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Quase metade da população do planeta sofre de doenças bucais

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Redação Bem Paraná

3,5 bilhões de pessoas (45% da população mundial)

sofrem de doenças bucais. Esse foi o resultado de um

relatório feito pela Organização Mundial da Saúde

(OMS). A cárie lidera o ranking e afeta 2,5 bilhões de

pessoas no planeta. Em Segundo lugar está a doença

periodontal, com cerca de um bilhão de casos

(responsável pela maioria das perdas de dentes) e, com

380 mil novos casos a cada ano, está o câncer bucal

em terceiro lugar.

Segundo a cirurgiã dentista doutora em reabilitação

oral, Talita Dantas, qualquer tipo de infecção ou

contaminação presente na boca pode estar relacionado

às doenças periodontais, que podem também causar

riscos à saúde do paciente como um todo, como

doenças cardíacas e até diabetes. O grande problema é

que as doenças periodontais e o câncer são doenças

silenciosas, ao contrário da cárie, cuja dor é um sinal

comum. Quando o paciente relata sintomas, muitas

vezes, o problema já está avançado, o que dificulta o

tratamento.

Qualquer infecção na boca que não possa ser

controlada pode evoluir para uma infecção maior e

generalizada, inclusive com risco de morte. Por isso, o

acompanhamento com o dentista para limpeza e

polimento dos dentes junto à avaliação clínica das

gengivas, é recomendado pela Associação Americana

de Odontologia e aplicado em quase todos os países do

mundo. Aliados à boa escovação e uso regular do fio

dental, essas são as medidas para prevenir o

aparecimento de doenças periodontais.

'Quando negligenciadas, já temos comprovação de

problemas cardíacos associados a infecções bucais,

como a endocardite bacteriana, que ocorre quando as

bactérias da boca entram na via sistêmica cardíaca e

agrava a saúde do paciente. Agora, com os resultados

desse estudo, vemos que os sinais bucais podem

indicar também doenças cognitivas', explica.

Para identificar que algo não vai bem: 'Gengiva não

sangra e dente não dói'

Talita explica ao mínimo sinal de sangramento gengival

ou dores nos dentes é preciso buscar um especialista

para investigar a origem desses problemas e atuar de

maneira rápida e eficaz. 'Dor, inchaço, sangramento e

edemas não são coisas normais, então é preciso buscar

atendimento e, claro, sempre escolher um profissional

capacitado para perceber e avaliar todas as

necessidades ou deficiências, sinais de infecções

prévias antes de realizar o procedimento. O dentista

deve priorizar todos os aspectos básicos iniciais já

comentados e seguir as recomendações e condições

específicas para iniciar qualquer tratamento e a

participação do paciente nessa manutenção de sua

saúde bucal também é fundamental.

Dentistas também podem pedir exames laboratoriais

Poucos pacientes sabem, mas os dentistas também

podem pedir uma gama de exames, principalmente

antes de realizar procedimentos cirúrgicos

odontológicos ou estéticos. 'Exames de sangue,
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lipidograma, hemograma, exames que envolvem

avaliação de tempo de sangramento são alguns dos

mais comuns antes de realizar procedimentos

cirúrgicos. Para os tratamentos estéticos, o profissional

pode pedir exames para avaliar os níveis ou deficiência

de vitaminas, especialmente relacionadas à

manutenção de colágeno e antioxidantes', explica Talita.

Os exames realizados antes dos procedimentos

cirúrgicos ajudam o dentista a investigar alterações

importantes que possa comprometer a cirurgia, tempo

de sangramento elevado, deficiências ou até a presença

de infecção para diagnosticar alguma alteração

sistêmica que comprometa a cirurgia. No caso de

tratamentos estéticos, o objetivo é identificar

deficiências para suplementação.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgiã-dentista, Assuntos de Interesse - Saúde Bucal
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Clarear os dentes com bicarbonato de sódio funciona?
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Autor: Marcela De Mingo

Com o passar dos anos, e conforme os nossos hábitos,

é normal que os dentes amarelem. Existem muitas

maneiras de reverter essa situação, e algumas receitas

caseiras, como o uso de bicarbonato de sódio, ficaram

populares ao longo do tempo. No entanto, será que

clarear os dentes com bicarbonato é, realmente, uma

boa ideia?

ERROS NO CLAREAMENTO DENTAL

'Um dos principais erros que as pessoas cometem é

achar que seria possível clarear os dentes em uma

única sessão', explica o cirurgião dentista Dr.

Fernando Tai. 'Mas o erro verdadeiro é não ter todos os

procedimentos de preparo para ter o melhor resultado,

como fazer a limpeza e a remoção do tártaro.'

