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Imagine, como é gostoso viajar de 
trem, de longo percurso. Como de Santos 
para São Paulo, de Campinas para São 
Paulo, de Sorocaba para São Paulo, de 
Bauru para São Paulo, de Piracicaba para 
São Paulo, de Jundiaí para São Paulo, de 
São José do Rio Preto para São Paulo, de 
Presidente Prudente para São Paulo, de 
Botucatu para São Paulo, de Avaré para 
São Paulo, de Ourinhos para São Paulo, 
de Assis para São Paulo, de Ribeirão Pre-
to para São Paulo. Um sonho! Você pode 
viajar o tempo todo, fazendo o que bem 
quiser, pode ler, estudar (eu conheço al-
guns médicos que fizeram faculdade em 
Botucatu, e sempre viajaram de trem) – 
“hoje para eles só resta saudades, porque 
acabaram com os trens de longo percur-
so”. Na época os trens imperavam, e não 
haviam pedágios para você participar com 
a “dívida”, com o governo e “pagar não sei 
o quê, para quem”. O dinheiro é dividido 
e vai para a PROPINA de muitos admi-
nistradores. NOTE-SE, QUE DURANTE 
A PANDEMIA NÃO HOUVE RESTRI-
ÇÃO AOS PEDÁGIOS, COMO ACON-
TECEU NA ARGENTINA. Vamos ana-
lisar outros países, como por exemplo a 
CHINA, o JAPÃO e a ITALIA. Nestes 
lugares, estamos avaliando um governo 
CORRETO. Este governo correto, sempre 
se preocupou com o povo, e fez suas ad-
ministrações, para o bem comum (e não 
cobra pedágios em sua administração). 
Assim nós temos na China, uma adminis-
tração comunista, que cuida do povo, com 
taxas mínimas de cobrança nas passagens 
dos trens, num valor mínimo. No Japão te-
mos uma administração, que tem um rei-
nado, e que também pensa no povo, através 
de seu ministro, também cobrando uma 
taxa mínima de passagens ao povo. Na Itá-
lia também temos uma administração que 
pensa no povo, cobrando uma taxa mínima 
de passagens para todos os locais do país. 

VOCÊ JÁ VIAJOU DE TREM?

Na China em 2020, que tem uma área 
de 9.597.000 Km2, e uma população de 
1,4 bilhão de habitantes. O Japão em 
2018, que tem uma área de 377.915 Km2, 
tem uma população de 126,5 milhões de 
habitantes, a Itália em 2019, que tem uma 
área de 301.338 Km2, tem uma popula-
ção de 60,36 milhões de habitantes, com 
um governo que cuida dos interesses pes-
soais de seu povo, e vivem livres. Ana-
lisamos vários tipos de governo que se 
preocupam com seu povo. A China tem 
linhas de trem que se comunicam com 
a Rússia, com o Tibét com a Mongólia, 
com a Europa, chegando até na Inglater-
ra, ou seja, em Londres. Os responsáveis 
políticos pelo governo desses países, 
realmente tem responsabilidade. Vejam 
aqui no Brasil, os irresponsáveis pela 
contrariedade dos interesses do país, por 
último, contam com os partidos PSDB 
(Fernando Henrique Cardoso, Mário Co-
vas, Geralápio Alckimin, João Agripino 
Dória). São uns imbecis, escória burra do 
mundo, não prestam para nada, destruí-

ram as ferrovias do País, que só fazem 
transporte de cargas por conta própria, o 
repasse é muito pouco aos governos, ou 
seja, só atendem aos seus próprios inte-
resses, um verdadeiro lixo atômico. Con-
forme já ficou comprovado neste jornal 
em edições anteriores. O atual gover-
nador de São Paulo, o Dória, se vendeu 
para a China, ele não tem capacidade de 
tocar obras aqui no país porque não tem 
financiamento e não terá permissão para 
este fim. 

