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Conselho se posiciona sobre movimento originado nos

Estados Unidos que se coloca contrário ao uso do flúor

As fake news estão cada vez mais presentes e o setor

da saúde também tem sido bastante impactado por

elas. Recentemente, pesquisadores da Universidade de

São Paulo (USP) identificaram mais de 300 publicações

falsas na área da Odontologia. São notícias que

modificam o contexto de fatos com argumentos

verdadeiros, mas totalmente alterados, inclusive por

meio de alegações de fundo religioso.

Diante da preocupação de autoridades sanitárias e dos

riscos negativos à saúde bucal, o Conselho Regional

de Odontologia de São Paulo (CROSP) posiciona-se

sobre uma nova temática de notas divulgadas por meio

de um movimento (originado nos Estados Unidos), que

se coloca contrário ao uso do flúor na água e em

produtos odontológicos.

De acordo com o Cirurgião-Dentista e Doutor pela

Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São

Paulo, Dr. Marco Antonio Manfredini, é importante

esclarecer que o flúor vem sendo aplicado na

Odontologia há pelo menos 80 anos.

Na água de abastecimento, seu uso iniciou-se no final

dos anos 1940, na cidade Grand Rapids, nos Estados

Unidos. Durante todo esse período, a sua utilização tem

se mostrado segura tanto na água de abastecimento

público como nos cremes dentais fluoretados ou na

forma de outros produtos que atuam dentro dos

materiais odontológicos.

Para se ter uma ideia da importância e da segurança da

utilização do flúor, o Cirurgião-Dentista cita uma

pesquisa realizada pelo Centro de Controle de Doenças

Americano (CDC). Segundo ele, por meio dos estudos

realizados pela agência foram identificados os dez

principais fatores que beneficiaram a saúde pública no

século XX. Um deles foi a fluoretação das águas de

abastecimento público. 'No Brasil, temos tido uma

redução expressiva da cárie. Não temos dados mais

recentes, contudo, o último Levantamento

Epidemiológico Nacional, que foi feito em 2010,

constatou uma redução de cárie nas crianças de 5, de 6

e de12 anos, assim como nos adolescentes e nos

adultos'.

O índice de CPOD é usado pela Organização Mundial

de Saúde (OMS) para avaliar a prevalência da cárie

dentária em diversos países. A sigla CPO tem origem

nas palavras "cariados", "perdidos" e "obturados" e o D

indica que a unidade de medida é o dente.

No Brasil, o valor do CPOD era de quase 7 em 1986. No

levantamento feito em 2010 baixou para 2, ou seja, as

crianças de 12 anos têm o CPO igual a 2. Um dos

principais fatores para essa redução, segundo o

Cirurgião-Dentista especialista em saúde pública, é o

uso do flúor na água, no creme dental e também as

ações preventivas que são feitas nos consultórios

públicos e privados.
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Uso do flúor e os seus benefícios

Com relação à utilização do flúor, Dr. Manfredini ratifica

sua segurança, mas lembra que seu uso em crianças

com menos de 5 anos necessita de atenção e alguns

cuidados, pois ele tem que ser utilizado de acordo com

as orientações profissionais. 'Se associarmos, por

exemplo, o flúor na água com creme dental fluoretado

numa grande quantidade em uma criança de até 5 anos

de idade, pode vir a gerar fluorose (manchas brancas

nos dentes). O que se recomenda para crianças nessa

faixa etária é que o creme dental fluoretado seja

colocado no sentido transversal da escova, e não no

sentido longitudinal, que acompanharia o tamanho da

escova. O equivalente a um grão de ervilha, mais ou

menos, é suficiente para que não haja risco de fluorose

e se obtenha o benefício do creme dental'.

Com relação à água de abastecimento público, o

Cirurgião-Dentista lembra que não há esse risco e,

portanto, as pessoas podem ingerir diariamente.

Vale ressaltar que a utilização do flúor é uma medida

barata, como comprovou o estudo conduzido no

município de São Paulo pelo professor da Faculdade de

Odontologia da Universidade de São Paulo (USP), o

Cirurgião-Dentista Dr. Antonio Carlos Frias, a qual

abrangeu o período de 1985-2003. Por meio da

pesquisa, constatou-se que a fluoretação de água custa

R$ 1,00 por habitante por ano. Segundo Dr. Manfredini,

trata-se de um valor muito baixo e que permite ter um

grande impacto do ponto de vista da saúde coletiva e da

saúde pública.

Portanto, quando utilizado da forma e na quantidade

corretas, o flúor não apresenta qualquer

contraindicação, seja na água ou no creme dental

(observando-se a recomendação para crianças com

menos de 5 anos de idade). Já o flúor de uso

profissional, esse sim necessita de indicação precisa do

Cirurgião-Dentista.

Quanto às fake news com relação à fluoretação, Dr.

Manfredini recorda que elas começaram no século

passado. Naquele período, já existiam ideias como a de

que o flúor na água influenciaria as pessoas em

diversos aspectos. Para o especialista em Saúde

Coletiva, o fato de existirem movimentos

antifluoracionistas é extremamente grave para a saúde

pública, já que essas pessoas estão impedindo que

muitos tenham acesso e se beneficiem dos efeitos

positivos do flúor. Os estudos científicos, inclusive

evidências científicas, são muito claros e bem

estabelecidos com relação aos benefícios que o flúor

pode trazer e também aos aspectos de segurança

quanto à sua utilização.

Dr. Manfredini reforça a importância do fluoreto e deixa

um alerta: 'O flúor é importante aliado na melhoria da

saúde bucal das populações. É oportuno destacar que

milhares de pesquisas feitas no mundo inteiro atestam

sua importância na redução da cárie dentária, bem

como sua segurança. Sendo assim, não acreditem em

fake news. Se quiserem buscar por informação correta,

acesse o site do CROSP'.

O que é o flúor e como ele age na boca

O flúor é um elemento químico da família dos

halogênios, um mineral natural encontrado facilmente

na natureza, por toda a crosta terrestre. O material pode

ser sintetizado em laboratório e ser adicionado a uma

série de produtos, como os cremes dentais e a água

fornecida pelas companhias de saneamento público.

Sua utilização é recomendada pela Organização

Mundial de Saúde (OMS), pela Organização Pan-

Americana de Saúde (Opas), pelo Ministério da Saúde e

também pelo Conselho Regional de Odontologia de

São Paulo (CROSP). A indicação do flúor se deve aos

benefícios e à sua atuação na saúde bucal.

O fluoreto trabalha nos processos de desmineralização

e remineralização que ocorrem naturalmente na boca.

Além disso, possui efeito antienzimático, antimicrobiano

e bactericida, eliminando algumas bactérias e

impedindo a multiplicação das mesmas.

Vale ressaltar que uma higiene bucal adequada deve
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conter escovação três vezes ao dia, com a utilização de

um creme dental fluoretado. Além disso, o Cirurgião-

Dentista poderá indicar, caso seja necessário,

tratamentos complementares com o flúor.

Independentemente da maneira usada para obtenção

do flúor - seja por meio das águas fluoretadas, pasta de

dente ou aplicação de um profissional - o produto segue

como essencial no combate à cárie, um mal que

continua a ser um desafio para o Brasil.

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 cerca

de 170 mil profissionais inscritos.

Além dos Cirurgiões-Dentistas, o CROSP detém

competência também para fiscalizar o exercício

profissional e a conduta ética dos Auxiliares em Saúde

Bucal (ASB), Técnicos em Saúde Bucal (TSB),

Auxiliares em Prótese Dentária (APD) e Técnicos em

Prótese Dentária (TPD).

Mais informações: www.crosp.org.br

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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CROSP alerta contra fake news sobre uso do flúor

Publicado por: Conteúdo compartilhado (fonte citada) 23

de Agosto, 2022

Íntegra de texto encaminhado pela Assessoria de

Imprensa do CROSP

Conselho se posiciona sobre movimento originado nos

Estados Unidos que se coloca contrário ao uso do flúor

As fake news estão cada vez mais presentes e o setor

da saúde também tem sido bastante impactado por

elas. Recentemente, pesquisadores da Universidade de

São Paulo (USP) identificaram mais de 300 publicações

falsas na área da Odontologia. São notícias que

modificam o contexto de fatos com argumentos

verdadeiros, mas totalmente alterados, inclusive por

meio de alegações de fundo religioso.

Diante da preocupação de autoridades sanitárias e dos

riscos negativos à saúde bucal, o Conselho Regional

de Odontologia de São Paulo (CROSP) posiciona-se

sobre uma nova temática de notas divulgadas por meio

de um movimento (originado nos Estados Unidos), que

se coloca contrário ao uso do flúor na água e em

produtos odontológicos.

