo reflete

no aumento de consultas desde o início da campanha,

como demonstraram os dados colhidos pela professora

Daniela Garib, da Universidade de São Paulo (USP) -

campus Bauru, em estudo realizado por ela.

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) apoia a Campanha Julho Laranja e ressalta a

importância da visita aos 6 anos para avaliação de

possíveis necessidades na área ortodôntica e também

como um todo, pois, como enfatizam os profissionais

envolvidos na ação, é importante conscientizar a

população de que muitas vezes uma única consulta

ortodôntica pode ser determinante para melhorar o

sorriso de uma criança para sempre.
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De acordo com o ortodontista Dr. Luís Antônio de

Arruda Aidar, a campanha Julho Laranja é muito

relevante para promover a conscientização da

população, cirurgiões-dentistas, clínicos gerais e

odontopediatras sobre o momento oportuno de

encaminhar as crianças, por volta dos 6 anos de idade,

para a avaliação com um especialista em Ortodontia.

'Isso não quer dizer que nesse momento será realizado

o tratamento ortodôntico, mas servirá para o

ortodontista orientar os pais ou responsáveis da criança

quanto aos cuidados preventivos para o

desenvolvimento de uma boa oclusão'. Dr. Luis Antônio

explicou ainda que, eventualmente, o ortodontista já

poderá atuar em casos pontuais, utilizando a ortodontia

preventiva ou interceptativa nos casos indicados.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Dentistas, Assuntos de Interesse - Odontologia, CROSP

- Conselho Regional de Odontologia de São Paulo,

CROSP - CRO-SP
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Em seu terceiro ano de divulgação, a Campanha Julho

Laranja visa a conscientização e sensibilização da

população para a importância da Ortodontia preventiva

em crianças a partir de 6 anos.

A ação foi criada pela odontopediatra e ortodontista

Cibele Albergaria, do Conselho Regional de

Odontologia do Distrito Federal (CRO-DF), com

parceria e apoio dos ortodontistas Ricardo Fabris Paulin

(CRO-DF), Denise Poubel Vilar (CRO-DF), Patrícia

Zambonato Freitas (CRO-DF) e Daniela Gamba Garib

Carreira (CROSP).

A campanha foi estrategicamente idealizada para o mês

de julho por ser o período em que os brasileiros

procuram mais a Ortodontia em função das férias

escolares. Com o slogan 'Cuidados precoces, sorrisos

pra toda a vida', a campanha adota a cor laranja por

simbolizar alegria, vivacidade e confiança. Em 2020,

ganhou reforço com a incorporação de uma mascote: o

pássaro Julito.

Inspiração

De acordo com a idealizadora, a Campanha Julho

Laranja é fruto de informações sobre as ações sociais

promovidas por odontopediatras e tem inspiração na

Campanha Outubro Rosa (conscientização sobre

câncer de mama).

O objetivo, segundo Dra. Cibele, é chamar a atenção

para a importância das estratégias preventivas na

promoção da saúde bucal, incluindo todos os tipos de

doenças e condições bucais, e o tratamento da apneia

do sono em pacientes em crescimento, bem como de

outras intervenções ortodônticas. Além disso, destaca a

importância de que a primeira consulta ao ortodontista

aconteça por volta dos 6 anos, fase ideal para avaliar se

será necessário o tratamento ortodôntico, geralmente

feito aos 12 anos.

Resultados

Criada também para colocar a Ortodontia em evidência,

a campanha criada em 2019 conta com a aderência da

comunidade odontológica. O resultado positivo reflete

no aumento de consultas desde o início da campanha,

como demonstraram os dados colhidos pela professora

Daniela Garib, da Universidade de São Paulo (USP) -

campus Bauru, em estudo realizado por ela.

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) apoia a Campanha Julho Laranja e ressalta a

importância da visita aos 6 anos para avaliação de

possíveis necessidades na área ortodôntica e também

como um todo, pois, como enfatizam os profissionais

envolvidos na ação, é importante conscientizar a

população de que muitas vezes uma única consulta

ortodôntica pode ser determinante para melhorar o

sorriso de uma criança para sempre.

De acordo com o ortodontista Dr. Luís Antônio de

Arruda Aidar, a campanha Julho Laranja é muito
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relevante para promover a conscientização da

população, cirurgiões-dentistas, clínicos gerais e

odontopediatras sobre o momento oportuno de

encaminhar as crianças, por volta dos 6 anos de idade,

para a avaliação com um especialista em Ortodontia.

'Isso não quer dizer que nesse momento será realizado

o tratamento ortodôntico, mas servirá para o

ortodontista orientar os pais ou responsáveis da criança

quanto aos cuidados preventivos para o

desenvolvimento de uma boa oclusão'. Dr. Luis Antônio

explicou ainda que, eventualmente, o ortodontista já

poderá atuar em casos pontuais, utilizando a ortodontia

preventiva ou interceptativa nos casos indicados.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Dentistas, Assuntos de Interesse - Odontologia, CROSP

- Conselho Regional de Odontologia de São Paulo,

CROSP - CRO-SP
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O mês de julho foi escolhido por ser o período em que

os brasileiros procuram mais a Ortodontia em função

das férias escolares

Em seu terceiro ano de divulgação, a Campanha Julho

Laranja visa a conscientização e sensibilização da

população para a importância da Ortodontia preventiva

em crianças a partir de 6 anos.

A ação foi criada pela odontopediatra e ortodontista

Cibele Albergaria, do Conselho Regional de

Odontologia do Distrito Federal (CRO-DF), com

parceria e apoio dos ortodontistas Ricardo Fabris Paulin

(CRO-DF), Denise Poubel Vilar (CRO-DF), Patrícia

Zambonato Freitas (CRO-DF) e Daniela Gamba Garib

Carreira (CROSP).

A campanha foi estrategicamente idealizada para o mês

de julho por ser o período em que os brasileiros

procuram mais a Ortodontia em função das férias

escolares. Com o slogan 'Cuidados precoces, sorrisos

pra toda a vida', a campanha adota a cor laranja por

simbolizar alegria, vivacidade e confiança. Em 2020,

ganhou reforço com a incorporação de uma mascote: o

pássaro Julito.

Inspiração

De acordo com a idealizadora, a Campanha Julho

Laranja é fruto de informações sobre as ações sociais

promovidas por odontopediatras e tem inspiração na

Campanha Outubro Rosa (conscientização sobre

câncer de mama).

O objetivo, segundo Dra. Cibele, é chamar a atenção

para a importância das estratégias preventivas na

promoção da saúde bucal, incluindo todos os tipos de

doenças e condições bucais, e o tratamento da apneia

do sono em pacientes em crescimento, bem como de

outras intervenções ortodônticas. Além disso, destaca a

importância de que a primeira consulta ao ortodontista

aconteça por volta dos 6 anos, fase ideal para avaliar se

será necessário o tratamento ortodôntico, geralmente

feito aos 12 anos.

Resultados

Criada também para colocar a Ortodontia em evidência,

a campanha criada em 2019 conta com a aderência da

comunidade odontológica. O resultado positivo reflete

no aumento de consultas desde o início da campanha,

como demonstraram os dados colhidos pela professora

Daniela Garib, da Universidade de São Paulo (USP) -

campus Bauru, em estudo realizado por ela.

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) apoia a Campanha Julho Laranja e ressalta a

importância da visita aos 6 anos para avaliação de

possíveis necessidades na área ortodôntica e também

como um todo, pois, como enfatizam os profissionais

envolvidos na ação, é importante conscientizar a
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população de que muitas vezes uma única consulta

ortodôntica pode ser determinante para melhorar o

sorriso de uma criança para sempre.

De acordo com o ortodentista Dr. Luís Antônio de

Arruda Aidar, a campanha Julho Laranja é muito

relevante para promover a conscientização da

população, cirurgiões-dentistas, clínicos gerais e

odontopediatras sobre o momento oportuno de

encaminhar as crianças, por volta dos 6 anos de idade,

para a avaliação com um especialista em Ortodontia.

'Isso não quer dizer que nesse momento será realizado

o tratamento ortodôntico, mas servirá para o

ortodontista orientar os pais ou responsáveis da criança

quanto aos cuidados preventivos para o

desenvolvimento de uma boa oclusão'. Dr. Luis Antônio

explicou ainda que, eventualmente, o ortodontista já

poderá atuar em casos pontuais, utilizando a ortodontia

preventiva ou interceptativa nos casos indicados.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Dentistas, Assuntos de Interesse - Odontologia,

Assuntos de Interesse - Saúde Bucal, CROSP -

Conselho Regional de Odontologia de São Paulo,

CROSP - CRO-SP
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Em seu terceiro ano de divulgação, a Campanha Julho

Laranja visa a conscientização e sensibilização da

população para a importância da Ortodontia preventiva

em crianças a partir de 6 anos. A ação foi criada pela

odontopediatra e ortodontista Cibele Albergaria, do

Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal

(CRO-DF), com parceria e apoio dos ortodontistas

Ricardo Fabris Paulin (CRO-DF), Denise Poubel Vilar

(CRO-DF), Patrícia Zambonato Freitas (CRO-DF) e

Daniela Gamba Garib Carreira (CROSP). A campanha

foi estrategicamente idealizada para o mês de julho por

ser o período em que os brasileiros procuram mais a

Ortodontia em função das férias escolares. Com o

slogan "Cuidados precoces, sorrisos pra toda a vida", a

campanha adota a cor laranja por simbolizar alegria,

vivacidade e confiança. Em 2020, ganhou reforço com a

incorporação de uma mascote: o pássaro Julito.

Inspiração De acordo com a idealizadora, a Campanha

Julho Laranja é fruto de informações sobre as ações

sociais promovidas por odontopediatras e tem

inspiração na Campanha Outubro Rosa

(conscientização sobre câncer de mama). O objetivo,

segundo Dra. Cibele, é chamar a atenção para a

importância das estratégias preventivas na promoção da

saúde bucal, incluindo todos os tipos de doenças e

condições bucais, e o tratamento da apneia do sono em

pacientes em crescimento, bem como de outras

intervenções ortodônticas. Além disso, destaca a

importância de que a primeira consulta ao ortodontista

aconteça por volta dos 6 anos, fase ideal para avaliar se

será necessário o tratamento ortodôntico, geralmente

feito aos 12 anos. Resultados Criada também para

colocar a Ortodontia em evidência, a campanha criada

em 2019 conta com a aderência da comunidade

odontológica. O resultado positivo reflete no aumento de

consultas desde o início da campanha, como

demonstraram os dados colhidos pela professora

Daniela Garib, da Universidade de São Paulo (USP) -

campus Bauru, em estudo realizado por ela. O

Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) apoia a Campanha Julho Laranja e ressalta a

importância da visita aos 6 anos para avaliação de

possíveis necessidades na área ortodôntica e também

como um todo, pois, como enfatizam os profissionais

envolvidos na ação, é importante conscientizar a

população de que muitas vezes uma única consulta

ortodôntica pode ser determinante para melhorar o

sorriso de uma criança para sempre. De acordo com o

ortodontista Dr. Luís Antônio de Arruda Aidar, a

campanha Julho Laranja é muito relevante para

promover a conscientização da população, cirurgiões-

dentistas, clínicos gerais e odontopediatras sobre o

momento oportuno de encaminhar as crianças, por volta

dos 6 anos de idade, para a avaliação com um

especialista em Ortodontia. "Isso não quer dizer que

nesse momento será realizado o tratamento ortodôntico,

mas servirá para o ortodontista orientar os pais ou

responsáveis da criança quanto aos cuidados

preventivos para o desenvolvimento de uma boa

oclusão". Dr. Luis Antônio explicou ainda que,

eventualmente, o ortodontista já poderá atuar em casos

pontuais, utilizando a ortodontia preventiva ou

interceptativa nos casos indicados.
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Julho Laranja promove a Ortodontia preventiva e os

cuidados com a saúde bucal

8 de julho de 2022 0 Por

São Paulo 8/7/2022 -

O mês de julho foi escolhido por ser o período em que

os brasileiros procuram mais a Ortodontia em função

das férias escolares

Em seu terceiro ano de divulgação, a Campanha Julho

Laranja visa a conscientização e sensibilização da

população para a importância da Ortodontia preventiva

em crianças a partir de 6 anos.

A ação foi criada pela odontopediatra e ortodontista

Cibele Albergaria, do Conselho Regional de

Odontologia do Distrito Federal (CRO-DF), com

parceria e apoio dos ortodontistas Ricardo Fabris Paulin

(CRO-DF), Denise Poubel Vilar (CRO-DF), Patrícia

Zambonato Freitas (CRO-DF) e Daniela Gamba Garib

Carreira (CROSP).

A campanha foi estrategicamente idealizada para o mês

de julho por ser o período em que os brasileiros

procuram mais a Ortodontia em função das férias

escolares. Com o slogan 'Cuidados precoces, sorrisos

pra toda a vida', a campanha adota a cor laranja por

simbolizar alegria, vivacidade e confiança. Em 2020,

ganhou reforço com a incorporação de uma mascote: o

pássaro Julito.

Inspiração

De acordo com a idealizadora, a Campanha Julho

Laranja é fruto de informações sobre as ações sociais

promovidas por odontopediatras e tem inspiração na

Campanha Outubro Rosa (conscientização sobre

câncer de mama).

O objetivo, segundo Dra. Cibele, é chamar a atenção

para a importância das estratégias preventivas na

promoção da saúde bucal, incluindo todos os tipos de

doenças e condições bucais, e o tratamento da apneia

do sono em pacientes em crescimento, bem como de

outras intervenções ortodônticas. Além disso, destaca a

importância de que a primeira consulta ao ortodontista

aconteça por volta dos 6 anos, fase ideal para avaliar se

será necessário o tratamento ortodôntico, geralmente

feito aos 12 anos.

Resultados

Criada também para colocar a Ortodontia em evidência,

a campanha criada em 2019 conta com a aderência da

comunidade odontológica. O resultado positivo reflete

no aumento de consultas desde o início da campanha,

como demonstraram os dados colhidos pela professora

Daniela Garib, da Universidade de São Paulo (USP) -

campus Bauru, em estudo realizado por ela.

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo
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(CROSP) apoia a Campanha Julho Laranja e ressalta a

importância da visita aos 6 anos para avaliação de

possíveis necessidades na área ortodôntica e também

como um todo, pois, como enfatizam os profissionais

envolvidos na ação, é importante conscientizar a

população de que muitas vezes uma única consulta

ortodôntica pode ser determinante para melhorar o

sorriso de uma criança para sempre.

De acordo com o ortodontista Dr. Luís Antônio de

Arruda Aidar, a campanha Julho Laranja é muito

relevante para promover a conscientização da

população, cirurgiões-dentistas, clínicos gerais e

odontopediatras sobre o momento oportuno de

encaminhar as crianças, por volta dos 6 anos de idade,

para a avaliação com um especialista em Ortodontia.

'Isso não quer dizer que nesse momento será realizado

o tratamento ortodôntico, mas servirá para o

ortodontista orientar os pais ou responsáveis da criança

quanto aos cuidados preventivos para o

desenvolvimento de uma boa oclusão'. Dr. Luis Antônio

explicou ainda que, eventualmente, o ortodontista já

poderá atuar em casos pontuais, utilizando a ortodontia

preventiva ou interceptativa nos casos indicados.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Dentistas, Assuntos de Interesse - Odontologia, CROSP

- Conselho Regional de Odontologia de São Paulo,

CROSP - CRO-SP
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dino

São Paulo, 08/07/2022 -

Em seu terceiro ano de divulgação, a Campanha Julho

Laranja visa a conscientização e sensibilização da

população para a importância da Ortodontia preventiva

em crianças a partir de 6 anos.

A ação foi criada pela odontopediatra e ortodontista

Cibele Albergaria, do Conselho Regional de

Odontologia do Distrito Federal (CRO-DF), com

parceria e apoio dos ortodontistas Ricardo Fabris Paulin

(CRO-DF), Denise Poubel Vilar (CRO-DF), Patrícia

Zambonato Freitas (CRO-DF) e Daniela Gamba Garib

Carreira (CROSP).

A campanha foi estrategicamente idealizada para o mês

de julho por ser o período em que os brasileiros

procuram mais a Ortodontia em função das férias

escolares. Com o slogan 'Cuidados precoces, sorrisos

pra toda a vida', a campanha adota a cor laranja por

simbolizar alegria, vivacidade e confiança. Em 2020,

ganhou reforço com a incorporação de uma mascote: o

pássaro Julito.

Inspiração

De acordo com a idealizadora, a Campanha Julho

Laranja é fruto de informações sobre as ações sociais

promovidas por odontopediatras e tem inspiração na

Campanha Outubro Rosa (conscientização sobre

câncer de mama).

O objetivo, segundo Dra. Cibele, é chamar a atenção

para a importância das estratégias preventivas na

promoção da saúde bucal, incluindo todos os tipos de

doenças e condições bucais, e o tratamento da apneia

do sono em pacientes em crescimento, bem como de

outras intervenções ortodônticas. Além disso, destaca a

importância de que a primeira consulta ao ortodontista

aconteça por volta dos 6 anos, fase ideal para avaliar se

será necessário o tratamento ortodôntico, geralmente

feito aos 12 anos.

Resultados

Criada também para colocar a Ortodontia em evidência,

a campanha criada em 2019 conta com a aderência da

comunidade odontológica. O resultado positivo reflete

no aumento de consultas desde o início da campanha,

como demonstraram os dados colhidos pela professora

Daniela Garib, da Universidade de São Paulo (USP) -

campus Bauru, em estudo realizado por ela.

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) apoia a Campanha Julho Laranja e ressalta a

importância da visita aos 6 anos para avaliação de

possíveis necessidades na área ortodôntica e também

como um todo, pois, como enfatizam os profissionais

envolvidos na ação, é importante conscientizar a

população de que muitas vezes uma única consulta

ortodôntica pode ser determinante para melhorar o
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sorriso de uma criança para sempre.

De acordo com o ortodontista Dr. Luís Antônio de

Arruda Aidar, a campanha Julho Laranja é muito

relevante para promover a conscientização da

população, cirurgiões-dentistas, clínicos gerais e

odontopediatras sobre o momento oportuno de

encaminhar as crianças, por volta dos 6 anos de idade,

para a avaliação com um especialista em Ortodontia.

'Isso não quer dizer que nesse momento será realizado

o tratamento ortodôntico, mas servirá para o

ortodontista orientar os pais ou responsáveis da criança

quanto aos cuidados preventivos para o

desenvolvimento de uma boa oclusão'. Dr. Luis Antônio

explicou ainda que, eventualmente, o ortodontista já

poderá atuar em casos pontuais, utilizando a ortodontia

preventiva ou interceptativa nos casos indicados.

Website: https://crosp.org.br/

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Dentistas, Assuntos de Interesse - Odontologia, CROSP

- Conselho Regional de Odontologia de São Paulo,

CROSP - CRO-SP
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Autor: Eu e Alice

O mês de julho foi escolhido por ser o período em que

os brasileiros procuram mais a Ortodontia em função

das férias escolares.

Imagem: CROSP

Bruno Saito

Em seu terceiro ano de divulgação, a Campanha Julho

Laranja visa a conscientização e sensibilização da

população para a importância da Ortodontia preventiva

em crianças a partir de 6 anos.

A ação foi criada pela odontopediatra e ortodontista

Cibele Albergaria, do Conselho Regional de

Odontologia do Distrito Federal (CRO-DF), com

parceria e apoio dos ortodontistas Ricardo Fabris Paulin

(CRO-DF), Denise Poubel Vilar (CRO-DF), Patrícia

Zambonato Freitas (CRO-DF) e Daniela Gamba Garib

Carreira (CROSP).

A campanha foi estrategicamente idealizada para o mês

de julho por ser o período em que os brasileiros

procuram mais a Ortodontia em função das férias

escolares. Com o slogan 'Cuidados precoces, sorrisos

pra toda a vida', a campanha adota a cor laranja por

simbolizar alegria, vivacidade e confiança. Em 2020,

ganhou reforço com a incorporação de uma mascote: o

pássaro Julito.

Inspiração

De acordo com a idealizadora, a Campanha Julho

Laranja é fruto de informações sobre as ações sociais

promovidas por odontopediatras e tem inspiração na

Campanha Outubro Rosa (conscientização sobre

câncer de mama).

O objetivo, segundo Dra. Cibele, é chamar a atenção

para a importância das estratégias preventivas na

promoção da saúde bucal, incluindo todos os tipos de

doenças e condições bucais, e o tratamento da apneia

do sono em pacientes em crescimento, bem como de

outras intervenções ortodônticas. Além disso, destaca a

importância de que a primeira consulta ao ortodontista

aconteça por volta dos 6 anos, fase ideal para avaliar se

será necessário o tratamento ortodôntico, geralmente

feito aos 12 anos.

Resultados

Criada também para colocar a Ortodontia em evidência,

a campanha criada em 2019 conta com a aderência da

comunidade odontológica. O resultado positivo reflete

no aumento de consultas desde o início da campanha,

como demonstraram os dados colhidos pela professora

Daniela Garib, da Universidade de São Paulo (USP) -

campus Bauru, em estudo realizado por ela.

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) apoia a Campanha Julho Laranja e ressalta a
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importância da visita aos 6 anos para avaliação de

possíveis necessidades na área ortodôntica e também

como um todo, pois, como enfatizam os profissionais

envolvidos na ação, é importante conscientizar a

população de que muitas vezes uma única consulta

ortodôntica pode ser determinante para melhorar o

sorriso de uma criança para sempre.

De acordo com o ortodentista Dr. Luís Antônio de

Arruda Aidar, a campanha Julho Laranja é muito

relevante para promover a conscientização da

população, cirurgiões-dentistas, clínicos gerais e

odontopediatras sobre o momento oportuno de

encaminhar as crianças, por volta dos 6 anos de idade,

para a avaliação com um especialista em Ortodontia.

'Isso não quer dizer que nesse momento será realizado

o tratamento ortodôntico, mas servirá para o

ortodontista orientar os pais ou responsáveis da criança

quanto aos cuidados preventivos para o

desenvolvimento de uma boa oclusão'. Dr. Luis Antônio

explicou ainda que, eventualmente, o ortodontista já

poderá atuar em casos pontuais, utilizando a ortodontia

preventiva ou interceptativa nos casos indicados.

Sobre o CROSP

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) é uma autarquia federal dotada de

personalidade jurídica e de direito público com a

finalidade de fiscalizar e supervisionar a ética

profissional em todo o Estado de São Paulo, cabendo-

lhe zelar pelo perfeito desempenho ético da

Odontologia e pelo prestígio e bom conceito da

profissão e dos que a exercem legalmente. Hoje, o

CROSP conta com mais de 140 mil profissionais

inscritos. Além dos cirurgiões-dentistas, o CROSP

detém competência também para fiscalizar o exercício

profissional e a conduta ética dos Técnicos em Prótese

Dentária, Técnicos em Saúde Bucal, Auxiliares em

Saúde Bucal e Auxiliares em Prótese Dentária.

Mais informações: www.crosp.org.br

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Dentistas, Assuntos de Interesse - Odontologia, CROSP

- Conselho Regional de Odontologia de São Paulo,

CROSP - CRO-SP
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Em seu terceiro ano de divulgação, a Campanha Julho

Laranja visa a conscientização e sensibilização da

população para a importância da Ortodontia preventiva

em crianças a partir de 6 anos.

A ação foi criada pela odontopediatra e ortodontista

Cibele Albergaria, do Conselho Regional de

Odontologia do Distrito Federal (CRO-DF), com

parceria e apoio dos ortodontistas Ricardo Fabris Paulin

(CRO-DF), Denise Poubel Vilar (CRO-DF), Patrícia

Zambonato Freitas (CRO-DF) e Daniela Gamba Garib

Carreira (CROSP).

A campanha foi estrategicamente idealizada para o mês

de julho por ser o período em que os brasileiros

procuram mais a Ortodontia em função das férias

escolares. Com o slogan "Cuidados precoces, sorrisos

pra toda a vida", a campanha adota a cor laranja por

simbolizar alegria, vivacidade e confiança. Em 2020,

ganhou reforço com a incorporação de uma mascote: o

pássaro Julito.

Inspiração

De acordo com a idealizadora, a Campanha Julho

Laranja é fruto de informações sobre as ações sociais

promovidas por odontopediatras e tem inspiração na

Campanha Outubro Rosa (conscientização sobre

câncer de mama).

O objetivo, segundo Dra. Cibele, é chamar a atenção

para a importância das estratégias preventivas na

promoção da saúde bucal, incluindo todos os tipos de

doenças e condições bucais, e o tratamento da apneia

do sono em pacientes em crescimento, bem como de

outras intervenções ortodônticas. Além disso, destaca a

importância de que a primeira consulta ao ortodontista

aconteça por volta dos 6 anos, fase ideal para avaliar se

será necessário o tratamento ortodôntico, geralmente

feito aos 12 anos.

Resultados

Criada também para colocar a Ortodontia em evidência,

a campanha criada em 2019 conta com a aderência da

comunidade odontológica. O resultado positivo reflete

no aumento de consultas desde o início da campanha,

como demonstraram os dados colhidos pela professora

Daniela Garib, da Universidade de São Paulo (USP) -

campus Bauru, em estudo realizado por ela.

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) apoia a Campanha Julho Laranja e ressalta a

importância da visita aos 6 anos para avaliação de

possíveis necessidades na área ortodôntica e também

como um todo, pois, como enfatizam os profissionais

envolvidos na ação, é importante conscientizar a

população de que muitas vezes uma única consulta

ortodôntica pode ser determinante para melhorar o

sorriso de uma criança para sempre.

De acordo com o ortodontista Dr. Luís Antônio de

Arruda Aidar, a campanha Julho Laranja é muito

relevante para promover a conscientização da

população, cirurgiões-dentistas, clínicos gerais e

odontopediatras sobre o momento oportuno de

encaminhar as crianças, por volta dos 6 anos de idade,

para a avaliação com um especialista em Ortodontia.

"Isso não quer dizer que nesse momento será realizado

o tratamento ortodôntico, mas servirá para o

ortodontista orientar os pais ou responsáveis da criança

quanto aos cuidados preventivos para o

desenvolvimento de uma boa oclusão". Dr. Luis Antônio

explicou ainda que, eventualmente, o ortodontista já

poderá atuar em casos pontuais, utilizando a ortodontia

preventiva ou interceptativa nos casos indicados.

Website: https://crosp.org.br/

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Dentistas, Assuntos de Interesse - Odontologia, CROSP

- Conselho Regional de Odontologia de São Paulo,
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Em seu terceiro ano de divulgação, a Campanha Julho

Laranja visa a conscientização e sensibilização da

população para a importância da Ortodontia preventiva

em crianças a partir de 6 anos. A ação foi criada pela

odontopediatra e ortodontista Cibele Albergaria, do

Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal

(CRO-DF), com parceria e apoio dos ortodontistas

Ricardo Fabris Paulin (CRO-DF), Denise Poubel Vilar

(CRO-DF), Patrícia Zambonato Freitas (CRO-DF) e

Daniela Gamba Garib Carreira (CROSP). A campanha

foi estrategicamente idealizada para o mês de julho por

ser o período em que os brasileiros procuram mais a

Ortodontia em função das férias escolares. Com o

slogan "Cuidados precoces, sorrisos pra toda a vida", a

campanha adota a cor laranja por simbolizar alegria,

vivacidade e confiança. Em 2020, ganhou reforço com a

incorporação de uma mascote: o pássaro Julito.

Inspiração De acordo com a idealizadora, a Campanha

Julho Laranja é fruto de informações sobre as ações

sociais promovidas por odontopediatras e tem

inspiração na Campanha Outubro Rosa

(conscientização sobre câncer de mama). O objetivo,

segundo Dra. Cibele, é chamar a atenção para a

importância das estratégias preventivas na promoção da

saúde bucal, incluindo todos os tipos de doenças e

condições bucais, e o tratamento da apneia do sono em

pacientes em crescimento, bem como de outras

intervenções ortodônticas. Além disso, destaca a

importância de que a primeira consulta ao ortodontista

aconteça por volta dos 6 anos, fase ideal para avaliar se

será necessário o tratamento ortodôntico, geralmente

feito aos 12 anos. Resultados Criada também para

colocar a Ortodontia em evidência, a campanha criada

em 2019 conta com a aderência da comunidade

odontológica. O resultado positivo reflete no aumento de

consultas desde o início da campanha, como

demonstraram os dados colhidos pela professora

Daniela Garib, da Universidade de São Paulo (USP) -

campus Bauru, em estudo realizado por ela. O

Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) apoia a Campanha Julho Laranja e ressalta a

importância da visita aos 6 anos para avaliação de

possíveis necessidades na área ortodôntica e também

como um todo, pois, como enfatizam os profissionais

envolvidos na ação, é importante conscientizar a

população de que muitas vezes uma única consulta

ortodôntica pode ser determinante para melhorar o

sorriso de uma criança para sempre. De acordo com o

ortodontista Dr. Luís Antônio de Arruda Aidar, a

campanha Julho Laranja é muito relevante para

promover a conscientização da população, cirurgiões-

dentistas, clínicos gerais e odontopediatras sobre o

momento oportuno de encaminhar as crianças, por volta

dos 6 anos de idade, para a avaliação com um

especialista em Ortodontia. "Isso não quer dizer que

nesse momento será realizado o tratamento ortodôntico,

mas servirá para o ortodontista orientar os pais ou

responsáveis da criança quanto aos cuidados

preventivos para o desenvolvimento de uma boa

oclusão". Dr. Luis Antônio explicou ainda que,

eventualmente, o ortodontista já poderá atuar em casos

pontuais, utilizando a ortodontia preventiva ou

interceptativa nos casos indicados.