Outro erro comum, de acordo com o especialista, é não

fazer o polimento correto dos dentes para potencializar

o clareamento, assim como não reparar quaisquer

dentes cariados ou fraturados.

Acredite se quiser, podemos colocar nesse mix,

também, as receitas caseiras. Afinal, apesar de serem

bastante conhecidas e até comercializadas, não têm

comprovação científica de funcionamento - isto é, não

existem provas de que essas receitas, de fato, clareiam

os dentes.

BICARBONATO DE SÓDIO PARA CLAREAR OS

DENTES

O bicarbonato de sódio é um 'sal', e funciona como um

abrasivo. Quando se fala em clareamento dental, é

como se ele fosse uma areia que consegue remover os

resíduos impregnados nos dentes, como manchas de

cigarro, e dão a falsa - sim, falsa! - sensação de

clareamento.

'Mas não é clareamento e, sim, limpeza dos dentes',

explica o dentista. 'Porém, se usado de forma incorreta

causa danos sérios à saúde bucal. Por exemplo,

desgaste severo dos dentes e aumento da hipertensão

arterial, pois o bicarbonato de sódio é um sal que possui

sódio em sua composição e aumenta a pressão

cardíaca.'

É por isso que as receitas de clareamento envolvendo

bicarbonato de sódio não devem ser seguidas. Afinal, o

uso desse composto não clareia os dentes, apenas

limpa a superfície de forma mais efetiva, dando a

impressão de clareamento. Fora isso, como disse o Dr.

Fernando, acima, é preciso cuidado no manuseio dessa

substância.

'O risco de uso do bicarbonato de sódio na escovação

dos dentes é muito maior do que qualquer benefício',

explica o também dentista Dr. Paulo Larosa, da Clínica

Healthy. 'Seu uso contínuo irá causar abrasão do

esmalte, riscos profundos que, com o tempo, irão deixar

seus dentes mais frágeis e com mais propensão às

cáries.'

Além disso, ele explica, o risco de ingestão do

bicarbonato durante o processo pode levar a alteração
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do pH da boca, causando ressecamento da mucosa oral

e náuseas.

'Devemos levar em conta também que o bicarbonato de

sódio não contém fluoreto, como nas pastas dentais, e

se faz necessário, portanto, o uso dessas pastas após a

utilização do bicarbonato', finaliza.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista
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Opinião: Perspectivas e tendências do mundo corporativo para 2023

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Pedro Kauffman *

Os gestores de RH já se movimentam com o

planejamento de 2023. No radar estão os novos

modelos de trabalho, híbridos ou remotos, e

principalmente, a singularidade que cada funcionário

tem sua particularidade. Este é o momento para

repensar o propósito e o valor da organização

apostando no indivíduo.

As pesquisas sobre o mercado de trabalho apontam que

o maior desafio dos departamentos de Recursos

Humanos é incluir benefícios que atendam ao desejo

dos colaboradores. Tanto para manter o engajamento

dos funcionários, quanto para que seja algo que dê

retorno às empresas. 82% dos profissionais

entrevistados na Pesquisa de Funcionários do Gartner

EVP disseram que queriam que sua organização os

visse como pessoas, não apenas funcionários.

Há uma certeza, em troca de sua força de trabalho,

todos os colaboradores estão em busca de um

ambiente afável, que pela reciprocidade as empresas

demonstrem reconhecimento pelas atividades

realizadas, remuneração justa e benefícios corporativos.

Esse último causa um grande impacto no trabalhador

em relação à corporação. Afinal, promover o bem-estar

e a felicidade dos colaboradores é a senha para que se

crie um vínculo afetivo com a organização e assim o

time alcançar os melhores resultados.

Oferecer benefícios como vale refeição, vale transporte

e, com sorte um convênio médico, já não são

suficientes. As empresas, para recrutar e manter seu

time de excelência, estão cada vez mais atentos às

questões de saúde, no âmbito psicológico e físico.

Os dados do levantamento do instituto Gallup apontam

que funcionários felizes têm 50% menos acidentes

laborais. Na mesma direção, o Harvard Business

Review revelou que colaboradores satisfeitos são 31%

mais produtivos, 85% mais eficientes e 300% mais

inovadores. Nesse sentido, passou a ser essencial

mostrar aos profissionais que a empresa os valoriza,

precisa de seus talentos e aposta em suas habilidades

para conquistar o sucesso.

Dentro dessa visão humanista, as empresas buscam

investir cada vez mais em benefícios que retenham

talentos e atraiam novos colaboradores alinhados com a

missão das organizações. A gestão consciente impõe

uma nova métrica que compreende as demandas de

cada funcionário e aproxima a vida profissional, da vida

pessoal.