De acordo com o Cirurgião-Dentista e Doutor pela

Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São

Paulo, Dr. Marco Antonio Manfredini, é importante

esclarecer que o flúor vem sendo aplicado na

Odontologia há pelo menos 80 anos.

Na água de abastecimento, seu uso iniciou-se no final

dos anos 1940, na cidade Grand Rapids, nos Estados

Unidos. Durante todo esse período, a sua utilização tem

se mostrado segura tanto na água de abastecimento

público como nos cremes dentais fluoretados ou na

forma de outros produtos que atuam dentro dos

materiais odontológicos.

Para se ter uma ideia da importância e da segurança da

utilização do flúor, o Cirurgião-Dentista cita uma

pesquisa realizada pelo Centro de Controle de Doenças

Americano (CDC). Segundo ele, por meio dos estudos

realizados pela agência foram identificados os dez

principais fatores que beneficiaram a saúde pública no

século XX. Um deles foi a fluoretação das águas de

abastecimento público. 'No Brasil, temos tido uma

redução expressiva da cárie. Não temos dados mais

recentes, contudo, o último Levantamento

Epidemiológico Nacional, que foi feito em 2010,

constatou uma redução de cárie nas crianças de 5, de 6

e de12 anos, assim como nos adolescentes e nos

adultos'.

O índice de CPOD é usado pela Organização Mundial

de Saúde (OMS) para avaliar a prevalência da cárie

dentária em diversos países. A sigla CPO tem origem

nas palavras 'cariados', 'perdidos' e 'obturados' e o D

indica que a unidade de medida é o dente.

No Brasil, o valor do CPOD era de quase 7 em 1986. No

levantamento feito em 2010 baixou para 2, ou seja, as

crianças de 12 anos têm o CPO igual a 2. Um dos

principais fatores para essa redução, segundo o
7
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Cirurgião-Dentista especialista em saúde pública, é o

uso do flúor na água, no creme dental e também as

ações preventivas que são feitas nos consultórios

públicos e privados.

Uso do flúor e os seus benefícios

Com relação à utilização do flúor, Dr. Manfredini ratifica

sua segurança, mas lembra que seu uso em crianças

com menos de 5 anos necessita de atenção e alguns

cuidados, pois ele tem que ser utilizado de acordo com

as orientações profissionais. 'Se associarmos, por

exemplo, o flúor na água com creme dental fluoretado

numa grande quantidade em uma criança de até 5 anos

de idade, pode vir a gerar fluorose (manchas brancas

nos dentes). O que se recomenda para crianças nessa

faixa etária é que o creme dental fluoretado seja

colocado no sentido transversal da escova, e não no

sentido longitudinal, que acompanharia o tamanho da

escova. O equivalente a um grão de ervilha, mais ou

menos, é suficiente para que não haja risco de fluorose

e se obtenha o benefício do creme dental'.

Com relação à água de abastecimento público, o

Cirurgião-Dentista lembra que não há esse risco e,

portanto, as pessoas podem ingerir diariamente.

Vale ressaltar que a utilização do flúor é uma medida

barata, como comprovou o estudo conduzido no

município de São Paulo pelo professor da Faculdade de

Odontologia da Universidade de São Paulo (USP), o

Cirurgião-Dentista Dr. Antonio Carlos Frias, a qual

abrangeu o período de 1985-2003. Por meio da

pesquisa, constatou-se que a fluoretação de água custa

R$ 1,00 por habitante por ano. Segundo Dr. Manfredini,

trata-se de um valor muito baixo e que permite ter um

grande impacto do ponto de vista da saúde coletiva e da

saúde pública.

Portanto, quando utilizado da forma e na quantidade

corretas, o flúor não apresenta qualquer

contraindicação, seja na água ou no creme dental

(observando-se a recomendação para crianças com

menos de 5 anos de idade). Já o flúor de uso

profissional, esse sim necessita de indicação precisa do

Cirurgião-Dentista.

Quanto às fake news com relação à fluoretação, Dr.

Manfredini recorda que elas começaram no século

passado. Naquele período, já existiam ideias como a de

que o flúor na água influenciaria as pessoas em

diversos aspectos. Para o especialista em Saúde

Coletiva, o fato de existirem movimentos

antifluoracionistas é extremamente grave para a saúde

pública, já que essas pessoas estão impedindo que

muitos tenham acesso e se beneficiem dos efeitos

positivos do flúor. Os estudos científicos, inclusive

evidências científicas, são muito claros e bem

estabelecidos com relação aos benefícios que o flúor

pode trazer e também aos aspectos de segurança

quanto à sua utilização.

Dr. Manfredini reforça a importância do fluoreto e deixa

um alerta: 'O flúor é importante aliado na melhoria da

saúde bucal das populações. É oportuno destacar que

milhares de pesquisas feitas no mundo inteiro atestam

sua importância na redução da cárie dentária, bem

como sua segurança. Sendo assim, não acreditem em

fake news. Se quiserem buscar por informação correta,

acesse o site do CROSP'.

O que é o flúor e como ele age na boca

O flúor é um elemento químico da família dos

halogênios, um mineral natural encontrado facilmente

na natureza, por toda a crosta terrestre. O material pode

ser sintetizado em laboratório e ser adicionado a uma

série de produtos, como os cremes dentais e a água

fornecida pelas companhias de saneamento público.

Sua utilização é recomendada pela Organização

Mundial de Saúde (OMS), pela Organização Pan-

Americana de Saúde (Opas), pelo Ministério da Saúde e

também pelo Conselho Regional de Odontologia de

São Paulo (CROSP). A indicação do flúor se deve aos

benefícios e à sua atuação na saúde bucal. O fluoreto

trabalha nos processos de desmineralização e

remineralização que ocorrem naturalmente na boca.

Além disso, possui efeito antienzimático, antimicrobiano

e bactericida, eliminando algumas bactérias e
8
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impedindo a multiplicação das mesmas.

Vale ressaltar que uma higiene bucal adequada deve

conter escovação três vezes ao dia, com a utilização de

um creme dental fluoretado. Além disso, o Cirurgião-

Dentista poderá indicar, caso seja necessário,

tratamentos complementares com o flúor.

Independentemente da maneira usada para obtenção

do flúor - seja por meio das águas fluoretadas, pasta de

dente ou aplicação de um profissional - o produto segue

como essencial no combate à cárie, um mal que

continua a ser um desafio para o Brasil.

Mais informações sobre o Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo em: www.crosp.org.br

Faça o primeiro comentário a "CROSP alerta contra

fake news sobre uso do flúor"

Comentar

19 de Agosto - Dia do Orgulho Lésbico

Navegue pelos assuntos

almoço ao vivo artes plásticas artigo aula gratuita

campanha cinema comer bem coronavirus crianças

cuidados culinária cultura curso data comemorativa

debate delivery doação educação evento beneficente

evento gratuito familia festival gastronomia inclusão

instagram jantar lazer literatura live livro moema musica

online pandemia pets presente prevenção programação

quarentena restaurante saude solidariedade teatro

youtube

Sobre

Site pensado e escrito para quem vive, frequenta ou

quer conhecer Moema e Região. Assuntos relacionados

a saúde, programação especial, férias, participação

social e eventos beneficentes podem ser pautados,

mesmo quando forem 'para além de Moema'.

Estamos também no Instagram com mais dicas!

www.instagram.com/moema.e.regiao

Assuntos e Palavras-Chave: CROSP - Conselho

Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-

SP
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Com o aumento dos casos da monkeypox e com a

declaração de emergência de saúde pública decretada

pela Organização Mundial da Saúde (OMS) no dia 23

de julho, o Conselho Regional de Odontologia de São

Paulo (CROSP) destaca a importância de seguir as

medidas do protocolo de biossegurança adotadas na

rotina dos Cirurgiões-Dentistas, medidas que são

suficientes para a segurança dos pacientes e dos

profissionais de Odontologia em relação ao surto da

doença.

O Centro de Informações Estratégicas e Vigilância em

Saúde (CIEVS), da Secretaria Municipal da Saúde de

São Paulo, informa que a varíola dos macacos é uma

doença causada pelo vírus Monkeypox, do gênero

Orthopoxvirus e família Poxviridae. O nome deriva da

espécie em que a doença foi inicialmente descrita,

em1958.

Segundo a área de Competências em Controle de

Infecção Hospitalar (CCIAH) do Hospital Emílio Ribas,

esse vírus é típico em animais, especialmente roedores

da África, tratando-se de uma zoonose. É um vírus DNA

que se dissemina a partir do contato com secreções

respiratórias, feridas infectantes, contato sexual e

também por contato com roupas, objetos e superfícies

contaminadas (fômites).

