
PRÓTESES E
IMPLANTES 
DENTÁRIOS
Dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) reve-
lam que 50% da popula-
ção brasileira adulta tem 
apenas 20 ou menos den-
tes funcionais, enquanto 
nos idosos esse índice é 
ainda maior, apenas 70%. 
Para essas pessoas, a 
alternativa é a utilização 
das próteses dentárias, 
que se tornaram mais 
acessíveis, confortáveis 
e funcionais ao longo do 
tempo.

O Arauto Saúde desta semana fala sobre o assunto 
com a cirurgiã-dentista e que tem mestrado no tema, 
Bárbara Dala Nora. Ela explica que a diferença entre 
elas é que as próteses fixas são recomendadas para 
quem perdeu um ou mais dentes, mas ainda restam 
alguns na boca. Isso porque o molde precisa de ou-
tros dentes para servir de pilar e ser fixado. No caso 
da prótese móvel, a famosa dentadura, substitui toda 
a arcada perdida. Já o implante, pode substituir um 
dente ou a arcada inteira. A técnica consiste em colo-
car um pino dentro do osso e, em cima dele, colocar 
o dente artificial.

Para manter a durabilidade de qualquer um deles, 
é fundamental a higienização. “No caso da dentadu-
ra, é importante limpar após as refeições com sabão 
líquido, para que a sujeira não arranhe o acrílico. Já 
nas fixas, é necessário usar escova de dente e fio den-
tal. Também podemos indicar escovas e acessórios 
diferentes”, frisa. 

COMO ESCOLHER
Sobre qual delas usar, Bárbara explica que vai 

de acordo com a vontade do paciente ou indicação 
do dentista. “É feito um planejamento adequado e 
estético para a forma do dente, fazendo com que a 
pessoa tenha um sorriso natural. Em todo o trabalho, 
o protético pode experimentar o dente antes, é feito 
um planejamento digital, e prova das próteses antes 
da finalização”, ressalta.

Para a colocação dos implantes, que vão no osso, 
o paciente passa por uma série de exames de sangue 
e imagem, para avaliação da sua condição de saúde. 
Após, tem a pré-consulta e no dia da cirurgia é usa-
da anestesia local e, dependendo do nervosismo da 
pessoa, pode se utilizar de calmantes específicos. “A 
pessoa já sai medicada do consultório e com todas 
as orientações para o pós-operatório”, lembra a ci-
rurgiã-dentista.
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Maior proveito de mercado
Foi a partir de um semi-

nário sobre diversificação na 
propriedade como alternativa 
ao plantio de fumo, que Mara 
começou a cultivar morangos 
e tomates. Aos poucos, a fa-
mília passou a produzir para 
além do consumo próprio, 
comercializando essas cul-
turas. Hoje, com a produção 
de cenoura, ela abastece a 
merenda escolar de Sinimbu, 
ofertando cerca de 35 quilos 
por semana.  

Élcio lembrou a impor-
tância de os produtores pen-
sarem as possibilidades de 
mercado disponíveis para 
a comercialização dos cul-

tivos. Dentre eles, a cesta 
básica, a merenda escolar, o 
abastecimento de presídios e 
quartéis e os supermercados. 
Nesse sentido, o técnico em 
agropecuária destacou a con-
tinuidade desse atendimento. 
“Não adianta entregar dois, 
três meses e não fornecer 
mais”, frisou. Para que isso 
seja possível, os agricultores 
lembraram que é necessária 
a união de forças, através das 
cooperativas, pois para abas-
tecerem esses locais de forma 
contínua, a produção teria de 
ser realizada em diferentes 
propriedades, tendo como 
resultado a maior oferta. 

Conhecimento para
alavancar produção
3º Seminário Regional 
do Cooperativismo na 
Agricultura Familiar 
promoveu troca
de experiências 
entre agricultores 

Nas oficinas temáticas, agricultores relataram experiências sobre cultivo e produção 
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A agricultora Mara Lu-
ciana Mueller Behm,  
de Linha Cerro Bran-

co, Sinimbu, por muitos anos 
plantou só fumo em sua pro-
priedade. Foi quando per-
cebeu que existia mercado 
para outras culturas, como da 
cenoura e do tomate, e resol-
veu investir nelas. Hoje, busca 
mais conhecimento e a troca de 
experiências com outros pro-
dutores para aperfeiçoar esses 
plantios. Com esse objetivo e 
para o fortalecimento das orga-
nizações cooperativas, ocorreu 
o 3º Seminário Regional do 
Cooperativismo na Agricul-
tura Familiar, na quinta-feira, 
dia 4, em Vera Cruz. 

 Realizado em Linha Henri-
que D’Ávila, o encontro contou 
com relatos de agricultores, a 
partir de suas experiências na 
produção de aipim, cenoura e 
cebola, nos cultivos protegidos 
e na avicultura colonial. Além 
da troca de ideias, o objetivo 
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das oficinas foi fazer um levan-
tamento acerca dessas temáti-
cas, tendo em vista sua apli-
cabilidade nas propriedades 
dos agricultores, analisando 
quatro aspectos: forças, fraque-
zas, oportunidades e ameaças. 
À tarde, representantes das 
Secretarias Estadual e Federal 
da Agricultura palestraram ao 
público.

A fim de aprender algumas 
técnicas para conseguir um 
resultado melhor no cultivo de 
cenoura, Mara acompanhou 
a fala do técnico em agro-
pecuária, Élcio Steyding, de 
Agudo, sobre o plantio dessa 

cultura  e da cebola. Entre as 
forças do cultivo de cenou-
ra na região, os agricultores 
destacaram o clima favorável 
para o plantio ao longo do ano. 
“A vantagem é que eu posso 
plantar o ano todo, mas nunca 
semeio tudo de vez, devido 
às perdas”, conta Mara.  Já 
entre as ameças para as duas 
culturas, destacou-se a falta 
de conhecimento técnico por 
parte dos produtores, o que 
leva ao cultivo da semente e 
preparo do solo incorretos e, 
consequentemente, ao não 
desenvolvimento padrão do 
produto final. 
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