CURS ACADÈMIC 2018-2019
CURS TEÒRIC:
PROTOCOLS CLÍNICO-CIENTÍFICS PER ALS 1000 PRIMERS DIES
DE VIDA DEL NADÓ
Dra. JENNY ABANTO ÁLVAREZ
15.03.2019 i 16.03.2019

INTRODUCCIÓ
L'objectiu del curs és compartir l'experiència clínica i científica de la salut bucal infantil. S'aprofundirà
en la psicologia i abordatge del comportament no farmacològic en bebès.
Des de la gestació es mostrarà una visió transdisciplinària de la salut bucal del nadó, portant el millor
d'altres àrees de l’dontoestomatologia per discutir sobre la lactància materna artificial, l'alimentació
complementària, entre altres aspectes clínics importants.
Els temes que es tractaran són:
1. Psicologia i abordatge del comportament no-farmacològic de nadons a consultoris
odontològics.
2. La dieta des de la gestació als 2 anys.
3. La lactància materna i artificial.
4. L'ús del xumet.
5. L'alimentació complementaria en nadons.
6. Casos clínics de la prevenció a la rehabilitació en nadons.

PONENT
Dra. Jenny Abanto Álvarez
Especialista en Odontopediatria per l'Associació Paulista de Cirurgians Dentistes - APCD (Brasil,
2007). Mestria en Odontopediatria per la Facultat d'Odontologia de la Universitat de São Paulo FOUSP (Brasil, 2009). Doctora en Odontopediatria per la FOUSP amb període de pràctiques a la
University College of London - UCL (Brasil - Anglaterra, 2013). Post-Doctor en Odontopediatria per la
FOUSP (Brasil, 2015). Post-doctoranda en Epidemiologia a la Facultat de Salut Pública de la USP.
Responsable de l'Àrea de Salut Bucal del Projecte MINA dins dels Primers 1.000 Dies de Vida del
Nadó de la Facultat de Salut Pública de la USP. Professora Coordinadora del Curs d'Immersió i
Especialització en Odontologia per Nadons de la Facultat d'Odontologia de la APCD - FAOA
(Brasil).
Director de l’activitat:
Dra. Maria José Guerrero Torres, coordinadora de la Comissió Científica del COEC

PROGRAMA
Divendres 15 de març 2019
09:00-09:30h

Acreditació i benvinguda

09:30-11:30h

Protocols sobre l’abordatge del comportament no farmacològic en el nadó.
Humanització del tractament en la prevenció de l’estrès tòxic-infantil.
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11:30-12:00h

Pausa cafè

12:00-13:00h

Protocols d’higiene bucal en nadons

13:00-14:00h

Protocols sobre dieta i salut bucal durant els 1.000 primers dies de vida (de la
gestació als 2 anys d’edat): visió transdisciplinària.

14:00-16:00h

Pausa dinar

16:00-18:00h

Protocols sobre dieta i salut bucal durant els 1.000 primers dies de vida (de la
gestació als 2 anys d’edat): visió transdisciplinària.

18:00-18:30h

Pausa cafè

18:30-20:30h

Protocols sobre alimentació complementària i salut bucal de 6 a 24 mesos d’edat:
visió transdisciplinària.

Dissabte 16 de març 2019
09:00-09:30h

Registre d’assistents

09:30-11:30h

Protocols sobre succió nutritiva (lactància materna i artificial) i no nutritiva (xumet):
visió transdisciplinària.

11:30-12:00h

Pausa cafè.

12:00-13:00h

Protocols sobre succió nutritiva (lactància materna i artificial) i no nutritiva (xumet):
visió transdisciplinària.

13:00-14:00h

Casos clínics de pulpectomies, rehabilitació i cirurgies en bebès de 0 a 3 anys
d’edat.

INFORMACIÓ PRÀCTICA
DATES I HORARIS
Divendres 15 de març de 2019, de 9:00 a 20:30h
Dissabte 16 de març de 2019, de 9:00 a 14:00h
PREU INSCRIPCIONS
Col·legiats COEC: 100€
Col·legiats no COEC: 200€
AFORAMENT
Places limitades
LLOC
Auditori COEC
Col·legi Oficial d’ Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya
Travessera de Gràcia, 93-95 | 08006 Barcelona
http://www.coec.cat/ca/