O Fernando Henrique Cardoso pas-
sou o governo para Luiz Inácio Lula da 
Silva que é do PT, onde seu governo ad-
ministrou por oito anos, a sua sucessora 
foi a Dilma que administrou mais seis 
anos, os quais só roubaram o país não 
fizeram nada para melhorar, entregaram 
do mesmo jeito a população. Até quando 
o povo vai escolher mau os administra-
dores da nação

Cel. Reginaldo dos Santos
Presidente

Você elegeu os piores administradores do país, eles cortaram os trens de longo percusso.
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O associado da APAS-Osasco que usufruir de atendimento normal em outras APAS 
pagará pela diferença de preços, comparada com a nossa rede credenciada.

Você tem Plano de Saúde?
Os PMs tem essa dificuldade porque querem. Nós, da Apas, 

temos os melhores preços, que os da própria Cruz Azul.
As despesas gerais junto à associação  

(fora mensalidades) poderão ser descontadas 
no máximo conforme tabela abaixo:

Soldado a cabo: ................................... R$ 600,00
3º Sgt. à Asp. Of.: ................................R$ 800,00
Ten. à Cel.: .......................................R$ 1.000,00
Pensionista:..........................................R$ 600,00

Desde 27 de agosto de 2010, somente são aceitos no quadro de sócios 
da nossa entidade, policiais - militares, com menos de 21 (vinte e um 
anos), de carreira, conforme foi deliberado e decidido na assembléia 
geral do dia 26 de fevereiro de 2010. Os motivos já foram discutidos 
e exauridos em várias assembléias, além de amplamente divulgado 

em nossos periódicos. Fica aí o registro que todo e qualquer associado 
que porventura deseje sair ou ingressar em nossa entidade, terá que 

respeitar a regra em questão.

Nós da APAS-OSASCO, 
acreditamos em você!

E lançamos os menores preços possíveis, 
inclusive em comparação a própria Cruz 

Azul de São Paulo o plano na APAS é mais 
vantajoso, pois se trata de um plano sem 

coparticipação. Eu havia solicitado minha 
exclusão da CBPM, lei estadual nº 452 e relato 
que em 06.10.2017 deixaram de me descontar 
no holerite, por quê? Porque é irregular esse 

desconto perante a nossa comunidade policial.

Como nós não conseguimos pagar uma Amil, 
nos contentamos com um plano de cobertura 
regional que nos dê assistência tão merecida 
como precisamos, se nos deslocarmos para 

fora do estado e do país o plano vai nos cobrir 
porque está descrito pela própria ANS.

As pessoas que mais nos protegem são as 
Policias Femininas, que veem na saude a 

“Essencia da Vida”. 

Quando entramos na polícia, uma das coisas que tem que se preparar, é a saúde 
física, e ela vai acompanhar você, até seus últimos dias como policial. Então 

imagine que entramos na polícia em 1969, não tivemos ninguém para nos proteger, 
e, isto já é uma aventura. Fizemos os nossos cursos, frequentamos a Academia do 
Barro Branco, saímos como 2° Tenente, só que no final como 1° Tenente, tivemos 

um problema de joelho, e fomos perseguidos por esse motivo. Nessa época, 
frequentávamos o HPM (HOSPITAL DA POLICIA MILITAR). Só não sofri mais, 

porque tive que me entregar para a enfermidade. Houve até um dia, em que um 
enfermeiro, chegou a confessar, que lhe faltava um antidoto para conter um possível 

infarto de algum PM, que se sentisse mal à noite no Hospital. Depois que me 
formei, procurei nunca mais utilizar os recursos da PM, porque o governo, nunca se 
preocupou com a nossa saúde. Recentemente, na reserva, eu fui condenado a ficar 
preso, no Presidio Romão Gomes, e recebi o número 168, por pensão alimentícia, 
que eu não merecia. Não respeitam as condições das pessoas que tem problemas, e 

assim, eu com diabetes, sou hipertenso, cardiopatia, problemas no joelho, que só vou 
ter a solução agora, tive que fazer os exames de entrada, e saída da prisão.  Então 
eu pude perceber, que o descaso do governo, continua com a sua segurança, sabe 
porque, o lugar por onde as pessoas que necessitavam ser atendidas, tinha muito 

mau cheiro (fedia muito), e todo mundo, tinha que respirar aquele ar fedido. Então 
o governo continua a não nos considerar como seres humanos. Hoje, eu tenho dó de 

quem merece o cuidado do nosso hospital, que é de QUINTA CATEGORIA.