Oferecer benefícios que estejam alinhados com os

valores e propósito de vida das pessoas, estreitam a

relação entre a empresa e o colaborador e tornam a

empresa mais atrativa para o mercado. Investir em

pessoas e manter os seus profissionais motivados, gera

a redução das taxas de turnover e aumenta a felicidade

e a produtividade no trabalho.

O Great Place to Work (GPTW) realizou uma pesquisa

com 1.053 profissionais de diferentes áreas. No

levantamento, os convênios e parcerias com academias

de ginástica ocupam o quarto lugar (44,9%) entre os
8
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benefícios que mais mobilizam os funcionários. Os

planos de saúde (82,5%) e odontológico (72,9%)

ocupam as primeiras posições, seguido pela

participação nos lucros (50,5%).

Sedentarismo

A realidade brasileira está longe de um ideal saudável.

O Ministério da Saúde aponta que o sedentarismo é o

lastro das doenças físicas e mentais da população. Os

dados da Pesquisa Nacional de Saúde revelam que

47% dos brasileiros adultos não chegam a praticar o

que a Organização Mundial da Saúde (OMS)

recomenda: 75 minutos de atividade física intensa ou

150 minutos de exercícios moderados durante a

semana.

Por fim, estar alerta ao bem-estar do colaborador

impacta positivamente no ambiente de trabalho e

contribui para que o colaborador se sinta parte da

organização. A empresa pode criar um programa de

benefícios que seja revisado periodicamente e assim, o

pacote pode ser ajustado e validado com os

colaboradores.

* Fundador e CEO da Healthtech Fit Any

Obs: Artigos assinados não reproduzem,

necessariamente, a opinião do jornal Diário do Aço

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Odontológico
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Saúde Bucal amplia acesso e leva atendimento a 51% de gestantes no pré-

natal

Clique aqui para abrir a imagem

Ministério da Saúde

Balanço preliminar das ações do Brasil Sorridente, a

Política Nacional de Saúde Bucal (PNSB), indicou um

salto de 19% (2020) para 51% (2022) no acesso de

gestantes a atendimento odontológico. De acordo com

números da gestão, divulgados em evento realizado

pela Secretaria de Atenção Primária à Saúde, de 2020 a

2022, o Ministério da Saúde já destinou mais de R$ 47

milhões para ações do Pré-Natal Odontológico (PNO),

sendo R$ 10 milhões apenas neste mês de dezembro.

O evento técnico-científico, realizado nos dias 13 a 14

dezembro em Brasília/DF, discutiu a Política Nacional

de Saúde Bucal, detalhando avanços e desafios

enfrentados nos últimos quatro anos de governo.

Além de promover a saúde das gestantes e dos bebês,

em 2020, a iniciativa federal reajustou em 10% o

recurso de custeio das equipes de Saúde Bucal (SB).

Em relação às estruturas, aumentou o número de

Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) e

Laboratórios de Prótese Dentária, com aporte financeiro

de R$ 88 milhões ao ano, o maior desde 2012.

Com apenas 18 anos de integração ao Sistema Único

de Saúde (SUS), em apenas 2 anos, a política de

Saúde Bucal teve importante incremento na APS,

acumulando resultados que impactam na melhora da

alimentação e estado nutricional, prevenção de doenças

e resgate de um sorriso saudável.

O levantamento mostra que 90 milhões de pessoas

cadastradas na APS são acompanhadas por 30 mil

equipes de Saúde Bucal, por meio da Estratégia de

Saúde da Família. Além disso, na pandemia de Covid-

19, o financiamento federal da Saúde Bucal teve

crédito extraordinário de R$ 190 milhões, liberado em

novembro de 2020. Com esse recurso, gestores da

Atenção Primária puderam promover adaptações nos

consultórios odontológicos.

Tema prioritário da pasta, a Saúde Bucal foi incluída

entre os indicadores do Previne Brasil, programa de

financiamento federal da APS, na meta Cobertura de

Pré-Natal Odontológico (PNO). Com peso dobrado, a

meta é equivalente a 20% do total repassado aos

municípios, o que também é uma forma reconhecer o

desempenho das equipes.

'Posso citar muitas conquistas da política, mas o

principal ganho, talvez muitos não conheçam, foi ter

colocado a Saúde Bucal. E isso foi muito importante

porque obriga as prefeituras a terem registro de cada

atendimento e a ampliarem suas equipes de saúde

bucal, estimula a atuação do profissional dentista e

oferta dos serviços nas unidades de saúde, além de

qualificar o cuidado', disse o secretário de Atenção

primária à Saúde, Raphael Câmara, que assumiu a

pasta em junho de 2020.