De acordo com o Cirurgião-Dentista Dr. Celso Lemos,

professor associado do Departamento de Estomatologia

da Faculdade de Odontologia da USP, caso o paciente

apresente alguns dos sintomas, cabe ao Cirurgião-

Dentista considerar um caso suspeito. Qualquer

pessoa, de qualquer idade, que apresente vesículas,

bolhas ou pústulas na mucosa oral ou na pele, e se este

quadro for acompanhado por dor de cabeça, início de

febre acima de 38,5°C, linfonodos inchados, dores

musculares, no corpo, nas costas e fraqueza, é

imprescindível que o indivíduo procure um serviço de

referência para realizar a pesquisa diagnóstica e

confirmar ou descartar a doença.

Até o momento, sabe-se que as lesões da pele são

infectantes até que haja queda da crosta e

reepitelização (reparo no tecido da pele) da ferida. A

principal recomendação é conscientizar os profissionais

sobre os sinais e sintomas da varíola e realizar uma

anamnese meticulosa, a fim de reforçar a prevenção da

doença.

Surto

Devido ao surto da monkeypox, é essencial (além de

fazer uma anamnese cuidadosa antes do atendimento)

o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs),

como máscaras, luvas e óculos. O reforço na

desinfecção das superfícies e esterilizações adequadas

são fundamentais também, já que esse procedimento

faz parte do dia a dia dos atendimentos odontológicos.

Em geral, recomenda-se que se o paciente for

diagnosticado com a varíola, a regra é que ele se isole

por cerca de 21 dias até que os sintomas desapareçam.

Porém, se houver algum caso de urgência odontológica,

como dor ou infecções graves, o paciente pode ser

atendido pelo Cirurgião-Dentista, desde que as

recomendações de biossegurança sejam seguidas
10
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rigorosamente.

Vale reforçar, principalmente no que tange à

aerossolização (dispersão no ar de um material líquido

ou solução), que o paciente deve ser orientado a fazer

previamente um bochecho com Clorexidina aquosa,

visando a diminuição imediata e pré-atendimento da

carga viral na cavidade bucal. Sempre que possível usar

o sugador, de preferência bomba a vácuo, e orientar o

paciente a evitar ficar se movimentando, o que poderia

levar à ruptura de lesões bolhosas, além do aumento da

aspersão, de acordo com a CCIAH.

O protocolo de biossegurança usado para o cenário

atual da monkeyepox é o mesmo já utilizado pela classe

Odontológica. Esse protocolo já era rigoroso. Com a

Covid-19 foi aperfeiçoado e as medidas adotadas são

suficientes, afirma Dr. Celso Lemos. Acesse o Manual

de Biossegurança do CROSP: Clique aqui

A CCIAH reforça que, da mesma forma que foi feito com

a Covid-19, é imprescindível o rastreamento prévio a fim

de saber as condições de saúde do paciente eletivo.

Assim, a anamnese torna-se indispensável a cada

consulta, pois será preciso checar se o paciente está

com algum dos sintomas, devendo haver pesquisa

sobre aparecimento de lesões cutâneas (e outros

sintomas), uma vez que elas possuem alto grau de

infectividade da fase cicatricial (fase de crostas) à

reepitelização da área acometida pelas lesões.

Lesões intraorais

O professor de Estomatologia da USP, Dr. Celso

Lemos, alerta que a monkeypox pode acometer,

inicialmente, a boca e a face. 'Há relatos de que as

primeiras manifestações ocorreram nessa região. A

erupção cutânea dolorosa e profunda aparece

tipicamente primeiro no rosto, com possíveis lesões

intraorais, antes de se espalhar a outras partes do

corpo. O paciente apresenta linfadenopatia, febre, dor

de cabeça, fadiga e dores musculares, que são os

sintomas iniciais mais comuns e aparecem antes de as

lesões se desenvolverem'.

Dr. Celso completa que nos casos atuais, em que os

pacientes apresentarem lesões orofaciais vésico-

bolhosas, o mais prudente é que o Cirurgião-Dentista

inclua no diagnóstico diferencial a hipótese de varíola.

Ele acredita que os profissionais podem e devem ajudar

a reduzir a propagação do vírus.

'O risco de transmissão da varíola em consultórios

odontológicos é baixo. Cirurgiões-Dentistas e equipes

podem agora tomar medidas para minimizar a

propagação do vírus, estando conscientes de que a

doença pode ser disseminada por gotículas respiratórias

a curta distância e através do contato físico presencial.

Podem ajudar, ainda, mantendo-se informados sobre

casos na sua comunidade, atentos aos comunicados

das Secretarias de Saúde locais e realizar rastreio

adequado dos pacientes e funcionários'.

Para finalizar, o Cirurgião-Dentista diz que é

importante manter atenção especial em relação às

pessoas que tiveram contato com pacientes positivos,

devendo estes permanecerem isoladas, pois o período

de incubação varia de 6 a 13 dias, podendo chegar a 21

dias, segundo a OMS.

Vale reforçar que o procedimento, em caso de suspeita

de o paciente estar contaminado pela varíola, é

interromper o tratamento odontológico e orientá-lo a

buscar auxílio médico para confirmar ou não o

diagnóstico.

Confira os períodos da infecção:

Período de incubação: pode variar de 5 a 21 dias;

Período de manifestação clínica: de 6 a 13 dias

(podendo levar até 21 dias de intervalo), conhecido

como 2 períodos da doença;

Primeiro Período - 0 a 5 dias: sintomas gripais, febre e

linfadenopatia

Segundo Período - 1 a 3 dias após a febre, e

aparecimento de lesões cutâneas, podendo apresentar

diferentes aspectos:
11
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Manchas Planas: Máculas;

Lesões Elevadas: Pápulas;

Lesões Bolhosas: podendo ser muito dolorosas,

necessitando de analgesia à intervenção em âmbito

hospitalar. Tais bolhas podem romper-se ou

transformar-se em pústulas (bolhas amareladas com

conteúdo purulento);

Todas as lesões, assim como aquela em fase de

crostas (lesões com cascas), são contaminantes pela

presença do vírus.

Cuidados para o Cirurgião-Dentista

Não entre em contato com a secreção das lesões,

apenas em caso de coleta do material e devidamente

paramentado.

Utilize os EPIs: protetor ocular/protetor facial/face shield,

máscara N95/similar, paramento descartável com

gramatura adequada ao procedimento e luvas de

procedimento.

Caso observe que houve quebra da barreira,

observando umedecimento, fazer a troca imediata da

paramentação.

Cuidados para o paciente

Caso positive para a doença, faça isolamento até que

esteja completamente fora de risco e de disseminação

do vírus.

Mantenha as lesões cobertas para diminuir o risco de

disseminação, caso tenha realmente que sair do

isolamento.

Fique atento!

Se sentir algum dos sintomas, fique atento: início de

febre acima de 38,5°C, linfonodos inchados, dores

musculares, no corpo, nas costas, fraqueza profunda,

lesões, vesículas, bolhas ou pústulas. E se este quadro

for acompanhado por dor de cabeça, procure

imediatamente um serviço de saúde.

Monitoramento da Monkeypox

Atualmente, existem casos confirmados de monkeypox

em 50 países. O Brasil tem cerca de 2 mil casos de

varíola dos macacos confirmados, de acordo com o

Ministério da Saúde, sendo a maior parte deles no

Estado de São Paulo.

O Ministério da Saúde montou uma Sala de Situação da

monkeypox, que foi instalada no dia 23 de maio. Através

da sala, a pasta monitora as notificações da doença no

país e no mundo, além de realizar a investigação dos

casos.

De acordo com o Ministério da Saúde, 'a sala tem

atuado na padronização das informações e na

orientação dos fluxos de notificação e investigação para

as Secretarias de Saúde Estaduais, Municipais e Distrito

Federal, bem como para os Laboratórios Centrais e de

Referência de Saúde Pública' (texto informativo do site

oficial do Ministério da Saúde).

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 cerca

de 170 mil profissionais inscritos.

Além dos Cirurgiões-Dentistas, o CROSP detém

competência também para fiscalizar o exercício

profissional e a conduta ética dos Auxiliares em Saúde

Bucal (ASB),Técnicos em Saúde Bucal (TSB), Auxiliares

em Prótese Dentária (APD) e Técnicos em Prótese

Dentária (TPD).
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*Com participação dos jornalistas Ailton Oliveira e Elen

Carla.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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CROSP alerta contra fake news sobre uso do flúor na

água e em produtos odontológicos

Sua utilização é recomendada pela Organização

Mundial de Saúde (OMS), pela Organização Pan-

Americana de Saúde (Opas), pelo Ministério da Saúde e

pelo Conselho Regional de Odontologia de São

Paulo (CROSP). A indicação do flúor se deve aos

benefícios e à sua atuação na saúde bucal.