Cel. Reginaldo dos Santos
Presidente

Conforme amplamente divulgado neste espaço nas edições anteriores, a Cruz Azul de São Paulo rompeu em maio de 2017 o contrato 
então firmado com a APAS-Osasco sob os argumentos de que teria esta última efetuado matérias ofensivas àquela que justificariam 
a ruptura. Ocorre que como se depreende dos textos publicados sempre neste espaço, em nenhum momento teria havido qualquer 

justificativa para a ruptura contratual, muito menos com tais argumentos. Constata-se que tão somente a APAS-Osasco, no seu 
direito, sugeriu o desligamento de policiais da CBPM, considerando-se ser esta possibilidade embasada em decisões judiciais 

diversas ainda que vinculadas à lei 452/74, que institui e rege às normas da CBPM.
Desta forma, por meio de sua direção, a APAS-Osasco considerando-se sub judice o processo 1013264-26.2017.8.26.0405, 
no qual contende com a CBPM e a Cruz Azul, por conta da aludida rescisão contratual, mantém suas afirmações no tocante 

aos desligamentos sugeridos.
Quanto aos valores devidos pela Cruz Azul à Apas veiculados em edição anterior, permanecem 

em aberto não tendo havido até o momento decisão final no referido processo.
Confirma a APAS, sem qualquer ofensa à Cruz Azul, à CBPM ou a quem quer que seja, que mantém seu chamamento 

informando que todos os policiais que pretendam desligar-se da CBPM poderão fazê-lo livremente e vincular-se à APAS-
Osasco e manter seus planos de saúde e outros benefícios oferecidos por esta entidade.

Para o atendimento aos interessados, bem como a todos os associados da APAS-Osasco foi implantado plantão de 
atendimento  

jurídico, com nova equipe de advogados, com consultas gratuitas nas diversas áreas jurídicas, às segundas e quartas-feiras 
das 9h às 12h, 

na sede da APAS-Osasco. 
Os interessados poderão agendar suas consultas diretamente pelo telefone: 3682-0800.

Comunicado APAS - 101/2019 Você acredita 
na sua saúde?

Aqueles que ingressarem no quadro 
de inadimplência, conforme Art. 12º, 
13º e 15º do estatuto, estarão sujeitos 
a suspensão de todos os benefícios 

oferecidos pela associação, devolução das 
carteirinhas, e, execução judicial.

Associado: 
Devido a pandemia mudamos nosso horário. Nossa Drogaria 

encontra-se funcionando apenas às quartas-feiras das 8h às 16h.

Nosso Gabinete Odontológico funciona às quartas-feiras
das 8h às 16h, com os melhores equipamentos e profissionais,  

à disposição dos associados.

Aos associados antigos  Aos nossos associados 
Conforme Artigo 15º, 
itens I, II, III, V, VI, 
VII, IX, X e XI, Art. 
42º e 43º, só podem 

gozar dos benefícios da 
associação, aqueles que 

tiverem quitado a primeira 
mensalidade associativa.

Atendimento em outras Apas

Descontos 

APAS OSASCO • INFORMA



4 Associação Policial de Assistência SocialEdição 113 • Maio de 2020

NOTÍCIAS  •

Coronel subsitituiu Coronel Ricardo Tahara, que foi designado para comandar 
a Escola Superior de Soldados

Coronel Ricardo Roberto 
Tofanelli assume 
comando do CPA - M/8

Em 22 de fevereiro de 
2020, o Coronel Ricardo 
Roberto Tofanelli, assu-
miu o Comando de Poli-
ciamento de Área Metro-
politana 8 – Osasco, em 
substituição ao Coronel 
Ricardo Tahara, que foi 
designado para coman-
dar a Escola Superior de 
Soldados.

O Coronel Tofanelli e 
oriundo do Comando de 
Policiamento Rodoviá-
rio, onde comandava o 4º 
Batalhão de Policiamento 
Rodoviário, responsável 
principalmente pelas Ro-
dovias Anhanguera, Ban-
deirantes e pelo comple-
xo do Rodoanel.