58

https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/multclipp/arquivos/noticias/2022/07/08/67867586/67867586_site.jpg
http://m.knew.in/n/xI2x-vhWIK0SurdWix9o8LqjLWvnL5u70
http://m.knew.in/n/xI2x-vhWIK0SurdWix9o8LqjLWvnL5u70


CROSP - Apex Comunicação
Itupeva Agora/São Paulo - Noticias

sexta-feira, 8 de julho de 2022
CROSP - CRO-SP

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Dentistas, Assuntos de Interesse - Odontologia, CROSP

- Conselho Regional de Odontologia de São Paulo,

CROSP - CRO-SP

59



Julho Laranja promove a Ortodontia preventiva e os cuidados com a

saúde bucal
 

CROSP - Apex Comunicação
Jornal A Hora/Rio Grande do Sul - Noticias

sexta-feira, 8 de julho de 2022
CROSP - CRO-SP

Clique aqui para abrir a imagem

Em seu terceiro ano de divulgação, a Campanha Julho

Laranja visa a conscientização e sensibilização da

população para a importância da Ortodontia preventiva

em crianças a partir de 6 anos. A ação foi criada pela

odontopediatra e ortodontista Cibele Albergaria, do

Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal

(CRO-DF), com parceria e apoio dos ortodontistas

Ricardo Fabris Paulin (CRO-DF), Denise Poubel Vilar

(CRO-DF), Patrícia Zambonato Freitas (CRO-DF) e

Daniela Gamba Garib Carreira (CROSP). A campanha

foi estrategicamente idealizada para o mês de julho por

ser o período em que os brasileiros procuram mais a

Ortodontia em função das férias escolares. Com o

slogan "Cuidados precoces, sorrisos pra toda a vida", a

campanha adota a cor laranja por simbolizar alegria,

vivacidade e confiança. Em 2020, ganhou reforço com a

incorporação de uma mascote: o pássaro Julito.

Inspiração De acordo com a idealizadora, a Campanha

Julho Laranja é fruto de informações sobre as ações

sociais promovidas por odontopediatras e tem

inspiração na Campanha Outubro Rosa

(conscientização sobre câncer de mama). O objetivo,

segundo Dra. Cibele, é chamar a atenção para a

importância das estratégias preventivas na promoção da

saúde bucal, incluindo todos os tipos de doenças e

condições bucais, e o tratamento da apneia do sono em

pacientes em crescimento, bem como de outras

intervenções ortodônticas. Além disso, destaca a

importância de que a primeira consulta ao ortodontista

aconteça por volta dos 6 anos, fase ideal para avaliar se

será necessário o tratamento ortodôntico, geralmente

feito aos 12 anos. Resultados Criada também para

colocar a Ortodontia em evidência, a campanha criada

em 2019 conta com a aderência da comunidade

odontológica. O resultado positivo reflete no aumento de

consultas desde o início da campanha, como

demonstraram os dados colhidos pela professora

Daniela Garib, da Universidade de São Paulo (USP) -

campus Bauru, em estudo realizado por ela. O

Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) apoia a Campanha Julho Laranja e ressalta a

importância da visita aos 6 anos para avaliação de

possíveis necessidades na área ortodôntica e também

como um todo, pois, como enfatizam os profissionais

envolvidos na ação, é importante conscientizar a

população de que muitas vezes uma única consulta

ortodôntica pode ser determinante para melhorar o

sorriso de uma criança para sempre. De acordo com o

ortodontista Dr. Luís Antônio de Arruda Aidar, a

campanha Julho Laranja é muito relevante para

promover a conscientização da população, cirurgiões-

dentistas, clínicos gerais e odontopediatras sobre o

momento oportuno de encaminhar as crianças, por volta

dos 6 anos de idade, para a avaliação com um

especialista em Ortodontia. "Isso não quer dizer que

nesse momento será realizado o tratamento ortodôntico,

mas servirá para o ortodontista orientar os pais ou

responsáveis da criança quanto aos cuidados

preventivos para o desenvolvimento de uma boa

oclusão". Dr. Luis Antônio explicou ainda que,

eventualmente, o ortodontista já poderá atuar em casos

pontuais, utilizando a ortodontia preventiva ou

interceptativa nos casos indicados.
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Em seu terceiro ano de divulgação, a Campanha Julho

Laranja visa a conscientização e sensibilização da

população para a importância da Ortodontia preventiva

em crianças a partir de 6 anos.

A ação foi criada pela odontopediatra e ortodontista

Cibele Albergaria, do Conselho Regional de

Odontologia do Distrito Federal (CRO-DF), com

parceria e apoio dos ortodontistas Ricardo Fabris Paulin

(CRO-DF), Denise Poubel Vilar (CRO-DF), Patrícia

Zambonato Freitas (CRO-DF) e Daniela Gamba Garib

Carreira (CROSP).

A campanha foi estrategicamente idealizada para o mês

de julho por ser o período em que os brasileiros

procuram mais a Ortodontia em função das férias

escolares. Com o slogan 'Cuidados precoces, sorrisos

pra toda a vida', a campanha adota a cor laranja por

simbolizar alegria, vivacidade e confiança. Em 2020,

ganhou reforço com a incorporação de uma mascote: o

pássaro Julito.

Inspiração

De acordo com a idealizadora, a Campanha Julho

Laranja é fruto de informações sobre as ações sociais

promovidas por odontopediatras e tem inspiração na

Campanha Outubro Rosa (conscientização sobre

câncer de mama).

O objetivo, segundo Dra. Cibele, é chamar a atenção

para a importância das estratégias preventivas na

promoção da saúde bucal, incluindo todos os tipos de

doenças e condições bucais, e o tratamento da apneia

do sono em pacientes em crescimento, bem como de

outras intervenções ortodônticas. Além disso, destaca a

importância de que a primeira consulta ao ortodontista

aconteça por volta dos 6 anos, fase ideal para avaliar se

será necessário o tratamento ortodôntico, geralmente

feito aos 12 anos.

Resultados

Criada também para colocar a Ortodontia em evidência,

a campanha criada em 2019 conta com a aderência da

comunidade odontológica. O resultado positivo reflete

no aumento de consultas desde o início da campanha,

como demonstraram os dados colhidos pela professora

Daniela Garib, da Universidade de São Paulo (USP) -

campus Bauru, em estudo realizado por ela.

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) apoia a Campanha Julho Laranja e ressalta a

importância da visita aos 6 anos para avaliação de

possíveis necessidades na área ortodôntica e também

como um todo, pois, como enfatizam os profissionais

envolvidos na ação, é importante conscientizar a

população de que muitas vezes uma única consulta

ortodôntica pode ser determinante para melhorar o

sorriso de uma criança para sempre.
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De acordo com o ortodontista Dr. Luís Antônio de

Arruda Aidar, a campanha Julho Laranja é muito

relevante para promover a conscientização da

população, cirurgiões-dentistas, clínicos gerais e

odontopediatras sobre o momento oportuno de

encaminhar as crianças, por volta dos 6 anos de idade,

para a avaliação com um especialista em Ortodontia.

'Isso não quer dizer que nesse momento será realizado

o tratamento ortodôntico, mas servirá para o

ortodontista orientar os pais ou responsáveis da criança

quanto aos cuidados preventivos para o

desenvolvimento de uma boa oclusão'. Dr. Luis Antônio

explicou ainda que, eventualmente, o ortodontista já

poderá atuar em casos pontuais, utilizando a ortodontia

preventiva ou interceptativa nos casos indicados.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Dentistas, Assuntos de Interesse - Odontologia, CROSP

- Conselho Regional de Odontologia de São Paulo,

CROSP - CRO-SP
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Em seu terceiro ano de divulgação, a Campanha Julho

Laranja visa a conscientização e sensibilização da

população para a importância da Ortodontia preventiva

em crianças a partir de 6 anos.

A ação foi criada pela odontopediatra e ortodontista

Cibele Albergaria, do Conselho Regional de

Odontologia do Distrito Federal (CRO-DF), com

parceria e apoio dos ortodontistas Ricardo Fabris Paulin

(CRO-DF), Denise Poubel Vilar (CRO-DF), Patrícia

Zambonato Freitas (CRO-DF) e Daniela Gamba Garib

Carreira (CROSP).

continua depois da publicidade

A campanha foi estrategicamente idealizada para o mês

de julho por ser o período em que os brasileiros

procuram mais a Ortodontia em função das férias

escolares. Com o slogan 'Cuidados precoces, sorrisos

pra toda a vida', a campanha adota a cor laranja por

simbolizar alegria, vivacidade e confiança. Em 2020,

ganhou reforço com a incorporação de uma mascote: o

pássaro Julito.

Inspiração

De acordo com a idealizadora, a Campanha Julho

Laranja é fruto de informações sobre as ações sociais

promovidas por odontopediatras e tem inspiração na

Campanha Outubro Rosa (conscientização sobre

câncer de mama).

O objetivo, segundo Dra. Cibele, é chamar a atenção

para a importância das estratégias preventivas na

promoção da saúde bucal, incluindo todos os tipos de

doenças e condições bucais, e o tratamento da apneia

do sono em pacientes em crescimento, bem como de

outras intervenções ortodônticas.

Além disso, destaca a importância de que a primeira

consulta ao ortodontista aconteça por volta dos 6 anos,

fase ideal para avaliar se será necessário o tratamento

ortodôntico, geralmente feito aos 12 anos.

continua depois da publicidade

Resultados

Criada também para colocar a Ortodontia em evidência,

a campanha criada em 2019 conta com a aderência da

comunidade odontológica.

O resultado positivo reflete no aumento de consultas

desde o início da campanha, como demonstraram os

dados colhidos pela professora Daniela Garib, da

Universidade de São Paulo (USP) - campus Bauru, em

estudo realizado por ela.

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) apoia a Campanha Julho Laranja e ressalta a

importância da visita aos 6 anos para avaliação de
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possíveis necessidades na área ortodôntica e também

como um todo, pois, como enfatizam os profissionais

envolvidos na ação, é importante conscientizar a

população de que muitas vezes uma única consulta

ortodôntica pode ser determinante para melhorar o

sorriso de uma criança para sempre.

continua depois da publicidade

De acordo com o ortodontista Dr. Luís Antônio de

Arruda Aidar, a campanha Julho Laranja é muito

relevante para promover a conscientização da

população, cirurgiões-dentistas, clínicos gerais e

odontopediatras sobre o momento oportuno de

encaminhar as crianças, por volta dos 6 anos de idade,

para a avaliação com um especialista em Ortodontia.

'Isso não quer dizer que nesse momento será realizado

o tratamento ortodôntico, mas servirá para o

ortodontista orientar os pais ou responsáveis da criança

quanto aos cuidados preventivos para o

desenvolvimento de uma boa oclusão', aponta.

Ele explicou ainda que, eventualmente, o ortodontista já

poderá atuar em casos pontuais, utilizando a ortodontia

preventiva ou interceptativa nos casos indicados.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Dentistas, Assuntos de Interesse - Odontologia, CROSP

- Conselho Regional de Odontologia de São Paulo,

CROSP - CRO-SP
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São Paulo 8/7/2022 - O mês de julho foi escolhido por

ser o período em que os brasileiros procuram mais a

Ortodontia em função das férias escolares

Em seu terceiro ano de divulgação, a Campanha Julho

Laranja visa a conscientização e sensibilização da

população para a importância da Ortodontia preventiva

em crianças a partir de 6 anos.

A ação foi criada pela odontopediatra e ortodontista

Cibele Albergaria, do Conselho Regional de

Odontologia do Distrito Federal (CRO-DF), com

parceria e apoio dos ortodontistas Ricardo Fabris Paulin

(CRO-DF), Denise Poubel Vilar (CRO-DF), Patrícia

Zambonato Freitas (CRO-DF) e Daniela Gamba Garib

Carreira (CROSP).

A campanha foi estrategicamente idealizada para o mês

de julho por ser o período em que os brasileiros

procuram mais a Ortodontia em função das férias

escolares. Com o slogan 'Cuidados precoces, sorrisos

pra toda a vida', a campanha adota a cor laranja por

simbolizar alegria, vivacidade e confiança. Em 2020,

ganhou reforço com a incorporação de uma mascote: o

pássaro Julito.

Inspiração

De acordo com a idealizadora, a Campanha Julho

Laranja é fruto de informações sobre as ações sociais

promovidas por odontopediatras e tem inspiração na

Campanha Outubro Rosa (conscientização sobre

câncer de mama).

O objetivo, segundo Dra. Cibele, é chamar a atenção

para a importância das estratégias preventivas na

promoção da saúde bucal, incluindo todos os tipos de

doenças e condições bucais, e o tratamento da apneia

do sono em pacientes em crescimento, bem como de

outras intervenções ortodônticas. Além disso, destaca a

importância de que a primeira consulta ao ortodontista

aconteça por volta dos 6 anos, fase ideal para avaliar se

será necessário o tratamento ortodôntico, geralmente

feito aos 12 anos.

Resultados

Criada também para colocar a Ortodontia em evidência,

a campanha criada em 2019 conta com a aderência da

comunidade odontológica. O resultado positivo reflete

no aumento de consultas desde o início da campanha,

como demonstraram os dados colhidos pela professora

Daniela Garib, da Universidade de São Paulo (USP) -

campus Bauru, em estudo realizado por ela.

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) apoia a Campanha Julho Laranja e ressalta a

importância da visita aos 6 anos para avaliação de

possíveis necessidades na área ortodôntica e também

como um todo, pois, como enfatizam os profissionais

envolvidos na ação, é importante conscientizar a

população de que muitas vezes uma única consulta

ortodôntica pode ser determinante para melhorar o
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sorriso de uma criança para sempre.

De acordo com o ortodontista Dr. Luís Antônio de

Arruda Aidar, a campanha Julho Laranja é muito

relevante para promover a conscientização da

população, cirurgiões-dentistas, clínicos gerais e

odontopediatras sobre o momento oportuno de

encaminhar as crianças, por volta dos 6 anos de idade,

para a avaliação com um especialista em Ortodontia.

'Isso não quer dizer que nesse momento será realizado

o tratamento ortodôntico, mas servirá para o

ortodontista orientar os pais ou responsáveis da criança

quanto aos cuidados preventivos para o

desenvolvimento de uma boa oclusão'. Dr. Luis Antônio

explicou ainda que, eventualmente, o ortodontista já

poderá atuar em casos pontuais, utilizando a ortodontia

preventiva ou interceptativa nos casos indicados.

Website: https://crosp.org.br/

O post Julho Laranja promove a Ortodontia preventiva e

os cuidados com a saúde bucal apareceu primeiro em

Jornal Tribuna.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Dentistas, Assuntos de Interesse - Odontologia, CROSP

- Conselho Regional de Odontologia de São Paulo,

CROSP - CRO-SP
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Em seu terceiro ano de divulgação, a Campanha Julho

Laranja visa a conscientização e sensibilização da

população para a importância da Ortodontia preventiva

em crianças a partir de 6 anos. A ação foi criada pela

odontopediatra e ortodontista Cibele Albergaria, do

Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal

(CRO-DF), com parceria e apoio dos ortodontistas

Ricardo Fabris Paulin (CRO-DF), Denise Poubel Vilar

(CRO-DF), Patrícia Zambonato Freitas (CRO-DF) e

Daniela Gamba Garib Carreira (CROSP). A campanha

foi estrategicamente idealizada para o mês de julho por

ser o período em que os brasileiros procuram mais a

Ortodontia em função das férias escolares. Com o

slogan "Cuidados precoces, sorrisos pra toda a vida", a

campanha adota a cor laranja por simbolizar alegria,

vivacidade e confiança. Em 2020, ganhou reforço com a

incorporação de uma mascote: o pássaro Julito.

Inspiração De acordo com a idealizadora, a Campanha

Julho Laranja é fruto de informações sobre as ações

sociais promovidas por odontopediatras e tem

inspiração na Campanha Outubro Rosa

(conscientização sobre câncer de mama). O objetivo,

segundo Dra. Cibele, é chamar a atenção para a

importância das estratégias preventivas na promoção da

saúde bucal, incluindo todos os tipos de doenças e

condições bucais, e o tratamento da apneia do sono em

pacientes em crescimento, bem como de outras

intervenções ortodônticas. Além disso, destaca a

importância de que a primeira consulta ao ortodontista

aconteça por volta dos 6 anos, fase ideal para avaliar se

será necessário o tratamento ortodôntico, geralmente

feito aos 12 anos. Resultados Criada também para

colocar a Ortodontia em evidência, a campanha criada

em 2019 conta com a aderência da comunidade

odontológica. O resultado positivo reflete no aumento de

consultas desde o início da campanha, como

demonstraram os dados colhidos pela professora

Daniela Garib, da Universidade de São Paulo (USP) -

campus Bauru, em estudo realizado por ela. O

Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) apoia a Campanha Julho Laranja e ressalta a

importância da visita aos 6 anos para avaliação de

possíveis necessidades na área ortodôntica e também

como um todo, pois, como enfatizam os profissionais

envolvidos na ação, é importante conscientizar a

população de que muitas vezes uma única consulta

ortodôntica pode ser determinante para melhorar o

sorriso de uma criança para sempre. De acordo com o

ortodontista Dr. Luís Antônio de Arruda Aidar, a

campanha Julho Laranja é muito relevante para

promover a conscientização da população, cirurgiões-

dentistas, clínicos gerais e odontopediatras sobre o

momento oportuno de encaminhar as crianças, por volta

dos 6 anos de idade, para a avaliação com um

especialista em Ortodontia. "Isso não quer dizer que

nesse momento será realizado o tratamento ortodôntico,

mas servirá para o ortodontista orientar os pais ou

responsáveis da criança quanto aos cuidados

preventivos para o desenvolvimento de uma boa

oclusão". Dr. Luis Antônio explicou ainda que,

eventualmente, o ortodontista já poderá atuar em casos

pontuais, utilizando a ortodontia preventiva ou

interceptativa nos casos indicados.
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Seguindo uma tendência mundial, o mercado de

coworking popularizou-se no Brasil em diversas áreas.

Na Odontologia tem se firmado cada vez mais como

uma opção para os cirurgiões-dentistas que buscam

vantagens econômicas e menos burocráticas. Mas, será

que a modalidade de compartilhar consultórios dentários

realmente é vantajosa para os profissionais?

De acordo com o Censo Coworking Brasil, houve

aumento de 25% de escritórios compartilhados

conhecidos no mercado em 2019, se comparado ao ano

anterior, quando houve um salto de 1.194 para 1.497

estabelecimentos registrados. Número que representa

650% de crescimento em quatro anos, em comparação

a 2015, ano de início do levantamento, quando existiam

apenas 238. Já os dados do primeiro Censo ANCEV

(Associação Nacional dos Coworkings e Escritórios

Virtuais), realizado pela Painel Pesquisas e Consultoria

em 2021, apontam que existem no Brasil 1.647

coworkings localizados nas 100 maiores cidades do

País.

Para a cirurgiã-dentista e consultora da área da saúde,

especialista em Planejamento Estratégico de Negócios,

doutora em Odontologia e MBA em Serviços da Saúde,

Dra. Elaine Escobar, os coworkings para a área da

saúde vieram para ficar. 'A tendência é o aumento

significativo dos espaços destinados a coworking para a

saúde nos próximos anos, incluindo a Odontologia.

Atualmente, a prática se restringe a algumas capitais

brasileiras, mas deve crescer também nos municípios

do interior, do litoral e chegar a outras regiões'.

Diferenciais

A especialista explica que existem tipos de coworkings

diferentes para a Odontologia. São diferenciais que

impactam na experiência vivenciada pelos pacientes,

como preços repassados a eles, custo da hora de

atendimento do cirurgião-dentista, disponibilidade de

equipes preparadas e possibilidade de haver no mesmo

local um centro de exames sem que o paciente precise

se deslocar para outros espaços. Dentre os atrativos,

estão o acesso a equipamentos com tecnologia de

ponta, custo zero de investimento, o fato de não

precisar administrar o próprio consultório e as

burocracias advindas dele.

'Muitos espaços de coworking garantem que os clientes

realizem, no próprio local, exames, como tomografias e

escaneamento intraoral, sem necessidade de

deslocamentos. Isso pode representar uma vantagem

no sentido de melhor administração do tempo'. A

especialista completa que: 'O cirurgião-dentista fica

responsável pelo cálculo do valor da sua hora

profissional, definindo seus honorários; pela

organização da própria agenda; pela administração de

seu tempo; pelo material de consumo; pelo

relacionamento com os clientes e pelo tratamento

odontológico'.

Além disso, Elaine Escobar desmistifica a ideia de que

coworking ocasiona uma impessoalidade no ambiente

profissional, já que o cirurgião-dentista tem a

possibilidade de escolher o espaço que mais condiz

com seu público. 'O atendimento somente será

impessoal se esse for o critério adotado pelo
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profissional. É possível que o cirurgião-dentista tenha o

próprio auxiliar de saúde bucal, secretária e estagiário.

Cada profissional formata seu atendimento como melhor

julga para seus clientes'.

Menos gastos

O cirurgião-dentista mestre em Implantodontia,

Histologia e Estética Dental, Dr. Maurício Querido, que é

empreendedor de clínica coworking, fala sobre os

pontos positivos em usar a modalidade de

compartilhamentos de consultórios. 'Acho que os

benefícios são muito maiores e mais evidentes que os

malefícios. Vai desde a diminuição de despesas por

quem utiliza o local até o aumento de ganhos para

quem rentabilizou a ociosidade de seu espaço e

transformou-o em um ambiente de coworking. Como

usuário, você não se preocupa com gastos de

infraestrutura, investimentos em novos equipamentos e

sua manutenção. Também otimiza seu tempo para

atender suas necessidades e não depender de outras

empresas e organizações para exercer sua profissão'.

Porém, ao mesmo tempo, Maurício faz, também, uma

observação às desvantagens. 'Talvez uma

desvantagem seja que muitos espaços de coworking

não possuem uma agenda tão flexível. E, percebemos

que algumas clínicas não buscam adequar seu espaço

para receber os profissionais com seus pacientes. Um

mínimo de cuidado deve ser observado, sem ter a

necessidade de maiores investimentos'. Mesmo assim,

o cirurgião-dentista salienta que há uma grande

variedade de clínicas nesta modalidade nos últimos

anos, e elas estão crescendo expressivamente no

Brasil.

Média de preço para usar os consultórios em formato de

coworking

Em média, em São Paulo e no Rio de Janeiro, os

profissionais podem desembolsar entre R$ 80,00 e R$

150,00 para usar as clínicas odontológicas na

modalidade coworking. Mas, os valores podem se

modificar conforme a infraestrutura instalada nos

espaços e as suas localizações.

Querido destaca que é possível encontrar clínicas com

valores menores e maiores do que os citados. 'Tem

clínicas para todos os gostos e valores. A plataforma

DocWorking permite que as buscas por clínicas em todo

Brasil possam ser realizadas, pensando-se em

infraestrutura, especialidades, serviços e equipamentos

que elas oferecem, e até mesmo buscar por diferentes

valores'.

De acordo com dados da pesquisa Tomaz Consultoria

2020, o Brasil tem média de 39% de ociosidade em

consultórios odontológicos, o que representa,

aproximadamente, mais de 1/3 de horários ociosos, ou

seja, 'dinheiro jogado fora', como diz o cirurgião-dentista

Maurício Querido, que completa, ainda, que a

modalidade é uma boa opção para os dentistas recém-

formados.

'Não só é uma boa, é uma excelente opção. Aliás,

muitos deveriam começar trabalhando desta forma até

criar sua clientela e ter condições de investir no próprio

espaço, se assim for sua vontade no futuro. Muitos

dentistas recém-formados não possuem local para atuar

logo após terem concluído seus cursos de ensino, o que

torna o coworking uma ótima alternativa'.

Ele finaliza com uma dica aos profissionais: 'Sugiro que

façam um 'test-drive'. Com certeza, seus pacientes

tratarão tudo de forma natural. Eles estarão no espaço

que seu dentista escolheu, e isto não será um

impeditivo'.

Atenção às regras da Vigilância Sanitária antes de optar

pelo coworking

Para os cirurgiões-dentistas que estão dispostos a optar

pelo compartilhamento de consultórios por meio do

sistema de coworking, é importante saber que a

Vigilância Sanitária dispõe de regras que disciplinam

esse tipo de negócio.

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria

Municipal da Saúde (SMS), esclarece que o

licenciamento sanitário das atividades de interesse à
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saúde na modalidade coworking deve seguir o

estabelecido na Portaria CVS 1, de 22 de julho de 2020,

que disciplina, no âmbito do Sistema Estadual de

Vigilância Sanitária, o licenciamento destes

estabelecimentos.

Conforme a portaria, nas unidades em que há

multiprofissionais de saúde, sem vínculo entre si,

exercendo atividades distintas ou não, em salas não

compartilhadas, a licença sanitária deve ser emitida

para cada um dos espaços, conforme a atividade

desenvolvida.

A Secretaria Municipal das Subprefeituras informa que

todo estabelecimento onde será exercida uma atividade

não residencial na cidade de São Paulo necessita obter

o Auto de Licença de Funcionamento (ALF) junto à

subprefeitura local, conforme determina o Artigo 136 da

Lei Nº 16.402/2016:

'Art. 136. Nenhuma atividade não residencial - nR

poderá ser instalada sem prévia emissão, pela

Prefeitura, da licença correspondente, sem a qual será

considerada em situação irregular.'

Para o caso descrito, o local deve apresentar Auto de

Licença de Funcionamento (ALF) para toda a área em

que a atividade for exercida, seja um ALF para cada

uma das salas ou um ALF que englobe o todo.

Confira alguns cuidados ao optar pelo coworking e

sempre esteja atento a:

Equipamentos: veja se o local possui o mínimo de

equipamentos que são imprescindíveis para realizar o

atendimento; Contrato: ao assinar o contrato de

coworking, certifique-se de ser responsável técnico e

ético apenas pelos seus próprios atendimentos;

Serviços de telefonia: procure saber de que forma esse

sistema é oferecido e verifique se há um atendente;

Internet e impressão: certifique-se de como é o sinal da

internet e não tenha receio de perguntar qual é a

velocidade do serviço contratado; Limpeza e

organização: Um detalhe fundamental, pois é

necessário que o ambiente seja agradável; Localização:

o espaço de coworking deve estar situado em uma

região estratégica; Orçamento: é imprescindível avaliar

se o valor gasto com a locação do espaço está de

acordo; Exigências: verificar a questão legislativa e as

exigências da Vigilância Sanitária e dos órgãos da

classe é imprescindível; Publicidade: não realize

publicidade indevida; Informações: assegure o

cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados

(LGPD).

Sobre o CROSP

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) é uma autarquia federal dotada de

personalidade jurídica e de direito público com a

finalidade de fiscalizar e supervisionar a ética

profissional em todo o Estado de São Paulo, cabendo-

lhe zelar pelo perfeito desempenho ético da Odontologia

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

exercem legalmente. Hoje, o CROSP conta com mais

de 140 mil profissionais inscritos. Além dos cirurgiões-

dentistas, o CROSP detém competência também para

fiscalizar o exercício profissional e a conduta ética dos

Técnicos em Prótese Dentária, Técnicos em Saúde

Bucal, Auxiliares em Saúde Bucal e Auxiliares em

Prótese Dentária.

Confira mais notícias através do site oficial:

www.crosp.org.br

Assuntos e Palavras-Chave: CROSP - Conselho

Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-

SP
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Em seu terceiro ano de divulgação, a Campanha Julho

Laranja visa a conscientização e sensibilização da

população para a importância da Ortodontia preventiva

em crianças a partir de 6 anos.