Pesquisa Nacional de Saúde Bucal
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Para dar mais robustez às ações, qualificar e ampliar o

acesso, a política passa por constantes atualizações,

entre as quais está a consolidação de uma base de

dados sobre a realidade do perfil epidemiológico

nacional. Na atual gestão da Atenção Primária, a

Pesquisa Nacional de Saúde Bucal - SB Brasil,

aprofunda e dá continuidade à base de dados iniciada

em 1986 e alimentada nos anos de 1996, 2003 e 2010.

A análise preliminar aponta melhora na proporção de

pessoas livres de cárie em relação à última pesquisa, de

2010. Atualmente, 50,8% de crianças estão livres de

cáries aos 5 anos e 49,1% aos 12 anos. Apesar disso, a

cárie continua sendo a forma mais recorrente de

problema odontológico, atingindo todos os grupos

etários pesquisados.

Aproximadamente 50 mil pessoas devem ser avaliadas

em suas casas, por meio de busca ativa feita pelas

equipes. 'Temos uma dívida de décadas com a

população brasileira em relação à saúde bucal. Os

resultados apresentados hoje mostram que a Política

Nacional de Saúde Bucal está no caminho certo. É

muito satisfatório saber que melhoramos em

praticamente todos os aspectos analisados em relação

à última pesquisa, em 2010', ressaltou Wellington

Carvalho, coordenador-geral de Saúde Bucal do

Ministério da Saúde.

De acordo com Carvalho, mesmo com os avanços

projetados, grande parcela da população ainda

necessita de atendimento odontológico imediato. Essa

condição, na avaliação dele, pode ser explicada pela

demanda acumulada durante a pandemia.

Até o momento, foram avaliadas 7 condições dentárias

dos brasileiros, por meio de exames e entrevistas

realizadas por profissionais em 422 municípios, dentre

eles 26 capitais e o Distrito Federal.

Condições avaliadas por exame bucal:

Cárie dentária

Necessidade de tratamento

Traumatismo dentário

Condições periodontal

Condições de oclusão dentária

Uso ou necessidade de uso de prótese

Urgência de tratamento

Acesse os dados preliminares da Pesquisa Nacional de

Saúde Bucal

Com investimento federal de mais de R$ 4 milhões e

abrangência sobre todo o País, a pesquisa se sustenta

em ampla rede de parceiros, sob as lideranças do

Ministério da Saúde e da Universidade Federal de

Minas Gerais (UFMG) e apoio de secretarias estaduais

e municipais de Saúde e Conselho Federal de

Odontologia (CFO).

'A pesquisa nacional de saúde bucal, SB Brasil, é uma

estratégia importante de vigilância em saúde bucal, ao

produzir evidências e orientar as ações de gestores,

buscando ampliar o acesso e a resolutividade para os

problemas apresentados. Em 2022, a UFMG tem sido

responsável pela condução da pesquisa, contando com

apoio de profissionais do Brasil todo', destaca a

coordenadora do Projeto SB Brasil, Dra. Andréa Vargas,

que é professora associada da Faculdade de

Odontologia da UFMG.

Os dados coletados podem ajudar a gestão do SUS

com informações relevantes para o planejamento de

políticas e programas de promoção, prevenção e

assistência em saúde bucal, nas esferas nacional,

estadual e municipal.

A pesquisa entrevista e examina pessoas em suas

casas, com idades de 5 anos a 12 anos, além de grupos

etários de 15 a 19 anos, 35 a 44 anos e 65 a 74 anos.

Aproximadamente 50 mil pessoas devem ser avaliadas.
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Dentistas também podem pedir exames laboratoriais

Clique aqui para abrir a imagem

Talita Dantas

Os dentistas também podem pedir uma gama de

exames, principalmente antes de realizar procedimentos

cirúrgicos odontológicos ou estéticos. 'Exames de

sangue, lipidograma, hemograma, exames que

envolvem avaliação de tempo de sangramento são

alguns dos mais comuns antes de realizar

procedimentos cirúrgicos. Para os tratamentos

estéticos, o profissional pode pedir exames para avaliar

os níveis ou deficiência de vitaminas', explica a cirurgiã

dentista e doutora em reabilitação oral, Talita Dantas.

Os exames realizados antes dos procedimentos

cirúrgicos ajudam o dentista a investigar alterações

importantes que possa comprometer a cirurgia, tempo

de sangramento elevado, deficiências ou até a presença

de infecção para diagnosticar alguma alteração

sistêmica que comprometa a cirurgia. No caso de

tratamentos estéticos, o objetivo é identificar

deficiências para suplementação. Outra informação

importante se refere a gama de doenças bucais, que

atinge quase metade da população, porém com

acompanhamento regular com o dentista é possível

uma avaliação precose.