Com 32 anos de ser-
viço na PMESP, já ser-
viu em diversas Unida-
des, dentre elas o 23º 
BPM/M, 36º BPM/I, Co-
mando de Policiamento 
da Capital, além do 4º 
BPRv como já citado.

Agora é responsável 

pela nobre missão da ges-
tão do policiamento pre-
ventivo em 15 municípios 
da nossa região metro-
politana, que é realizado 
através de seis Batalhões 
territoriais e um Batalhão 
de Ações Especiais, com 
um efetivo aproximado de 
3300 policiais militares.

Considera a APAS 
uma grande e tradicional 
parceira, principalmente 
pela preocupação com a 
saúde do policial mili-
tar, bem como de seus 
familiares, colocando o 
CPA/M-8 sempre à dis-
posição, não somente da 
APAS como de seus asso-
ciados.

A APAS Osasco e o 
jornal Osapas desejam 
muito sucesso nesse 
novo desafio, com toda 
essa trajetória e compe-
tência temos certeza que 
desempenhará um belo 
trabalho, assim como já 
está fazendo!  
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NOTÍCIAS  •

Almoço na Apas Osasco

12 de maio dia da Policial Militar Feminina. Parabéns guerreiras!

Na quinta-feira 2 de Ju-
lho, a APAS Osasco teve a 
honra de receber Coronel 
PM Ricardo Roberto To-
fanelli comandante atual do 
CPA – M/8, Tenente-coro-
nel PM Eunice Godinho co-
mandante do 14º BPM/M, 
Tenente Coronel PM Ar-
mando Paulillo Júnior co-
mandante 42° BPM/M  e o 
Major PM Joaquim Keida 
M. Ishy, estiveram pre-
sentes em um almoço com 
o Coronel Reginaldo dos 
Santos, presidente da APAS 
Osasco. O encontro foi mar-
cado com muitas risadas, 
conversas e pensamentos 
construtivos, todos estavam 
muito felizes pelo momento 
de descontração e bate papo, 
afinal eles trabalham tanto, 
têm grandes responsabilida-
des em seus cargos atuais.  

A APAS Osasco agra-
dece a presença de todos 
e deseja muito sucesso na 
trajetória de cada um, com 
muito êxito e felicidade! 
Pode contar com a nossa 
parceria sempre! 

O dia da Policial Militar 
Feminina é comemorado em 
12 de maio, com muita honra 
coragem e sensibilidade es-
sas guerreiras exercem suas 
funções com muito empenho 
e dedicação, defendendo a 
sociedade. Com muito orgu-
lho e alegria, o jornal Osapas 

parabeniza todas as mulheres 
policiais militares nesta data 
especial!

 Foi no dia 12 de maio de 
1955, pelo Decreto nº 24.548, 
que foi instalado o primeiro 
corpo feminino da América 
do Sul com a criação do Cor-
po de Policiamento Feminino 

da Guarda Civil de São Pau-
lo, dando sinal do pioneiris-
mo bandeirante. A princípio, 
as mulheres policiais traba-
lhavam em postos de serviço, 
depois no trânsito, em Bata-
lhões próprios e por fim no 
policiamento comum.

Foi na década de 1950 que 

surgiu a ideia de empregar 
mulheres em missões poli-
ciais no Brasil, com o intuito 
de sanar lacunas existentes 
na organização policial. Ao 
observar a inclusão de mu-
lheres no contingente policial 
em vários países da Europa e 
nos EUA, constatou-se que 

a mulher seria mais indicada 
para atender certas ocorrên-
cias no setor de segurança 
pública, como, por exemplo, 
a prostituição e a delinquên-
cia juvenil.

Uma justa homenagem às 
nossas guerreiras de farda! 
Parabéns!