A ação foi criada pela odontopediatra e ortodontista

Cibele Albergaria, do Conselho Regional de

Odontologia do Distrito Federal (CRO-DF), com

parceria e apoio dos ortodontistas Ricardo Fabris Paulin

(CRO-DF), Denise Poubel Vilar (CRO-DF), Patrícia

Zambonato Freitas (CRO-DF) e Daniela Gamba Garib

Carreira (CROSP).

A campanha foi estrategicamente idealizada para o mês

de julho por ser o período em que os brasileiros

procuram mais a Ortodontia em função das férias

escolares. Com o slogan "Cuidados precoces, sorrisos

pra toda a vida", a campanha adota a cor laranja por

simbolizar alegria, vivacidade e confiança. Em 2020,

ganhou reforço com a incorporação de uma mascote: o

pássaro Julito.

Inspiração

De acordo com a idealizadora, a Campanha Julho

Laranja é fruto de informações sobre as ações sociais

promovidas por odontopediatras e tem inspiração na

Campanha Outubro Rosa (conscientização sobre

câncer de mama).

O objetivo, segundo Dra. Cibele, é chamar a atenção

para a importância das estratégias preventivas na

promoção da saúde bucal, incluindo todos os tipos de

doenças e condições bucais, e o tratamento da apneia

do sono em pacientes em crescimento, bem como de

outras intervenções ortodônticas. Além disso, destaca a

importância de que a primeira consulta ao ortodontista

aconteça por volta dos 6 anos, fase ideal para avaliar se

será necessário o tratamento ortodôntico, geralmente

feito aos 12 anos.

Resultados

Criada também para colocar a Ortodontia em evidência,

a campanha criada em 2019 conta com a aderência da

comunidade odontológica. O resultado positivo reflete

no aumento de consultas desde o início da campanha,

como demonstraram os dados colhidos pela professora

Daniela Garib, da Universidade de São Paulo (USP) -

campus Bauru, em estudo realizado por ela.

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) apoia a Campanha Julho Laranja e ressalta a

importância da visita aos 6 anos para avaliação de

possíveis necessidades na área ortodôntica e também

como um todo, pois, como enfatizam os profissionais

envolvidos na ação, é importante conscientizar a

população de que muitas vezes uma única consulta

ortodôntica pode ser determinante para melhorar o

sorriso de uma criança para sempre.

De acordo com o ortodontista Dr. Luís Antônio de

Arruda Aidar, a campanha Julho Laranja é muito
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relevante para promover a conscientização da

população, cirurgiões-dentistas, clínicos gerais e

odontopediatras sobre o momento oportuno de

encaminhar as crianças, por volta dos 6 anos de idade,

para a avaliação com um especialista em Ortodontia.

"Isso não quer dizer que nesse momento será realizado

o tratamento ortodôntico, mas servirá para o

ortodontista orientar os pais ou responsáveis da criança

quanto aos cuidados preventivos para o

desenvolvimento de uma boa oclusão". Dr. Luis Antônio

explicou ainda que, eventualmente, o ortodontista já

poderá atuar em casos pontuais, utilizando a ortodontia

preventiva ou interceptativa nos casos indicados.

Website: https://crosp.org.br/

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Dentistas, Assuntos de Interesse - Odontologia, CROSP

- Conselho Regional de Odontologia de São Paulo,

CROSP - CRO-SP
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Em seu terceiro ano de divulgação, a Campanha Julho

Laranja visa a conscientização e sensibilização da

população para a importância da Ortodontia preventiva

em crianças a partir de 6 anos. A ação foi criada pela

odontopediatra e ortodontista Cibele Albergaria, do

Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal

(CRO-DF), com parceria e apoio dos ortodontistas

Ricardo Fabris Paulin (CRO-DF), Denise Poubel Vilar

(CRO-DF), Patrícia Zambonato Freitas (CRO-DF) e

Daniela Gamba Garib Carreira (CROSP). A campanha

foi estrategicamente idealizada para o mês de julho por

ser o período em que os brasileiros procuram mais a

Ortodontia em função das férias escolares. Com o

slogan "Cuidados precoces, sorrisos pra toda a vida", a

campanha adota a cor laranja por simbolizar alegria,

vivacidade e confiança. Em 2020, ganhou reforço com a

incorporação de uma mascote: o pássaro Julito.

Inspiração De acordo com a idealizadora, a Campanha

Julho Laranja é fruto de informações sobre as ações

sociais promovidas por odontopediatras e tem

inspiração na Campanha Outubro Rosa

(conscientização sobre câncer de mama). O objetivo,

segundo Dra. Cibele, é chamar a atenção para a

importância das estratégias preventivas na promoção da

saúde bucal, incluindo todos os tipos de doenças e

condições bucais, e o tratamento da apneia do sono em

pacientes em crescimento, bem como de outras

intervenções ortodônticas. Além disso, destaca a

importância de que a primeira consulta ao ortodontista

aconteça por volta dos 6 anos, fase ideal para avaliar se

será necessário o tratamento ortodôntico, geralmente

feito aos 12 anos. Resultados Criada também para

colocar a Ortodontia em evidência, a campanha criada

em 2019 conta com a aderência da comunidade

odontológica. O resultado positivo reflete no aumento de

consultas desde o início da campanha, como

demonstraram os dados colhidos pela professora

Daniela Garib, da Universidade de São Paulo (USP) -

campus Bauru, em estudo realizado por ela. O

Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) apoia a Campanha Julho Laranja e ressalta a

importância da visita aos 6 anos para avaliação de

possíveis necessidades na área ortodôntica e também

como um todo, pois, como enfatizam os profissionais

envolvidos na ação, é importante conscientizar a

população de que muitas vezes uma única consulta

ortodôntica pode ser determinante para melhorar o

sorriso de uma criança para sempre. De acordo com o

ortodontista Dr. Luís Antônio de Arruda Aidar, a

campanha Julho Laranja é muito relevante para

promover a conscientização da população, cirurgiões-

dentistas, clínicos gerais e odontopediatras sobre o

momento oportuno de encaminhar as crianças, por volta

dos 6 anos de idade, para a avaliação com um

especialista em Ortodontia. "Isso não quer dizer que

nesse momento será realizado o tratamento ortodôntico,

mas servirá para o ortodontista orientar os pais ou

responsáveis da criança quanto aos cuidados

preventivos para o desenvolvimento de uma boa

oclusão". Dr. Luis Antônio explicou ainda que,

eventualmente, o ortodontista já poderá atuar em casos

pontuais, utilizando a ortodontia preventiva ou

interceptativa nos casos indicados.
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Em seu terceiro ano de divulgação, a Campanha Julho

Laranja visa a conscientização e sensibilização da

população para a importância da Ortodontia preventiva

em crianças a partir de 6 anos. A ação foi criada pela

odontopediatra e ortodontista Cibele Albergaria, do

Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal

(CRO-DF), com parceria e apoio dos ortodontistas

Ricardo Fabris Paulin (CRO-DF), Denise Poubel Vilar

(CRO-DF), Patrícia Zambonato Freitas (CRO-DF) e

Daniela Gamba Garib Carreira (CROSP). A campanha

foi estrategicamente idealizada para o mês de julho por

ser o período em que os brasileiros procuram mais a

Ortodontia em função das férias escolares. Com o

slogan "Cuidados precoces, sorrisos pra toda a vida", a

campanha adota a cor laranja por simbolizar alegria,

vivacidade e confiança. Em 2020, ganhou reforço com a

incorporação de uma mascote: o pássaro Julito.

Inspiração De acordo com a idealizadora, a Campanha

Julho Laranja é fruto de informações sobre as ações

sociais promovidas por odontopediatras e tem

inspiração na Campanha Outubro Rosa

(conscientização sobre câncer de mama). O objetivo,

segundo Dra. Cibele, é chamar a atenção para a

importância das estratégias preventivas na promoção da

saúde bucal, incluindo todos os tipos de doenças e

condições bucais, e o tratamento da apneia do sono em

pacientes em crescimento, bem como de outras

intervenções ortodônticas. Além disso, destaca a

importância de que a primeira consulta ao ortodontista

aconteça por volta dos 6 anos, fase ideal para avaliar se

será necessário o tratamento ortodôntico, geralmente

feito aos 12 anos. Resultados Criada também para

colocar a Ortodontia em evidência, a campanha criada

em 2019 conta com a aderência da comunidade

odontológica. O resultado positivo reflete no aumento de

consultas desde o início da campanha, como

demonstraram os dados colhidos pela professora

Daniela Garib, da Universidade de São Paulo (USP) -

campus Bauru, em estudo realizado por ela. O

Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) apoia a Campanha Julho Laranja e ressalta a

importância da visita aos 6 anos para avaliação de

possíveis necessidades na área ortodôntica e também

como um todo, pois, como enfatizam os profissionais

envolvidos na ação, é importante conscientizar a

população de que muitas vezes uma única consulta

ortodôntica pode ser determinante para melhorar o

sorriso de uma criança para sempre. De acordo com o

ortodontista Dr. Luís Antônio de Arruda Aidar, a

campanha Julho Laranja é muito relevante para

promover a conscientização da população, cirurgiões-

dentistas, clínicos gerais e odontopediatras sobre o

momento oportuno de encaminhar as crianças, por volta

dos 6 anos de idade, para a avaliação com um

especialista em Ortodontia. "Isso não quer dizer que

nesse momento será realizado o tratamento ortodôntico,

mas servirá para o ortodontista orientar os pais ou

responsáveis da criança quanto aos cuidados

preventivos para o desenvolvimento de uma boa

oclusão". Dr. Luis Antônio explicou ainda que,

eventualmente, o ortodontista já poderá atuar em casos

pontuais, utilizando a ortodontia preventiva ou

interceptativa nos casos indicados.
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Notícias Corporativas

Julho Laranja promove a Ortodontia preventiva e os

cuidados com a saúde bucal

O mês de julho foi escolhido por ser o período em que

os brasileiros procuram mais a Ortodontia em função

das férias escolares

São Paulo

Data de Publicação: 08/07/2022

gpointstudio freepik

Em seu terceiro ano de divulgação, a Campanha Julho

Laranja visa a conscientização e sensibilização da

população para a importância da Ortodontia preventiva

em crianças a partir de 6 anos.

A ação foi criada pela odontopediatra e ortodontista

Cibele Albergaria, do Conselho Regional de

Odontologia do Distrito Federal (CRO-DF), com

parceria e apoio dos ortodontistas Ricardo Fabris Paulin

(CRO-DF), Denise Poubel Vilar (CRO-DF), Patrícia

Zambonato Freitas (CRO-DF) e Daniela Gamba Garib

Carreira (CROSP).

A campanha foi estrategicamente idealizada para o mês

de julho por ser o período em que os brasileiros

procuram mais a Ortodontia em função das férias

escolares. Com o slogan "Cuidados precoces, sorrisos

pra toda a vida", a campanha adota a cor laranja por

simbolizar alegria, vivacidade e confiança. Em 2020,

ganhou reforço com a incorporação de uma mascote: o

pássaro Julito.

Inspiração

De acordo com a idealizadora, a Campanha Julho

Laranja é fruto de informações sobre as ações sociais

promovidas por odontopediatras e tem inspiração na

Campanha Outubro Rosa (conscientização sobre

câncer de mama).

O objetivo, segundo Dra. Cibele, é chamar a atenção

para a importância das estratégias preventivas na

promoção da saúde bucal, incluindo todos os tipos de

doenças e condições bucais, e o tratamento da apneia

do sono em pacientes em crescimento, bem como de

outras intervenções ortodônticas. Além disso, destaca a

importância de que a primeira consulta ao ortodontista

aconteça por volta dos 6 anos, fase ideal para avaliar se

será necessário o tratamento ortodôntico, geralmente

feito aos 12 anos.

Resultados

Criada também para colocar a Ortodontia em evidência,

a campanha criada em 2019 conta com a aderência da

comunidade odontológica. O resultado positivo reflete

no aumento de consultas desde o início da campanha,

como demonstraram os dados colhidos pela professora
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Daniela Garib, da Universidade de São Paulo (USP) -

campus Bauru, em estudo realizado por ela.

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) apoia a Campanha Julho Laranja e ressalta a

importância da visita aos 6 anos para avaliação de

possíveis necessidades na área ortodôntica e também

como um todo, pois, como enfatizam os profissionais

envolvidos na ação, é importante conscientizar a

população de que muitas vezes uma única consulta

ortodôntica pode ser determinante para melhorar o

sorriso de uma criança para sempre.

De acordo com o ortodontista Dr. Luís Antônio de

Arruda Aidar, a campanha Julho Laranja é muito

relevante para promover a conscientização da

população, cirurgiões-dentistas, clínicos gerais e

odontopediatras sobre o momento oportuno de

encaminhar as crianças, por volta dos 6 anos de idade,

para a avaliação com um especialista em Ortodontia.

"Isso não quer dizer que nesse momento será realizado

o tratamento ortodôntico, mas servirá para o

ortodontista orientar os pais ou responsáveis da criança

quanto aos cuidados preventivos para o

desenvolvimento de uma boa oclusão". Dr. Luis Antônio

explicou ainda que, eventualmente, o ortodontista já

poderá atuar em casos pontuais, utilizando a ortodontia

preventiva ou interceptativa nos casos indicados.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Dentistas, Assuntos de Interesse - Odontologia,

Assuntos de Interesse - Saúde Bucal, CROSP -

Conselho Regional de Odontologia de São Paulo,

CROSP - CRO-SP
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Em seu terceiro ano de divulgação, a Campanha Julho

Laranja visa a conscientização e sensibilização da

população para a importância da Ortodontia preventiva

em crianças a partir de 6 anos. A ação foi criada pela

odontopediatra e ortodontista Cibele Albergaria, do

Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal

(CRO-DF), com parceria e apoio dos ortodontistas

Ricardo Fabris Paulin (CRO-DF), Denise Poubel Vilar

(CRO-DF), Patrícia Zambonato Freitas (CRO-DF) e

Daniela Gamba Garib Carreira (CROSP). A campanha

foi estrategicamente idealizada para o mês de julho por

ser o período em que os brasileiros procuram mais a

Ortodontia em função das férias escolares. Com o

slogan "Cuidados precoces, sorrisos pra toda a vida", a

campanha adota a cor laranja por simbolizar alegria,

vivacidade e confiança. Em 2020, ganhou reforço com a

incorporação de uma mascote: o pássaro Julito.

Inspiração De acordo com a idealizadora, a Campanha

Julho Laranja é fruto de informações sobre as ações

sociais promovidas por odontopediatras e tem

inspiração na Campanha Outubro Rosa

(conscientização sobre câncer de mama). O objetivo,

segundo Dra. Cibele, é chamar a atenção para a

importância das estratégias preventivas na promoção da

saúde bucal, incluindo todos os tipos de doenças e

condições bucais, e o tratamento da apneia do sono em

pacientes em crescimento, bem como de outras

intervenções ortodônticas. Além disso, destaca a

importância de que a primeira consulta ao ortodontista

aconteça por volta dos 6 anos, fase ideal para avaliar se

será necessário o tratamento ortodôntico, geralmente

feito aos 12 anos. Resultados Criada também para

colocar a Ortodontia em evidência, a campanha criada

em 2019 conta com a aderência da comunidade

odontológica. O resultado positivo reflete no aumento de

consultas desde o início da campanha, como

demonstraram os dados colhidos pela professora

Daniela Garib, da Universidade de São Paulo (USP) -

campus Bauru, em estudo realizado por ela. O

Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) apoia a Campanha Julho Laranja e ressalta a

importância da visita aos 6 anos para avaliação de

possíveis necessidades na área ortodôntica e também

como um todo, pois, como enfatizam os profissionais

envolvidos na ação, é importante conscientizar a

população de que muitas vezes uma única consulta

ortodôntica pode ser determinante para melhorar o

sorriso de uma criança para sempre. De acordo com o

ortodontista Dr. Luís Antônio de Arruda Aidar, a

campanha Julho Laranja é muito relevante para

promover a conscientização da população, cirurgiões-

dentistas, clínicos gerais e odontopediatras sobre o

momento oportuno de encaminhar as crianças, por volta

dos 6 anos de idade, para a avaliação com um

especialista em Ortodontia. "Isso não quer dizer que

nesse momento será realizado o tratamento ortodôntico,

mas servirá para o ortodontista orientar os pais ou

responsáveis da criança quanto aos cuidados

preventivos para o desenvolvimento de uma boa

oclusão". Dr. Luis Antônio explicou ainda que,

eventualmente, o ortodontista já poderá atuar em casos

pontuais, utilizando a ortodontia preventiva ou

interceptativa nos casos indicados.
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Julho Laranja promove a Ortodontia?

Julho Laranja promove a Ortodontia preventiva e os

cuidados com a saúde bucal

8 de julho de 2022

13

Em seu terceiro ano de divulgação, a Campanha Julho

Laranja visa a conscientização e sensibilização da

população para a importância da Ortodontia preventiva

em crianças a partir de 6 anos.

A ação foi criada pela odontopediatra e ortodontista

Cibele Albergaria, do Conselho Regional de

Odontologia do Distrito Federal (CRO-DF), com

parceria e apoio dos ortodontistas Ricardo Fabris Paulin

(CRO-DF), Denise Poubel Vilar (CRO-DF), Patrícia

Zambonato Freitas (CRO-DF) e Daniela Gamba Garib

Carreira (CROSP).

A campanha foi estrategicamente idealizada para o mês

de julho por ser o período em que os brasileiros

procuram mais a Ortodontia em função das férias

escolares. Com o slogan 'Cuidados precoces, sorrisos

pra toda a vida', a campanha adota a cor laranja por

simbolizar alegria, vivacidade e confiança. Em 2020,

ganhou reforço com a incorporação de uma mascote: o

pássaro Julito.

Inspiração

De acordo com a idealizadora, a Campanha Julho

Laranja é fruto de informações sobre as ações sociais

promovidas por odontopediatras e tem inspiração na

Campanha Outubro Rosa (conscientização sobre

câncer de mama).

O objetivo, segundo Dra. Cibele, é chamar a atenção

para a importância das estratégias preventivas na

promoção da saúde bucal, incluindo todos os tipos de

doenças e condições bucais, e o tratamento da apneia

do sono em pacientes em crescimento, bem como de

outras intervenções ortodônticas. Além disso, destaca a

importância de que a primeira consulta ao ortodontista

aconteça por volta dos 6 anos, fase ideal para avaliar se

será necessário o tratamento ortodôntico, geralmente

feito aos 12 anos.

Resultados

Criada também para colocar a Ortodontia em evidência,

a campanha criada em 2019 conta com a aderência da

comunidade odontológica. O resultado positivo reflete

no aumento de consultas desde o início da campanha,

como demonstraram os dados colhidos pela professora

Daniela Garib, da Universidade de São Paulo (USP) -

campus Bauru, em estudo realizado por ela.

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) apoia a Campanha Julho Laranja e ressalta a

importância da visita aos 6 anos para avaliação de
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possíveis necessidades na área ortodôntica e também

como um todo, pois, como enfatizam os profissionais

envolvidos na ação, é importante conscientizar a

população de que muitas vezes uma única consulta

ortodôntica pode ser determinante para melhorar o

sorriso de uma criança para sempre.

De acordo com o ortodontista Dr. Luís Antônio de

Arruda Aidar, a campanha Julho Laranja é muito

relevante para promover a conscientização da

população, cirurgiões-dentistas, clínicos gerais e

odontopediatras sobre o momento oportuno de

encaminhar as crianças, por volta dos 6 anos de idade,

para a avaliação com um especialista em Ortodontia.

'Isso não quer dizer que nesse momento será realizado

o tratamento ortodôntico, mas servirá para o

ortodontista orientar os pais ou responsáveis da criança

quanto aos cuidados preventivos para o

desenvolvimento de uma boa oclusão'. Dr. Luis Antônio

explicou ainda que, eventualmente, o ortodontista já

poderá atuar em casos pontuais, utilizando a ortodontia

preventiva ou interceptativa nos casos indicados.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Dentistas, Assuntos de Interesse - Odontologia, CROSP

- Conselho Regional de Odontologia de São Paulo,

CROSP - CRO-SP
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Em seu terceiro ano de divulgação, a Campanha Julho

Laranja visa a conscientização e sensibilização da

população para a importância da Ortodontia preventiva

em crianças a partir de 6 anos.

A ação foi criada pela odontopediatra e ortodontista

Cibele Albergaria, do Conselho Regional de

Odontologia do Distrito Federal (CRO-DF), com

parceria e apoio dos ortodontistas Ricardo Fabris Paulin

(CRO-DF), Denise Poubel Vilar (CRO-DF), Patrícia

Zambonato Freitas (CRO-DF) e Daniela Gamba Garib

Carreira (CROSP).

A campanha foi estrategicamente idealizada para o mês

de julho por ser o período em que os brasileiros

procuram mais a Ortodontia em função das férias

escolares. Com o slogan "Cuidados precoces, sorrisos

pra toda a vida", a campanha adota a cor laranja por

simbolizar alegria, vivacidade e confiança. Em 2020,

ganhou reforço com a incorporação de uma mascote: o

pássaro Julito.

Inspiração

De acordo com a idealizadora, a Campanha Julho

Laranja é fruto de informações sobre as ações sociais

promovidas por odontopediatras e tem inspiração na

Campanha Outubro Rosa (conscientização sobre

câncer de mama).

O objetivo, segundo Dra. Cibele, é chamar a atenção

para a importância das estratégias preventivas na

promoção da saúde bucal, incluindo todos os tipos de

doenças e condições bucais, e o tratamento da apneia

do sono em pacientes em crescimento, bem como de

outras intervenções ortodônticas. Além disso, destaca a

importância de que a primeira consulta ao ortodontista

aconteça por volta dos 6 anos, fase ideal para avaliar se

será necessário o tratamento ortodôntico, geralmente

feito aos 12 anos.

Resultados

Criada também para colocar a Ortodontia em evidência,

a campanha criada em 2019 conta com a aderência da

comunidade odontológica. O resultado positivo reflete

no aumento de consultas desde o início da campanha,

como demonstraram os dados colhidos pela professora

Daniela Garib, da Universidade de São Paulo (USP) -

campus Bauru, em estudo realizado por ela.

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) apoia a Campanha Julho Laranja e ressalta a

importância da visita aos 6 anos para avaliação de

possíveis necessidades na área ortodôntica e também

como um todo, pois, como enfatizam os profissionais

envolvidos na ação, é importante conscientizar a

população de que muitas vezes uma única consulta

ortodôntica pode ser determinante para melhorar o

sorriso de uma criança para sempre.

De acordo com o ortodontista Dr. Luís Antônio de

Arruda Aidar, a campanha Julho Laranja é muito

85

https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/multclipp/arquivos/noticias/2022/07/08/67866122/67866122_site.jpg
http://m.knew.in/n/fAmvSzFmbPPWz9pHvgvwV7qjLWvnL5u70
http://m.knew.in/n/fAmvSzFmbPPWz9pHvgvwV7qjLWvnL5u70


CROSP - Apex Comunicação
Oeste360/São Paulo - Noticias
sexta-feira, 8 de julho de 2022

CROSP - CRO-SP

relevante para promover a conscientização da

população, cirurgiões-dentistas, clínicos gerais e

odontopediatras sobre o momento oportuno de

encaminhar as crianças, por volta dos 6 anos de idade,

para a avaliação com um especialista em Ortodontia.

"Isso não quer dizer que nesse momento será realizado

o tratamento ortodôntico, mas servirá para o

ortodontista orientar os pais ou responsáveis da criança

quanto aos cuidados preventivos para o

desenvolvimento de uma boa oclusão". Dr. Luis Antônio

explicou ainda que, eventualmente, o ortodontista já

poderá atuar em casos pontuais, utilizando a ortodontia

preventiva ou interceptativa nos casos indicados.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Dentistas, Assuntos de Interesse - Odontologia, CROSP
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SAÚDE Saúde

Julho Laranja promove a Ortodontia preventiva e os

cuidados com a saúde bucal

O mês de julho foi escolhido por ser o período em que

os brasileiros procuram mais a Ortodontia em função

das férias escolares

08/07/2022 às 18h00

Por: Redação Fonte: Agência Dino

Compartilhe:

gpointstudio freepik

Em seu terceiro ano de divulgação, a Campanha Julho

Laranja visa a conscientização e sensibilização da

população para a importância da Ortodontia preventiva

em crianças a partir de 6 anos.

A ação foi criada pela odontopediatra e ortodontista

Cibele Albergaria, do Conselho Regional de

Odontologia do Distrito Federal (CRO-DF), com

parceria e apoio dos ortodontistas Ricardo Fabris Paulin

(CRO-DF), Denise Poubel Vilar (CRO-DF), Patrícia

Zambonato Freitas (CRO-DF) e Daniela Gamba Garib

Carreira (CROSP).

A campanha foi estrategicamente idealizada para o mês

de julho por ser o período em que os brasileiros

procuram mais a Ortodontia em função das férias

escolares. Com o slogan "Cuidados precoces, sorrisos

pra toda a vida", a campanha adota a cor laranja por

simbolizar alegria, vivacidade e confiança. Em 2020,

ganhou reforço com a incorporação de uma mascote: o

pássaro Julito.

Inspiração

De acordo com a idealizadora, a Campanha Julho

Laranja é fruto de informações sobre as ações sociais

promovidas por odontopediatras e tem inspiração na

Campanha Outubro Rosa (conscientização sobre

câncer de mama).

O objetivo, segundo Dra. Cibele, é chamar a atenção

para a importância das estratégias preventivas na

promoção da saúde bucal, incluindo todos os tipos de

doenças e condições bucais, e o tratamento da apneia

do sono em pacientes em crescimento, bem como de

outras intervenções ortodônticas. Além disso, destaca a

importância de que a primeira consulta ao ortodontista

aconteça por volta dos 6 anos, fase ideal para avaliar se

será necessário o tratamento ortodôntico, geralmente

feito aos 12 anos.

Resultados

Criada também para colocar a Ortodontia em evidência,

a campanha criada em 2019 conta com a aderência da

comunidade odontológica. O resultado positivo reflete
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no aumento de consultas desde o início da campanha,

como demonstraram os dados colhidos pela professora

Daniela Garib, da Universidade de São Paulo (USP) -

campus Bauru, em estudo realizado por ela.

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) apoia a Campanha Julho Laranja e ressalta a

importância da visita aos 6 anos para avaliação de

possíveis necessidades na área ortodôntica e também

como um todo, pois, como enfatizam os profissionais

envolvidos na ação, é importante conscientizar a

população de que muitas vezes uma única consulta

ortodôntica pode ser determinante para melhorar o

sorriso de uma criança para sempre.

De acordo com o ortodontista Dr. Luís Antônio de

Arruda Aidar, a campanha Julho Laranja é muito

relevante para promover a conscientização da

população, cirurgiões-dentistas, clínicos gerais e

odontopediatras sobre o momento oportuno de

encaminhar as crianças, por volta dos 6 anos de idade,

para a avaliação com um especialista em Ortodontia.

"Isso não quer dizer que nesse momento será realizado

o tratamento ortodôntico, mas servirá para o

ortodontista orientar os pais ou responsáveis da criança

quanto aos cuidados preventivos para o

desenvolvimento de uma boa oclusão". Dr. Luis Antônio

explicou ainda que, eventualmente, o ortodontista já

poderá atuar em casos pontuais, utilizando a ortodontia

preventiva ou interceptativa nos casos indicados.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade

de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de

reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o

propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

500 caracteres restantes.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Dentistas, Assuntos de Interesse - Odontologia, CROSP

- Conselho Regional de Odontologia de São Paulo,

CROSP - CRO-SP
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Saúde Saúde

Julho Laranja promove a Ortodontia preventiva e os

cuidados com a saúde bucal

O mês de julho foi escolhido por ser o período em que

os brasileiros procuram mais a Ortodontia em função

das férias escolares

08/07/2022 às 18h00

Por: ROBERTO CAVALCANTI Fonte: Agência Dino

Compartilhe:

gpointstudio freepik

Em seu terceiro ano de divulgação, a Campanha Julho

Laranja visa a conscientização e sensibilização da

população para a importância da Ortodontia preventiva

em crianças a partir de 6 anos.

A ação foi criada pela odontopediatra e ortodontista

Cibele Albergaria, do Conselho Regional de

Odontologia do Distrito Federal (CRO-DF), com

parceria e apoio dos ortodontistas Ricardo Fabris Paulin

(CRO-DF), Denise Poubel Vilar (CRO-DF), Patrícia

Zambonato Freitas (CRO-DF) e Daniela Gamba Garib

Carreira (CROSP).

A campanha foi estrategicamente idealizada para o mês

de julho por ser o período em que os brasileiros

procuram mais a Ortodontia em função das férias

escolares. Com o slogan "Cuidados precoces, sorrisos

pra toda a vida", a campanha adota a cor laranja por

simbolizar alegria, vivacidade e confiança. Em 2020,

ganhou reforço com a incorporação de uma mascote: o

pássaro Julito.