Comentar

Redação

As fake news estão cada vez mais presentes e o setor

da saúde também tem sido bastante impactado por

elas. Recentemente, pesquisadores da Universidade de

São Paulo (USP) identificaram mais de 300 publicações

falsas na área da Odontologia. São notícias que

modificam o contexto de fatos com argumentos

verdadeiros, mas totalmente alterados, por meio

inclusive de alegações de fundo religioso.

Diante da preocupação de autoridades sanitárias e dos

riscos negativos à saúde bucal, o Conselho Regional

de Odontologia de São Paulo (CROSP) posiciona-se

sobre uma nova temática de notas divulgadas por meio

de um movimento (originado nos Estados Unidos) que

se coloca contrário ao uso do flúor na água e em

produtos odontológicos.

De acordo com o Cirurgião-Dentista e Doutor pela

Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São

Paulo, Dr. Marco Antônio Manfredini, é importante

esclarecer que o flúor vem sendo aplicado na

Odontologia há pelo menos 80 anos.

Na água de abastecimento, seu uso iniciou-se no final

dos anos 40, na cidade Grand Rapids, nos Estados

Unidos. Durante todo esse período, a sua utilização tem

se mostrado segura tanto na água de abastecimento

público como nos cremes dentais fluoretados ou na

forma de outros produtos que atuam dentro dos

materiais odontológicos.

Para se ter uma ideia da importância e da segurança da

utilização do flúor, o Cirurgião-Dentista cita uma

pesquisa realizada pelo Centro de Controle de Doenças

Americano (CDC). Segundo ele, por meio dos estudos

realizados pela agência foram identificados os dez

principais fatores que beneficiaram a saúde pública no

século XX. Um deles foi a fluoretação das águas de

abastecimento público. 'No Brasil, temos tido uma

redução expressiva da cárie. Não temos dados mais

recentes, contudo, o último Levantamento

Epidemiológico Nacional, que foi feito em 2010,

constatou uma redução de cárie nas crianças de 5, de 6

e de12 anos, assim como nos adolescentes e nos

adultos'.
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O índice de CPOD é usado pela Organização Mundial

de Saúde (OMS) para avaliar a prevalência da cárie

dentária em diversos países. A sigla CPO tem origem

nas palavras 'cariados', 'perdidos' e 'obturados' e o D

indica que a unidade de medida é o dente.

No Brasil, o valor do CPOD era de quase 7 em 1986. No

levantamento feito em 2010 baixou para 2, ou seja, as

crianças de 12 anos de idade têm o CPO igual a 2. Um

dos principais fatores para essa redução, segundo o

Cirurgião-Dentista especialista em saúde pública, é o

uso do flúor na água, no creme dental e as ações

preventivas que são feitas nos consultórios públicos e

privados.

Uso do flúor e os seus benefícios

Com relação à utilização do flúor, Dr. Manfredini ratifica

sua segurança, mas lembra que seu uso em crianças

com menos de 5 anos necessita de atenção e alguns

cuidados, pois ele tem que ser utilizado de acordo com

as orientações profissionais. 'Se associarmos, por

exemplo, o flúor na água com creme dental fluoretado

numa grande quantidade em uma criança de até 5 anos

de idade, pode vir a gerar fluorose (manchas brancas

nos dentes). O que se recomenda para crianças nessa

faixa etária é que o creme dental fluoretado seja

colocado no sentido transversal da escova, e não no

sentido longitudinal, que acompanharia o tamanho da

escova. O equivalente a um grão de ervilha, mais ou

menos, é suficiente para que não haja risco de fluorose

e se obtenha o benefício do creme dental'.

Com relação à água de abastecimento público, o

Cirurgião-Dentista lembra que não há esse risco e,

portanto, as pessoas podem ingerir diariamente.

Vale ressaltar que a utilização do flúor é uma medida

barata, como comprovou o estudo conduzido no

município de São Paulo pelo professor da Faculdade de

Odontologia da Universidade de São Paulo (USP), o

Cirurgião-Dentista Dr. Antônio Carlos Frias, a qual

abrangeu o período de 1985-2003. Por meio da

pesquisa, constatou-se que a fluoretação de água custa

R$ 1,00 por habitante por ano. Segundo Dr. Manfredini,

trata-se de um valor muito baixo e que permite ter um

grande impacto do ponto de vista da saúde coletiva e da

saúde pública.

Portanto, quando utilizado da forma e na quantidade

correta, o flúor não apresenta qualquer contraindicação,

seja na água ou no creme dental (observando-se a

recomendação para crianças com menos de 5 anos de

idade). Já o flúor de uso profissional, esse sim necessita

de indicação precisa do Cirurgião-Dentista.

Quanto às fake news com relação à fluoretação, Dr.

Manfredini recorda que elas começaram no século

passado. Naquele período, já existiam ideias como a de

que o flúor na água influenciaria as pessoas em

diversos aspectos. Para o especialista em Saúde

Coletiva, o fato de existirem movimentos

antifluoracionistas é extremamente grave para a saúde

pública, já que essas pessoas estão impedindo que

muitos tenham acesso e se beneficiem dos efeitos

positivos do flúor. Os estudos científicos, inclusive

evidências científicas, são muito claros e bem

estabelecidos com relação aos benefícios que o flúor

pode trazer e aos aspectos de segurança quanto à sua

utilização.

Dr. Manfredini reforça a importância do fluoreto e deixa

um alerta: 'O flúor é importante aliado na melhoria da

saúde bucal das populações. É oportuno destacar que

milhares de pesquisas feitas no mundo inteiro atestam

sua importância na redução da cárie dentária, bem

como sua segurança. Sendo assim, não acreditem em

fake news. Se quiserem buscar por informação correta,

acesse o site do CROSP'.

O que é o flúor e como ele age na boca

O flúor é um elemento químico da família dos

halogênios, um mineral natural encontrado facilmente

na natureza, por toda a crosta terrestre. O material pode

ser sintetizado em laboratório e ser adicionado a uma

série de produtos, como os cremes dentais e a água

fornecida pelas companhias de saneamento público.

Sua utilização é recomendada pela Organização
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Mundial de Saúde (OMS), pela Organização Pan-

Americana de Saúde (Opas), pelo Ministério da Saúde e

pelo Conselho Regional de Odontologia de São

Paulo (CROSP). A indicação do flúor se deve aos

benefícios e à sua atuação na saúde bucal.

O fluoreto trabalha nos processos de desmineralização

e remineralização que ocorrem naturalmente na boca.

Além disso, possui efeito antienzimático, antimicrobiano

e bactericida, eliminando algumas bactérias e

impedindo a multiplicação delas.

Vale ressaltar que uma higiene bucal adequada deve

conter escovação três vezes ao dia, com a utilização de

um creme dental fluoretado. Além disso, o Cirurgião-

Dentista poderá indicar, caso seja necessário,

tratamentos complementares com o flúor.

Independentemente da maneira usada para obtenção

do flúor - seja por meio das águas fluoretadas, pasta de

dente ou aplicação de um profissional - o produto segue

como essencial no combate à cárie, um mal que

continua a ser um desafio para o Brasil.

Link

Notícias Relacionadas »

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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A infância é a fase mais importante para a prevenção de

problemas bucais devido à transformação e formação

permanente da arcada dentária, além da ocorrência de

bons hábitos saudáveis que, quando bem transmitidos

nesta fase, contribuem para a formação de adultos com

maior consciência sobre os cuidados bucais

necessários para uma melhor qualidade de vida.

Estabelecer hábitos saudáveis de higiene bucal ainda

na infância pode prevenir diversas doenças. Isso

porque, uma vez que a criança entende a importância

dos cuidados com os dentes, ela realizará as rotinas de

higienização com mais facilidade, evitando assim cáries,

inflamações e demais problemas bucais.

Pensando na importância da saúde bucal para as

crianças desde cedo, a cirurgiã-dentista e especialista

em saúde oral, Dra. Bruna Conde, esclarece mitos e

verdades sobre o assunto:

1- Enquanto ainda não nasceu o primeiro dentinho, não

precisa levar o bebê ao dentista.

Mito! Os cuidados devem começar antes mesmo do

nascimento dos primeiros dentes.

Assim, o dentista consegue acompanhar o

desenvolvimento e garantir a saúde bucal do bebê.

Além disso, o recém-nascido já cresce habituado com

as consultas e não associa ir ao dentista com algo

ruim.

'Depois da primeira consulta, o bebê deve ir ao

dentista, em média, a cada seis meses, para que o

dentista possa acompanhar o aparecimento dos

dentes, prevenir as cáries, doenças da gengiva, má

oclusões, alterações da função, etc.' esclarece A Dra.