Gostaríamos de parabenizar também as promoções que tivemos esse ano, sabemos 
que a batalha é grande, mas com muita perseverança e competência, conseguiram:

Majores promovidos a Tenente Coronel:
Armando Paulillo Júnior - 42º BPM/M

Eunice Rosa Godinho - 14º BPM/M
Josiel Oliveira de Andrade - 5 º BAEP

Capitao promovidos a Major    
Osvaldo José da Silva Junior

Tenentes promovidos a Capitaes:
Daniel Souza de Brito - 42º BPM/M

Fernando de Jesus Amaral - 42º BPM/M
José Luciano Colmanette - 36º BPM/M
Ledilson Ciríaco da Costa - 25º BPM/M
Marcelo Aparecido Vieira - CPA/M-8

Rodrigo Gonçalves dos Santos - 5º BAEP
Rodrigo Mattioli da Silva - 33º BPM/M
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HOMENAGEADO  •

“Eu nasci com o sonho de ser policial e 
consegui”, comemora o 3º sargento Messias 

DNA, paixão pela 
polícia: 29 anos 
dedicados à corporação
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Muitas crianças sonham em ser po-
liciais, vibram ao ver viaturas e agentes 
nas ruas. A responsabilidade de zelar 
pela segurança pública e o sonho de 
menino se tornaram realidade para o 
3º Sargento Veterano Messias Horácio 
Raimundo, que dedicou 29 anos de sua 
vida à corporação e à sociedade.

Nascido no bairro do Jabaquara, 
Zona Sul de São Paulo, Messias con-
ta que desde pequeno teve o desejo de 
ser policial. “Perdi meu pai muito cedo, 
com 12 anos e a vida foi muito difícil 
porque com essa idade já trabalhava 
para ajudar minha mãe no sustento da 
casa”, contou. Com 18 anos, ele foi ser-
vir o Exército Brasileiro, na cidade de 
Barueri. “No mesmo ano fui atrás do 
meu sonho, que era ser policial mili-
tar. A minha vida profissional foi muito 
honrosa”, falou.

No início de sua carreira na Polícia 
Miliar, Messias foi soldado no 14º ba-
talhão, que pertencia a Osasco, poste-
riormente a companhia que ficava em 
Carapicuíba virou o 20º e 33º batalhão. 
“Nesse meio tempo por volta do ano de 
1989 fui para o Choque em São Paulo. 
Fiquei por três anos e retornei para a 
minha origem que era o 33M. Antes de 
aposentar fui a Cabo e na reforma fui a 
3º Sargento”, lembrou. 

Em sua trajetória na polícia, na maior 
parte do tempo, ele trabalhou no opera-
cional, inclusive em um “destacamen-
to” da corporação, chamado Cobra 20. 
“Posteriormente, fui para a Rota e de lá 
voltei para Carapicuíba; onde trabalhei 
com o Proerd (Programa Educacional 
de Resistência às Drogas e à Violência), 
encerrando minha carreira”. 

O 3º Sargento se formou em estudos 
sociais e fez complementação em His-
tória. Foi, por muitos anos, professor 
da rede pública estadual. Messias é ca-
poeirista e se orgulha por ensinar a ca-
poeira com o intuito de formar pessoas 
instruídas com visão social, política e 
amor ao próximo. 

Lembranças
Sobre ocorrências que tenham mar-

“A ideia já nasceu dentro de mim de ser 
policial. Se eu tivesse tido uma profissão 

também nobre como medicina ou engenharia, 
por exemplo, eu não seria tão feliz como eu fui 

por ser policial a minha vida toda”

cado a memória de Messias Raimundo, 
ele lembra de ter “salvado” seu parcei-
ro de viatura. “Meu parceiro estava na 
viatura prestes a ser alvejado por um 
meliante, eu consegui perceber ante. 
Troquei tiros com o bandido e acabei 
evitando dele atingir meu companhei-
ro”. Também não se esquece de ter aju-
dado a tirar uma criança soterrada de 
um desabamento em Itapevi.