Inspiração

De acordo com a idealizadora, a Campanha Julho

Laranja é fruto de informações sobre as ações sociais

promovidas por odontopediatras e tem inspiração na

Campanha Outubro Rosa (conscientização sobre

câncer de mama).

O objetivo, segundo Dra. Cibele, é chamar a atenção

para a importância das estratégias preventivas na

promoção da saúde bucal, incluindo todos os tipos de

doenças e condições bucais, e o tratamento da apneia

do sono em pacientes em crescimento, bem como de

outras intervenções ortodônticas. Além disso, destaca a

importância de que a primeira consulta ao ortodontista

aconteça por volta dos 6 anos, fase ideal para avaliar se

será necessário o tratamento ortodôntico, geralmente

feito aos 12 anos.

Resultados

Criada também para colocar a Ortodontia em evidência,

a campanha criada em 2019 conta com a aderência da

comunidade odontológica. O resultado positivo reflete
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no aumento de consultas desde o início da campanha,

como demonstraram os dados colhidos pela professora

Daniela Garib, da Universidade de São Paulo (USP) -

campus Bauru, em estudo realizado por ela.

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) apoia a Campanha Julho Laranja e ressalta a

importância da visita aos 6 anos para avaliação de

possíveis necessidades na área ortodôntica e também

como um todo, pois, como enfatizam os profissionais

envolvidos na ação, é importante conscientizar a

população de que muitas vezes uma única consulta

ortodôntica pode ser determinante para melhorar o

sorriso de uma criança para sempre.

De acordo com o ortodontista Dr. Luís Antônio de

Arruda Aidar, a campanha Julho Laranja é muito

relevante para promover a conscientização da

população, cirurgiões-dentistas, clínicos gerais e

odontopediatras sobre o momento oportuno de

encaminhar as crianças, por volta dos 6 anos de idade,

para a avaliação com um especialista em Ortodontia.

"Isso não quer dizer que nesse momento será realizado

o tratamento ortodôntico, mas servirá para o

ortodontista orientar os pais ou responsáveis da criança

quanto aos cuidados preventivos para o

desenvolvimento de uma boa oclusão". Dr. Luis Antônio

explicou ainda que, eventualmente, o ortodontista já

poderá atuar em casos pontuais, utilizando a ortodontia

preventiva ou interceptativa nos casos indicados.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade

de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de

reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o

propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

500 caracteres restantes.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Dentistas, Assuntos de Interesse - Odontologia, CROSP

- Conselho Regional de Odontologia de São Paulo,

CROSP - CRO-SP
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Em seu terceiro ano de divulgação, a Campanha Julho

Laranja visa a conscientização e sensibilização da

população para a importância da Ortodontia preventiva

em crianças a partir de 6 anos.

A ação foi criada pela odontopediatra e ortodontista

Cibele Albergaria, do Conselho Regional de

Odontologia do Distrito Federal (CRO-DF), com

parceria e apoio dos ortodontistas Ricardo Fabris Paulin

(CRO-DF), Denise Poubel Vilar (CRO-DF), Patrícia

Zambonato Freitas (CRO-DF) e Daniela Gamba Garib

Carreira (CROSP).

A campanha foi estrategicamente idealizada para o mês

de julho por ser o período em que os brasileiros

procuram mais a Ortodontia em função das férias

escolares. Com o slogan 'Cuidados precoces, sorrisos

pra toda a vida', a campanha adota a cor laranja por

simbolizar alegria, vivacidade e confiança. Em 2020,

ganhou reforço com a incorporação de uma mascote: o

pássaro Julito.

Inspiração

De acordo com a idealizadora, a Campanha Julho

Laranja é fruto de informações sobre as ações sociais

promovidas por odontopediatras e tem inspiração na

Campanha Outubro Rosa (conscientização sobre

câncer de mama).

O objetivo, segundo Dra. Cibele, é chamar a atenção

para a importância das estratégias preventivas na

promoção da saúde bucal, incluindo todos os tipos de

doenças e condições bucais, e o tratamento da apneia

do sono em pacientes em crescimento, bem como de

outras intervenções ortodônticas. Além disso, destaca a

importância de que a primeira consulta ao ortodontista

aconteça por volta dos 6 anos, fase ideal para avaliar se

será necessário o tratamento ortodôntico, geralmente

feito aos 12 anos.

Resultados

Criada também para colocar a Ortodontia em evidência,

a campanha criada em 2019 conta com a aderência da

comunidade odontológica. O resultado positivo reflete

no aumento de consultas desde o início da campanha,

como demonstraram os dados colhidos pela professora

Daniela Garib, da Universidade de São Paulo (USP) -

campus Bauru, em estudo realizado por ela.

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) apoia a Campanha Julho Laranja e ressalta a

importância da visita aos 6 anos para avaliação de

possíveis necessidades na área ortodôntica e também

como um todo, pois, como enfatizam os profissionais

envolvidos na ação, é importante conscientizar a

população de que muitas vezes uma única consulta

ortodôntica pode ser determinante para melhorar o

sorriso de uma criança para sempre.

De acordo com o ortodontista Dr. Luís Antônio de

Arruda Aidar, a campanha Julho Laranja é muito
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relevante para promover a conscientização da

população, cirurgiões-dentistas, clínicos gerais e

odontopediatras sobre o momento oportuno de

encaminhar as crianças, por volta dos 6 anos de idade,

para a avaliação com um especialista em Ortodontia.

'Isso não quer dizer que nesse momento será realizado

o tratamento ortodôntico, mas servirá para o

ortodontista orientar os pais ou responsáveis da criança

quanto aos cuidados preventivos para o

desenvolvimento de uma boa oclusão'. Dr. Luis Antônio

explicou ainda que, eventualmente, o ortodontista já

poderá atuar em casos pontuais, utilizando a ortodontia

preventiva ou interceptativa nos casos indicados.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Dentistas, Assuntos de Interesse - Odontologia, CROSP

- Conselho Regional de Odontologia de São Paulo,

CROSP - CRO-SP
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Em seu terceiro ano de divulgação, a Campanha Julho

Laranja visa a conscientização e sensibilização da

população para a importância da Ortodontia preventiva

em crianças a partir de 6 anos.

A ação foi criada pela odontopediatra e ortodontista

Cibele Albergaria, do Conselho Regional de

Odontologia do Distrito Federal (CRO-DF), com

parceria e apoio dos ortodontistas Ricardo Fabris Paulin

(CRO-DF), Denise Poubel Vilar (CRO-DF), Patrícia

Zambonato Freitas (CRO-DF) e Daniela Gamba Garib

Carreira (CROSP).

A campanha foi estrategicamente idealizada para o mês

de julho por ser o período em que os brasileiros

procuram mais a Ortodontia em função das férias

escolares. Com o slogan "Cuidados precoces, sorrisos

pra toda a vida", a campanha adota a cor laranja por

simbolizar alegria, vivacidade e confiança. Em 2020,

ganhou reforço com a incorporação de uma mascote: o

pássaro Julito.

Inspiração

De acordo com a idealizadora, a Campanha Julho

Laranja é fruto de informações sobre as ações sociais

promovidas por odontopediatras e tem inspiração na

Campanha Outubro Rosa (conscientização sobre

câncer de mama).

O objetivo, segundo Dra. Cibele, é chamar a atenção

para a importância das estratégias preventivas na

promoção da saúde bucal, incluindo todos os tipos de

doenças e condições bucais, e o tratamento da apneia

do sono em pacientes em crescimento, bem como de

outras intervenções ortodônticas. Além disso, destaca a

importância de que a primeira consulta ao ortodontista

aconteça por volta dos 6 anos, fase ideal para avaliar se

será necessário o tratamento ortodôntico, geralmente

feito aos 12 anos.

Resultados

Criada também para colocar a Ortodontia em evidência,

a campanha criada em 2019 conta com a aderência da

comunidade odontológica. O resultado positivo reflete

no aumento de consultas desde o início da campanha,

como demonstraram os dados colhidos pela professora

Daniela Garib, da Universidade de São Paulo (USP) -

campus Bauru, em estudo realizado por ela.

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) apoia a Campanha Julho Laranja e ressalta a

importância da visita aos 6 anos para avaliação de

possíveis necessidades na área ortodôntica e também

como um todo, pois, como enfatizam os profissionais

envolvidos na ação, é importante conscientizar a

população de que muitas vezes uma única consulta

ortodôntica pode ser determinante para melhorar o

sorriso de uma criança para sempre.

De acordo com o ortodontista Dr. Luís Antônio de

Arruda Aidar, a campanha Julho Laranja é muito
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relevante para promover a conscientização da

população, cirurgiões-dentistas, clínicos gerais e

odontopediatras sobre o momento oportuno de

encaminhar as crianças, por volta dos 6 anos de idade,

para a avaliação com um especialista em Ortodontia.

"Isso não quer dizer que nesse momento será realizado

o tratamento ortodôntico, mas servirá para o

ortodontista orientar os pais ou responsáveis da criança

quanto aos cuidados preventivos para o

desenvolvimento de uma boa oclusão". Dr. Luis Antônio

explicou ainda que, eventualmente, o ortodontista já

poderá atuar em casos pontuais, utilizando a ortodontia

preventiva ou interceptativa nos casos indicados.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Dentistas, Assuntos de Interesse - Odontologia, CROSP

- Conselho Regional de Odontologia de São Paulo,

CROSP - CRO-SP
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Em seu terceiro ano de divulgação, a Campanha Julho

Laranja visa a conscientização e sensibilização da

população para a importância da Ortodontia preventiva

em crianças a partir de 6 anos.

A ação foi criada pela odontopediatra e ortodontista

Cibele Albergaria, do Conselho Regional de

Odontologia do Distrito Federal (CRO-DF), com

parceria e apoio dos ortodontistas Ricardo Fabris Paulin

(CRO-DF), Denise Poubel Vilar (CRO-DF), Patrícia

Zambonato Freitas (CRO-DF) e Daniela Gamba Garib

Carreira (CROSP).

A campanha foi estrategicamente idealizada para o mês

de julho por ser o período em que os brasileiros

procuram mais a Ortodontia em função das férias

escolares. Com o slogan "Cuidados precoces, sorrisos

pra toda a vida", a campanha adota a cor laranja por

simbolizar alegria, vivacidade e confiança. Em 2020,

ganhou reforço com a incorporação de uma mascote: o

pássaro Julito.

Inspiração

De acordo com a idealizadora, a Campanha Julho

Laranja é fruto de informações sobre as ações sociais

promovidas por odontopediatras e tem inspiração na

Campanha Outubro Rosa (conscientização sobre

câncer de mama).

O objetivo, segundo Dra. Cibele, é chamar a atenção

para a importância das estratégias preventivas na

promoção da saúde bucal, incluindo todos os tipos de

doenças e condições bucais, e o tratamento da apneia

do sono em pacientes em crescimento, bem como de

outras intervenções ortodônticas. Além disso, destaca a

importância de que a primeira consulta ao ortodontista

aconteça por volta dos 6 anos, fase ideal para avaliar se

será necessário o tratamento ortodôntico, geralmente

feito aos 12 anos.

Resultados

Criada também para colocar a Ortodontia em evidência,

a campanha criada em 2019 conta com a aderência da

comunidade odontológica. O resultado positivo reflete

no aumento de consultas desde o início da campanha,

como demonstraram os dados colhidos pela professora

Daniela Garib, da Universidade de São Paulo (USP) -

campus Bauru, em estudo realizado por ela.

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) apoia a Campanha Julho Laranja e ressalta a

importância da visita aos 6 anos para avaliação de

possíveis necessidades na área ortodôntica e também

como um todo, pois, como enfatizam os profissionais

envolvidos na ação, é importante conscientizar a

população de que muitas vezes uma única consulta

ortodôntica pode ser determinante para melhorar o

sorriso de uma criança para sempre.

De acordo com o ortodontista Dr. Luís Antônio de

Arruda Aidar, a campanha Julho Laranja é muito
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relevante para promover a conscientização da

população, cirurgiões-dentistas, clínicos gerais e

odontopediatras sobre o momento oportuno de

encaminhar as crianças, por volta dos 6 anos de idade,

para a avaliação com um especialista em Ortodontia.

"Isso não quer dizer que nesse momento será realizado

o tratamento ortodôntico, mas servirá para o

ortodontista orientar os pais ou responsáveis da criança

quanto aos cuidados preventivos para o

desenvolvimento de uma boa oclusão". Dr. Luis Antônio

explicou ainda que, eventualmente, o ortodontista já

poderá atuar em casos pontuais, utilizando a ortodontia

preventiva ou interceptativa nos casos indicados.

Website: https://crosp.org.br/

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Dentistas, Assuntos de Interesse - Odontologia, CROSP

- Conselho Regional de Odontologia de São Paulo,

CROSP - CRO-SP
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Em seu terceiro ano de divulgação, a Campanha Julho

Laranja visa a conscientização e sensibilização da

população para a importância da Ortodontia preventiva

em crianças a partir de 6 anos.

A ação foi criada pela odontopediatra e ortodontista

Cibele Albergaria, do Conselho Regional de

Odontologia do Distrito Federal (CRO-DF), com

parceria e apoio dos ortodontistas Ricardo Fabris Paulin

(CRO-DF), Denise Poubel Vilar (CRO-DF), Patrícia

Zambonato Freitas (CRO-DF) e Daniela Gamba Garib

Carreira (CROSP).

A campanha foi estrategicamente idealizada para o mês

de julho por ser o período em que os brasileiros

procuram mais a Ortodontia em função das férias

escolares. Com o slogan "Cuidados precoces, sorrisos

pra toda a vida", a campanha adota a cor laranja por

simbolizar alegria, vivacidade e confiança. Em 2020,

ganhou reforço com a incorporação de uma mascote: o

pássaro Julito.

Inspiração

De acordo com a idealizadora, a Campanha Julho

Laranja é fruto de informações sobre as ações sociais

promovidas por odontopediatras e tem inspiração na

Campanha Outubro Rosa (conscientização sobre

câncer de mama).

O objetivo, segundo Dra. Cibele, é chamar a atenção

para a importância das estratégias preventivas na

promoção da saúde bucal, incluindo todos os tipos de

doenças e condições bucais, e o tratamento da apneia

do sono em pacientes em crescimento, bem como de

outras intervenções ortodônticas. Além disso, destaca a

importância de que a primeira consulta ao ortodontista

aconteça por volta dos 6 anos, fase ideal para avaliar se

será necessário o tratamento ortodôntico, geralmente

feito aos 12 anos.

Resultados

Criada também para colocar a Ortodontia em evidência,

a campanha criada em 2019 conta com a aderência da

comunidade odontológica. O resultado positivo reflete

no aumento de consultas desde o início da campanha,

como demonstraram os dados colhidos pela professora

Daniela Garib, da Universidade de São Paulo (USP) -

campus Bauru, em estudo realizado por ela.

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) apoia a Campanha Julho Laranja e ressalta a

importância da visita aos 6 anos para avaliação de

possíveis necessidades na área ortodôntica e também

como um todo, pois, como enfatizam os profissionais

envolvidos na ação, é importante conscientizar a

população de que muitas vezes uma única consulta

ortodôntica pode ser determinante para melhorar o

sorriso de uma criança para sempre.

De acordo com o ortodontista Dr. Luís Antônio de

Arruda Aidar, a campanha Julho Laranja é muito
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relevante para promover a conscientização da

população, cirurgiões-dentistas, clínicos gerais e

odontopediatras sobre o momento oportuno de

encaminhar as crianças, por volta dos 6 anos de idade,

para a avaliação com um especialista em Ortodontia.

"Isso não quer dizer que nesse momento será realizado

o tratamento ortodôntico, mas servirá para o

ortodontista orientar os pais ou responsáveis da criança

quanto aos cuidados preventivos para o

desenvolvimento de uma boa oclusão". Dr. Luis Antônio

explicou ainda que, eventualmente, o ortodontista já

poderá atuar em casos pontuais, utilizando a ortodontia

preventiva ou interceptativa nos casos indicados.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Dentistas, Assuntos de Interesse - Odontologia, CROSP

- Conselho Regional de Odontologia de São Paulo,

CROSP - CRO-SP
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Portal Carapicuíba

Início corporativo Julho Laranja promove a Ortodontia

preventiva e os cuidados com a saúde...

Julho Laranja promove a Ortodontia preventiva e os

cuidados com a saúde bucal

Por

Print

São Paulo 8/7/2022 -

O mês de julho foi escolhido por ser o período em que

os brasileiros procuram mais a Ortodontia em função

das férias escolares

Em seu terceiro ano de divulgação, a Campanha Julho

Laranja visa a conscientização e sensibilização da

população para a importância da Ortodontia preventiva

em crianças a partir de 6 anos.

A ação foi criada pela odontopediatra e ortodontista

Cibele Albergaria, do Conselho Regional de

Odontologia do Distrito Federal (CRO-DF), com

parceria e apoio dos ortodontistas Ricardo Fabris Paulin

(CRO-DF), Denise Poubel Vilar (CRO-DF), Patrícia

Zambonato Freitas (CRO-DF) e Daniela Gamba Garib

Carreira (CROSP).

A campanha foi estrategicamente idealizada para o mês

de julho por ser o período em que os brasileiros

procuram mais a Ortodontia em função das férias

escolares. Com o slogan 'Cuidados precoces, sorrisos

pra toda a vida', a campanha adota a cor laranja por

simbolizar alegria, vivacidade e confiança. Em 2020,

ganhou reforço com a incorporação de uma mascote: o

pássaro Julito.

Inspiração

De acordo com a idealizadora, a Campanha Julho

Laranja é fruto de informações sobre as ações sociais

promovidas por odontopediatras e tem inspiração na

Campanha Outubro Rosa (conscientização sobre

câncer de mama).

O objetivo, segundo Dra. Cibele, é chamar a atenção

para a importância das estratégias preventivas na

promoção da saúde bucal, incluindo todos os tipos de

doenças e condições bucais, e o tratamento da apneia

do sono em pacientes em crescimento, bem como de

outras intervenções ortodônticas. Além disso, destaca a

importância de que a primeira consulta ao ortodontista

aconteça por volta dos 6 anos, fase ideal para avaliar se

será necessário o tratamento ortodôntico, geralmente

feito aos 12 anos.

Resultados

Criada também para colocar a Ortodontia em evidência,

a campanha criada em 2019 conta com a aderência da
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comunidade odontológica. O resultado positivo reflete

no aumento de consultas desde o início da campanha,

como demonstraram os dados colhidos pela professora

Daniela Garib, da Universidade de São Paulo (USP) -

campus Bauru, em estudo realizado por ela.

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) apoia a Campanha Julho Laranja e ressalta a

importância da visita aos 6 anos para avaliação de

possíveis necessidades na área ortodôntica e também

como um todo, pois, como enfatizam os profissionais

envolvidos na ação, é importante conscientizar a

população de que muitas vezes uma única consulta

ortodôntica pode ser determinante para melhorar o

sorriso de uma criança para sempre.

De acordo com o ortodontista Dr. Luís Antônio de

Arruda Aidar, a campanha Julho Laranja é muito

relevante para promover a conscientização da

população, cirurgiões-dentistas, clínicos gerais e

odontopediatras sobre o momento oportuno de

encaminhar as crianças, por volta dos 6 anos de idade,

para a avaliação com um especialista em Ortodontia.

'Isso não quer dizer que nesse momento será realizado

o tratamento ortodôntico, mas servirá para o

ortodontista orientar os pais ou responsáveis da criança

quanto aos cuidados preventivos para o

desenvolvimento de uma boa oclusão'. Dr. Luis Antônio

explicou ainda que, eventualmente, o ortodontista já

poderá atuar em casos pontuais, utilizando a ortodontia

preventiva ou interceptativa nos casos indicados.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Dentistas, Assuntos de Interesse - Odontologia, CROSP

- Conselho Regional de Odontologia de São Paulo,

CROSP - CRO-SP
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São Paulo 8/7/2022 -

O mês de julho foi escolhido por ser o período em que

os brasileiros procuram mais a Ortodontia em função

das férias escolares

Em seu terceiro ano de divulgação, a Campanha Julho

Laranja visa a conscientização e sensibilização da

população para a importância da Ortodontia preventiva

em crianças a partir de 6 anos.

A ação foi criada pela odontopediatra e ortodontista

Cibele Albergaria, do Conselho Regional de

Odontologia do Distrito Federal (CRO-DF), com

parceria e apoio dos ortodontistas Ricardo Fabris Paulin

(CRO-DF), Denise Poubel Vilar (CRO-DF), Patrícia

Zambonato Freitas (CRO-DF) e Daniela Gamba Garib

Carreira (CROSP).

A campanha foi estrategicamente idealizada para o mês

de julho por ser o período em que os brasileiros

procuram mais a Ortodontia em função das férias

escolares. Com o slogan 'Cuidados precoces, sorrisos

pra toda a vida', a campanha adota a cor laranja por

simbolizar alegria, vivacidade e confiança. Em 2020,

ganhou reforço com a incorporação de uma mascote: o

pássaro Julito.

Inspiração

De acordo com a idealizadora, a Campanha Julho

Laranja é fruto de informações sobre as ações sociais

promovidas por odontopediatras e tem inspiração na

Campanha Outubro Rosa (conscientização sobre

câncer de mama).

O objetivo, segundo Dra. Cibele, é chamar a atenção

para a importância das estratégias preventivas na

promoção da saúde bucal, incluindo todos os tipos de

doenças e condições bucais, e o tratamento da apneia

do sono em pacientes em crescimento, bem como de

outras intervenções ortodônticas. Além disso, destaca a

importância de que a primeira consulta ao ortodontista

aconteça por volta dos 6 anos, fase ideal para avaliar se

será necessário o tratamento ortodôntico, geralmente

feito aos 12 anos.

Resultados

Criada também para colocar a Ortodontia em evidência,

a campanha criada em 2019 conta com a aderência da

comunidade odontológica. O resultado positivo reflete

no aumento de consultas desde o início da campanha,

como demonstraram os dados colhidos pela professora

Daniela Garib, da Universidade de São Paulo (USP) -

campus Bauru, em estudo realizado por ela.

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) apoia a Campanha Julho Laranja e ressalta a

importância da visita aos 6 anos para avaliação de

possíveis necessidades na área ortodôntica e também

como um todo, pois, como enfatizam os profissionais

envolvidos na ação, é importante conscientizar a
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população de que muitas vezes uma única consulta

ortodôntica pode ser determinante para melhorar o

sorriso de uma criança para sempre.

De acordo com o ortodontista Dr. Luís Antônio de

Arruda Aidar, a campanha Julho Laranja é muito

relevante para promover a conscientização da

população, cirurgiões-dentistas, clínicos gerais e

odontopediatras sobre o momento oportuno de

encaminhar as crianças, por volta dos 6 anos de idade,

para a avaliação com um especialista em Ortodontia.

'Isso não quer dizer que nesse momento será realizado

o tratamento ortodôntico, mas servirá para o

ortodontista orientar os pais ou responsáveis da criança

quanto aos cuidados preventivos para o

desenvolvimento de uma boa oclusão'. Dr. Luis Antônio

explicou ainda que, eventualmente, o ortodontista já

poderá atuar em casos pontuais, utilizando a ortodontia

preventiva ou interceptativa nos casos indicados.

Website: https://crosp.org.br/

O post Julho Laranja promove a Ortodontia preventiva e

os cuidados com a saúde bucal apareceu primeiro em

Portal Lado B.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Dentistas, Assuntos de Interesse - Odontologia, CROSP

- Conselho Regional de Odontologia de São Paulo,

CROSP - CRO-SP
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Em seu terceiro ano de divulgação, a Campanha Julho

Laranja visa a conscientização e sensibilização da

população para a importância da Ortodontia preventiva

em crianças a partir de 6 anos.

A ação foi criada pela odontopediatra e ortodontista

Cibele Albergaria, do Conselho Regional de

Odontologia do Distrito Federal (CRO-DF), com

parceria e apoio dos ortodontistas Ricardo Fabris Paulin

(CRO-DF), Denise Poubel Vilar (CRO-DF), Patrícia

Zambonato Freitas (CRO-DF) e Daniela Gamba Garib

Carreira (CROSP).

A campanha foi estrategicamente idealizada para o mês

de julho por ser o período em que os brasileiros

procuram mais a Ortodontia em função das férias

escolares. Com o slogan 'Cuidados precoces, sorrisos

pra toda a vida', a campanha adota a cor laranja por

simbolizar alegria, vivacidade e confiança. Em 2020,

ganhou reforço com a incorporação de uma mascote: o

pássaro Julito.

Inspiração

De acordo com a idealizadora, a Campanha Julho

Laranja é fruto de informações sobre as ações sociais

promovidas por odontopediatras e tem inspiração na

Campanha Outubro Rosa (conscientização sobre

câncer de mama).

O objetivo, segundo Dra. Cibele, é chamar a atenção

para a importância das estratégias preventivas na

promoção da saúde bucal, incluindo todos os tipos de

doenças e condições bucais, e o tratamento da apneia

do sono em pacientes em crescimento, bem como de

outras intervenções ortodônticas. Além disso, destaca a

importância de que a primeira consulta ao ortodontista

aconteça por volta dos 6 anos, fase ideal para avaliar se

será necessário o tratamento ortodôntico, geralmente

feito aos 12 anos.

Resultados

Criada também para colocar a Ortodontia em evidência,

a campanha criada em 2019 conta com a aderência da

comunidade odontológica. O resultado positivo reflete

no aumento de consultas desde o início da campanha,

como demonstraram os dados colhidos pela professora

Daniela Garib, da Universidade de São Paulo (USP) -

campus Bauru, em estudo realizado por ela.

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) apoia a Campanha Julho Laranja e ressalta a

importância da visita aos 6 anos para avaliação de

possíveis necessidades na área ortodôntica e também

como um todo, pois, como enfatizam os profissionais

envolvidos na ação, é importante conscientizar a

população de que muitas vezes uma única consulta

ortodôntica pode ser determinante para melhorar o

sorriso de uma criança para sempre.
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De acordo com o ortodentista Dr. Luís Antônio de

Arruda Aidar, a campanha Julho Laranja é muito

relevante para promover a conscientização da

população, cirurgiões-dentistas, clínicos gerais e

odontopediatras sobre o momento oportuno de

encaminhar as crianças, por volta dos 6 anos de idade,

para a avaliação com um especialista em Ortodontia.

'Isso não quer dizer que nesse momento será realizado

o tratamento ortodôntico, mas servirá para o

ortodontista orientar os pais ou responsáveis da criança

quanto aos cuidados preventivos para o

desenvolvimento de uma boa oclusão'. Dr. Luis Antônio

explicou ainda que, eventualmente, o ortodontista já

poderá atuar em casos pontuais, utilizando a ortodontia

preventiva ou interceptativa nos casos indicados.

Sobre o CROSP

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) é uma autarquia federal dotada de

personalidade jurídica e de direito público com a

finalidade de fiscalizar e supervisionar a ética

profissional em todo o Estado de São Paulo, cabendo-

lhe zelar pelo perfeito desempenho ético da

Odontologia e pelo prestígio e bom conceito da

profissão e dos que a exercem legalmente. Hoje, o

CROSP conta com mais de 140 mil profissionais

inscritos. Além dos cirurgiões-dentistas, o CROSP

detém competência também para fiscalizar o exercício

profissional e a conduta ética dos Técnicos em Prótese

Dentária, Técnicos em Saúde Bucal, Auxiliares em

Saúde Bucal e Auxiliares em Prótese Dentária.

Mais informações: www.crosp.org.br

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Dentistas, Assuntos de Interesse - Odontologia, CROSP

- Conselho Regional de Odontologia de São Paulo,

CROSP - CRO-SP
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Em seu terceiro ano de divulgação, a Campanha Julho

Laranja visa a conscientização e sensibilização da

população para a importância da Ortodontia preventiva

em crianças a partir de 6 anos.

A ação foi criada pela odontopediatra e ortodontista

Cibele Albergaria, do Conselho Regional de

Odontologia do Distrito Federal (CRO-DF), com

parceria e apoio dos ortodontistas Ricardo Fabris Paulin

(CRO-DF), Denise Poubel Vilar (CRO-DF), Patrícia

Zambonato Freitas (CRO-DF) e Daniela Gamba Garib

Carreira (CROSP).

A campanha foi estrategicamente idealizada para o mês

de julho por ser o período em que os brasileiros

procuram mais a Ortodontia em função das férias

escolares. Com o slogan "Cuidados precoces, sorrisos

pra toda a vida", a campanha adota a cor laranja por

simbolizar alegria, vivacidade e confiança. Em 2020,

ganhou reforço com a incorporação de uma mascote: o

pássaro Julito.