Atualmente 3,5 bilhões de pessoas (45% da população

mundial) sofrem de doenças bucais. Esse foi o resultado

de um relatório feito pela Organização Mundial da

Saúde (OMS). A cárie lidera o ranking e afeta 2,5

bilhões de pessoas no planeta. Em Segundo lugar está

a doença periodontal, com cerca de um bilhão de casos

(responsável pela maioria das perdas de dentes) e, com

380 mil novos casos a cada ano, está o câncer bucal

em terceiro lugar.

Qualquer tipo de infecção ou contaminação presente na

boca pode estar relacionado às doenças periodontais,

que podem também causar riscos à saúde do paciente

como um todo, como doenças cardíacas e até diabetes.

O grande problema é que as doenças periodontais e o

câncer são doenças silenciosas, ao contrário da cárie,

cuja dor é um sinal comum. Quando o paciente relata

sintomas, muitas vezes, o problema já está avançado, o

que dificulta o tratamento.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgiã-dentista
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Instituto Nacional do Câncer alerta para 15 mil novos casos de câncer de

boca ao ano

Clique aqui para abrir a imagem

A cirurgiã-dentista Taciana Abreu foi entrevistada no

Canal Saúde desta sexta-feira (02)

Manchas brancas, feridas que não cicatrizam,

sangramento, dificuldade de mastigar ou engolir são

alguns dos sinais que podem indicar câncer de boca. O

tipo está entre os mais incidentes no Brasil e é mais

comum em homens acima dos 40 anos, segundo o

INCA. Para falar sobre o assunto, o apresentador Jota

Batista conversou, no Canal Saúde desta sexta-feira

(02), com a cirurgiã dentista implantodontista e

doutora em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial

pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE),

Taciana Abreu. Ela coordena a residência de cirurgia

bucomaxilofacial do Hospital Getúlio Vargas (HGV-PE).

A profissional de saúde explicou alguns motivos que

levam um paciente a desenvolver o câncer de boca.

A gente sabe que alguns fatores são predisponentes,

como a exposição excessiva ao sol, o uso constante do

cigarro e do álcool, são fatores que predispõem lesões

na cavidade oral. Associado a isso, o uso de próteses

mal-adaptadas que provocam lesões crônicas na boca,

na língua, também podem ativar aquelas células para se

desenvolverem em lesões malignas', afirmou.

Taciana Abreu falou, ainda, que o cenário de pessoas

com lesões na boca vem mostrando mudanças desde o

início da pandemia da Covid-19.

A gente tem percebido que têm crescido muito o

número de pacientes jovens, com 15, 16, até 19 anos,

apresentando lesões extremamente agressivas na

cavidade oral. Então é um quadro que vem mudando. É

uma coisa que não é característica, mas que tem

crescido muito e chamado nossa atenção no período

pós-pandemia', declarou.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgiã-dentista
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USP em Ribeirão Preto, SP, desenvolve pastilha que auxilia no tratamento

da gengivite; saiba como funciona o produto

Clique aqui para abrir a imagem

Pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) em

Ribeirão Preto (SP) desenvolveram uma pastilha que

auxilia no tratamento da gengivite.

O produto tem sido distribuído entre pacientes da

Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto que não

responderam à terapia convencional e precisaram de

um incremento durante o tratamento.

Anualmente, são diagnosticados 2,2 milhões de casos

da doença bucal no Brasil, segundo o Ministério da

Saúde. A professora Flávia Furlaneto, uma das

responsáveis pela pesquisa, explica que a pastilha foi

entregue aos pacientes na segunda etapa do processo.

"Nos estudos que fizemos, os pacientes faziam o

procedimento de raspagem com um cirurgião-dentista.

Depois, em casa, faziam o consumo dessa pastilha,

duas vezes ao dia. Essa pastilha é colocada na

cavidade bucal, vai sendo lentamente dissolvida e seu

conteúdo vai sendo deglutido pelo paciente", conta a

pesquisadora.

"Nos estudos que fizemos, os pacientes faziam o

procedimento de raspagem com um cirurgião-dentista.

Depois, em casa, faziam o consumo dessa pastilha,

duas vezes ao dia. Essa pastilha é colocada na

cavidade bucal, vai sendo lentamente dissolvida e seu

conteúdo vai sendo deglutido pelo paciente", conta a

pesquisadora.

Ainda de acordo com Flávia, a gengivite pode ser

identificada pelo inchaço da gengiva e pelo

sangramento bucal durante tarefas simples, como

escovar os dentes e se alimentar.

O funcionamento

Durante o processo, os pesquisadores constataram que

a pastilha promove uma mudança nos microrganismos

que vivem na região bucal, aumentando a resistência

das mucosas orais.