Bruna.

- Bebês precisam usar escova dental.

Verdade! A higienização dos dentes deve começar

desde o nascimento do primeiro dente. Inclusive,

existem diversos modelos no mercado, cada modelo

direcionado para diferentes fases dentárias da criança.

3- Bebês também podem desenvolver cáries.

Verdade! Desde o surgimento do primeiro dentinho, os

pequenos estão, sim, sujeitos a desenvolverem cáries.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria

(SBP), a cárie é a doença infecciosa mais comum na

fase da infância.

'Consultas frequentes ao dentista para

acompanhamento do crescimento dos dentes, junto a

higienização bucal, são as melhores maneiras de

prevenir as crianças contra cáries.' destaca Bruna

Conde.

4- Crianças podem usar o mesmo creme dental dos

adultos.

Mito! Cremes dentais destinados a adultos possuem em

sua composição, níveis mais altos de flúor, que pode

fazer mal a criança caso seja ingerido sem querer e

pode também, causar fluorose (aquelas manchinhas
17
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esbranquiçadas). 'Ainda mais se o creme dental for

abrasivo, os que possuem agentes clareadores em sua

composição. Esses produtos também se encontram

com indicativo de idade.' finaliza a cirurgiã-dentista

Dra. Bruna Conde.

Dra. Bruna Conde - Cirurgiã Dentista.

CRO SP 102038

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgiã-dentista, Assuntos de Interesse - Dentista,

CROSP - CRO-SP
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Conselho se posiciona sobre movimento originado nos

Estados Unidos que se coloca contrário ao uso do flúor

As fake news estão cada vez mais presentes e o setor

da saúde também tem sido bastante impactado por

elas. Recentemente, pesquisadores da Universidade de

São Paulo (USP) identificaram mais de 300 publicações

falsas na área da Odontologia. São notícias que

modificam o contexto de fatos com argumentos

verdadeiros, mas totalmente alterados, inclusive por

meio de alegações de fundo religioso.

Diante da preocupação de autoridades sanitárias e dos

riscos negativos à saúde bucal, o Conselho Regional

de Odontologia de São Paulo (CROSP) posiciona-se

sobre uma nova temática de notas divulgadas por meio

de um movimento (originado nos Estados Unidos), que

se coloca contrário ao uso do flúor na água e em

produtos odontológicos.

De acordo com o Cirurgião-Dentista e Doutor pela

Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São

Paulo, Dr. Marco Antonio Manfredini, é importante

esclarecer que o flúor vem sendo aplicado na

Odontologia há pelo menos 80 anos.

Na água de abastecimento, seu uso iniciou-se no final

dos anos 1940, na cidade Grand Rapids, nos Estados

Unidos. Durante todo esse período, a sua utilização tem

se mostrado segura tanto na água de abastecimento

público como nos cremes dentais fluoretados ou na

forma de outros produtos que atuam dentro dos

materiais odontológicos.

Para se ter uma ideia da importância e da segurança da

utilização do flúor, o Cirurgião-Dentista cita uma

pesquisa realizada pelo Centro de Controle de Doenças

Americano (CDC). Segundo ele, por meio dos estudos

realizados pela agência foram identificados os dez

principais fatores que beneficiaram a saúde pública no

século XX. Um deles foi a fluoretação das águas de

abastecimento público. 'No Brasil, temos tido uma

redução expressiva da cárie. Não temos dados mais

recentes, contudo, o último Levantamento

Epidemiológico Nacional, que foi feito em 2010,

constatou uma redução de cárie nas crianças de 5, de 6

e de12 anos, assim como nos adolescentes e nos

adultos'.

O índice de CPOD é usado pela Organização Mundial

de Saúde (OMS) para avaliar a prevalência da cárie

dentária em diversos países. A sigla CPO tem origem

nas palavras "cariados", "perdidos" e "obturados" e o D

indica que a unidade de medida é o dente.

No Brasil, o valor do CPOD era de quase 7 em 1986. No

levantamento feito em 2010 baixou para 2, ou seja, as

crianças de 12 anos têm o CPO igual a 2. Um dos

principais fatores para essa redução, segundo o

Cirurgião-Dentista especialista em saúde pública, é o

uso do flúor na água, no creme dental e também as

ações preventivas que são feitas nos consultórios

públicos e privados.
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Uso do flúor e os seus benefícios

Com relação à utilização do flúor, Dr. Manfredini ratifica

sua segurança, mas lembra que seu uso em crianças

com menos de 5 anos necessita de atenção e alguns

cuidados, pois ele tem que ser utilizado de acordo com

as orientações profissionais. 'Se associarmos, por

exemplo, o flúor na água com creme dental fluoretado

numa grande quantidade em uma criança de até 5 anos

de idade, pode vir a gerar fluorose (manchas brancas

nos dentes). O que se recomenda para crianças nessa

faixa etária é que o creme dental fluoretado seja

colocado no sentido transversal da escova, e não no

sentido longitudinal, que acompanharia o tamanho da

escova. O equivalente a um grão de ervilha, mais ou

menos, é suficiente para que não haja risco de fluorose

e se obtenha o benefício do creme dental'.

Com relação à água de abastecimento público, o

Cirurgião-Dentista lembra que não há esse risco e,

portanto, as pessoas podem ingerir diariamente.

Vale ressaltar que a utilização do flúor é uma medida

barata, como comprovou o estudo conduzido no

município de São Paulo pelo professor da Faculdade de

Odontologia da Universidade de São Paulo (USP), o

Cirurgião-Dentista Dr. Antonio Carlos Frias, a qual

abrangeu o período de 1985-2003. Por meio da

pesquisa, constatou-se que a fluoretação de água custa

R$ 1,00 por habitante por ano. Segundo Dr. Manfredini,

trata-se de um valor muito baixo e que permite ter um

grande impacto do ponto de vista da saúde coletiva e da

saúde pública.

Portanto, quando utilizado da forma e na quantidade

corretas, o flúor não apresenta qualquer

contraindicação, seja na água ou no creme dental

(observando-se a recomendação para crianças com

menos de 5 anos de idade). Já o flúor de uso

profissional, esse sim necessita de indicação precisa do

Cirurgião-Dentista.

Quanto às fake news com relação à fluoretação, Dr.

Manfredini recorda que elas começaram no século

passado. Naquele período, já existiam ideias como a de

que o flúor na água influenciaria as pessoas em

diversos aspectos. Para o especialista em Saúde

Coletiva, o fato de existirem movimentos

antifluoracionistas é extremamente grave para a saúde

pública, já que essas pessoas estão impedindo que

muitos tenham acesso e se beneficiem dos efeitos

positivos do flúor. Os estudos científicos, inclusive

evidências científicas, são muito claros e bem

estabelecidos com relação aos benefícios que o flúor

pode trazer e também aos aspectos de segurança

quanto à sua utilização.

Dr. Manfredini reforça a importância do fluoreto e deixa

um alerta: 'O flúor é importante aliado na melhoria da

saúde bucal das populações. É oportuno destacar que

milhares de pesquisas feitas no mundo inteiro atestam

sua importância na redução da cárie dentária, bem

como sua segurança. Sendo assim, não acreditem em

fake news. Se quiserem buscar por informação correta,

acesse o site do CROSP'.

O que é o flúor e como ele age na boca

O flúor é um elemento químico da família dos

halogênios, um mineral natural encontrado facilmente

na natureza, por toda a crosta terrestre. O material pode

ser sintetizado em laboratório e ser adicionado a uma

série de produtos, como os cremes dentais e a água

fornecida pelas companhias de saneamento público.

Sua utilização é recomendada pela Organização

Mundial de Saúde (OMS), pela Organização Pan-

Americana de Saúde (Opas), pelo Ministério da Saúde e

também pelo Conselho Regional de Odontologia de

São Paulo (CROSP). A indicação do flúor se deve aos

benefícios e à sua atuação na saúde bucal.

O fluoreto trabalha nos processos de desmineralização

e remineralização que ocorrem naturalmente na boca.

Além disso, possui efeito antienzimático, antimicrobiano

e bactericida, eliminando algumas bactérias e

impedindo a multiplicação das mesmas.

Vale ressaltar que uma higiene bucal adequada deve
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conter escovação três vezes ao dia, com a utilização de

um creme dental fluoretado. Além disso, o Cirurgião-

Dentista poderá indicar, caso seja necessário,

tratamentos complementares com o flúor.

Independentemente da maneira usada para obtenção

do flúor - seja por meio das águas fluoretadas, pasta de

dente ou aplicação de um profissional - o produto segue

como essencial no combate à cárie, um mal que

continua a ser um desafio para o Brasil.

Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP)

www.crosp.org.br

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP

21



CROSP alerta contra fake news sobre uso do flúor na água e em produtos

odontológicos
 

CROSP - Apex Comunicação

Jornal Folha Noroeste/-- Sem Visibilidade/Sin
Visibilidad -- - Noticias

terça-feira, 23 de agosto de 2022
CROSP - CRO-SP

Clique aqui para abrir a imagem

Conselho se posiciona sobre movimento originado nos

Estados Unidos que se coloca contrário ao uso do flúor

As fake news estão cada vez mais presentes e o setor

da saúde também tem sido bastante impactado por

elas. Recentemente, pesquisadores da Universidade de

São Paulo (USP) identificaram mais de 300 publicações

falsas na área da Odontologia. São notícias que

modificam o contexto de fatos com argumentos

verdadeiros, mas totalmente alterados, inclusive por

meio de alegações de fundo religioso.

Diante da preocupação de autoridades sanitárias e dos

riscos negativos à saúde bucal, o Conselho Regional

de Odontologia de São Paulo (CROSP) posiciona-se

sobre uma nova temática de notas divulgadas por meio

de um movimento (originado nos Estados Unidos), que

se coloca contrário ao uso do flúor na água e em

produtos odontológicos.

De acordo com o Cirurgião-Dentista e Doutor pela

Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São

Paulo, Dr. Marco Antonio Manfredini, é importante

esclarecer que o flúor vem sendo aplicado na

Odontologia há pelo menos 80 anos.

Na água de abastecimento, seu uso iniciou-se no final

dos anos 1940, na cidade Grand Rapids, nos Estados

Unidos. Durante todo esse período, a sua utilização tem

se mostrado segura tanto na água de abastecimento

público como nos cremes dentais fluoretados ou na

forma de outros produtos que atuam dentro dos

materiais odontológicos.

Para se ter uma ideia da importância e da segurança da

utilização do flúor, o Cirurgião-Dentista cita uma

pesquisa realizada pelo Centro de Controle de Doenças

Americano (CDC). Segundo ele, por meio dos estudos

realizados pela agência foram identificados os dez

principais fatores que beneficiaram a saúde pública no

século XX. Um deles foi a fluoretação das águas de

abastecimento público. 'No Brasil, temos tido uma

redução expressiva da cárie. Não temos dados mais

recentes, contudo, o último Levantamento

Epidemiológico Nacional, que foi feito em 2010,

constatou uma redução de cárie nas crianças de 5, de 6

e de12 anos, assim como nos adolescentes e nos

adultos'.

O índice de CPOD é usado pela Organização Mundial

de Saúde (OMS) para avaliar a prevalência da cárie

dentária em diversos países. A sigla CPO tem origem

nas palavras "cariados", "perdidos" e "obturados" e o D

indica que a unidade de medida é o dente.

No Brasil, o valor do CPOD era de quase 7 em 1986. No

levantamento feito em 2010 baixou para 2, ou seja, as

crianças de 12 anos têm o CPO igual a 2. Um dos

principais fatores para essa redução, segundo o

Cirurgião-Dentista especialista em saúde pública, é o

uso do flúor na água, no creme dental e também as

ações preventivas que são feitas nos consultórios

públicos e privados.
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Uso do flúor e os seus benefícios

Com relação à utilização do flúor, Dr. Manfredini ratifica

sua segurança, mas lembra que seu uso em crianças

com menos de 5 anos necessita de atenção e alguns

cuidados, pois ele tem que ser utilizado de acordo com

as orientações profissionais. 'Se associarmos, por

exemplo, o flúor na água com creme dental fluoretado

numa grande quantidade em uma criança de até 5 anos

de idade, pode vir a gerar fluorose (manchas brancas

nos dentes). O que se recomenda para crianças nessa

faixa etária é que o creme dental fluoretado seja

colocado no sentido transversal da escova, e não no

sentido longitudinal, que acompanharia o tamanho da

escova. O equivalente a um grão de ervilha, mais ou

menos, é suficiente para que não haja risco de fluorose

e se obtenha o benefício do creme dental'.

Com relação à água de abastecimento público, o

Cirurgião-Dentista lembra que não há esse risco e,

portanto, as pessoas podem ingerir diariamente.

Vale ressaltar que a utilização do flúor é uma medida

barata, como comprovou o estudo conduzido no

município de São Paulo pelo professor da Faculdade de

Odontologia da Universidade de São Paulo (USP), o

Cirurgião-Dentista Dr. Antonio Carlos Frias, a qual

abrangeu o período de 1985-2003. Por meio da

pesquisa, constatou-se que a fluoretação de água custa

R$ 1,00 por habitante por ano. Segundo Dr. Manfredini,

trata-se de um valor muito baixo e que permite ter um

grande impacto do ponto de vista da saúde coletiva e da

saúde pública.

Portanto, quando utilizado da forma e na quantidade

corretas, o flúor não apresenta qualquer

contraindicação, seja na água ou no creme dental

(observando-se a recomendação para crianças com

menos de 5 anos de idade). Já o flúor de uso

profissional, esse sim necessita de indicação precisa do

Cirurgião-Dentista.

Quanto às fake news com relação à fluoretação, Dr.

Manfredini recorda que elas começaram no século

passado. Naquele período, já existiam ideias como a de

que o flúor na água influenciaria as pessoas em

diversos aspectos. Para o especialista em Saúde

Coletiva, o fato de existirem movimentos

antifluoracionistas é extremamente grave para a saúde

pública, já que essas pessoas estão impedindo que

muitos tenham acesso e se beneficiem dos efeitos

positivos do flúor. Os estudos científicos, inclusive

evidências científicas, são muito claros e bem

estabelecidos com relação aos benefícios que o flúor

pode trazer e também aos aspectos de segurança

quanto à sua utilização.

Dr. Manfredini reforça a importância do fluoreto e deixa

um alerta: 'O flúor é importante aliado na melhoria da

saúde bucal das populações. É oportuno destacar que

milhares de pesquisas feitas no mundo inteiro atestam

sua importância na redução da cárie dentária, bem

como sua segurança. Sendo assim, não acreditem em

fake news. Se quiserem buscar por informação correta,

acesse o site do CROSP'.

O que é o flúor e como ele age na boca

O flúor é um elemento químico da família dos

halogênios, um mineral natural encontrado facilmente

na natureza, por toda a crosta terrestre. O material pode

ser sintetizado em laboratório e ser adicionado a uma

série de produtos, como os cremes dentais e a água

fornecida pelas companhias de saneamento público.

Sua utilização é recomendada pela Organização

Mundial de Saúde (OMS), pela Organização Pan-

Americana de Saúde (Opas), pelo Ministério da Saúde e

também pelo Conselho Regional de Odontologia de

São Paulo (CROSP). A indicação do flúor se deve aos

benefícios e à sua atuação na saúde bucal.

O fluoreto trabalha nos processos de desmineralização

e remineralização que ocorrem naturalmente na boca.

Além disso, possui efeito antienzimático, antimicrobiano

e bactericida, eliminando algumas bactérias e

impedindo a multiplicação das mesmas.

Vale ressaltar que uma higiene bucal adequada deve
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conter escovação três vezes ao dia, com a utilização de

um creme dental fluoretado. Além disso, o Cirurgião-

Dentista poderá indicar, caso seja necessário,

tratamentos complementares com o flúor.

Independentemente da maneira usada para obtenção

do flúor - seja por meio das águas fluoretadas, pasta de

dente ou aplicação de um profissional - o produto segue

como essencial no combate à cárie, um mal que

continua a ser um desafio para o Brasil.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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prescrição digital

Consultórios odontológicos passam a adotar plataforma

de prescrição digital

Popular nos consultórios médicos, dentistas também

estão adotando a tecnologia para a prescrição de

receitas, atestados, pedidos de exames e outros

documentos de saúde

São Paulo, 19 de agosto de 2022 - Em novembro de

2020, após o início da pandemia da Covid-19, o

Conselho Federal de Odontologia (CFO), em parceria

com o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação

(ITI), implementou a assinatura digital de mais de 344

mil Cirurgiões-Dentistas para a emissão online de

atestados, pedidos de exames e prescrição de

medicamentos. Representando um importante avanço

na assistência odontológica prestada à população, o

uso de plataformas gratuitas como a da Receita Digital ,

vem, desde então, transformando o relacionamento

entre profissionais prescritores, pacientes, farmácias e

estabelecimentos de saúde.