Inspiração

De acordo com a idealizadora, a Campanha Julho

Laranja é fruto de informações sobre as ações sociais

promovidas por odontopediatras e tem inspiração na

Campanha Outubro Rosa (conscientização sobre

câncer de mama).

O objetivo, segundo Dra. Cibele, é chamar a atenção

para a importância das estratégias preventivas na

promoção da saúde bucal, incluindo todos os tipos de

doenças e condições bucais, e o tratamento da apneia

do sono em pacientes em crescimento, bem como de

outras intervenções ortodônticas. Além disso, destaca a

importância de que a primeira consulta ao ortodontista

aconteça por volta dos 6 anos, fase ideal para avaliar se

será necessário o tratamento ortodôntico, geralmente

feito aos 12 anos.

Resultados

Criada também para colocar a Ortodontia em evidência,

a campanha criada em 2019 conta com a aderência da

comunidade odontológica. O resultado positivo reflete

no aumento de consultas desde o início da campanha,

como demonstraram os dados colhidos pela professora

Daniela Garib, da Universidade de São Paulo (USP) -

campus Bauru, em estudo realizado por ela.

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) apoia a Campanha Julho Laranja e ressalta a

importância da visita aos 6 anos para avaliação de

possíveis necessidades na área ortodôntica e também

como um todo, pois, como enfatizam os profissionais

envolvidos na ação, é importante conscientizar a

população de que muitas vezes uma única consulta

ortodôntica pode ser determinante para melhorar o

sorriso de uma criança para sempre.
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De acordo com o ortodontista Dr. Luís Antônio de

Arruda Aidar, a campanha Julho Laranja é muito

relevante para promover a conscientização da

população, cirurgiões-dentistas, clínicos gerais e

odontopediatras sobre o momento oportuno de

encaminhar as crianças, por volta dos 6 anos de idade,

para a avaliação com um especialista em Ortodontia.

"Isso não quer dizer que nesse momento será realizado

o tratamento ortodôntico, mas servirá para o

ortodontista orientar os pais ou responsáveis da criança

quanto aos cuidados preventivos para o

desenvolvimento de uma boa oclusão". Dr. Luis Antônio

explicou ainda que, eventualmente, o ortodontista já

poderá atuar em casos pontuais, utilizando a ortodontia

preventiva ou interceptativa nos casos indicados.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Dentistas, Assuntos de Interesse - Odontologia, CROSP

- Conselho Regional de Odontologia de São Paulo,

CROSP - CRO-SP
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Seguindo uma tendência mundial, o mercado de

coworking popularizou-se no Brasil em diversas áreas.

Na Odontologia tem se firmado cada vez mais como

uma opção para os cirurgiões-dentistas que buscam

vantagens econômicas e menos burocráticas. Mas, será

que a modalidade de compartilhar consultórios dentários

realmente é vantajosa para os profissionais?

De acordo com o Censo Coworking Brasil, houve

aumento de 25% de escritórios compartilhados

conhecidos no mercado em 2019, se comparado ao ano

anterior, quando houve um salto de 1.194 para 1.497

estabelecimentos registrados. Número que representa

650% de crescimento em quatro anos, em comparação

a 2015, ano de início do levantamento, quando existiam

apenas 238. Já os dados do primeiro Censo ANCEV

(Associação Nacional dos Coworkings e Escritórios

Virtuais), realizado pela Painel Pesquisas e Consultoria

em 2021, apontam que existem no Brasil 1.647

coworkings localizados nas 100 maiores cidades do

País.

Para a cirurgiã-dentista e consultora da área da saúde,

especialista em Planejamento Estratégico de Negócios,

doutora em Odontologia e MBA em Serviços da Saúde,

Dra. Elaine Escobar, os coworkings para a área da

saúde vieram para ficar. 'A tendência é o aumento

significativo dos espaços destinados a coworking para a

saúde nos próximos anos, incluindo a Odontologia.

Atualmente, a prática se restringe a algumas capitais

brasileiras, mas deve crescer também nos municípios

do interior, do litoral e chegar a outras regiões'.

Diferenciais

A especialista explica que existem tipos de coworkings

diferentes para a Odontologia. São diferenciais que

impactam na experiência vivenciada pelos pacientes,

como preços repassados a eles, custo da hora de

atendimento do cirurgião-dentista, disponibilidade de

equipes preparadas e possibilidade de haver no mesmo

local um centro de exames sem que o paciente precise

se deslocar para outros espaços. Dentre os atrativos,

estão o acesso a equipamentos com tecnologia de

ponta, custo zero de investimento, o fato de não

precisar administrar o próprio consultório e as

burocracias advindas dele.

'Muitos espaços de coworking garantem que os clientes

realizem, no próprio local, exames, como tomografias e

escaneamento intraoral, sem necessidade de

deslocamentos. Isso pode representar uma vantagem
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no sentido de melhor administração do tempo'. A

especialista completa que: 'O cirurgião-dentista fica

responsável pelo cálculo do valor da sua hora

profissional, definindo seus honorários; pela

organização da própria agenda; pela administração de

seu tempo; pelo material de consumo; pelo

relacionamento com os clientes e pelo tratamento

odontológico'.

Além disso, Elaine Escobar desmistifica a ideia de que

coworking ocasiona uma impessoalidade no ambiente

profissional, já que o cirurgião-dentista tem a

possibilidade de escolher o espaço que mais condiz

com seu público. 'O atendimento somente será

impessoal se esse for o critério adotado pelo

profissional. É possível que o cirurgião-dentista tenha o

próprio auxiliar de saúde bucal, secretária e estagiário.

Cada profissional formata seu atendimento como melhor

julga para seus clientes'.

Menos gastos

O cirurgião-dentista mestre em Implantodontia,

Histologia e Estética Dental, Dr. Maurício Querido, que é

empreendedor de clínica coworking, fala sobre os

pontos positivos em usar a modalidade de

compartilhamentos de consultórios. 'Acho que os

benefícios são muito maiores e mais evidentes que os

malefícios. Vai desde a diminuição de despesas por

quem utiliza o local até o aumento de ganhos para

quem rentabilizou a ociosidade de seu espaço e

transformou-o em um ambiente de coworking. Como

usuário, você não se preocupa com gastos de

infraestrutura, investimentos em novos equipamentos e

sua manutenção. Também otimiza seu tempo para

atender suas necessidades e não depender de outras

empresas e organizações para exercer sua profissão'.

Porém, ao mesmo tempo, Maurício faz, também, uma

observação às desvantagens. 'Talvez uma

desvantagem seja que muitos espaços de coworking

não possuem uma agenda tão flexível. E, percebemos

que algumas clínicas não buscam adequar seu espaço

para receber os profissionais com seus pacientes. Um

mínimo de cuidado deve ser observado, sem ter a

necessidade de maiores investimentos'. Mesmo assim,

o cirurgião-dentista salienta que há uma grande

variedade de clínicas nesta modalidade nos últimos

anos, e elas estão crescendo expressivamente no

Brasil.

Média de preço para usar os consultórios em formato de

coworking

Em média, em São Paulo e no Rio de Janeiro, os

profissionais podem desembolsar entre R$ 80,00 e R$

150,00 para usar as clínicas odontológicas na

modalidade coworking. Mas, os valores podem se

modificar conforme a infraestrutura instalada nos

espaços e as suas localizações.

Querido destaca que é possível encontrar clínicas com

valores menores e maiores do que os citados. 'Tem

clínicas para todos os gostos e valores. A plataforma

DocWorking permite que as buscas por clínicas em todo

Brasil possam ser realizadas, pensando-se em

infraestrutura, especialidades, serviços e equipamentos

que elas oferecem, e até mesmo buscar por diferentes

valores'.

De acordo com dados da pesquisa Tomaz Consultoria

2020, o Brasil tem média de 39% de ociosidade em

consultórios odontológicos, o que representa,

aproximadamente, mais de 1/3 de horários ociosos, ou

seja, 'dinheiro jogado fora', como diz o cirurgião-dentista

Maurício Querido, que completa, ainda, que a

modalidade é uma boa opção para os dentistas recém-

formados.

'Não só é uma boa, é uma excelente opção. Aliás,

muitos deveriam começar trabalhando desta forma até

criar sua clientela e ter condições de investir no próprio

espaço, se assim for sua vontade no futuro. Muitos

dentistas recém-formados não possuem local para atuar

logo após terem concluído seus cursos de ensino, o que

torna o coworking uma ótima alternativa'.

Ele finaliza com uma dica aos profissionais: 'Sugiro que

façam um 'test-drive'. Com certeza, seus pacientes

tratarão tudo de forma natural. Eles estarão no espaço
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que seu dentista escolheu, e isto não será um

impeditivo'.

Atenção às regras da Vigilância Sanitária antes de optar

pelo coworking

Para os cirurgiões-dentistas que estão dispostos a optar

pelo compartilhamento de consultórios por meio do

sistema de coworking, é importante saber que a

Vigilância Sanitária dispõe de regras que disciplinam

esse tipo de negócio.

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria

Municipal da Saúde (SMS), esclarece que o

licenciamento sanitário das atividades de interesse à

saúde na modalidade coworking deve seguir o

estabelecido na Portaria CVS 1, de 22 de julho de 2020,

que disciplina, no âmbito do Sistema Estadual de

Vigilância Sanitária, o licenciamento destes

estabelecimentos.

Conforme a portaria, nas unidades em que há

multiprofissionais de saúde, sem vínculo entre si,

exercendo atividades distintas ou não, em salas não

compartilhadas, a licença sanitária deve ser emitida

para cada um dos espaços, conforme a atividade

desenvolvida.

A Secretaria Municipal das Subprefeituras informa que

todo estabelecimento onde será exercida uma atividade

não residencial na cidade de São Paulo necessita obter

o Auto de Licença de Funcionamento (ALF) junto à

subprefeitura local, conforme determina o Artigo 136 da

Lei Nº 16.402/2016:

'Art. 136. Nenhuma atividade não residencial - nR

poderá ser instalada sem prévia emissão, pela

Prefeitura, da licença correspondente, sem a qual será

considerada em situação irregular.'

Para o caso descrito, o local deve apresentar Auto de

Licença de Funcionamento (ALF) para toda a área em

que a atividade for exercida, seja um ALF para cada

uma das salas ou um ALF que englobe o todo.

Confira alguns cuidados ao optar pelo coworking e

sempre esteja atento a:

Equipamentos: veja se o local possui o mínimo de

equipamentos que são imprescindíveis para realizar o

atendimento;

Contrato: ao assinar o contrato de coworking, certifique-

se de ser responsável técnico e ético apenas pelos seus

próprios atendimentos;

Serviços de telefonia: procure saber de que forma esse

sistema é oferecido e verifique se há um atendente;

Internet e impressão: certifique-se de como é o sinal da

internet e não tenha receio de perguntar qual é a

velocidade do serviço contratado;

Limpeza e organização: Um detalhe fundamental, pois é

necessário que o ambiente seja agradável;

Localização: o espaço de coworking deve estar situado

em uma região estratégica;

Orçamento: é imprescindível avaliar se o valor gasto

com a locação do espaço está de acordo;

Exigências: verificar a questão legislativa e as

exigências da Vigilância Sanitária e dos órgãos da

classe é imprescindível;

Publicidade: não realize publicidade indevida;

Informações: assegure o cumprimento da Lei Geral de

Proteção de Dados (LGPD).

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
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exercem legalmente. Hoje, o CROSP conta com mais

de 140 mil profissionais inscritos. Além dos cirurgiões-

dentistas, o CROSP detém competência também para

fiscalizar o exercício profissional e a conduta ética dos

Técnicos em Prótese Dentária, Técnicos em Saúde

Bucal, Auxiliares em Saúde Bucal e Auxiliares em

Prótese Dentária.

Confira mais notícias através do site oficial:

www.crosp.org.br

Ailton Oliveira e Elen Carla.

Compartilhe

Assuntos e Palavras-Chave: CROSP - Conselho

Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-

SP
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Estratégias preventivas na promoção da saúde bucal

O mês de julho foi escolhido por ser o período em que

os brasileiros procuram mais a Ortodontia em função

das férias escolares.

Em seu terceiro ano de divulgação, a Campanha Julho

Laranja visa a conscientização e sensibilização da

população para a importância da Ortodontia preventiva

em crianças a partir de 6 anos.

A ação foi criada pela odontopediatra e ortodontista

Cibele Albergaria, do Conselho Regional de

Odontologia do Distrito Federal (CRO-DF), com

parceria e apoio dos ortodontistas Ricardo Fabris Paulin

(CRO-DF), Denise Poubel Vilar (CRO-DF), Patrícia

Zambonato Freitas (CRO-DF) e Daniela Gamba Garib

Carreira (CROSP).

A campanha foi estrategicamente idealizada para o mês

de julho por ser o período em que os brasileiros

procuram mais a Ortodontia em função das férias

escolares. Com o slogan 'Cuidados precoces, sorrisos

pra toda a vida', a campanha adota a cor laranja por

simbolizar alegria, vivacidade e confiança. Em 2020,

ganhou reforço com a incorporação de uma mascote: o

pássaro Julito.

Inspiração

De acordo com a idealizadora, a Campanha Julho

Laranja é fruto de informações sobre as ações sociais

promovidas por odontopediatras e tem inspiração na

Campanha Outubro Rosa (conscientização sobre

câncer de mama).

O objetivo, segundo Dra. Cibele, é chamar a atenção

para a importância das estratégias preventivas na

promoção da saúde bucal, incluindo todos os tipos de

doenças e condições bucais, e o tratamento da apneia

do sono em pacientes em crescimento, bem como de

outras intervenções ortodônticas. Além disso, destaca a

importância de que a primeira consulta ao ortodontista

aconteça por volta dos 6 anos, fase ideal para avaliar se

será necessário o tratamento ortodôntico, geralmente

feito aos 12 anos.

Resultados

Criada também para colocar a Ortodontia em evidência,

a campanha criada em 2019 conta com a aderência da

comunidade odontológica. O resultado positivo reflete

no aumento de consultas desde o início da campanha,

como demonstraram os dados colhidos pela professora

Daniela Garib, da Universidade de São Paulo (USP) -

campus Bauru, em estudo realizado por ela.

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) apoia a Campanha Julho Laranja e ressalta a

importância da visita aos 6 anos para avaliação de

possíveis necessidades na área ortodôntica e também

como um todo, pois, como enfatizam os profissionais

envolvidos na ação, é importante conscientizar a

população de que muitas vezes uma única consulta

ortodôntica pode ser determinante para melhorar o
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sorriso de uma criança para sempre.

De acordo com o ortodentista Dr. Luís Antônio de

Arruda Aidar, a campanha Julho Laranja é muito

relevante para promover a conscientização da

população, cirurgiões-dentistas, clínicos gerais e

odontopediatras sobre o momento oportuno de

encaminhar as crianças, por volta dos 6 anos de idade,

para a avaliação com um especialista em Ortodontia.

'Isso não quer dizer que nesse momento será realizado

o tratamento ortodôntico, mas servirá para o

ortodontista orientar os pais ou responsáveis da criança

quanto aos cuidados preventivos para o

desenvolvimento de uma boa oclusão'. Dr. Luis Antônio

explicou ainda que, eventualmente, o ortodontista já

poderá atuar em casos pontuais, utilizando a ortodontia

preventiva ou interceptativa nos casos indicados.

??????

Sobre o CROSP

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) é uma autarquia federal dotada de

personalidade jurídica e de direito público com a

finalidade de fiscalizar e supervisionar a ética

profissional em todo o Estado de São Paulo, cabendo-

lhe zelar pelo perfeito desempenho ético da

Odontologia e pelo prestígio e bom conceito da

profissão e dos que a exercem legalmente. Hoje, o

CROSP conta com mais de 140 mil profissionais

inscritos. Além dos cirurgiões-dentistas, o CROSP

detém competência também para fiscalizar o exercício

profissional e a conduta ética dos Técnicos em Prótese

Dentária, Técnicos em Saúde Bucal, Auxiliares em

Saúde Bucal e Auxiliares em Prótese Dentária

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Dentistas, Assuntos de Interesse - Odontologia, CROSP

- Conselho Regional de Odontologia de São Paulo,

CROSP - CRO-SP
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Em seu terceiro ano de divulgação, a Campanha Julho

Laranja visa a conscientização e sensibilização da

população para a importância da Ortodontia preventiva

em crianças a partir de 6 anos.

A ação foi criada pela odontopediatra e ortodontista

Cibele Albergaria, do Conselho Regional de

Odontologia do Distrito Federal (CRO-DF), com

parceria e apoio dos ortodontistas Ricardo Fabris Paulin

(CRO-DF), Denise Poubel Vilar (CRO-DF), Patrícia

Zambonato Freitas (CRO-DF) e Daniela Gamba Garib

Carreira (CROSP).

A campanha foi estrategicamente idealizada para o mês

de julho por ser o período em que os brasileiros

procuram mais a Ortodontia em função das férias

escolares. Com o slogan "Cuidados precoces, sorrisos

pra toda a vida", a campanha adota a cor laranja por

simbolizar alegria, vivacidade e confiança. Em 2020,

ganhou reforço com a incorporação de uma mascote: o

pássaro Julito.

Inspiração

De acordo com a idealizadora, a Campanha Julho

Laranja é fruto de informações sobre as ações sociais

promovidas por odontopediatras e tem inspiração na

Campanha Outubro Rosa (conscientização sobre

câncer de mama).

O objetivo, segundo Dra. Cibele, é chamar a atenção

para a importância das estratégias preventivas na

promoção da saúde bucal, incluindo todos os tipos de

doenças e condições bucais, e o tratamento da apneia

do sono em pacientes em crescimento, bem como de

outras intervenções ortodônticas. Além disso, destaca a

importância de que a primeira consulta ao ortodontista

aconteça por volta dos 6 anos, fase ideal para avaliar se

será necessário o tratamento ortodôntico, geralmente

feito aos 12 anos.

Resultados

Criada também para colocar a Ortodontia em evidência,

a campanha criada em 2019 conta com a aderência da

comunidade odontológica. O resultado positivo reflete

no aumento de consultas desde o início da campanha,

como demonstraram os dados colhidos pela professora

Daniela Garib, da Universidade de São Paulo (USP) -

campus Bauru, em estudo realizado por ela.

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) apoia a Campanha Julho Laranja e ressalta a

importância da visita aos 6 anos para avaliação de

possíveis necessidades na área ortodôntica e também

como um todo, pois, como enfatizam os profissionais

envolvidos na ação, é importante conscientizar a

população de que muitas vezes uma única consulta

ortodôntica pode ser determinante para melhorar o

sorriso de uma criança para sempre.

De acordo com o ortodontista Dr. Luís Antônio de

Arruda Aidar, a campanha Julho Laranja é muito
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relevante para promover a conscientização da

população, cirurgiões-dentistas, clínicos gerais e

odontopediatras sobre o momento oportuno de

encaminhar as crianças, por volta dos 6 anos de idade,

para a avaliação com um especialista em Ortodontia.

"Isso não quer dizer que nesse momento será realizado

o tratamento ortodôntico, mas servirá para o

ortodontista orientar os pais ou responsáveis da criança

quanto aos cuidados preventivos para o

desenvolvimento de uma boa oclusão". Dr. Luis Antônio

explicou ainda que, eventualmente, o ortodontista já

poderá atuar em casos pontuais, utilizando a ortodontia

preventiva ou interceptativa nos casos indicados.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Dentistas, Assuntos de Interesse - Odontologia, CROSP

- Conselho Regional de Odontologia de São Paulo,

CROSP - CRO-SP
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Saúde Saúde

Julho Laranja promove a Ortodontia preventiva e os

cuidados com a saúde bucal

O mês de julho foi escolhido por ser o período em que

os brasileiros procuram mais a Ortodontia em função

das férias escolares

08/07/2022 17h00

Por: Redator Fonte: Agência Dino

gpointstudio freepik

Em seu terceiro ano de divulgação, a Campanha Julho

Laranja visa a conscientização e sensibilização da

população para a importância da Ortodontia preventiva

em crianças a partir de 6 anos.

A ação foi criada pela odontopediatra e ortodontista

Cibele Albergaria, do Conselho Regional de

Odontologia do Distrito Federal (CRO-DF), com

parceria e apoio dos ortodontistas Ricardo Fabris Paulin

(CRO-DF), Denise Poubel Vilar (CRO-DF), Patrícia

Zambonato Freitas (CRO-DF) e Daniela Gamba Garib

Carreira (CROSP).

A campanha foi estrategicamente idealizada para o mês

de julho por ser o período em que os brasileiros

procuram mais a Ortodontia em função das férias

escolares. Com o slogan "Cuidados precoces, sorrisos

pra toda a vida", a campanha adota a cor laranja por

simbolizar alegria, vivacidade e confiança. Em 2020,

ganhou reforço com a incorporação de uma mascote: o

pássaro Julito.

Inspiração

De acordo com a idealizadora, a Campanha Julho

Laranja é fruto de informações sobre as ações sociais

promovidas por odontopediatras e tem inspiração na

Campanha Outubro Rosa (conscientização sobre

câncer de mama).

O objetivo, segundo Dra. Cibele, é chamar a atenção

para a importância das estratégias preventivas na

promoção da saúde bucal, incluindo todos os tipos de

doenças e condições bucais, e o tratamento da apneia

do sono em pacientes em crescimento, bem como de

outras intervenções ortodônticas. Além disso, destaca a

importância de que a primeira consulta ao ortodontista

aconteça por volta dos 6 anos, fase ideal para avaliar se

será necessário o tratamento ortodôntico, geralmente

feito aos 12 anos.

Resultados

Criada também para colocar a Ortodontia em evidência,

a campanha criada em 2019 conta com a aderência da

comunidade odontológica. O resultado positivo reflete

no aumento de consultas desde o início da campanha,

como demonstraram os dados colhidos pela professora
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Daniela Garib, da Universidade de São Paulo (USP) -

campus Bauru, em estudo realizado por ela.

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) apoia a Campanha Julho Laranja e ressalta a

importância da visita aos 6 anos para avaliação de

possíveis necessidades na área ortodôntica e também

como um todo, pois, como enfatizam os profissionais

envolvidos na ação, é importante conscientizar a

população de que muitas vezes uma única consulta

ortodôntica pode ser determinante para melhorar o

sorriso de uma criança para sempre.

De acordo com o ortodontista Dr. Luís Antônio de

Arruda Aidar, a campanha Julho Laranja é muito

relevante para promover a conscientização da

população, cirurgiões-dentistas, clínicos gerais e

odontopediatras sobre o momento oportuno de

encaminhar as crianças, por volta dos 6 anos de idade,

para a avaliação com um especialista em Ortodontia.

"Isso não quer dizer que nesse momento será realizado

o tratamento ortodôntico, mas servirá para o

ortodontista orientar os pais ou responsáveis da criança

quanto aos cuidados preventivos para o

desenvolvimento de uma boa oclusão". Dr. Luis Antônio

explicou ainda que, eventualmente, o ortodontista já

poderá atuar em casos pontuais, utilizando a ortodontia

preventiva ou interceptativa nos casos indicados.

Nenhum comentário

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Dentistas, Assuntos de Interesse - Odontologia, CROSP

- Conselho Regional de Odontologia de São Paulo,

CROSP - CRO-SP
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De 11 à 15 de julho, no Centro de Especialidade

Odontológicas

Durante o período letivo, os alunos de todas as escolas

públicas de Ilhabela recebem a visita dos auxiliares de

saúde bucal. Pensando em aproximar cada vez mais as

crianças dos dentistas e reforçar os cuidados com

higiene bucal no período de férias escolares, a

Prefeitura de Ilhabela, por meio da Secretaria de Saúde

- Coordenação de Saúde Bucal promovem a Semana

de Orientações Odontológicas.

A semana será recheada de atrações e permitirá que os

alunos aproveitem as férias para conhecer o trabalho do

dentista, receber orientações odontológicas e participar

de dinâmicas educativas e atividades lúdicas.

De acordo com recente publicação do Conselho

Regional de Odontologia de São Paulo, o medo

irracional e incontrolável de ir ao dentista tem

tratamento e se deve ao medo do 'desconhecido', ou

seja, visitar um consultório de forma lúdica pode

contribuir para o conhecimento e aproximação do

serviço.

Quem tiver interesse em participar da semana, precisa

procurar de 11 a 15 de julho, das 8h às 11h e das 13h

às 16h, o Centro de Especialidades Odontológicas

'Bruno Alan Souza', localizado na Avenida Malaquias de

Oliveira Freitas, 9 - Barra Velha, na entrada da cidade.

Vale ressaltar que os menores de idade, precisam estar

acompanhados de seus pais ou responsáveis.

Para mais informações procure @saudeilhabela em

suas redes sociais, ou acesse Ilhabela.sp.gov.br.

O post Prefeitura de Ilhabela promoverá 'Semana de

Orientações Odontológicas' apareceu primeiro em

Prefeitura Municipal de Ilhabela.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Dentista, Assuntos de Interesse - Dentistas, Assuntos

de Interesse - Odontologia, CROSP - Conselho

Regional de Odontologia de São Paulo
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Em seu terceiro ano de divulgação, a Campanha Julho

Laranja visa a conscientização e sensibilização da

população para a importância da Ortodontia preventiva

em crianças a partir de 6 anos.

A ação foi criada pela odontopediatra e ortodontista

Cibele Albergaria, do Conselho Regional de

Odontologia do Distrito Federal (CRO-DF), com

parceria e apoio dos ortodontistas Ricardo Fabris Paulin

(CRO-DF), Denise Poubel Vilar (CRO-DF), Patrícia

Zambonato Freitas (CRO-DF) e Daniela Gamba Garib

Carreira (CROSP).

A campanha foi estrategicamente idealizada para o mês

de julho por ser o período em que os brasileiros

procuram mais a Ortodontia em função das férias

escolares. Com o slogan "Cuidados precoces, sorrisos

pra toda a vida", a campanha adota a cor laranja por

simbolizar alegria, vivacidade e confiança. Em 2020,

ganhou reforço com a incorporação de uma mascote: o

pássaro Julito.

Inspiração

De acordo com a idealizadora, a Campanha Julho

Laranja é fruto de informações sobre as ações sociais

promovidas por odontopediatras e tem inspiração na

Campanha Outubro Rosa (conscientização sobre

câncer de mama).

O objetivo, segundo Dra. Cibele, é chamar a atenção

para a importância das estratégias preventivas na

promoção da saúde bucal, incluindo todos os tipos de

doenças e condições bucais, e o tratamento da apneia

do sono em pacientes em crescimento, bem como de

outras intervenções ortodônticas. Além disso, destaca a

importância de que a primeira consulta ao ortodontista

aconteça por volta dos 6 anos, fase ideal para avaliar se

será necessário o tratamento ortodôntico, geralmente

feito aos 12 anos.

Resultados

Criada também para colocar a Ortodontia em evidência,

a campanha criada em 2019 conta com a aderência da

comunidade odontológica. O resultado positivo reflete

no aumento de consultas desde o início da campanha,

como demonstraram os dados colhidos pela professora

Daniela Garib, da Universidade de São Paulo (USP) -

campus Bauru, em estudo realizado por ela.

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) apoia a Campanha Julho Laranja e ressalta a

importância da visita aos 6 anos para avaliação de

possíveis necessidades na área ortodôntica e também

como um todo, pois, como enfatizam os profissionais

envolvidos na ação, é importante conscientizar a

população de que muitas vezes uma única consulta

ortodôntica pode ser determinante para melhorar o

sorriso de uma criança para sempre.

De acordo com o ortodontista Dr. Luís Antônio de

Arruda Aidar, a campanha Julho Laranja é muito
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relevante para promover a conscientização da

população, cirurgiões-dentistas, clínicos gerais e

odontopediatras sobre o momento oportuno de

encaminhar as crianças, por volta dos 6 anos de idade,

para a avaliação com um especialista em Ortodontia.

"Isso não quer dizer que nesse momento será realizado

o tratamento ortodôntico, mas servirá para o

ortodontista orientar os pais ou responsáveis da criança

quanto aos cuidados preventivos para o

desenvolvimento de uma boa oclusão". Dr. Luis Antônio

explicou ainda que, eventualmente, o ortodontista já

poderá atuar em casos pontuais, utilizando a ortodontia

preventiva ou interceptativa nos casos indicados.

Website: https://crosp.org.br/

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -
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Em seu terceiro ano de divulgação, a Campanha Julho

Laranja visa a conscientização e sensibilização da

população para a importância da Ortodontia preventiva

em crianças a partir de 6 anos. A ação foi criada pela

odontopediatra e ortodontista Cibele Albergaria, do

Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal

(CRO-DF), com parceria e apoio dos ortodontistas

Ricardo Fabris Paulin (CRO-DF), Denise Poubel Vilar

(CRO-DF), Patrícia Zambonato Freitas (CRO-DF) e

Daniela Gamba Garib Carreira (CROSP). A campanha

foi estrategicamente idealizada para o mês de julho por

ser o período em que os brasileiros procuram mais a

Ortodontia em função das férias escolares. Com o

slogan "Cuidados precoces, sorrisos pra toda a vida", a

campanha adota a cor laranja por simbolizar alegria,

vivacidade e confiança. Em 2020, ganhou reforço com a

incorporação de uma mascote: o pássaro Julito.