Mesmo se mostrando como uma alternativa, o produto

não substitui o tratamento convencional da raspagem,

conforme a pesquisadora.

"Nós verificamos, por meio de dois estudos publicados

na literatura científica internacional, que essas pastilhas

levaram a um efeito clínico melhor do que quando o

paciente fez apenas a raspagem. Temos um paciente

que tem, ao final do tratamento, menos chance de essa

doença progredir e menos chance de terapias

adicionais, como cirurgias", conta.

Já o pesquisador Michel Reis Messora afirma que há

grupos de pacientes com maior probabilidade de

desenvolverem a doença, como portadores de diabetes.

"Temos produtos que podem ser associados a técnicas

convencionais para reduzir a ocorrência dessa

inflamação. E o mais importante: o cuidado caseiro

desses pacientes para reduzir a inflamação", explica
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Messora.

Benefícios

A auxiliar administrativa Adriana Alves Medeiros Santos

é uma das beneficiadas pelo tratamento, que dura em

média três meses. Ela sofre de periodontite, uma

evolução da gengivite.

"Eu estava sentindo muita dor nos dentes, não estava

conseguindo mastigar direito. E a estética também,

porque vai amolecendo os dentes", lembra a auxiliar.

A Agência USP de Inovação já solicitou a patente e

negocia a comercialização do produto junto a empresas.

VÍDEOS: Tudo sobre Ribeirão Preto, Franca e região

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista

16



Veículo: G37 Estado: Minas Gerais
Data: 31/12/2022 00:00 Editoria: Noticias Página:

68 mil procedimentos foram realizados pelo serviço público de odontologia

em Pitangui

Clique aqui para abrir a imagem

A velha máxima: 'a saúde começa pela boca' tem sido

cumprida pelos profissionais de odontologia que atuam

junto às Unidas Básicas de Saúde por meio do serviço

de Atenção Primária. Conforme balanço divulgado pela

Coordenadoria de Saúde Bucal da Secretária de Saúde

de Pitangui, 68 mil procedimentos - beneficiando

crianças, jovens, adultos e idosos - foram realizados por

esse serviço ao longo do ano que beneficiou cerca de

12 mil pessoas nesse período.

Por meio dele a população tem acesso a procedimentos

odontológicos como a realização de canal, obturação e

limpeza dos dentes. Todo o trabalho desenvolvido vai

no sentido de preservar a saúde bucal. Neste sentido,

são realizados programas de prevenção como o Saúde

na Escola (PSE).

Nele os alunos passam por triagem, recebem

orientações e participam de escovações

supervisionadas na própria escola. Havendo a

necessidade de acompanhamento odontológico, os

alunos são encaminhados para atendimento em

consultório na UBS de referência.

Essa mesma atenção é dada também as gestantes.

Com a intenção de oferecer às futuras mães

informações de cuidados que colaborem para boa

formação da dentição de seus filhos. Nesse tipo de

atendimento são discutidos, ainda, questões relativas a

autoestima, boa alimentação, cuidados com a higiene

pessoal, amamentação e orientações de fonoaudiologia.

Em Pitangui 22 funcionários atuam no setor de

odontologia da Secretária de Saúde e além dos

procedimentos já citados são responsáveis, ainda, por

outros como a realização de cirurgia de frenectomia. Há

também o serviço de próteses que devolve a população,

sobretudo aos mais carentes, a autoestima.

De acordo com a Coordenadoria de Saúde Bucal, esse

serviço cobre toda a cidade. São feitos atendimentos de

urgência, bem como os atendimentos programados.

Casos mais complexos são encaminhados para

atendimento especializado. As comunidades rurais

também são assistidas com esse serviço que é

inteiramente gratuito.

Fonte: Prefeitura de Pitangui

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Saúde Bucal
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Brasileiros podem acessar certificado de vacinação contra febre amarela

por aplicativo
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Brasileiros podem acessar certificado de vacinação

contra febre amarela por aplicativo Comprovante está

disponível no ConecteSUS para aqueles que tomaram o

imunizante a partir desta sexta-feira, 30 de dezembro

R7 portalr7

O comprovante está disponível no ConecteSUS àqueles

que tomarem o imunizante a partir desta sexta-feira, 30

de dezembro

SouGovA OMS (Organização Mundial da Saúde)

atualiza regularmente essa lista de países - em que o

certificado é obrigatório. A mais recente, feita em

dezembro,Além de ser uma época com aumento da

incidência de tombos e traumas na região dentária, a

pessoa pode ter incômodos desnecessários, como uma

gengivite e uma sensibilidade aumentada.