'O foco da Receita Digital sempre foi transformar todas

as prescrições em papel em prescrições digitais. Por

este motivo, entendemos, desde o lançamento, que

precisávamos incluir os dentistas nesta jornada. Fomos

a primeira e somos uma das únicas soluções do

mercado a atender este público há mais de 2 anos. As

prescrições digitais otimizam a rotina do profissional ao

dispensar o uso do papel, minimizando o risco de

fraudes com receitas adulteradas ou carimbos

falsificados, utilizando o certificado digital ICP-Brasil

para assinatura dos documentos de saúde', declara Ihvi

Aidukaitis, gerente executiva da Receita Digital.

Segundo o Dr. Aluisio Galiano, Cirurgião Buco Maxilo

Facial que utiliza esta plataforma diariamente, manter a

dispensação organizada digitalmente e usar a

tecnologia para facilitar a rotina são alguns pontos de

destaque. 'Além disso, com a funcionalidade de

modelos salvos, por exemplo, os ajustes são feitos

rapidamente. Há uma série de outras possibilidades,

com armazenagem em nuvem, o que nos permite

acessar a plataforma de qualquer local e a qualquer

momento, tornando o processo, que há poucos anos era

'analógico', muito mais ágil', aponta.

Saúde digital

'Boa parte dos consultórios estão passando por uma

transformação digital em vários aspectos, com o uso de

tecnologias inovadoras e até disruptivas. O uso de uma

plataforma confiável, que atende todas as normas para

a emissão de documentos digitais de saúde exigidos no

mercado facilita a rotina de profissionais e pacientes,

tanto para atendimentos presenciais como virtuais, e

contribui com o avanço da cidadania digital e o uso

responsável da tecnologia', ressalta Ihvi.
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Na Receita Digital, os pacientes têm o registro de todo o

seu histórico na plataforma - receitas, atestados,

pedidos de exames e outros documentos, incluindo o

histórico de todos os dependentes vinculados ao seu

perfil, com a possibilidade de download dos documentos

de forma organizada e segura. A tecnologia também

possibilita a compra na rede de farmácias cadastradas,

apenas informando o CPF.

Release de responsabilidade de:

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Conselho Federal de Odontologia, Assuntos de

Interesse - Dentistas, Assuntos de Interesse -

Odontologia
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Seminário voltado para conscientização alerta para

prevenção e identificação da doença

Os cuidados com a saúde devem ser diários, e as

consultas de rotina com médicos e outros especialistas

da saúde, quando necessário, são essenciais. Isso não

é segredo para ninguém, uma vez que a saúde é o

centro de uma vida saudável, tanto fisicamente quanto

psicologicamente. As consultas e os exames de rotina,

por exemplo, podem literalmente salvar vidas. Afinal,

como diz o ditado, é melhor prevenir do que remediar,

não é mesmo?

Um dos maiores riscos que pode surgir nos casos em

que não há consultas periódicas é o câncer, que pode

começar como uma doença silenciosa, perceptível pelo

paciente. O câncer de boca, por exemplo, é um deles.

Câncer de boca: como identificar e prevenir

De acordo com uma publicação da Assembleia

Legislativa de Santa Catarina, o câncer de boca é um

dos tipos de câncer mais frequentes no Brasil - mais

precisamente, ele ocupa o quinto lugar entre indivíduos

do sexo masculino, e também está entre os dez tumores

malignos com maior possibilidade de morte (entre 3% e

5%, segundo dados de pesquisa feita na Universidade

do Extremo Sul Catarinense - UNESC).

A Organização Mundial da Saúde fez uma estimativa

preocupante: em 2030, mais de 25 milhões de casos de

câncer podem surgir, e 17 milhões podem morrer da

doença. Em Santa Catarina (SC), a situação é um

pouco mais grave: há uma previsão que mais de mil

casos da doença surjam.

De acordo com a pesquisa 'Mortalidade por câncer

bucal em Santa Catarina', os pesquisadores afirmam

que as principais causas do câncer na boca são

tabagismo e ingestão de bebidas alcoólicas,

principalmente nos casos em que há vícios e o paciente

não consegue diminuir o consumo destas substâncias.

Os primeiros sintomas podem ser imperceptíveis pelo

paciente, como dito anteriormente, mas é preciso ficar

atento: lesões que não cicatrizam por mais de 15 dias,

manchas (vermelhas ou esbranquiçadas) na região da

boca, como céu da boca, bochecha e gengivas, nódulos

ou rouquidão persistente podem ser sintomas de

câncer.

Como forma de conscientização, a Comissão de Saúde

da Assembleia Legislativa de SC se uniu à

Coordenadoria da Saúde Bucal da Prefeitura de

Florianópolis, capital do estado, para o Seminário de

Câncer Bucal: do diagnóstico ao tratamento, em julho

de 2022. Profissionais das mais diversas áreas da

saúde, formados na faculdade de odontologia, medicina,

enfermagem e saúde pública, compareceram para

discutir este problema, que pode levar pacientes a óbito,

quando não identificado e tratado a tempo.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Saúde Bucal
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Ministério da Saúde

Ocuidado com a saúde bucal vai além da estética.

Porta de entrada para nutrientes necessários ao corpo

humano, a boca também pode introduzir

microrganismos, como vírus e bactérias. Para avaliar as

condições de saúde bucal da população brasileira, o

Ministério da Saúde realiza a terceira edição da

Pesquisa SB Brasil.

Dos 422 municípios participantes, 77% estão na fase da

coleta de dados, ou seja, ainda é possível participar.

A Pesquisa Nacional de Saúde Bucal realizada em

2010 apontou queda de 26% de cárie dentária nas

crianças com 12 anos de idade. Em 2003, na primeira

edição da pesquisa, a média de dentes cariados nesta

faixa etária era de 2,8. Com base em dados do índice

CPO - dentes 'Cariados, Perdidos e Obturados' - obtidos

em 2010, o número reduziu para 2,1.

Entre as pessoas com 15 e 19 anos, a queda do CPO

foi ainda maior: houve redução de 30%, o que

representa 18 milhões de dentes que deixaram de ser

prejudicados pela cárie.

A cárie é a doença crônica não transmissível mais

prevalente no mundo. Mas além das enfermidades da

própria boca, outras doenças infecciosas, como Covid-

19, varíola (incluindo a dos macacos), herpes, sífilis e

HPV podem infectar o corpo por meio dela. 'Isso porque

a boca é, naturalmente, um ambiente de fácil

contaminação', explica o coordenador de Saúde Bucal

do Ministério da Saúde, Wellington Carvalho.

'A falta da higiene adequada pode levar desde uma dor

de dente até uma infecção, que pode se espalhar pelo

corpo, causando quadros mais graves e, se permanecer

sem tratamento, pode levar à morte, complementa

Wellington. 'Existe uma doença chamada endocardite

bacteriana, que acontece quando a contaminação que

começou na boca infecciona as estruturas internas do

coração, levando a pessoa à internação', exemplifica.

A boca tem também importante função social, seja

falando, sorrindo ou beijando. Wellington esclarece que

'uma pessoa que não está confortável com seu sorriso

tem mais dificuldade de se comunicar e isso pode levar

inclusive a problemas psicológicos. Ter uma boca

saudável e funcional é importante para muitos aspectos

da saúde física e mental'.

A publicação 'Saúde Bucal no Sistema Único de

Saúde', escrita por profissionais da rede pública,

pesquisadores de faculdades e universidades, traz

conteúdo específico sobre atenção às doenças

crônicas.

Para a diabetes, por exemplo, o manual classifica o

cuidado em saúde bucal como fundamental para a

manutenção dos níveis glicêmicos e deve contemplar

orientação de dieta, controle do biofilme dental -

acúmulo de bactérias e outros microrganismos - e
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acompanhamento.

O tratamento das condições orais da terapia

antineoplásica (quimioterapia) e de pacientes que vão

passar por cirurgias de transplantes são importantes

para aumentar a qualidade de vida, reduzir a morbidade

e os custos dos tratamentos, segundo o manual.

A melhor forma de saber se a saúde bucal está em dia

é procurando um dentista. Para Christian Colares,

cirurgião dentista da Estratégia Saúde da Família na

Unidade Básica de Saúde n°1, em São Sebastião/DF,

'algumas pessoas devem procurar um profissional em

períodos mais curtos, a cada seis meses e, outras,

geralmente as que já passaram por uma rigorosa

prevenção de saúde bucal, precisam retornar ao

dentista a cada ano'.

Christian ensina algumas rotinas e medidas de

prevenção para manutenção da qualidade de vida.

'Evitar fumo e bebida alcoólica são práticas que ajudam

a saúde da boca e do corpo, além daquelas rotinas mais

específicas, como escovação, uso de fio dental e

atendimento odontológico periodicamente', lista.

'Quanto à escovação, o ideal é escovar os dentes de

manhã, ao acordar, e à noite. Além disso, também é

importante realizar higiene sempre que a pessoa se

alimentar, principalmente quando há ingestão de

alimentos cariogênicos, ou seja, ricos em açúcar',

conclui o dentista.