Inspiração De acordo com a idealizadora, a Campanha

Julho Laranja é fruto de informações sobre as ações

sociais promovidas por odontopediatras e tem

inspiração na Campanha Outubro Rosa

(conscientização sobre câncer de mama). O objetivo,

segundo Dra. Cibele, é chamar a atenção para a

importância das estratégias preventivas na promoção da

saúde bucal, incluindo todos os tipos de doenças e

condições bucais, e o tratamento da apneia do sono em

pacientes em crescimento, bem como de outras

intervenções ortodônticas. Além disso, destaca a

importância de que a primeira consulta ao ortodontista

aconteça por volta dos 6 anos, fase ideal para avaliar se

será necessário o tratamento ortodôntico, geralmente

feito aos 12 anos. Resultados Criada também para

colocar a Ortodontia em evidência, a campanha criada

em 2019 conta com a aderência da comunidade

odontológica. O resultado positivo reflete no aumento de

consultas desde o início da campanha, como

demonstraram os dados colhidos pela professora

Daniela Garib, da Universidade de São Paulo (USP) -

campus Bauru, em estudo realizado por ela. O

Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) apoia a Campanha Julho Laranja e ressalta a

importância da visita aos 6 anos para avaliação de

possíveis necessidades na área ortodôntica e também

como um todo, pois, como enfatizam os profissionais

envolvidos na ação, é importante conscientizar a

população de que muitas vezes uma única consulta

ortodôntica pode ser determinante para melhorar o

sorriso de uma criança para sempre. De acordo com o

ortodontista Dr. Luís Antônio de Arruda Aidar, a

campanha Julho Laranja é muito relevante para

promover a conscientização da população, cirurgiões-

dentistas, clínicos gerais e odontopediatras sobre o

momento oportuno de encaminhar as crianças, por volta

dos 6 anos de idade, para a avaliação com um

especialista em Ortodontia. "Isso não quer dizer que

nesse momento será realizado o tratamento ortodôntico,

mas servirá para o ortodontista orientar os pais ou

responsáveis da criança quanto aos cuidados

preventivos para o desenvolvimento de uma boa

oclusão". Dr. Luis Antônio explicou ainda que,

eventualmente, o ortodontista já poderá atuar em casos

pontuais, utilizando a ortodontia preventiva ou

interceptativa nos casos indicados.
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Em seu terceiro ano de divulgação, a Campanha Julho

Laranja visa a conscientização e sensibilização da

população para a importância da Ortodontia preventiva

em crianças a partir de 6 anos.

A ação foi criada pela odontopediatra e ortodontista

Cibele Albergaria, do Conselho Regional de

Odontologia do Distrito Federal (CRO-DF), com

parceria e apoio dos ortodontistas Ricardo Fabris Paulin

(CRO-DF), Denise Poubel Vilar (CRO-DF), Patrícia

Zambonato Freitas (CRO-DF) e Daniela Gamba Garib

Carreira (CROSP).

A campanha foi estrategicamente idealizada para o mês

de julho por ser o período em que os brasileiros

procuram mais a Ortodontia em função das férias

escolares. Com o slogan 'Cuidados precoces, sorrisos

pra toda a vida', a campanha adota a cor laranja por

simbolizar alegria, vivacidade e confiança. Em 2020,

ganhou reforço com a incorporação de uma mascote: o

pássaro Julito.

Inspiração

De acordo com a idealizadora, a Campanha Julho

Laranja é fruto de informações sobre as ações sociais

promovidas por odontopediatras e tem inspiração na

Campanha Outubro Rosa (conscientização sobre

câncer de mama).

O objetivo, segundo Dra. Cibele, é chamar a atenção

para a importância das estratégias preventivas na

promoção da saúde bucal, incluindo todos os tipos de

doenças e condições bucais, e o tratamento da apneia

do sono em pacientes em crescimento, bem como de

outras intervenções ortodônticas. Além disso, destaca a

importância de que a primeira consulta ao ortodontista

aconteça por volta dos 6 anos, fase ideal para avaliar se

será necessário o tratamento ortodôntico, geralmente

feito aos 12 anos.

Resultados

Criada também para colocar a Ortodontia em evidência,

a campanha criada em 2019 conta com a aderência da

comunidade odontológica. O resultado positivo reflete

no aumento de consultas desde o início da campanha,

como demonstraram os dados colhidos pela professora

Daniela Garib, da Universidade de São Paulo (USP) -

campus Bauru, em estudo realizado por ela.

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) apoia a Campanha Julho Laranja e ressalta a

importância da visita aos 6 anos para avaliação de

possíveis necessidades na área ortodôntica e também

como um todo, pois, como enfatizam os profissionais

envolvidos na ação, é importante conscientizar a

população de que muitas vezes uma única consulta

ortodôntica pode ser determinante para melhorar o

sorriso de uma criança para sempre.

De acordo com o ortodontista Dr. Luís Antônio de

Arruda Aidar, a campanha Julho Laranja é muito
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relevante para promover a conscientização da

população, cirurgiões-dentistas, clínicos gerais e

odontopediatras sobre o momento oportuno de

encaminhar as crianças, por volta dos 6 anos de idade,

para a avaliação com um especialista em Ortodontia.

'Isso não quer dizer que nesse momento será realizado

o tratamento ortodôntico, mas servirá para o

ortodontista orientar os pais ou responsáveis da criança

quanto aos cuidados preventivos para o

desenvolvimento de uma boa oclusão'. Dr. Luis Antônio

explicou ainda que, eventualmente, o ortodontista já

poderá atuar em casos pontuais, utilizando a ortodontia

preventiva ou interceptativa nos casos indicados.
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Julho Laranja promove a Ortodontia preventiva e os

cuidados com a saúde bucal

Por

Copy URL

Publicidade

Em seu terceiro ano de divulgação, a Campanha Julho

Laranja visa a conscientização e sensibilização da

população para a importância da Ortodontia preventiva

em crianças a partir de 6 anos.

A ação foi criada pela odontopediatra e ortodontista

Cibele Albergaria, do Conselho Regional de

Odontologia do Distrito Federal (CRO-DF), com

parceria e apoio dos ortodontistas Ricardo Fabris Paulin

(CRO-DF), Denise Poubel Vilar (CRO-DF), Patrícia

Zambonato Freitas (CRO-DF) e Daniela Gamba Garib

Carreira (CROSP).

A campanha foi estrategicamente idealizada para o mês

de julho por ser o período em que os brasileiros

procuram mais a Ortodontia em função das férias

escolares. Com o slogan 'Cuidados precoces, sorrisos

pra toda a vida', a campanha adota a cor laranja por

simbolizar alegria, vivacidade e confiança. Em 2020,

ganhou reforço com a incorporação de uma mascote: o

pássaro Julito.

Inspiração

De acordo com a idealizadora, a Campanha Julho

Laranja é fruto de informações sobre as ações sociais

promovidas por odontopediatras e tem inspiração na

Campanha Outubro Rosa (conscientização sobre

câncer de mama).

O objetivo, segundo Dra. Cibele, é chamar a atenção

para a importância das estratégias preventivas na

promoção da saúde bucal, incluindo todos os tipos de

doenças e condições bucais, e o tratamento da apneia

do sono em pacientes em crescimento, bem como de

outras intervenções ortodônticas. Além disso, destaca a

importância de que a primeira consulta ao ortodontista

aconteça por volta dos 6 anos, fase ideal para avaliar se

será necessário o tratamento ortodôntico, geralmente

feito aos 12 anos.

Resultados

Criada também para colocar a Ortodontia em evidência,

a campanha criada em 2019 conta com a aderência da

comunidade odontológica. O resultado positivo reflete

no aumento de consultas desde o início da campanha,

como demonstraram os dados colhidos pela professora

Daniela Garib, da Universidade de São Paulo (USP) -

campus Bauru, em estudo realizado por ela.

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) apoia a Campanha Julho Laranja e ressalta a

importância da visita aos 6 anos para avaliação de
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possíveis necessidades na área ortodôntica e também

como um todo, pois, como enfatizam os profissionais

envolvidos na ação, é importante conscientizar a

população de que muitas vezes uma única consulta

ortodôntica pode ser determinante para melhorar o

sorriso de uma criança para sempre.

De acordo com o ortodontista Dr. Luís Antônio de

Arruda Aidar, a campanha Julho Laranja é muito

relevante para promover a conscientização da

população, cirurgiões-dentistas, clínicos gerais e

odontopediatras sobre o momento oportuno de

encaminhar as crianças, por volta dos 6 anos de idade,

para a avaliação com um especialista em Ortodontia.

'Isso não quer dizer que nesse momento será realizado

o tratamento ortodôntico, mas servirá para o

ortodontista orientar os pais ou responsáveis da criança

quanto aos cuidados preventivos para o

desenvolvimento de uma boa oclusão'. Dr. Luis Antônio

explicou ainda que, eventualmente, o ortodontista já

poderá atuar em casos pontuais, utilizando a ortodontia

preventiva ou interceptativa nos casos indicados.
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Julho Laranja promove a Ortodontia preventiva e os

cuidados com a saúde bucal

Redação 08/07/2022 3 min read

Compartilhe essa notícia!

O mês de julho foi escolhido por ser o período em que

os brasileiros procuram mais a Ortodontia em função

das férias escolares.

Em seu terceiro ano de divulgação, a Campanha Julho

Laranja visa a conscientização e sensibilização da

população para a importância da Ortodontia preventiva

em crianças a partir de 6 anos.

A ação foi criada pela odontopediatra e ortodontista

Cibele Albergaria, do Conselho Regional de

Odontologia do Distrito Federal (CRO-DF), com

parceria e apoio dos ortodontistas Ricardo Fabris Paulin

(CRO-DF), Denise Poubel Vilar (CRO-DF), Patrícia

Zambonato Freitas (CRO-DF) e Daniela Gamba Garib

Carreira (CROSP).

A campanha foi estrategicamente idealizada para o mês

de julho por ser o período em que os brasileiros

procuram mais a Ortodontia em função das férias

escolares. Com o slogan 'Cuidados precoces, sorrisos

pra toda a vida', a campanha adota a cor laranja por

simbolizar alegria, vivacidade e confiança. Em 2020,

ganhou reforço com a incorporação de uma mascote: o

pássaro Julito.

Inspiração

De acordo com a idealizadora, a Campanha Julho

Laranja é fruto de informações sobre as ações sociais

promovidas por odontopediatras e tem inspiração na

Campanha Outubro Rosa (conscientização sobre

câncer de mama).

O objetivo, segundo Dra. Cibele, é chamar a atenção

para a importância das estratégias preventivas na

promoção da saúde bucal, incluindo todos os tipos de

doenças e condições bucais, e o tratamento da apneia

do sono em pacientes em crescimento, bem como de

outras intervenções ortodônticas. Além disso, destaca a

importância de que a primeira consulta ao ortodontista

aconteça por volta dos 6 anos, fase ideal para avaliar se

será necessário o tratamento ortodôntico, geralmente

feito aos 12 anos.

Resultados

Criada também para colocar a Ortodontia em evidência,

a campanha criada em 2019 conta com a aderência da

comunidade odontológica. O resultado positivo reflete

no aumento de consultas desde o início da campanha,

como demonstraram os dados colhidos pela professora

Daniela Garib, da Universidade de São Paulo (USP) -

campus Bauru, em estudo realizado por ela.

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo
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(CROSP) apoia a Campanha Julho Laranja e ressalta a

importância da visita aos 6 anos para avaliação de

possíveis necessidades na área ortodôntica e também

como um todo, pois, como enfatizam os profissionais

envolvidos na ação, é importante conscientizar a

população de que muitas vezes uma única consulta

ortodôntica pode ser determinante para melhorar o

sorriso de uma criança para sempre.

De acordo com o ortodentista Dr. Luís Antônio de

Arruda Aidar, a campanha Julho Laranja é muito

relevante para promover a conscientização da

população, cirurgiões-dentistas, clínicos gerais e

odontopediatras sobre o momento oportuno de

encaminhar as crianças, por volta dos 6 anos de idade,

para a avaliação com um especialista em Ortodontia.

'Isso não quer dizer que nesse momento será realizado

o tratamento ortodôntico, mas servirá para o

ortodontista orientar os pais ou responsáveis da criança

quanto aos cuidados preventivos para o

desenvolvimento de uma boa oclusão'. Dr. Luis Antônio

explicou ainda que, eventualmente, o ortodontista já

poderá atuar em casos pontuais, utilizando a ortodontia

preventiva ou interceptativa nos casos indicados.

Sobre o CROSP

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) é uma autarquia federal dotada de

personalidade jurídica e de direito público com a

finalidade de fiscalizar e supervisionar a ética

profissional em todo o Estado de São Paulo, cabendo-

lhe zelar pelo perfeito desempenho ético da

Odontologia e pelo prestígio e bom conceito da

profissão e dos que a exercem legalmente. Hoje, o

CROSP conta com mais de 140 mil profissionais

inscritos. Além dos cirurgiões-dentistas, o CROSP

detém competência também para fiscalizar o exercício

profissional e a conduta ética dos Técnicos em Prótese

Dentária, Técnicos em Saúde Bucal, Auxiliares em

Saúde Bucal e Auxiliares em Prótese Dentária.
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Em seu terceiro ano de divulgação, a Campanha Julho

Laranja visa a conscientização e sensibilização da

população para a importância da Ortodontia preventiva

em crianças a partir de 6 anos.

A ação foi criada pela odontopediatra e ortodontista

Cibele Albergaria, do Conselho Regional de

Odontologia do Distrito Federal (CRO-DF), com

parceria e apoio dos ortodontistas Ricardo Fabris Paulin

(CRO-DF), Denise Poubel Vilar (CRO-DF), Patrícia

Zambonato Freitas (CRO-DF) e Daniela Gamba Garib

Carreira (CROSP).

A campanha foi estrategicamente idealizada para o mês

de julho por ser o período em que os brasileiros

procuram mais a Ortodontia em função das férias

escolares. Com o slogan 'Cuidados precoces, sorrisos

pra toda a vida', a campanha adota a cor laranja por

simbolizar alegria, vivacidade e confiança. Em 2020,

ganhou reforço com a incorporação de uma mascote: o

pássaro Julito.

Inspiração

De acordo com a idealizadora, a Campanha Julho

Laranja é fruto de informações sobre as ações sociais

promovidas por odontopediatras e tem inspiração na

Campanha Outubro Rosa (conscientização sobre

câncer de mama).

O objetivo, segundo Dra. Cibele, é chamar a atenção

para a importância das estratégias preventivas na

promoção da saúde bucal, incluindo todos os tipos de

doenças e condições bucais, e o tratamento da apneia

do sono em pacientes em crescimento, bem como de

outras intervenções ortodônticas. Além disso, destaca a

importância de que a primeira consulta ao ortodontista

aconteça por volta dos 6 anos, fase ideal para avaliar se

será necessário o tratamento ortodôntico, geralmente

feito aos 12 anos.

Resultados

Criada também para colocar a Ortodontia em evidência,

a campanha criada em 2019 conta com a aderência da

comunidade odontológica. O resultado positivo reflete

no aumento de consultas desde o início da campanha,

como demonstraram os dados colhidos pela professora

Daniela Garib, da Universidade de São Paulo (USP) -

campus Bauru, em estudo realizado por ela.

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) apoia a Campanha Julho Laranja e ressalta a

importância da visita aos 6 anos para avaliação de

possíveis necessidades na área ortodôntica e também

como um todo, pois, como enfatizam os profissionais

envolvidos na ação, é importante conscientizar a

população de que muitas vezes uma única consulta

ortodôntica pode ser determinante para melhorar o

sorriso de uma criança para sempre.

De acordo com o ortodontista Dr. Luís Antônio de

Arruda Aidar, a campanha Julho Laranja é muito
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relevante para promover a conscientização da

população, cirurgiões-dentistas, clínicos gerais e

odontopediatras sobre o momento oportuno de

encaminhar as crianças, por volta dos 6 anos de idade,

para a avaliação com um especialista em Ortodontia.

'Isso não quer dizer que nesse momento será realizado

o tratamento ortodôntico, mas servirá para o

ortodontista orientar os pais ou responsáveis da criança

quanto aos cuidados preventivos para o

desenvolvimento de uma boa oclusão'. Dr. Luis Antônio

explicou ainda que, eventualmente, o ortodontista já

poderá atuar em casos pontuais, utilizando a ortodontia

preventiva ou interceptativa nos casos indicados.
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Em seu terceiro ano de divulgação, a Campanha Julho

Laranja visa a conscientização e sensibilização da

população para a importância da Ortodontia preventiva

em crianças a partir de 6 anos.

A ação foi criada pela odontopediatra e ortodontista

Cibele Albergaria, do Conselho Regional de

Odontologia do Distrito Federal (CRO-DF), com

parceria e apoio dos ortodontistas Ricardo Fabris Paulin

(CRO-DF), Denise Poubel Vilar (CRO-DF), Patrícia

Zambonato Freitas (CRO-DF) e Daniela Gamba Garib

Carreira (CROSP).

A campanha foi estrategicamente idealizada para o mês

de julho por ser o período em que os brasileiros

procuram mais a Ortodontia em função das férias

escolares. Com o slogan 'Cuidados precoces, sorrisos

pra toda a vida', a campanha adota a cor laranja por

simbolizar alegria, vivacidade e confiança. Em 2020,

ganhou reforço com a incorporação de uma mascote: o

pássaro Julito.

Inspiração

De acordo com a idealizadora, a Campanha Julho

Laranja é fruto de informações sobre as ações sociais

promovidas por odontopediatras e tem inspiração na

Campanha Outubro Rosa (conscientização sobre

câncer de mama).

O objetivo, segundo Dra. Cibele, é chamar a atenção

para a importância das estratégias preventivas na

promoção da saúde bucal, incluindo todos os tipos de

doenças e condições bucais, e o tratamento da apneia

do sono em pacientes em crescimento, bem como de

outras intervenções ortodônticas. Além disso, destaca a

importância de que a primeira consulta ao ortodontista

aconteça por volta dos 6 anos, fase ideal para avaliar se

será necessário o tratamento ortodôntico, geralmente

feito aos 12 anos.

Resultados

Criada também para colocar a Ortodontia em evidência,

a campanha criada em 2019 conta com a aderência da

comunidade odontológica. O resultado positivo reflete

no aumento de consultas desde o início da campanha,

como demonstraram os dados colhidos pela professora

Daniela Garib, da Universidade de São Paulo (USP) -

campus Bauru, em estudo realizado por ela.

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) apoia a Campanha Julho Laranja e ressalta a

importância da visita aos 6 anos para avaliação de

possíveis necessidades na área ortodôntica e também

como um todo, pois, como enfatizam os profissionais

envolvidos na ação, é importante conscientizar a

população de que muitas vezes uma única consulta

ortodôntica pode ser determinante para melhorar o

sorriso de uma criança para sempre.

De acordo com o ortodontista Dr. Luís Antônio de

Arruda Aidar, a campanha Julho Laranja é muito
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relevante para promover a conscientização da

população, cirurgiões-dentistas, clínicos gerais e

odontopediatras sobre o momento oportuno de

encaminhar as crianças, por volta dos 6 anos de idade,

para a avaliação com um especialista em Ortodontia.

'Isso não quer dizer que nesse momento será realizado

o tratamento ortodôntico, mas servirá para o

ortodontista orientar os pais ou responsáveis da criança

quanto aos cuidados preventivos para o

desenvolvimento de uma boa oclusão'. Dr. Luis Antônio

explicou ainda que, eventualmente, o ortodontista já

poderá atuar em casos pontuais, utilizando a ortodontia

preventiva ou interceptativa nos casos indicados.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Dentistas, Assuntos de Interesse - Odontologia, CROSP

- Conselho Regional de Odontologia de São Paulo,

CROSP - CRO-SP

131



Julho Laranja promove a Ortodontia preventiva e os cuidados com a

saúde bucal | Jornal Times Brasília
 

CROSP - Apex Comunicação
Times Brasília/Distrito Federal - Noticias

sexta-feira, 8 de julho de 2022
CROSP - CRO-SP

Clique aqui para abrir a imagem

Facebook

Twitter

Pinterest

WhatsApp

Em seu terceiro ano de divulgação, a Campanha Julho

Laranja visa a conscientização e sensibilização da

população para a importância da Ortodontia preventiva

em crianças a partir de 6 anos.

A ação foi criada pela odontopediatra e ortodontista

Cibele Albergaria, do Conselho Regional de

Odontologia do Distrito Federal (CRO-DF), com

parceria e apoio dos ortodontistas Ricardo Fabris Paulin

(CRO-DF), Denise Poubel Vilar (CRO-DF), Patrícia

Zambonato Freitas (CRO-DF) e Daniela Gamba Garib

Carreira (CROSP).

A campanha foi estrategicamente idealizada para o mês

de julho por ser o período em que os brasileiros

procuram mais a Ortodontia em função das férias

escolares. Com o slogan 'Cuidados precoces, sorrisos

pra toda a vida', a campanha adota a cor laranja por

simbolizar alegria, vivacidade e confiança. Em 2020,

ganhou reforço com a incorporação de uma mascote: o

pássaro Julito.

Inspiração

De acordo com a idealizadora, a Campanha Julho

Laranja é fruto de informações sobre as ações sociais

promovidas por odontopediatras e tem inspiração na

Campanha Outubro Rosa (conscientização sobre

câncer de mama).

O objetivo, segundo Dra. Cibele, é chamar a atenção

para a importância das estratégias preventivas na

promoção da saúde bucal, incluindo todos os tipos de

doenças e condições bucais, e o tratamento da apneia

do sono em pacientes em crescimento, bem como de

outras intervenções ortodônticas. Além disso, destaca a

importância de que a primeira consulta ao ortodontista

aconteça por volta dos 6 anos, fase ideal para avaliar se

será necessário o tratamento ortodôntico, geralmente

feito aos 12 anos.

Resultados

Criada também para colocar a Ortodontia em evidência,

a campanha criada em 2019 conta com a aderência da

comunidade odontológica. O resultado positivo reflete

no aumento de consultas desde o início da campanha,

como demonstraram os dados colhidos pela professora

Daniela Garib, da Universidade de São Paulo (USP) -

campus Bauru, em estudo realizado por ela.

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) apoia a Campanha Julho Laranja e ressalta a

importância da visita aos 6 anos para avaliação de

possíveis necessidades na área ortodôntica e também
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como um todo, pois, como enfatizam os profissionais

envolvidos na ação, é importante conscientizar a

população de que muitas vezes uma única consulta

ortodôntica pode ser determinante para melhorar o

sorriso de uma criança para sempre.

De acordo com o ortodontista Dr. Luís Antônio de

Arruda Aidar, a campanha Julho Laranja é muito

relevante para promover a conscientização da

população, cirurgiões-dentistas, clínicos gerais e

odontopediatras sobre o momento oportuno de

encaminhar as crianças, por volta dos 6 anos de idade,

para a avaliação com um especialista em Ortodontia.

'Isso não quer dizer que nesse momento será realizado

o tratamento ortodôntico, mas servirá para o

ortodontista orientar os pais ou responsáveis da criança

quanto aos cuidados preventivos para o

desenvolvimento de uma boa oclusão'. Dr. Luis Antônio

explicou ainda que, eventualmente, o ortodontista já

poderá atuar em casos pontuais, utilizando a ortodontia

preventiva ou interceptativa nos casos indicados.
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Em seu terceiro ano de divulgação, a Campanha Julho

Laranja visa a conscientização e sensibilização da

população para a importância da Ortodontia preventiva

em crianças a partir de 6 anos.

A ação foi criada pela odontopediatra e ortodontista

Cibele Albergaria, do Conselho Regional de

Odontologia do Distrito Federal (CRO-DF), com

parceria e apoio dos ortodontistas Ricardo Fabris Paulin

(CRO-DF), Denise Poubel Vilar (CRO-DF), Patrícia

Zambonato Freitas (CRO-DF) e Daniela Gamba Garib

Carreira (CROSP).

A campanha foi estrategicamente idealizada para o mês

de julho por ser o período em que os brasileiros

procuram mais a Ortodontia em função das férias

escolares. Com o slogan 'Cuidados precoces, sorrisos

pra toda a vida', a campanha adota a cor laranja por

simbolizar alegria, vivacidade e confiança. Em 2020,

ganhou reforço com a incorporação de uma mascote: o

pássaro Julito.

Inspiração

De acordo com a idealizadora, a Campanha Julho

Laranja é fruto de informações sobre as ações sociais

promovidas por odontopediatras e tem inspiração na

Campanha Outubro Rosa (conscientização sobre

câncer de mama).

O objetivo, segundo Dra. Cibele, é chamar a atenção

para a importância das estratégias preventivas na

promoção da saúde bucal, incluindo todos os tipos de

doenças e condições bucais, e o tratamento da apneia

do sono em pacientes em crescimento, bem como de

outras intervenções ortodônticas. Além disso, destaca a

importância de que a primeira consulta ao ortodontista

aconteça por volta dos 6 anos, fase ideal para avaliar se

será necessário o tratamento ortodôntico, geralmente

feito aos 12 anos.

Resultados

Criada também para colocar a Ortodontia em evidência,

a campanha criada em 2019 conta com a aderência da

comunidade odontológica. O resultado positivo reflete

no aumento de consultas desde o início da campanha,

como demonstraram os dados colhidos pela professora

Daniela Garib, da Universidade de São Paulo (USP) -

campus Bauru, em estudo realizado por ela.

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) apoia a Campanha Julho Laranja e ressalta a

importância da visita aos 6 anos para avaliação de

possíveis necessidades na área ortodôntica e também

como um todo, pois, como enfatizam os profissionais

envolvidos na ação, é importante conscientizar a

população de que muitas vezes uma única consulta

ortodôntica pode ser determinante para melhorar o

sorriso de uma criança para sempre.
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De acordo com o ortodontista Dr. Luís Antônio de

Arruda Aidar, a campanha Julho Laranja é muito

relevante para promover a conscientização da

população, cirurgiões-dentistas, clínicos gerais e

odontopediatras sobre o momento oportuno de

encaminhar as crianças, por volta dos 6 anos de idade,

para a avaliação com um especialista em Ortodontia.

'Isso não quer dizer que nesse momento será realizado

o tratamento ortodôntico, mas servirá para o

ortodontista orientar os pais ou responsáveis da criança

quanto aos cuidados preventivos para o

desenvolvimento de uma boa oclusão'. Dr. Luis Antônio

explicou ainda que, eventualmente, o ortodontista já

poderá atuar em casos pontuais, utilizando a ortodontia

preventiva ou interceptativa nos casos indicados.
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Em seu terceiro ano de divulgação, a Campanha Julho

Laranja visa a conscientização e sensibilização da

população para a importância da Ortodontia preventiva

em crianças a partir de 6 anos.

A ação foi criada pela odontopediatra e ortodontista

Cibele Albergaria, do Conselho Regional de

Odontologia do Distrito Federal (CRO-DF), com

parceria e apoio dos ortodontistas Ricardo Fabris Paulin

(CRO-DF), Denise Poubel Vilar (CRO-DF), Patrícia

Zambonato Freitas (CRO-DF) e Daniela Gamba Garib

Carreira (CROSP).

A campanha foi estrategicamente idealizada para o mês

de julho por ser o período em que os brasileiros

procuram mais a Ortodontia em função das férias

escolares. Com o slogan "Cuidados precoces, sorrisos

pra toda a vida", a campanha adota a cor laranja por

simbolizar alegria, vivacidade e confiança. Em 2020,

ganhou reforço com a incorporação de uma mascote: o

pássaro Julito.

Inspiração

De acordo com a idealizadora, a Campanha Julho

Laranja é fruto de informações sobre as ações sociais

promovidas por odontopediatras e tem inspiração na

Campanha Outubro Rosa (conscientização sobre

câncer de mama).

O objetivo, segundo Dra. Cibele, é chamar a atenção

para a importância das estratégias preventivas na

promoção da saúde bucal, incluindo todos os tipos de

doenças e condições bucais, e o tratamento da apneia

do sono em pacientes em crescimento, bem como de

outras intervenções ortodônticas. Além disso, destaca a

importância de que a primeira consulta ao ortodontista

aconteça por volta dos 6 anos, fase ideal para avaliar se

será necessário o tratamento ortodôntico, geralmente

feito aos 12 anos.