O policial também participou de um 
atendimento, no qual conseguiu encon-
trar e a prender três estupradores. “Há 
muitos anos, nós os patrulheiros de rua 
atendíamos o telefone de emergência 
190. Neste dia, eu atendi. Era um se-
nhor muito simples, falando que alguns 
rapazes teriam abusado de uma menina. 
Chegando no local, se tratava de um es-

tupro. Três rapazes que haviam estupra-
do uma moça. A informação que tínha-
mos, era que um deles havia comprado 
vinho e sardinha no mesmo dia. Com 
essa pista, percorremos o comércio da 
região, até que conseguimos achar o lo-
cal. Fomos até a casa de um dos autores 
do crime e conseguimos prender os es-
tupradores”.

Messias é casado faz 38 anos com 
Cleonice Rosa Raimunda e, tem em seu 
DNA, a paixão pela polícia. Seu avô 
foi policial em Minas Gerais. “A ideia 
já nasceu dentro de mim de ser policial. 
Se eu tivesse tido uma profissão tam-
bém nobre como medicina ou engenha-
ria, por exemplo, eu não seria tão feliz 
como eu fui por ser policial a minha 
vida toda”, finalizou.
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APAS OSASCO • SAÚDE

ANIVERSARIANTES JUNHO
1 EMÍLIO ALCARAS
1 JOEL PEREIRA DE SOUZA
5 ALEXANDRE MIGUEL DA SILVA
5 CECÍLIA MAS DE OLIVEIRA
7 BENEDITO APARECIDO MACIEL
9 ADRIANA LETICIA MELLO FRANCO
11 GUERINO CAETANO RUAS FILHO
12 CLÁUDIA DA SILVA ROSA
14 ANTONIO CARLOS MARTINS
15 BEATRIZ APARECIDA ALVES
15 LUCIENE FERREIRA
17 JACINTO GOMES DE ALMEIDA
18 EUDOXIA BARBOSA MENDES DE MORAES
19 SILVANA APARECIDA NEGREIROS GAMA
20 JOSÉ CARLOS DANTAS
22 BENEDITA JACIRA VICCHINI
23 ESTELA DO CARMO OLIVEIRA PRADO
23 IVAN MIGUEL
26 MARIA DA CONCEICAO DA SILVA DE SOUZA
26 RICARDO BATISTA DOS REIS
28 JOSÉ SEBASTIAO MIGUEL SOBRINHO
28 PEDRO VIEGAS
29 GILEADE TEIXEIRA LIMA
30 VERENICE RIBEIRO DE AGUIAR OLIVEIRA

ANIVERSARIANTES JULHO
1 JOSÉ CARLOS DA SILVA CARVALHAES
1 JEFERSON PHELIPE ALBUQUERQUE GUIMARÃES
2 DANIEL PURCINO DE OLIVEIRA FILHO
3 SENHORINHA SANTIAGO DA CONCEIÇÃO
3 MARCO ANTÔNIO MATSUMOTO DA SILVA
4 CARLOS DEMETRIO DOS SANTOS RAMIRO
6 REGINALDO DOS SANTOS
10 SIRLEI KRISIAK DE OLIVEIRA
14 ELAINE APARECIDA DIAS DE NOVAIS
16 MARIA JULIA BUENO
17 FLÁVIO COSTA LIMA
20 MARCOS ANTONIO URTADO
21 CARMEN PORRINO PEREIRA
23 REGINALDO DE SOUZA
25 ALZIRA FRANCISCA DO NASCIMENTO
26 RAPHAEL LUIZ DE BIAGIO
27 ALCIONE NICANOR DA SILVA SANTOS
28 ARTUR CARLOS DE MORAES
28 ADEJUNIOR DALBEN

ANIVERSARIANTES AGOSTO
1 OLGA ALVES DE OLIVEIRA
1 CARLOS ALBERTO TEIXEIRA
5 MIRIAN APARECIDA AMARAL
5 CARMELIA DA COSTA CAMARGO
5 RUBINSTEIN SILVA DE PAULA
6 DANIEL RIBEIRO JUVINO
6 SÉRGIO MARTINS
10 LUIZ ANTONIO ROSA
11 EDILSON SOARES DE ARAUJO
11 IRENE DE CAMPOS
11 EMERSON PEREIRA DE LIMA
12 NELSON MARTINS DA COSTA
15 NADJA FERREIRA TELLES BARRETO
15 ANA CRISTINA DA SILVA
15 ROBERTO VIEIRA DA SILVA
17 MAX FRANCISCO FRANCO DE PAULA
17 MARIA AURICÉLIA DE CARVALHO SANTANA
17 LYNCOLN GABRYELL BORGES
18 JOSÉ IDELVAN MOREIRA MARQUES
20 LAERTE FERRACIOLLI
26 RYAN VINICIUS DA CRUZ RIBEIRO
29 SÍLVIA ROBERTA CAMPOS
30 CARLOS FERNANDO REBOUCAS
31 MARIA JOSÉ GOUVEIA FERREIRA