Comentários do Facebook

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, Assuntos de Interesse - Dentista,

Assuntos de Interesse - Ministério da Saúde, Assuntos

de Interesse - Odontológico, Assuntos de Interesse -

Saúde Bucal
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Busca por atendimento odontológico no SUS sobe 10% nos 7 primeiros
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A Secretaria de Saúde de Campinas (SP) registrou um

aumento de 10,1% no número de atendimentos

odontológicos por meio do Sistema Único de Saúde

(SUS) entre janeiro e julho deste ano em comparação

com o mesmo período do ano passado. O total saiu de

39.983 pacientes atendidos nos sete primeiros meses

de 2021 para 44.023 em 2022, segundo o

levantamento.

O aumento nesse recorte segue uma tendência

observada nos períodos anteriores. De acordo com o

balanço, durante todo o ano passado, foram 64.685

atendimentos, índice 30,7% maior do que o registrado

em 2020, quando houve 49.455.

Coordenadora municipal de Saúde Bucal de Campinas,

Isabella Mantovani Oliveira afirma que o aumento é

justificado pelo cenário pandêmico da Covid-19, tanto

pelos aspectos de segurança em meio à crise sanitária

quanto os fatores econômicos.

"Primeiro, a gente teve a retomada dos atendimentos.

Depois, as pessoas se sentiram mais seguras para

voltar ao atendimento, voltar ao cuidado odontológico.

Também temos a situação econômica, muitos perderam

seus empregos, os convênios, estão sem condição de

pagar."

"Primeiro, a gente teve a retomada dos atendimentos.

Depois, as pessoas se sentiram mais seguras para

voltar ao atendimento, voltar ao cuidado odontológico.

Também temos a situação econômica, muitos perderam

seus empregos, os convênios, estão sem condição de

pagar."

Atendimentos

Os atendimentos são realizados em todos os 66 centros

de saúde da metrópole por 104 equipes e divididos em

rede básica, especializada e de emergência. Durante as

primeiras horas da manhã de cada dia, as emergências

são priorizadas, enquanto o restante do dia é reservado

aos casos agendados.

Diante da alta na procura, Oliveira destacou que os

centros de saúde estão sendo aperfeiçoados para que o

tempo de espera dos procedimentos diminua.

"A gente conseguiu capilarizar nos distritos vários

centros de saúde que já estão executando essas

radiografias, então a pessoa não precisa mais se

deslocar até muito longe da casa dela. Cada distrito

está com seu centro de saúde de referência."

O dentista Arnaldo Simões Fortuna Junior, que atua há

quase 30 anos na rede municipal, detalha quais são os

tipos de atendimentos mais comuns.

"São casos de dor de dente. Pacientes vêm, casos em

que não dormiu à noite, tem casos também de pessoas

que vêm que quebrou uma restauração, dente da

frente."

30

https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/multclipp/arquivos/noticias/2022/08/22/69307667/69307667_site.jpg
http://m.knew.in/n/5XYofKwqrYSKP9UAbFB3vrqjLWvnL5u70
http://m.knew.in/n/5XYofKwqrYSKP9UAbFB3vrqjLWvnL5u70


CROSP - Apex Comunicação
G1.Globo/Nacional - Campinas e Região

segunda-feira, 22 de agosto de 2022
Assuntos de Interesse - Saúde Bucal

VÍDEOS: tudo sobre Campinas e região

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Saúde Bucal

31



Carpina: CRO-PE realiza Caravana Construindo Sorrisos nos dias 29 e

30
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O Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

(CRO-PE), em parceria com a Prefeitura de Carpina, na

Mata Norte, irá promover a Caravana Construindo

Sorrisos no município. As ações acontecem na segunda

(29), a partir das 9h, no Auditório da Prefeitura, na

Praça São José, 95, São José e na terça (30), a partir

das 9h, no Centro Social Madre Virgínia, na Rua Filhas

de Santana, 160, Madre Rosa.

A programação, será voltada para Cirurgiões-Dentistas,

Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal e Agentes

Comunitários de Saúde, além de uma ação social.

A caravana é uma realização do CRO-PE em parceria

com a Colgate/Palmolive, a ALEPE, Governo do Estado,

Secretaria Estadual de Saúde, Colégio Marista e

Prefeituras de Pernambuco. A ação tem como objetivo

capacitar os profissionais e orientar as crianças sobre

os cuidados necessários com a saúde bucal para formar

adultos saudáveis.

Segunda-feira (29) - A programação contará com duas

palestras. O Doutor em Radiologia Odontológica e

Imaginologia, Marco Frazão, abordará o tema 'A

importância da qualidade do diagnóstico por imagem na

Odontologia moderna'. Já o coordenador de Saúde

Bucal de Pernambuco, Dr. Paulo César, ministrará, a

partir das 14h, o tema 'Sinais de Alerta: Boca e Olhos

Abertos!'.

Terça-feira (30) - O CRO-PE realizará, em parceria com

a Colgate/Palmolive e a Prefeitura, uma ação social com

o objetivo de orientar cuidados de higiene bucal para

crianças da cidade. Os profissionais da Odontologia de

Carpina vão realizar escovação bucal e ensinar crianças

da cidade a forma correta de cuidar dos dentes e

manter a saúde bucal.

As programações irão conferir certificados a todos os

participantes.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Dentistas, Assuntos de Interesse - Odontologia
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Como o diagnóstico correto pode auxiliar adultos junto

ao tratamento da dor aguda e hipersensibilidade

Tomar um suco refrescante ou beber um chá quente,

pode ser um verdadeiro pesadelo para quem tem

sensibilidade nos dentes. Segundo dados da última

pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde, em

2010, mostra que 25% dos brasileiros sofrem com

algum tipo de dores no dente, incluindo a

hipersensibilidade.

Muitas vezes a dor é tão comum, que os pacientes

acabam adaptando seu estilo de vida para evitar o

incômodo ao invés de buscar um tratamento eficaz.

Pensando nisso, a GUM, marca norte americana de

cuidados bucais, traz algumas dicas e fatos importantes

que vão auxiliar as pessoas a prevenir e tratar a

hipersensibilidade dentária além das consultas

periódicas e avaliação com o Cirurgião Dentista.

Causas

A hipersensibilidade nos dentes pode ocorrer pelos

seguintes fatores: quando a camada protetora do dente

-- o esmalte - se desgasta; quando a raiz do dente fica

exposta; escovação com carga excessiva ou realizada

de maneira errada; alterações químicas, como o alto

consumo de bebidas ácidas ou por doenças

gastrointestinais como o refluxo. A causa é a mesma:

Exposição dentinária/dos túbulos dentinários, causando

um reflexo de dor a mínimas agressões como mudança

de pH e térmicas, pois desequilibra e movimenta o fluido

presente nos túbulos dentinários.

Sintomas

Desconfortos como uma dor aguda e intensa ou até

mesmo calafrios podem indicar hipersensibilidade. Isso

acontece principalmente quando os dentes sofrem

alguma exposição a estímulos térmicos como alimentos

frios ou quentes, quando há o consumo de alimentos

ácidos ou açucarados e quando se tem algum atrito,

como a escovação ou mastigação. Porém, é necessária

a avaliação por um Cirurgião Dentista para classificar a

hipersensibilidade - que pode ser confundida com

lesões de cárie (principalmente as interproximais, que

são de difícil visualização clínica) ou até mesmo

problemas oclusais.

Tratamento

Algumas das opções possíveis para tratar as dores, é a

correta seleção dos dentifrícios e escovas dentais,

consultas periódicas com o dentista para tratamento

com laser e/ou aplicação de vernizes e tratamento

médico no caso de refluxos.

De acordo com Letícia Rigo, consultora da GUM, usar

pastas de dente que não sejam muito abrasivas,

escovar os dentes adequadamente com uma escova

ultra macia, usar o fio dental todos os dias, ter uma

alimentação equilibrada sem o abuso de bebidas ácidas

e com muito açúcar e ir regularmente ao dentista são

alguns dos métodos que contribuem para que os dentes

não fiquem suscetíveis a hipersensibilidade,

contribuindo para uma qualidade de vida a curto e longo
33

https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/multclipp/arquivos/noticias/2022/08/24/69354561/69354561_site.jpg
http://m.knew.in/n/XfrB8kyOBcolZhQQKY6derqjLWvnL5u70


CROSP - Apex Comunicação
Blog Jornal da Mulher/Nacional - Noticias

terça-feira, 23 de agosto de 2022
Assuntos de Interesse - Cirurgião dentista

prazo.

GUM

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, Assuntos de Interesse - Dentista,

Assuntos de Interesse - Ministério da Saúde

34