Resultados

Criada também para colocar a Ortodontia em evidência,

a campanha criada em 2019 conta com a aderência da

comunidade odontológica. O resultado positivo reflete

no aumento de consultas desde o início da campanha,

como demonstraram os dados colhidos pela professora

Daniela Garib, da Universidade de São Paulo (USP) -

campus Bauru, em estudo realizado por ela.

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) apoia a Campanha Julho Laranja e ressalta a

importância da visita aos 6 anos para avaliação de

possíveis necessidades na área ortodôntica e também

como um todo, pois, como enfatizam os profissionais

envolvidos na ação, é importante conscientizar a

população de que muitas vezes uma única consulta

ortodôntica pode ser determinante para melhorar o

sorriso de uma criança para sempre.

De acordo com o ortodontista Dr. Luís Antônio de

Arruda Aidar, a campanha Julho Laranja é muito

136

https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/multclipp/arquivos/noticias/2022/07/08/67866126/67866126_site.jpg
http://m.knew.in/n/fAmvSzFmbPOBktu0A-DZH7qjLWvnL5u70
http://m.knew.in/n/fAmvSzFmbPOBktu0A-DZH7qjLWvnL5u70


CROSP - Apex Comunicação
TV Cariri/Ceará - Noticias

sexta-feira, 8 de julho de 2022
CROSP - CRO-SP

relevante para promover a conscientização da

população, cirurgiões-dentistas, clínicos gerais e

odontopediatras sobre o momento oportuno de

encaminhar as crianças, por volta dos 6 anos de idade,

para a avaliação com um especialista em Ortodontia.

"Isso não quer dizer que nesse momento será realizado

o tratamento ortodôntico, mas servirá para o

ortodontista orientar os pais ou responsáveis da criança

quanto aos cuidados preventivos para o

desenvolvimento de uma boa oclusão". Dr. Luis Antônio

explicou ainda que, eventualmente, o ortodontista já

poderá atuar em casos pontuais, utilizando a ortodontia

preventiva ou interceptativa nos casos indicados.
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Em seu terceiro ano de divulgação, a Campanha Julho

Laranja visa a conscientização e sensibilização da

população para a importância da Ortodontia preventiva

em crianças a partir de 6 anos.

A ação foi criada pela odontopediatra e ortodontista

Cibele Albergaria, do Conselho Regional de

Odontologia do Distrito Federal (CRO-DF), com

parceria e apoio dos ortodontistas Ricardo Fabris Paulin

(CRO-DF), Denise Poubel Vilar (CRO-DF), Patrícia

Zambonato Freitas (CRO-DF) e Daniela Gamba Garib

Carreira (CROSP).

A campanha foi estrategicamente idealizada para o mês

de julho por ser o período em que os brasileiros

procuram mais a Ortodontia em função das férias

escolares. Com o slogan 'Cuidados precoces, sorrisos

pra toda a vida', a campanha adota a cor laranja por

simbolizar alegria, vivacidade e confiança. Em 2020,

ganhou reforço com a incorporação de uma mascote: o

pássaro Julito.

Inspiração

De acordo com a idealizadora, a Campanha Julho

Laranja é fruto de informações sobre as ações sociais

promovidas por odontopediatras e tem inspiração na

Campanha Outubro Rosa (conscientização sobre

câncer de mama).

O objetivo, segundo Dra. Cibele, é chamar a atenção

para a importância das estratégias preventivas na

promoção da saúde bucal, incluindo todos os tipos de

doenças e condições bucais, e o tratamento da apneia

do sono em pacientes em crescimento, bem como de

outras intervenções ortodônticas. Além disso, destaca a

importância de que a primeira consulta ao ortodontista

aconteça por volta dos 6 anos, fase ideal para avaliar se

será necessário o tratamento ortodôntico, geralmente

feito aos 12 anos.
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Resultados

Criada também para colocar a Ortodontia em evidência,

a campanha criada em 2019 conta com a aderência da

comunidade odontológica. O resultado positivo reflete

no aumento de consultas desde o início da campanha,

como demonstraram os dados colhidos pela professora

Daniela Garib, da Universidade de São Paulo (USP) -

campus Bauru, em estudo realizado por ela.

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) apoia a Campanha Julho Laranja e ressalta a

importância da visita aos 6 anos para avaliação de

possíveis necessidades na área ortodôntica e também

como um todo, pois, como enfatizam os profissionais

envolvidos na ação, é importante conscientizar a

população de que muitas vezes uma única consulta

ortodôntica pode ser determinante para melhorar o

sorriso de uma criança para sempre.

De acordo com o ortodontista Dr. Luís Antônio de

Arruda Aidar, a campanha Julho Laranja é muito

relevante para promover a conscientização da

população, cirurgiões-dentistas, clínicos gerais e

odontopediatras sobre o momento oportuno de

encaminhar as crianças, por volta dos 6 anos de idade,

para a avaliação com um especialista em Ortodontia.

'Isso não quer dizer que nesse momento será realizado

o tratamento ortodôntico, mas servirá para o

ortodontista orientar os pais ou responsáveis da criança

quanto aos cuidados preventivos para o

desenvolvimento de uma boa oclusão'. Dr. Luis Antônio

explicou ainda que, eventualmente, o ortodontista já

poderá atuar em casos pontuais, utilizando a ortodontia

preventiva ou interceptativa nos casos indicados.
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Em seu terceiro ano de divulgação, a Campanha Julho

Laranja visa a conscientização e sensibilização da

população para a importância da Ortodontia preventiva

em crianças a partir de 6 anos.

A ação foi criada pela odontopediatra e ortodontista

Cibele Albergaria, do Conselho Regional de

Odontologia do Distrito Federal (CRO-DF), com

parceria e apoio dos ortodontistas Ricardo Fabris Paulin

(CRO-DF), Denise Poubel Vilar (CRO-DF), Patrícia

Zambonato Freitas (CRO-DF) e Daniela Gamba Garib

Carreira (CROSP).

A campanha foi estrategicamente idealizada para o mês

de julho por ser o período em que os brasileiros

procuram mais a Ortodontia em função das férias

escolares. Com o slogan 'Cuidados precoces, sorrisos

pra toda a vida', a campanha adota a cor laranja por

simbolizar alegria, vivacidade e confiança. Em 2020,

ganhou reforço com a incorporação de uma mascote: o

pássaro Julito.

Inspiração

De acordo com a idealizadora, a Campanha Julho

Laranja é fruto de informações sobre as ações sociais

promovidas por odontopediatras e tem inspiração na

Campanha Outubro Rosa (conscientização sobre

câncer de mama).

O objetivo, segundo Dra. Cibele, é chamar a atenção

para a importância das estratégias preventivas na

promoção da saúde bucal, incluindo todos os tipos de

doenças e condições bucais, e o tratamento da apneia

do sono em pacientes em crescimento, bem como de

outras intervenções ortodônticas. Além disso, destaca a

importância de que a primeira consulta ao ortodontista

aconteça por volta dos 6 anos, fase ideal para avaliar se

será necessário o tratamento ortodôntico, geralmente

feito aos 12 anos.

Resultados

Criada também para colocar a Ortodontia em evidência,

a campanha criada em 2019 conta com a aderência da

comunidade odontológica. O resultado positivo reflete

no aumento de consultas desde o início da campanha,

como demonstraram os dados colhidos pela professora

Daniela Garib, da Universidade de São Paulo (USP) -

campus Bauru, em estudo realizado por ela.

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) apoia a Campanha Julho Laranja e ressalta a

importância da visita aos 6 anos para avaliação de

possíveis necessidades na área ortodôntica e também

como um todo, pois, como enfatizam os profissionais

envolvidos na ação, é importante conscientizar a

população de que muitas vezes uma única consulta

ortodôntica pode ser determinante para melhorar o

sorriso de uma criança para sempre.

De acordo com o ortodontista Dr. Luís Antônio de

Arruda Aidar, a campanha Julho Laranja é muito
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relevante para promover a conscientização da

população, cirurgiões-dentistas, clínicos gerais e

odontopediatras sobre o momento oportuno de

encaminhar as crianças, por volta dos 6 anos de idade,

para a avaliação com um especialista em Ortodontia.

'Isso não quer dizer que nesse momento será realizado

o tratamento ortodôntico, mas servirá para o

ortodontista orientar os pais ou responsáveis da criança

quanto aos cuidados preventivos para o

desenvolvimento de uma boa oclusão'. Dr. Luis Antônio

explicou ainda que, eventualmente, o ortodontista já

poderá atuar em casos pontuais, utilizando a ortodontia

preventiva ou interceptativa nos casos indicados.
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A ação foi criada pela odontopediatra e ortodontista

Cibele Albergaria, do Conselho Regional de

Odontologia do Distrito Federal (CRO-DF), com

parceria e apoio dos ortodontistas Ricardo Fabris Paulin

(CRO-DF), Denise Poubel Vilar (CRO-DF), Patrícia

Zambonato Freitas (CRO-DF) e Daniela Gamba Garib

Carreira (CROSP).

A campanha foi estrategicamente idealizada para o mês

de julho por ser o período em que os brasileiros

procuram mais a Ortodontia em função das férias

escolares. Com o slogan 'Cuidados precoces, sorrisos

pra toda a vida', a campanha adota a cor laranja por

simbolizar alegria, vivacidade e confiança. Em 2020,

ganhou reforço com a incorporação de uma mascote: o

pássaro Julito.

Inspiração

De acordo com a idealizadora, a Campanha Julho

Laranja é fruto de informações sobre as ações sociais

promovidas por odontopediatras e tem inspiração na

Campanha Outubro Rosa (conscientização sobre

câncer de mama).

O objetivo, segundo Dra. Cibele, é chamar a atenção

para a importância das estratégias preventivas na

promoção da saúde bucal, incluindo todos os tipos de

doenças e condições bucais, e o tratamento da apneia

do sono em pacientes em crescimento, bem como de

outras intervenções ortodônticas. Além disso, destaca a

importância de que a primeira consulta ao ortodontista

aconteça por volta dos 6 anos, fase ideal para avaliar se

será necessário o tratamento ortodôntico, geralmente

feito aos 12 anos.

Resultados

Criada também para colocar a Ortodontia em evidência,

a campanha criada em 2019 conta com a aderência da

comunidade odontológica. O resultado positivo reflete

no aumento de consultas desde o início da campanha,

como demonstraram os dados colhidos pela professora

Daniela Garib, da Universidade de São Paulo (USP) -

campus Bauru, em estudo realizado por ela.

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) apoia a Campanha Julho Laranja e ressalta a

importância da visita aos 6 anos para avaliação de

possíveis necessidades na área ortodôntica e também

como um todo, pois, como enfatizam os profissionais

envolvidos na ação, é importante conscientizar a

população de que muitas vezes uma única consulta

ortodôntica pode ser determinante para melhorar o

sorriso de uma criança para sempre.

De acordo com o ortodontista Dr. Luís Antônio de

Arruda Aidar, a campanha Julho Laranja é muito

relevante para promover a conscientização da

população, cirurgiões-dentistas, clínicos gerais e

odontopediatras sobre o momento oportuno de

encaminhar as crianças, por volta dos 6 anos de idade,

para a avaliação com um especialista em Ortodontia.
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'Isso não quer dizer que nesse momento será realizado

o tratamento ortodôntico, mas servirá para o

ortodontista orientar os pais ou responsáveis da criança

quanto aos cuidados preventivos para o

desenvolvimento de uma boa oclusão'. Dr. Luis Antônio

explicou ainda que, eventualmente, o ortodontista já

poderá atuar em casos pontuais, utilizando a ortodontia

preventiva ou interceptativa nos casos indicados.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Dentistas, Assuntos de Interesse - Odontologia, CROSP

- Conselho Regional de Odontologia de São Paulo,

CROSP - CRO-SP
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Seguindo uma tendência mundial, o mercado de

coworking popularizou-se no Brasil em diversas áreas.

Na Odontologia tem se firmado cada vez mais como

uma opção para os cirurgiões-dentistas que buscam

vantagens econômicas e menos burocráticas. Mas, será

que a modalidade de compartilhar consultórios dentários

realmente é vantajosa para os profissionais?

fotofreepik

De acordo com o Censo Coworking Brasil, houve

aumento de 25% de escritórios compartilhados

conhecidos no mercado em 2019, se comparado ao ano

anterior, quando houve um salto de 1.194 para 1.497

estabelecimentos registrados. Número que representa

650% de crescimento em quatro anos, em comparação

a 2015, ano de início do levantamento, quando existiam

apenas 238. Já os dados do primeiro Censo ANCEV

(Associação Nacional dos Coworkings e Escritórios

Virtuais), realizado pela Painel Pesquisas e Consultoria

em 2021, apontam que existem no Brasil 1.647

coworkings localizados nas 100 maiores cidades do

País.

Para a cirurgiã-dentista e consultora da área da saúde,

especialista em Planejamento Estratégico de Negócios,

doutora em Odontologia e MBA em Serviços da Saúde,

Dra. Elaine Escobar, os coworkings para a área da

saúde vieram para ficar. 'A tendência é o aumento

significativo dos espaços destinados a coworking para a

saúde nos próximos anos, incluindo a Odontologia.

Atualmente, a prática se restringe a algumas capitais

brasileiras, mas deve crescer também nos municípios

do interior, do litoral e chegar a outras regiões'.

Diferenciais

A especialista explica que existem tipos de coworkings

diferentes para a Odontologia. São diferenciais que

impactam na experiência vivenciada pelos pacientes,

como preços repassados a eles, custo da hora de

atendimento do cirurgião-dentista, disponibilidade de

equipes preparadas e possibilidade de haver no mesmo

local um centro de exames sem que o paciente precise

se deslocar para outros espaços. Dentre os atrativos,

estão o acesso a equipamentos com tecnologia de

ponta, custo zero de investimento, o fato de não

precisar administrar o próprio consultório e as

burocracias advindas dele.

'Muitos espaços de coworking garantem que os clientes

realizem, no próprio local, exames, como tomografias e

escaneamento intraoral, sem necessidade de

deslocamentos. Isso pode representar uma vantagem

no sentido de melhor administração do tempo'. A

especialista completa que: 'O cirurgião-dentista fica

responsável pelo cálculo do valor da sua hora

profissional, definindo seus honorários; pela

organização da própria agenda; pela administração de

seu tempo; pelo material de consumo; pelo

relacionamento com os clientes e pelo tratamento

odontológico'.

Além disso, Elaine Escobar desmistifica a ideia de que

coworking ocasiona uma impessoalidade no ambiente

profissional, já que o cirurgião-dentista tem a

possibilidade de escolher o espaço que mais condiz
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com seu público. 'O atendimento somente será

impessoal se esse for o critério adotado pelo

profissional. É possível que o cirurgião-dentista tenha o

próprio auxiliar de saúde bucal, secretária e estagiário.

Cada profissional formata seu atendimento como melhor

julga para seus clientes'.

Menos gastos

O cirurgião-dentista mestre em Implantodontia,

Histologia e Estética Dental, Dr. Maurício Querido, que é

empreendedor de clínica coworking, fala sobre os

pontos positivos em usar a modalidade de

compartilhamentos de consultórios. 'Acho que os

benefícios são muito maiores e mais evidentes que os

malefícios. Vai desde a diminuição de despesas por

quem utiliza o local até o aumento de ganhos para

quem rentabilizou a ociosidade de seu espaço e

transformou-o em um ambiente de coworking. Como

usuário, você não se preocupa com gastos de

infraestrutura, investimentos em novos equipamentos e

sua manutenção. Também otimiza seu tempo para

atender suas necessidades e não depender de outras

empresas e organizações para exercer sua profissão'.

Porém, ao mesmo tempo, Maurício faz, também, uma

observação às desvantagens. 'Talvez uma

desvantagem seja que muitos espaços de coworking

não possuem uma agenda tão flexível. E, percebemos

que algumas clínicas não buscam adequar seu espaço

para receber os profissionais com seus pacientes. Um

mínimo de cuidado deve ser observado, sem ter a

necessidade de maiores investimentos'. Mesmo assim,

o cirurgião-dentista salienta que há uma grande

variedade de clínicas nesta modalidade nos últimos

anos, e elas estão crescendo expressivamente no

Brasil.

Média de preço para usar os consultórios em formato de

coworking

Em média, em São Paulo e no Rio de Janeiro, os

profissionais podem desembolsar entre R$ 80,00 e R$

150,00 para usar as clínicas odontológicas na

modalidade coworking. Mas, os valores podem se

modificar conforme a infraestrutura instalada nos

espaços e as suas localizações.

Querido destaca que é possível encontrar clínicas com

valores menores e maiores do que os citados. 'Tem

clínicas para todos os gostos e valores. A plataforma

DocWorking permite que as buscas por clínicas em todo

Brasil possam ser realizadas, pensando-se em

infraestrutura, especialidades, serviços e equipamentos

que elas oferecem, e até mesmo buscar por diferentes

valores'.

De acordo com dados da pesquisa Tomaz Consultoria

2020, o Brasil tem média de 39% de ociosidade em

consultórios odontológicos, o que representa,

aproximadamente, mais de 1/3 de horários ociosos, ou

seja, 'dinheiro jogado fora', como diz o cirurgião-dentista

Maurício Querido, que completa, ainda, que a

modalidade é uma boa opção para os dentistas recém-

formados.

'Não só é uma boa, é uma excelente opção. Aliás,

muitos deveriam começar trabalhando desta forma até

criar sua clientela e ter condições de investir no próprio

espaço, se assim for sua vontade no futuro. Muitos

dentistas recém-formados não possuem local para atuar

logo após terem concluído seus cursos de ensino, o que

torna o coworking uma ótima alternativa'.

Ele finaliza com uma dica aos profissionais: 'Sugiro que

façam um 'test-drive'. Com certeza, seus pacientes

tratarão tudo de forma natural. Eles estarão no espaço

que seu dentista escolheu, e isto não será um

impeditivo'.

Atenção às regras da Vigilância Sanitária antes de optar

pelo coworking

Para os cirurgiões-dentistas que estão dispostos a optar

pelo compartilhamento de consultórios por meio do

sistema de coworking, é importante saber que a

Vigilância Sanitária dispõe de regras que disciplinam

esse tipo de negócio.

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria
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Municipal da Saúde (SMS), esclarece que o

licenciamento sanitário das atividades de interesse à

saúde na modalidade coworking deve seguir o

estabelecido na Portaria CVS 1, de 22 de julho de 2020,

que disciplina, no âmbito do Sistema Estadual de

Vigilância Sanitária, o licenciamento destes

estabelecimentos.

Conforme a portaria, nas unidades em que há

multiprofissionais de saúde, sem vínculo entre si,

exercendo atividades distintas ou não, em salas não

compartilhadas, a licença sanitária deve ser emitida

para cada um dos espaços, conforme a atividade

desenvolvida.

A Secretaria Municipal das Subprefeituras informa que

todo estabelecimento onde será exercida uma atividade

não residencial na cidade de São Paulo necessita obter

o Auto de Licença de Funcionamento (ALF) junto à

subprefeitura local, conforme determina o Artigo 136 da

Lei Nº 16.402/2016:

'Art. 136. Nenhuma atividade não residencial - nR

poderá ser instalada sem prévia emissão, pela

Prefeitura, da licença correspondente, sem a qual será

considerada em situação irregular.'

Para o caso descrito, o local deve apresentar Auto de

Licença de Funcionamento (ALF) para toda a área em

que a atividade for exercida, seja um ALF para cada

uma das salas ou um ALF que englobe o todo.

Confira alguns cuidados ao optar pelo coworking e

sempre esteja atento a:

Equipamentos: veja se o local possui o mínimo de

equipamentos que são imprescindíveis para realizar o

atendimento;

Contrato: ao assinar o contrato de coworking, certifique-

se de ser responsável técnico e ético apenas pelos seus

próprios atendimentos;

Serviços de telefonia: procure saber de que forma esse

sistema é oferecido e verifique se há um atendente;

Internet e impressão: certifique-se de como é o sinal da

internet e não tenha receio de perguntar qual é a

velocidade do serviço contratado;

Limpeza e organização: Um detalhe fundamental, pois é

necessário que o ambiente seja agradável;

Localização: o espaço de coworking deve estar situado

em uma região estratégica;

Orçamento: é imprescindível avaliar se o valor gasto

com a locação do espaço está de acordo;

Exigências: verificar a questão legislativa e as

exigências da Vigilância Sanitária e dos órgãos da

classe é imprescindível;

Publicidade: não realize publicidade indevida;

Informações: assegure o cumprimento da Lei Geral de

Proteção de Dados (LGPD).

Sobre o CROSP

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) é uma autarquia federal dotada de

personalidade jurídica e de direito público com a

finalidade de fiscalizar e supervisionar a ética

profissional em todo o Estado de São Paulo, cabendo-

lhe zelar pelo perfeito desempenho ético da Odontologia

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

exercem legalmente. Hoje, o CROSP conta com mais

de 140 mil profissionais inscritos. Além dos cirurgiões-

dentistas, o CROSP detém competência também para

fiscalizar o exercício profissional e a conduta ética dos

Técnicos em Prótese Dentária, Técnicos em Saúde

Bucal, Auxiliares em Saúde Bucal e Auxiliares em

Prótese Dentária.

Assuntos e Palavras-Chave: CROSP - Conselho

Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-

SP
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Tecnologia /

A partir de 4 de julho Caxias do Sul passou a fazer parte

das cidades brasileiras que contam com um centro de

coleta de células-tronco. Os estudos e tratamentos

envolvendo essas células já são bastante difundidos no

Brasil e também no exterior. Segundo os especialistas,

comprovadamente, trazem a esperança de tratamentos

promissores para muitas condições e doenças agudas e

degenerativas, já que elas têm a capacidade de reparar

e reconstruir tecidos sólidos do corpo humano, o que

também, consequentemente, pode vir a ser uma

promessa de mais longevidade e qualidade de vida às

pessoas.

O centro está localizado na Universidade Federal de

Caxias do Sul (UCS) e conta com o apoio da R-Crio,

Centro de Processamento Celular, especializado em

isolamento, expansão e armazenamento de células-

tronco mesenquimais em condições de uso para

tratamentos de saúde, sediada em Campinas, interior

de São Paulo.

Segundo Walker Jeveaux, diretor executivo da R-Crio,

há um grande movimento de fusões, aquisições e

desenvolvimento de novas tecnologias no setor da

saúde no Brasil e no mundo. 'Nosso país recebe essa

movimentação com mais vigor atualmente. A pandemia

reforçou o interesse e a comunidade científica está

debruçada em busca por soluções para tratar doenças

agudas e degenerativas. Há uma transição estratégica:

a saída do tratamento com medicamentos químicos

para a entrada do tratamento de regeneração de tecidos

com células-tronco, a bioengenharia de tecidos. É uma

mudança de contexto muito forte. A Universidade

Federal de Caxias do Sul teve essa visão, de forma

antecipada, e desenvolve ações e investimentos para

atender essa demanda de mercado. É muito importante

estarmos alinhados, já que a R-Crio atua fortemente na

comunidade clínica. Essa iniciativa da universidade

beneficia a sociedade como um todo. Esse é grande

exemplo a ser seguindo por outras instituições de

educação e também de saúde', revela.

O espaço, inicialmente, terá capacidade para 24

atendimentos diários e está dividido em dois blocos do

campus. A coleta de células do palato (céu da boca)

será feita no centro odontológico e a coleta do tecido

subcutâneo (abdômen) no centro clínico. A perspectiva

também é que, a partir do cadastro de pacientes, os

profissionais do centro, após análise das patologias,

possam direcionar os casos aos médicos que estejam

envolvidos em estudos clínicos com as células. A

entidade, a partir da data de inauguração do centro, já

recebe os interessados em ter o seu material coletado e

armazenado. Antes do procedimento são necessários

cadastro, assinatura de contrato e exames clínicos.

'As células-tronco podem ser retiradas e armazenadas

para uso quando necessário. Podem ser utilizadas na

programação do diagnóstico, testagem de

medicamentos ou para a realização de um tratamento

efetivo, preciso e personalizado de doenças futuras. As

células-tronco têm papel fundamental na reparação

programada das funções perdidas', explica vice-reitor da

UCS, Asdrubal Falavigna.
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Recentemente, o Brasil, por meio da Resolução de

Diretoria Colegiada (RDC) nº RDC 505/2021, elaborada

pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária

(Anvisa), ganhou novas regras para registros de

produtos classificados como terapias avançadas

(produto de terapias celulares, de terapias gênicas e de

engenharia tecidual), que garantem ao país a

oportunidade e novas perspectivas de desenvolvimento

nessa área.

Website: https://www.loopwork.com.br/tour-virtual

Website: https://www.loopwork.com.br/tour-virtual

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

ANVISA, Assuntos de Interesse - Odontológico
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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)

apresentou, nesta quarta (6), os resultados de um

documento que propõe a manutenção da proibição do

comércio, importação e a propaganda dos cigarros

eletrônicos, em vigor no Brasil desde 2009. A diretoria

do órgão aprovou, com unanimidade, a manutenção em

votação.

Conforme uma pesquisa inédita do Covitel, um a cada 5

jovens de 18 a 24 anos faz uso do dispositivo no país. A

análise aponta que o índice é de 10,1% entre os

homens, e 4,8% entre as mulheres. As informações

foram colhidas através de entrevistas feitas com 9 mil

pessoas por telefone, em todas as regiões do país.

Leia mais: Mulher tenta afinar o nariz no dentista e

acaba deformada: 'destruiu minha autoestima'

Além de suspender a comercialização, o Relatório de

Análise de Impacto Regulatório (AIR) sugere ainda a

modificação da norma para promover campanhas de

combate ao tabagismo e definir ações de fiscalização do

comércio ilegal.

O diretor Rômison Rodrigues Mota destacou a

importância da inclusão das medidas de prevenção:

'Não basta apenas manter a proibição já estabelecida

pela Anvisa. Para, de fato, mitigar o risco e tornar

eficiente a medida regulatória, devem ser empreendidas

ações por outros órgãos e pela sociedade civil

organizada, a exemplo de medidas educativas de

combate ao comércio ilegal e à promoção desses

produtos', destacou.

A conclusão avalia os impactos da regulação e serve

para contribuir as decisões sobre o tema. O estudo

destaca que não há evidências científicas que

comprovem benefícios do uso de dispositivos

eletrônicos no tratamento contra o tabagismo e nem que

esses produtos sejam menos danosos à saúde que o

cigarro convencional.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

ANVISA, Assuntos de Interesse - Dentista
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O Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

(CRO-PE) traz de volta a campanha "Dentista Sangue

Bom", na próxima terça-feira (12), com o objetivo de

ressaltar a importância da doação de sangue para

salvar vidas. A iniciativa, realizada em parceria com o

HEMOPE, convoca os profissionais da Odontologia e

população em geral para irem ao banco de sangue

realizar esse ato de solidariedade.

A campanha teve início em 2014, tendo sido idealizada

pela turma de faculdade da atual Tesoureira do CRO-

PE, Dra. Catarina Lago. A partir do sucesso da ação, o

Conselho decidiu realizá-la anualmente.

"Essa iniciativa tem como objetivo a valorização da vida.

Queremos incentivar os profissionais da Odontologia,

familiares, amigos e a população em geral para se

juntar a nós e ir no dia 12 de julho doar sangue. A cada

doação, quatro vidas são beneficiadas. Desta forma,

podemos ajudar a sociedade, além da saúde bucal.",

afirmou Dr. Catarina Lago.

Para doar, é necessário apresentar documento com

foto, estar em boas condições de saúde e possuir entre

16 e 69 anos. Os menores de 18 devem estar

acompanhados de um dos pais ou responsável legal.

Além disso, as pessoas precisam pesar mais de 50kg,

terem se alimentado antes e terem tido uma noite de

sono com pelo menos 6h nas 24h prévias à doação.

CAMPANHA DENTISTA SANGUE BOM

Data: 12/07/2022

Local: HEMOPE

Endereço: R. Joaquim Nabuco, 171 - Graças, Recife -

PE

Horário: 07h15 às 18h30

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Dentista, Assuntos de Interesse - Odontologia
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Os municípios têm até o fim deste ano para implementar

sete indicadores de gestão na área da saúde previstos

no Programa Previne Brasil. Por meio do programa, os

municípios precisam cumprir algumas metas de

desempenho dos serviços prestados para ter

suplementações orçamentárias nos repasses da União.

Isso além da destinação obrigatória como determina a

Constituição.

O programa foi criado em 2019, mas, durante a

pandemia de covid-19, em 2020. No ano passado, o

Ministério da Saúde repassou os recursos sem levar

em conta as metas de gestão, que envolvem ações

estratégicas como ampliação no horário de atendimento

das unidades básicas de saúde, informatização dos

serviços e existência de equipes de saúde bucal.