tenha flúor, usar fio dental todos os dias 
e não deixar de ir ao dentista.

A sensibilidade pode se agravar com 
a idade. Com o passar do tempo é nor-
mal haver retração gengival que expõe 
áreas do dente que não estão protegidas 
pelo esmalte dental. Estas áreas podem 
ser particularmente doloridas quando 
atingidas por alimentos e bebidas quen-
tes ou frias. Nos casos mais severos, 
pode ocorrer sensibilidade com relação 
ao ar frio e a alimentos e líquidos doces 
ou amargos. Se seus dentes estiverem 
muito sensíveis, tente usar um creme 
dental apropriado. Se o problema per-
sistir, consulte o dentista já que esta 
sensibilidade pode indicar a existência 
de um problema mais sério, como, por 
exemplo, cárie ou dente fraturado.

As pessoas mais velhas se queixam 
de boca seca com freqüência. Este pro-
blema pode ser causado por medica-
mentos ou por distúrbios da saúde. Se 
não tratado, pode prejudicar seus den-
tes. Seu dentista pode recomendar vá-
rios métodos para manter sua boca mais 

úmida, como tratamentos ou remédios 
adequados para evitar a boca seca.

Enfermidades preexistentes (dia-
bete, problemas cardíacos, câncer) po-
dem afetar a saúde da sua boca. Con-
verse com seu dentista sobre quaisquer 
problemas de saúde existente para que 
ele possa ter uma visão completa da si-
tuação e para que possa ajudar você de 
forma mais específica.

As dentaduras tornam mais fácil 
a vida de muitas pessoas da terceira 
idade, mas exigem cuidados especiais. 
Siga rigorosamente as instruções do 
seu dentista e, caso ocorra qualquer 
problema, marque uma consulta. Os 
portadores de dentaduras definitivas 
devem fazer um exame bucal geral 
pelo menos uma vez por ano.

A gengivite é um problema que 
afeta pessoas de todas as idades e que 
pode se tornar muito sério, especial-
mente em pessoas de mais de 40 anos. 
Vários fatores podem agravar a gen-
givite, inclusive: Má alimentação; Hi-
giene bucal inadequada; Doenças sis-

têmicas, como a diabete, enfermidades 
cardíacas e câncer; Fatores ambientais, 
tais como o estresse e o fumo.

Certos medicamentos que podem 
influenciar os problemas gengivais.

Como as doenças gengivais são re-
versíveis em seus primeiros estágios, 
é importante diagnosticá-las o mais 
cedo possível. As consultas periódicas 
garantem o seu diagnóstico e o seu tra-
tamento precoce. É importante saber 
que a boa higiene bucal evita o apare-
cimento de enfermidades gengivais.

As coroas e pontes são usadas para 
reforçar dentes danificados ou substi-
tuir dentes extraídos. Uma coroa é usa-
da para recobrir um dente que sofreu 
perda de substância. Ela fortalece a 
estrutura do dente e melhora a sua apa-
rência, sua forma ou seu alinhamento. 
As pontes ou próteses fixas são usadas 
para substituir um ou mais dentes fal-
tantes e são fixadas nos dentes naturais 
ou nos implantes situados ao lado do 
espaço deixado pelo dente extraído.

Se você cuidar bem dos seus den-
tes e fizer consultas periódicas com seu 
dentista, os seus dentes podem durar a 
vida inteira. Independentemente da ida-
de, você pode ter dentes e gengivas sau-
dáveis se escovar pelo menos três vezes 
ao dia com creme dental com flúor, se 
usar fio dental pelo menos uma vez ao 
dia e se for regularmente ao dentista 
para exames completos e limpeza.