FreepikDe acordo com o Guia de Saúde Bucal, do

Ministério da Saúde, a escovação é a principal forma

de prevenir a formação de placa bacteriana, cárie,

cálculo dentário e doenças da gengiva.2. Use fio dental

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Ministério da Saúde
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Atividades do Centro de Odontologia do Ipesaúde crescem mais de 27% em

2022
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Imprensa 24h

Início » Atividades do Centro de Odontologia do

Ipesaúde crescem mais de 27% em 2022

Atividades do Centro de Odontologia do Ipesaúde

crescem mais de 27% em 2022

31 de dezembro de 2022

31 de dezembro de 2022

O Centro Odontológico Maria Viana Tavares de

Bragança do Instituto de Promoção e Assistência à

Saúde dos Servidores do Estado de Sergipe (Ipesaúde)

é uma das clínicas mais modernas de Sergipe, e em

2022 contou com novos profissionais, mudanças

estruturais e internas para continuar acolhendo os

beneficiários, que buscam assistência na unidade

exclusiva para tratamentos odontológicos, da melhor

forma. Até o dia 20 de dezembro, foram registrados

37.962 atendimentos, um aumento de 27,61%

comparado ao ano anterior.

A equipe que atua neste Centro é formada por

dentistas, auxiliares em saúde bucal (ASB), técnico em

radiologia e profissionais de enfermagem. As

especialidades ofertadas são: Cirurgia Buco-Maxilo-

Facial; Clínica Geral; Endodontia; Odontopediatria;

Periodontia; Radiologia; Prevenção e Urgência. Com o

objetivo de otimizar o atendimento houveram diversas

mudanças. 'Trabalhamos para oferecer ao beneficiário

mais qualidade e acesso aos nossos serviços

prestados, sendo assim, contratamos mais profissionais

para o Centro e também para as unidades dos

interiores, fizemos mudanças estruturais com adaptação

para as salas com implantação de suctores e

implantamos telefone para marcação', detalha Adriana

Souza Santos, a Coordenadora do Centro Odontológico.

Com a pandemia mais controlada, devido à vacinação

efetiva por parte da população, os beneficiários se

sentiram mais aptos à procura de atendimento em

saúde bucal. Segundo Adriana, a procura por serviços

odontológicos aumentaram, principalmente do interior, e

hoje pode-se comemorar as conquistas do ano

desafiador, uma vez que em Itabaiana e em Lagarto os

serviços odontológicos fazem parte da agenda diária

das respectivas unidades.

'Foi um desafio fazer parte da Coordenação do

Odontológico, estamos trabalhando três anos em um,

por conta da demanda reprimida da pandemia. Tivemos

que readaptar, fazer mudanças no horário, rever

padrões e conversar com os profissionais da casa.

Fizemos várias transformações e respondemos todas as

demandas da ouvidoria, assim implantamos melhorias

conforme as considerações realizadas durante o ano',

explica Adriana.

As mudanças não foram só físicas, como também

possibilitou um acolhimento mais humanizado dos

profissionais com os beneficiários. Para a coordenadora
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Adriana receber um elogio é um carinho na alma,

'fazemos de tudo para que os pacientes estejam felizes

e os profissionais também, os feedbacks positivos têm

sido recorrentes e a motivação para esse acolhimento

diferenciado é devido a diversas reuniões e conversas

realizadas, pois foi muito desafiador essa união da

equipe e hoje celebramos essa parceria'.

Nilvanildes Nascimento (41) é beneficiária do Ipesaúde

há 13 anos, na última semana precisou ir até a Urgência

e nesta quinta-feira, 29, voltou para uma avaliação com

uma dentista. 'Todas as vezes que eu preciso do serviço

do Ipes sou muito bem atendida pela equipe do Centro,

desde os funcionários da recepção até a moça da

limpeza, são muito humanos. Agora a dentista pediu

uma tumografia da face para investigar o motivo das

minhas dores nos dentes, pois precisei fazer raio-x e

não tem nada na raiz', explica a beneficiária.

Já Rafael Melo de Oliveira (31) é beneficiário desde

criança e já realizou diversos procedimentos no Centro

Odontológico. 'Hoje eu vim fazer um canal no dente,

mas já fiz obturação, extrações e outros canais também.

Os profissionais estão de parabéns, sempre tive um

ótimo atendimento', afirma o beneficiário Rafael.

Centro moderno

O beneficiário que chega até o Centro Odontológico

Maria Viana Tavares de Bragança passa por um

atendimento clínico, a partir de então é encaminhado

para o profissional especialista para fazer o seu

tratamento. O Centro também oferta o serviço de

prevenção, acolhimento para quem quer aprender e

conhecer mais sobre os cuidados corretos com os

dentes.