Já neste ano, os municípios estão implantando

gradativamente os indicadores, como afirmou o

secretário de Atenção Primária à Saúde, Raphael

Câmara, no programa Brasil em Pauta, comandando

pelo jornalista Paulo La Salvia, na TV Brasil.

'No primeiro quadrimestre, dois já começaram a valer,

três agora no segundo. Os sete indicadores serão

englobados até o final do ano. Nenhum município vai

perder 1 real em relação ao que ganhava, ou seja, essa

garantia eles já têm, mas quem performar melhor, vai

receber muito mais. Isso está acontecendo no Brasil. A

cada quadrimestre, avaliamos esses resultados, e o que

vemos é que os municípios vêm melhorando muito

rápido e, com isso, recebendo mais recursos para a

população', disse Câmara.

Outra prioridade de atuação da Secretaria de Atenção

Primária à Saúde é o cuidado com a mulher gestante e

com aquelas que acabaram de dar à luz. Médico

obstetra, Raphael Câmara lembrou que o setor tem R$

1.8 bilhão para investir na ampliação do número de

ginecologistas, obstetras e equipes de profissionais de

saúde para resolver problemas como a mortalidade

materna.

'Nós vamos financiar agora ambulatório de alto risco

tanto para mães quanto para bebês, coisa que não

tinha. Sabemos que isso é importante, as causas de

mortes no Brasil hoje são hipertensão, hemorragia e

infecção, e esse é o foco total da nossa gestão. Tem

que cuidar, porque isso provoca mais de 80%, 90% das

mortes de mulheres no Brasil', acrescentou.

Ainda no Brasil em Pauta, Raphael Câmara destacou a

resiliência e o papel central do Sistema Único de Saúde

(SUS) durante a pandemia de covid-19 no Brasil. 'A

população hoje dá importância ao SUS, ela vê o quanto

o SUS salvou. Morreram cerca de 670 mil pessoas, sim,

mas seria muito pior, mas muito pior, se não fosse o

SUS. Então, hoje, a própria gestão, a população cobra,

os gestores correm atrás desses indicadores, eles

querem melhorar.'

Atenção Primária

A Atenção Primária à Saúde conta com 53 mil equipes

de saúde da família, compostas por médico, enfermeiro,

técnico de enfermagem e agentes comunitários, além

de 48 mil unidades básicas de saúde. A área é
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considerada a porta de entrada do SUS pelo

atendimento imediato à população.

O programa com o secretário de Atenção Primária à

Saúde, Raphael Câmara, vai ao ar neste domingo (10),

às 22h30, na TV Brasil.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Ministério da Saúde
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Confira as principais matérias do setor e fique por

dentro!

Expectativas do mercado médico-hospitalar para os

próximos anos

Business

O setor vem se recuperando após a pandemia, mas a

instabilidade dos cenários eleitoral e cambial exigem

cautela de fornecedores e fabricantes

Desafios da nova norma IEC 60601-1 e ensaios no

processo de certificação

Business

Nova norma exige detalhamento no manual de uso e na

documentação dos equipamentos em prol da segurança

dos operadores e pacientes

A importância da regulamentação nacional para

equipamentos médicos

Business

Qualificar para vender mais. A regulamentação

brasileira tem tornado os equipamentos nacionais cada

vez mais competitivos no mercado externo

Expectativas do fabricante estrangeiro para o mercado

médico/hospitalar brasileiro

Business

O gosto pela inovação e as oportunidades dos setores

de saúde pública e privada desperta o interesse de

empresas de fora

Primeiro trimestre mostra alta de 20% no setor de

dispositivos médicos

Business

Este foi o melhor resultado trimestral em oito anos. Os

dados são do Boletim Econômico da Aliança Brasileira

da Indústria Inovadora em Saúde (ABIIS). Apesar da

produção doméstica de dispositivos médicos ter

recuado 5,5%, número de empregos, importações e

exportações cresceram no período

ApexBrasil assina acordo com Messe Düsseldorf para

facilitar participação de empresas brasileiras em feiras

internacionais

Business

Projeto +Feiras possibilitará a distribuição de cerca de

350 vagas para companhias nacionais em mais de 150

feiras, em oito países

Estudo inédito revela que R$ 1,4 bi de recursos são

contingenciados por hospitais e planos de saúde a

fornecedores de produtos

Business
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Números compõem quinta edição da publicação 'O Ciclo

de Fornecimento de Produtos para Saúde no Brasil',

realizada pela ABRAIDI

Sem isonomia tributária, produção nacional que

abastece o SUS seguirá 35% mais cara do que a

importada

Business

ABIMO e Ministério da Economia realizaram reunião

virtual para tratar do tema; Entidade pede aceitação da

Emenda nº 215 ao texto da Reforma Tributária

Nova norma sobre CBPF de dispositivos médicos entra

em vigor

Business

A partir de 1º/6 passou a valer a nova resolução que

trata da Certificação de Boas Práticas de Fabricação de

dispositivos médicos. Entenda!

Preconceito é a principal dificuldade para quem quer

trabalhar com cannabis no Brasil

Business

Segundo pesquisa da Kaya Mind feita na última edição

da Medical Cannabis Fair, fator é considerado um

entrave para mais de 34% das pessoas que

participaram da Medical Cannabis Fair 2022, seguido da

falta de informações (27%)

Exportações da indústria brasileira de dispositivos

médicos seguem ritmo de crescimento

Business

Setor público da saúde encolheu por conta da pandemia

e uma tabela defasada do SUS, revela pesquisa

Business

Segundo Abraidi, o consumo de produtos para a saúde

que, em 2019, estava em R$ 1,522 bi, caiu para R$

1,333 bi, em 2020 e, no ano passado, recuou ainda

mais para R$ 1,276 bi, ficando no menor patamar dos

últimos 7 anos

Parlamentares e líderes do setor falam na abertura do

Fórum Brasil Saúde

Business

Confira os principais depoimentos das personalidades

que participaram da inauguração do fórum; evento foi

realizado dentro da Medical Fair Brasil

EMBRAPII e ABIMO renovaram parceria durante a

Medical Fair Brasil

Business

Acordo de Cooperação incentiva pesquisa e

desenvolvimento de novas tecnologias em

equipamentos médicos, odontológicos, laboratoriais e

hospitalares

Abraidi marca presença na MFB

Business

EMBRAPII e ABIMO firmam parceria durante a Medical

Fair Brasil

Business

O acordo pretende estreitar as relações do setor de

saúde com o ecossistema de inovação da EMBRAPII

Kaya Mind realizará pesquisa de mercado na Medical

Cannabis Fair 2022

Business

O objetivo da startup é entender como está o cenário e

as perspectivas da indústria da cannabis no Brasil, e

contribuir, por meio de dados, para sua regulamentação

no país
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Exportações da indústria brasileira de dispositivos

médicos ultrapassam US$ 63 milhões em fevereiro

Business

Fabricantes de luvas médicas no Brasil apontam risco

para indústria nacional

Business

O mercado de luvas médicas passa por um problema

após a sanção do governo federal reduzir para zero por

cento a alíquota do imposto de importação para

produtos relacionados à pandemia

Exportações das fabricantes nacionais apoiadas pelo

Brazilian Health Devices crescem 31,1% em 2021

Business

Integrantes do projeto comercializaram US$ 116,6

milhões em dispositivos médicos no período;

crescimento é o maior registrado nos últimos cinco anos

Feira sobre uso medicinal da cannabis é destaque em

São Paulo

Business

Em parceria com a maior feira de equipamentos e

soluções hospitalares do mundo, que acontece pela

primeira vez no Brasil, a Medical Cannabis Fair será

realizada entre os dias 3 e 6 de maio

Uso medicinal de cannabis evita doses diárias de

morfina em pacientes com dor crônica

Business

Novo estudo, que se junta à uma série de pesquisas

emergentes, sugere que a cannabis é eficaz na redução

do uso de opióides

No sangue e no coração: Malu Sevieri é capa da Radar

Magazine

Business

Reportagem exclusiva conta a história da diretora da

MFB junto às feiras de negócios e o peso de um dos

maiores sobrenomes do setor

Relatório setorial da ABIMO indica recuperação do setor

de dispositivos médicos

Business

Feira de negócios reuniu 136 mil visitantes no Expo

Center Norte

Business

Na Alemanha, empresas associadas ao Brazilian Health

Devices fecham USD 250 mil em novos contratos

Business

Anvisa informa fim da vigência de norma sobre

importação de medicamentos e dispositivos médicos

Business

A RDC 483/2021 cumpriu seu objetivo de suprir o

mercado brasileiro de produtos essenciais ao

enfrentamento da pandemia nos ambientes hospitalares

Importação de remédios à base de cannabis bate

recorde em 2021

Business

Empresas brasileiras se preparam para a MEDICA, na

Alemanha

Business

Essa é a 19ª participação nacional com empresas

ligadas ao Brazilian Health Devices, projeto de

exportação da ABIMO, em parceria com a Apex-Brasil.
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De volta ao formato presencial, evento acontece de 15 a

18 de novembro, em Düsseldorf

Líder na América Latina, MV é reconhecida pelo

pioneirismo e tecnologia integrada

Business

Mais de 791 mil profissionais utilizam as tecnologias

desenvolvidas pela companhia, que facilitam a rotina

das instituições de saúde e contribuem para salvar vidas

Saiba quais regras estão em vigor para entrada de

brasileiros na Alemanha

Business

País realizará, de 15 a 18 de novembro, a MEDICA,

maior feira da indústria de saúde mundial

Indústria de saúde corresponde a 40% do mercado

nacional

Business

Segundo a ABIMO, o setor de dispositivos médicos está

estimado em R$ 33,1 bilhões. De janeiro a agosto de

2021, mesmo em um cenário de recessão por conta da

pandemia, o volume de exportações foi equivalente a

US$ 488.575.206 e o número de importações

ultrapassou US$ 3 bilhões

Passaporte da vacina não é solução definitiva, mas é

caminho para retomada efetiva

Business

Alta do dólar torna produto nacional para a saúde mais

atrativo no mercado internacional e exportações

setoriais têm elevação de 10,6%

Business

Produção doméstica de instrumentos e materiais para

uso médico, odontológico e de artigos ópticos acumula

crescimento de 26%, no período, impulsionada pelas

vendas ao exterior

Governo de SP concede isenção de ICMS nos produtos

para a saúde a partir do ano que vem

Business

A alíquota de 0% é uma vitória da ABRAIDI e do setor

que, junto com outras entidades, liderou um movimento

para dialogar com o executivo e o legislativo paulista

ABIMO e CONASEMS querem isonomia tributária para

o setor

Business

Seja um expositor no pavilhão brasileiro durante a

MEDICA 2021

Business

De 15 a 18 de novembro, em Düsseldorf, na Alemanha,

maior feira do setor de saúde mundial volta a acontecer

em formato presencial

Paradoxo na pandemia: recuperação judicial é uma

opção para hospitais em meio à crise sanitária

Business

Com o foco no combate à Covid-19, o cancelamento

das cirurgias eletivas e a redução da procura por

atendimento presencial colocam hospitais em risco de

falência. Recuperação judicial é uma saída, aponta

especialista

Distorções no setor de saúde ampliam durante a

pandemia, revela estudo da ABRAIDI

Business

O momento é favorável para exportar?

Business
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A Passarini Group, consultoria regulatória, realiza todo o

processo de FDA, com colaboradores brasileiros e um

custo financeiro acessível

ABIIS completa 10 anos e lança livro 'Desafios e

Propostas para o Setor de Dispositivos Médicos no

Brasil'

Business

Publicação traz sugestões para melhorar o ecossistema

de inovação em Saúde do país, ampliar o acesso da

população a novas tecnologias e dissolver as barreiras

que se interpõem no caminho

Vender no mercado americano, por que não?

Business

Empresa regulatória 100% brasileira, Passarini Group

busca apoiar fabricantes nacionais na exportação de

produtos para a saúde

Diferencial Tributária é referência na prestação de

serviços tributários para o segmento médico-hospitalar

Business

Em seis anos de atuação, a empresa gaúcha já atendeu

mais de 100 clientes em todo o Brasil, superando R$ 50

milhões em créditos recuperados. Revisão Fiscal

compõe cartela de serviços oferecidos

Novo regulamento Anvisa para a certificação

compulsória de equipamentos médicos

Business

Quer saber se seu produto se enquadra como

certificação compulsória? A QC Certificações ajuda

você a tirar possíveis dúvidas e dar vida ao seu projeto

Com projeto sobre cultivo em tramitação, empresas de

cannabis veem rara oportunidade no Brasil

Business

Embora posições conservadoras de Bolsonaro tornem

improvável sanção de lei, proposta que tramita no

Congresso tem apoio de membros do poderoso lobby

agrícola

Mais de 40 entidades de Saúde se comprometem com a

ética no setor

Business

'Marco de Consenso para Colaboração Ética' é

mecanismo de promoção de diálogo permanente e

alinhamento entre os diferentes atores da saúde

Alemanha flexibiliza regra para entrada de brasileiros

Business

País onde ocorre a MEDICA, maior feira da indústria de

saúde mundial, receberá brasileiros que foram

imunizados pela Pfizer, AstraZeneca ou Janssen para

visitas ou turismo. Em outros casos, continua sendo

necessário comprovar extrema necessidade para

entrada

94% das empresas associadas da ABRAIDI na região

sul sofreram com o impacto do aumento do ICMS em

São Paulo

Business

A elevação tributária paulista foi de 0% para 18%, no

começo do ano, para os produtos para a saúde, e teve

impacto não somente no Estado, mas também no país

inteiro

Conheça a VITAL C, empresa especializada em locação

de arco cirúrgico

Business

Ela é uma das participantes do Medical Conecta,
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plataforma da MFB desenvolvida para conectar

fornecedores e compradores da indústria de saúde

Variação de Custos Médico-Hospitalares fica em -1,9%

em 2020

Business

Indicador apurado pelo IESS captura comportamento de

beneficiários durante a pandemia da Covid-19. Terapias

e consultas registraram crescimento

Anvisa alerta: tipos de ventiladores pulmonares e

cuidados na escolha conforme a destinação de uso

Business

O atrativo mercado de trabalho da cannabis

Business

Para aqueles que esperam uma oportunidade de se

colocar no mercado de trabalho da cannabis, Marcelo

Grecco*, em coluna especial para o Sechat, explora os

diferentes caminhos que podem te levar para esse

universo

Confira os produtos e serviços em destaque no Medical

Conecta

Business

Plataforma exclusiva da Medical Fair Brasil promove até

o próximo sábado, dia 14 de agosto, a interação entre

fornecedores e compradores do segmento médico-

hospitalar do Brasil, movimentando o mercado

ABRAIDI debaterá Reforma Tributária e LGPD durante

o Medical Conecta

Business

Associação abordará temas atuais, cujos

desdobramentos impactam a área da saúde, em

especial o segmento de medical devices, em razão das

especificidades inerentes ao setor. Evento gratuito

ocorre de 10 a 14 de agosto

Associadas da ABRAIDI no Nordeste revelam que as

cirurgias eletivas retornaram de forma parcial e ainda

muito lentas

Business

O medo da pandemia norteia a decisão dos pacientes

que aguardam a segunda dose da vacina para agendar

uma operação. Os associados ainda enfrentam

problemas crônicos, como a retenção de faturamento,

que se agravaram durante a crise sanitária

Preços de dispositivos médicos sofrem queda real de

17%, em seis anos

Business

Stent cardíaco teve defasagem de preço de 80,9%,

teste sorológico para vitamina D 45,6% e aparelhos de

ressonância magnética 15,3%

Indústria médico-hospitalar não somente está preparada

para a retomada, quanto aguarda ansiosamente

Business

Para o superintendente da ABIMO, Paulo Henrique

Fraccaro, instituições hospitalares devem se organizar

para atender uma avalanche de cirurgias eletivas que

ficaram represadas com a pandemia. Associação é

apoiadora institucional e de conteúdo do Medical

Conecta

Planos de saúde: desequilíbrio econômico sacrifica

médicos, pacientes e demais prestadores

Business

Representantes de médicos, hospitais e entidades de

defesa do consumidor cobraram da ANS mais firmeza

no controle de reajustes de planos de saúde privados
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Abraidi apresenta modelos de negócio para associados

lidarem com novo ajuste fiscal paulista

Business

Objetivo de webinar foi mostrar diferentes modelos de

negócio aplicados em outros estados e oferecer

alternativas para que a operação dos distribuidores

continue viável

Incêndios em hospitais: reveja webinar promovido pela

MFB em conjunto com a Proteminas

Business

Incêndios hospitalares precisam de atenção especial,

porque ali existem muitos equipamentos eletromédicos,

ar-condicionado, serviço de hotelaria 24 horas e uma

quantidade gigantesca de materiais combustíveis como

roupas de cama e produtos químicos.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

ANVISA
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11 de julho de 2022

Mais um contra o cigarro eletrônico. Em reunião

extraordinária realizada nesta quarta-feira (6/7), a

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)

decidiu manter a Resolução de Diretoria Colegiada RDC

nº 46/2009, que proíbe a comercialização e consumo

dos dispositivos eletrônicos para fumar (DEFs) no País.

Segundo os integrantes da Agência, a liberação do e-

cigarro é 'potencialmente lesiva à saúde pública'.

Proibido desde 2009 no Brasil, o dispositivo eletrônico

para fumar (DEF) ou também popularmente chamado

cigarro eletrônico, vape, e-cigarette, pod, e-pipe ou

tabaco aquecido, dentre outros nomes, vem sendo

objeto de debate regulatório pela Anvisa e por outras

instituições de saúde e oncologia, que vêm observando

o aumento do consumo do produto entre os jovens num

mercado clandestino, já que a comercialização é

proibida, oficialmente, no Brasil.

Para Luiz Augusto Maltoni, diretor executivo da

Fundação do Câncer, essa foi uma decisão importante

para o controle do tabaco. 'Precisamos ampliar a

fiscalização e combater o comércio ilegal destes

dispositivos que são facilmente encontrados na internet

e mesmo em pontos de venda', completa. Ele adianta

que a Fundação já está preparando uma campanha de

conscientização para ser lançada no Dia Nacional de

Combate ao Fumo (26/8), tendo como foco os jovens.

O Relatório de Análise de Impacto Regulatório (AIR)

sobre os dispositivos eletrônicos de fumar foi

apresentado por Cristiane Jourdan, responsável pela

diretoria da Anvisa, que cuida da regulação da indústria

do tabaco no Brasil. No documento, o grupo técnico

recomendou a adoção de medidas não normativas para

a redução da oferta e da demanda, entre elas ações de

fiscalização em parceria com outros órgãos, e a

realização de campanhas educativas.

Segundo o relatório, os DEFs trazem inúmeros riscos à

saúde. Além de não serem seguros, os cigarros

eletrônicos têm substâncias tóxicas, que podem causar

câncer, além de outras doenças respiratórias crônicas.

Esses dispositivos eletrônicos, chamados de vapers, na

intenção comercial de desassociar à figura do cigarro,

contém uma série de substâncias nocivas e

cancerígenas.

Relatório divulgado pela Organização Mundial da Saúde

(OMS) aponta que 84 países não contam com medidas

contra a proliferação da comercialização desse tipo de

produto. Ainda segundo o estudo, outros 32 países

proíbem a venda dos aparelhos e 79 adotaram pelo

menos uma medida para limitar o uso, como a proibição

da propaganda, por exemplo.

Febre na nova geração, os cigarros eletrônicos estão

cada vez mais frequentes na vida dos jovens do Brasil,

mas também de adultos e até mesmo de idosos que

estão tentando parar de fumar. Mais de 3% da

população acima dos 18 anos no Brasil faz uso diário ou
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ocasional de cigarro eletrônico, aponta pesquisa

realizada pelo Datafolha.

Mesmo com a comercialização proibida desde 2009 no

país, o dispositivo é facilmente adquirido em tabacarias,

lojas de conveniência, supermercados e sites, o que

preocupa autoridades de saúde.

O funcionamento do cigarro eletrônico consiste no

aquecimento de um líquido - a uma temperatura

aproximada de 300°C - que se transforma em vapor e é

tragado.

Geralmente, a composição contém glicol, glicerina e

outras substâncias naturais e sintéticas que dão o

sabor, que muitas vezes remetem à infância como o de

algodão doce, chiclete, morango e chocolate. Isso,

inclusive, é um dos atrativos que faz com que cada vez

mais jovens façam uso do dispositivo.

Pesquisas apontam que países que liberaram a

comercialização do cigarro eletrônico registraram

aumento de eventos cardiovasculares em pessoas com

menos de 50 anos.

Ao contrário do que alguns acreditam, o cigarro

eletrônico não é inofensivo. Já foi apontado, inclusive,

como causa de um novo tipo de doença pulmonar,

conhecida pela sigla Evali (do inglês vaping associated

lung injury), e relacionado a várias mortes.

No organismo, o cigarro eletrônico gera partículas

ultrafinas que ultrapassam as barreiras dos alvéolos

pulmonares e chegam à corrente sanguínea, fazendo o

corpo reagir como se fosse uma inflamação.

Além de problemas bucais, também estão associados

ao uso do vape a falta de ar, a tosse e a expectoração

sanguínea que podem evoluir para uma insuficiência

respiratória e até infarto.

O cardiologista Paulo Negreiros, do Hospital Marcelino

Champagnat, alerta que mesmo com índice menor de

lesões que o cigarro comum, o vape - como é conhecido

- pode causar lesões sérias no pulmão e ainda, levar ao

infarto.

'Por causar uma inflamação, o cigarro eletrônico pode

ser um indutor de infartos e, por isso, dores torácicas

devem sempre estar no radar de quem fuma', destaca.

Além das questões pulmonares e cardiológicas, o

dispositivo acaba abrindo uma porta para outros tipos

de dependência química, principalmente para os

adolescentes, complementa a pneumologista Orjana

Freitas.

'O ideal é que as pessoas nem iniciem o uso do cigarro

eletrônico, porém quando percebem qualquer sintoma

de dependência, é fundamental buscar tratamento para

tal condição e evitar mais problemas futuros', enfatiza.

A cirurgiã-dentista Patricia Guerra Peixe, professora do

curso de Odontologia do Centro Universitário de João

Pessoa - Unipê, diz que os riscos dos cigarros

eletrônicos para a saúde bucal ainda não são totalmente

conhecidos por serem relativamente novos no mercado.

Ela aponta as principais doenças e complicações bucais

que a nicotina dos cigarros vaporizados pode causar.

'A preocupação é na veiculação de serem vendidos com

a ideia de maior 'segurança' por serem vaporizados,

sendo que não há comprovação científica deste fato',

argumenta.

Patrícia alerta: os refis são vendidos sem o controle de

órgãos reguladores no teor de nicotina e outras

substâncias, como os aromatizantes, que atraem o

público jovem.

'Diante dessa falta de controle das substâncias, temos

influência da nicotina e de produtos químicos citotóxicos

nas células da cavidade oral. Um ponto extremamente

importante e que não deve ser esquecido é que a

nicotina é um agente que atua na carcinogênese

(processo de formação do câncer), trazendo alteração

na função e viabilidade das células', explica.

A professora do Unipê alerta também que o uso

frequente dos cigarros eletrônicos pode desenvolver
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algumas doenças, dentre elas estomatite nicotínica,

língua pilosa e reação liquenóide, incluindo o

aparecimento ou agravamento da periodontite.

Com Assessorias

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

ANVISA
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A Prefeitura de Manaus deu início às ações da

campanha 'Julho Laranja', desenvolvida pela Secretaria

Municipal de Saúde (Semsa), com objetivo de promover

a saúde bucal do público infantil. Atendimentos

odontológicos e atividades de orientação serão

intensificadas durante todo o mês nas Unidades Básicas

de Saúde (UBSs) e em 20 creches municipais

participantes do Programa Saúde na Escola (PSE).

Nesta quinta-feira, 7/7, em parceria com a Secretaria

Municipal de Educação (Semed), profissionais de saúde

realizaram as primeiras ações da campanha em creches

das zonas Norte e Leste. De acordo com a chefe do

Núcleo de Saúde Bucal da Semsa, Andrea Gomes, pais

e professores receberam orientações sobre o assunto, e

crianças participaram de atividades educativas sobre a

higiene bucal.

'Nós queremos estimular que os cuidados preventivos

de saúde bucal tenham início desde o nascimento da

criança, pois essa questão tem ligação direta com o

desenvolvimento dos ossos da face, formação da

arcada dentária e até respiração. É a primeira vez que

teremos a realização do 'Julho Laranja'' na cidade, mas

é importante lembrar que os cuidados precisam ser

mantidos durante o ano inteiro', comenta.

Conforme Andrea, os pais ou responsáveis precisam

evitar hábitos ruins que comprometam a saúde bucal

das crianças, como chupar chupeta, usar mamadeira ou

chupar o dedo.

Por outro lado, ainda segundo Andrea, as ações do

'Julho Laranja' visam orientar o público sobre hábitos

saudáveis para a saúde bucal das crianças, como

incentivar o aleitamento materno, dar orientações sobre

uma alimentação balanceada que pode evitar o

surgimento de cáries, como fazer a higiene bucal de

forma adequada, entre outros.

'Nós também queremos incentivar que os pais levem as

crianças para o atendimento odontológico desde os

primeiros meses de vida, e não esperar um problema

dental para buscar o cirurgião-dentista. A

recomendação é que a primeira consulta seja realizada

no primeiro mês de vida, depois no sexto mês, aos 12

meses e aos 24 meses, pois esse período é essencial

para evitar complicações', observa.

As creches foram incluídas no cronograma da

campanha, para envolver os professores no cuidado

com a saúde bucal da criança. Nesses locais, serão

realizadas palestras, atividades de escovação dental,

entrega de kits de higiene bucal, e mais. Nas unidades

de saúde, além da orientação aos usuários, as crianças

serão encaminhadas para atendimento odontológico e,

se houver necessidade de tratamento especializado,

serão direcionadas aos Centros de Especialidades

Odontológicas (CEOs) da Semsa.

- - -
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Saúde Manaus terá pacote de medidas em combate à

Covid-19 Saúde Prefeito David Almeida entrega UBSs

Móveis para enfrentamento à Covid-19 em Manaus

Prevenção Prefeito David Almeida articula aquisição de

vacina para imunizar população manauara contra a

Covid-19 Saúde Prefeito David discute com Ministério

da Saúde e governo vacinação da população Saúde

Novas UBS Móveis para combate à Covid-19 atendem

cerca de 200 pacientes por dia Saúde Prefeitura orienta

população sobre unidades para atendimentos a casos

suspeitos de Covid-19 Parceria Prefeitura instala

Gabinete de Crise para enfrentamento da Covid-19

Saúde Prefeitura articula parceria com Médico Sem

Fronteiras para o enfrentamento à Covid-19 Saúde UBS

Nilton Lins será ampliada com ala específica para

Covid-19 Parceria Prefeito David Almeida reforça

importância de trabalho integrado e combate preventivo

à Covid-19 Coronavírus Prefeito, ministro e governador

visitam UBS exclusiva para tratamento de Covid-19

Educação Plano de ação da Prefeitura vai traçar

estratégia para a recuperação de quase 500 escolas

ACOMPANHAMENTO UBSs preferenciais para Covid-

19 recebem visita técnica do Ministério da Saúde

Educação Prefeitura alinha ações para o retorno das

aulas Saúde Prefeitura orienta usuários sobre os

critérios para a realização dos exames de Covid-19

Saúde UBS Nilton Lins inicia atendimento a pacientes

com suspeita de Covid-19 Educação Prefeitura irá

adotar ações de segurança para o retorno às aulas

Saúde Prefeito David Almeida fecha aquisição de 1,5

milhão de seringas para vacinação contra a Covid-19

Educação Prefeitura e Governo adotam procedimento

on-line de matrículas Nota Prefeitura suspende

atividades na sede da Semed e unidades

administrativas Saúde David Almeida afirma que

prefeitura tem oxigênio suficiente Ação Prefeitura

divulga link de acesso para o programa 'Nossa

Merenda' Apoio Parceria entre município e Opas vai

otimizar ações contra à Covid-19 Compromisso

Maternidade Moura Tapajóz tem fornecimento de

oxigênio garantido Saúde 'Estamos prontos para iniciar

a vacinação dos profissionais da saúde', afirma prefeito

David Almeida Imunização 'A esperança chegou',

anuncia prefeito David Almeida, após desembarque da

vacina contra a Covid-19 na cidade Coronavírus

Unidades de saúde recebem vacinas para imunizar

grupos prioritários Coronavírus Integrando grupo

prioritário, profissionais de saúde são vacinados contra

Covid-19 Coronavírus Acordo prevê envio de 25

ambulâncias e 108 médicos para Manaus Nota de

Pesar Servidores da Semsa
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