Que informações sobre a saúde 
bucal uma pessoa da terceira idade 
deve ter?

Até mesmo quem escova e usa fio 
dental regularmente, pode ter alguns 
problemas específicos. Muitas pesso-
as na terceira idade usam dentaduras, 
tomam remédios e têm problemas de 
saúde geral. Felizmente, seu dentista 
pode ajudar você a encarar estes desa-
fios com êxito quase que garantido.

As cáries e os problemas com a raiz 
dos dentes são mais comuns em pessoas 
da terceira idade. Por isso, é importante 
escovar com um creme dental que con-

Como posso 
manter uma boa 
saúde bucal na 
terceira idade?

Por Dra. Vanessa Vergara
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Segue relação UNIAPAS 
que atende os associados 

em outras regiões

Co-irmãs APAS

APAS Andradina
APAS Araçatuba

APAS Baix. Santista
APAS Barretos

APAS Bauru
APAS Botucatu

APAS Brag. Paulista
APAS Campinas
APAS Catanduva
APAS Dracena
APAS Franca

APAS Itapetininga

APAS Jaú
APAS Limeira
APAS Marília

APAS Mogi das Cruzes
APAS Pres. Prudente

APAS Pres. Venceslau
APAS Registro

APAS Ribeirão Preto
APAS Sorocaba
AVAMP Taubaté

APAS Avaré
APAS São João da Boa Vista

Cel. PM Reginaldo dos Santos
Diretor Presidente

Atenção Associados:
Na Drogaria APAS medicamentos de referência com até 

15% de desconto. Medicamentos genéricos com até 65% 
de desconto, podendo ser parcelado e descontado em 

folha de pagamento. Venham conferir!

PLANTÃO DE VENDAS
3682-0800 

 94731-8830 (WhatsApp) 
9.4088-5689
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Bio Saúde em parceria com a APAS!
CONDIÇÕES ESPECIAIS AOS ASSOCIADOS!

ANS: 40296-6

CSA caieiras

CSA JAGUARA

CSA OSASCO

REDE PREFERENCIAL

Confira a Rede Completa em nosso site: www.biosaude.med.br
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ANS: 40296-6

Valores EXCLUSIVOS para associados da APAS!

REDE Credenciada

Osasco

ZONA Oeste

CENTRO

CSA Jaguara P.S. 24h
Hosp. Portinari
Congreg. das Irmãs
Hosp. São João de Deus

CSA Osasco P.A. 24h
Hosp. N Sra de
Fátima

Hosp. Adventista
Policlínica Med Center
Scopetta Diagnósticos
Clínica EJM 

ZONA SUL ZONA NORTEZONA LESTE

CAIEIRAS ITAPEVI

SBC GUARULHOS COTIA MAUÁ

DIADEMA sTO aNDRÉ Ferraz de vasc suzano

Hosp. Paranagua
Hosp. 8 de Maio
Hosp. Itaquera
Hosp. Master Clin

Hosp.Adventista
Hosp. Vidas
Hosp. Sta Mônica

Hosp. San Paolo
Diffusion
CSA Tucuruvi P.A 24h

CSA Caieiras P.A. 24h
Sadeb

Clínica Specialis

Hosp. Sta Casa Neuro Center Máxima Saúde Hosp. Vital

Clínica Ana Door Hosp. Coração de Jesus Pró Mater Sto Antônio Clínica Sant Nicholas 
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Além da qualidade de atendimento que só a Bio Saúde oferece,
saiba mais alguns benefícios em ser nosso associado:

APLICATIVO BIO SAÚDE
Acesso ao seu plano de saúde na palma da sua mão!

Com o nosso app você pode:
Agendar consultas e exames

Acesso a rede credenciada completa

2ª Via de Boletos

Telefones de contato

Até 25
Desconto em farmácia

de descontos

Em MEDICAMENTOS, COSMÉTICOS E MUITO MAIS!

ANS: 40296-6


