SORRISO METÁLICO
NOVIDADES GARANTEM SORRISOS
AINDA MAIS BONITOS
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Cuidar do sorriso é importante não apenas pela
Possíveis benefícios não
questão estética, mas também por saúde. A ortodontia é
descartam
necessidade
de
uma especialidade odontológica aque
corrige a posição
acompanhamento
médico e e
dos dentes e dos ossos
maxilares mal posicionados
com forma inadequada.
Esta para
correção
é feita crônicas
por meio
tratamento
doenças
de aparelhos ortodônticos, recursos que também
previnem ou tratam imperfeições como mordida aberta,
espaço entre os dentes, apinhamento dentário, entre
outras.
Não existe uma idade mínima e nem limite para iniciar
um tratamento, afirma o dr. Luciano da Silva Carvalho,
presidente da Câmara Técnica de Ortodontia do
Conselho Regional de Odontologia de São Paulo
(CROSP)
“O ideal é consultar o ortodontista em caso de dúvidas
ou por indicação do cirurgião-dentista. No caso das
crianças, o ideal é realizar uma consulta ao ortodontista
a partir do início da troca dos dentes de leite pelos
permanentes. Mas não são só as crianças que podem
ser beneficiadas: é cada vez mais comum que adultos
também utilizem aparelho com o objetivo de corrigir seus
dentes, tanto estética quanto funcionalmente.”

O QUE VEM POR AÍ...
O diagnóstico ortodôntico está se tornando cada vez
mais preciso devido às inovações na odontologia,
principalmente na área da radiologia. Essa maior
facilidade influencia o planejamento dos tratamentos e
propicia melhores resultados finais decorrentes do
grande avanço no desenvolvimento dos materiais
utilizados.
“Hoje temos no mercado aparelhos mais simples e
menores do que os utilizados antigamente, mas que
proporcionam os mesmo benefícios dos convencionais.
A correção dos dentes também pode ser realizada
através de alinhadores feitos sob medida, removíveis e
quase invisíveis, que são hoje bastante utilizados pelo
público adulto”, comenta o dr. Luciano.
Mas as novidades não param por aí. A ortodontia é
uma especialidade dinâmica, sempre se renovando em
busca do melhor atendimento dos pacientes.
“Com certeza novos produtos e trabalhos científicos
surgirão com vistas a proporcionar um tratamento mais
estético e confortável, além de mais bem embasado
técnica e cientificamente”, finaliza o doutor.

ESPAÇO MÉDICO
Mutirão da Espirometria
Especialistas tirarão dúvidas sobre saúde
respiratória e realizarão avaliação pulmonar gratuita
Com o objetivo de divulgar informações e prestar
assistência à população, a Sociedade Paulista de
Pneumologia e Tisiologia (SPPT) promove, em 5 de
junho, quarta-feira, das 8h às 17h, o Mutirão da
Espirometria. A ação é parte das comemorações dos
dias 31 de maio, Dia Mundial sem Tabaco, e 2 de junho,
Dia do Pneumologista. O evento, ocorrerá no vão entre
a intersecção do metrô Brás com a CPTM, contando
com três estações distintas: uma voltada para o
tabagismo, outra para doenças respiratórias e a última
para a espirometria. A expectativa da SPPT é
conscientizar a população sobre as doenças
pulmonares. Os exames serão oferecidos gratuitamente,
das 8h às 16h.

A XIII edição do COPATI – Congresso Paulista de
Terapia Intensiva vem aí. Acontecerá de 17 a 21 de setembro, em Campos do Jordão, com o tema “Abordagem Multidisciplinar do Paciente Grave”. Serão discutidos diferentes assuntos das várias especialidades que
prestam assistência ao paciente crítico. Cursos pré-Congresso acrescentarão à programação científica e à Sessão de Temas Livres tópicos de grande interesse para
os intensivistas nos dias 17 e 18 de setembro. O evento
é promovido pela Sociedade Paulista de Terapia Intensiva (SOPATI) com apoio da Sociedade de
Anestesiologia do Estado de São Paulo (SAESP).
Mais informações, inscrições e programação
estão no portal www.congressocopati.com.br
Coluna Mais Saúde
Perguntas e sugestões podem ser enviadas para
acontece@acontecenoticias.com.br ou para a Rua Cotoxó, 303,
conjunto 81-82, São Paulo, SP, CEP 05021-000
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