O cirurgião dentista do Ipesaúde, Erik Barros, que

atua na Urgência do Ipesaúde e na odontologia clínica

em Lagarto e Itabaiana, reconhece o potencial de

profissionais e estrutura física do Centro, visto que

acompanhou a transição do Centro da Rua Campos

para a Praça da Bandeira. 'Os equipamentos são de

ótima qualidade e nenhum convênio tem essa estrutura

que o Ipesaúde tem. Aqui encontram-se todas as

especialidades, pois é um Centro completo e uma das

clínicas mais modernas de Sergipe. Sempre foi

referência na área, ainda mais com profissionais tão

gabaritados', afirma o cirurgião dentista.

Vale ressaltar que para além dos serviços ofertados, o

Centro Odontológico também possui o serviço de

laserterapia para pacientes oncológicos, a xerostomia,

conhecida como boca seca, sintoma pode surgir durante

o tratamento do câncer.

O Centro Odontológico Maria Viana Tavares de

Bragança funciona de segunda-feira à sexta-feira, das

7h às 19h. Já a Urgência Odontológica está em

funcionamento todos os dias, das 7h às 19h. O Centro

fica localizado na Praça da Bandeira, nº 373, Bairro

Cirurgia, Aracaju/SE. E os telefones para contato são

(79) 3198-4391 / 3198-4392 / 3198-4393.

Pesquisar por...

Se a eleição para prefeito de São Cristóvão fosse hoje,

de quem seria seu voto?

Diego Prado

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -
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Governo de Goiás oferece cirurgias ortognáticas a pacientes do Crer -

Jornal Hora Extra
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Profissionais do Crer realizam cirurgia ortognática,

complexo procedimento que dará mais qualidade de

vida a mais cinco pacientes da unidade, neste fim de

ano

1 de janeiro de 2023

Procedimento considerado complexo é indicado para

corrigir posição dos ossos da face e,

consequentemente, a posição dos dentes

Neste fim de ano, cinco pacientes terão suas vidas

transformadas no Centro Estadual de Reabilitação e

Readaptação Dr. Henrique Santillo (Crer), unidade do

Governo de Goiás, ao passarem por uma cirurgia

ortognática, complexo procedimento realizado pela

equipe de cirurgia bucomaxilofacial do hospital.

A cirurgia é indicada para corrigir a posição dos ossos

da face e, consequentemente, a posição dos dentes. O

procedimento exige preparo ortodôntico prévio,

realizado por um cirurgião-dentista especialista em

ortodontia, para posicionar os dentes nas bases ósseas

ideais para a cirurgia, indicada pelo cirurgião. É,

portanto, um tratamento ortocirúrgico.

Pacientes com deformidade dentofacial podem

apresentar alterações estéticas e funcionais

importantes, que afetam sua vida de diferentes

maneiras, como dificuldade mastigatória, transtornos

respiratórios, apneia obstrutiva do sono e desarmonia

estética facial. Isso impacta diretamente no convívio

social.

O planejamento da cirurgia ortognática pode envolver o

reposicionamento da maxila, mandíbula ou de ambos, a

depender da queixa e do tipo de deformidade que o

paciente apresenta. Trata-se de um procedimento que

necessita de um planejamento preciso e de uma

estrutura complexa para que possa ser realizado,

trazendo melhorias funcionais para o paciente, como a

respiratória e o encaixe dos dentes.

Aspecto importante para a realização desse tipo de

procedimento é o social, pois os pacientes convivem

com essa condição desde a infância e uma queixa

constante é o bullying que sofrem.

Suporte multidisciplinar

Após a cirurgia e com o suporte psicológico da equipe

multidisciplinar da unidade, os pacientes conseguem

convívio harmônico com a sociedade', relatou o

cirurgião bucomaxilofacial, Felipe Bueno, um dos

responsáveis pelas cirurgias na unidade do Governo de

Goiás.

'Já faz anos que eu busco fazer a cirurgia e, finalmente,

vou poder mudar minha vida. Além da dor física que

sinto e dificuldade em me alimentar, já sofri bullying em

algumas ocasiões pela minha aparência. Hoje, estou
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muito feliz por ter um sonho realizado e já vou começar

2023 de vida nova', comemorou a paciente Luana

Gomes, momentos antes de realizar o procedimento.

Pós-operatório

A recuperação pós-operatória exige repouso absoluto

de 15 a 30 dias, além de restrições de dieta -

exclusivamente líquida pastosa - por 15 dias. A

depender da complexidade do caso, o repouso pode ser

prorrogado por até 45 dias. O pós-operatório pode,

ainda, exigir um acompanhamento multiprofissional com

equipes de fisioterapia, nutrição e fonoaudiologia.

Secretaria de Estado da Saúde - Governo de Goiás

Hora Extra TV

Homenagem ao Deputado ISO MOREIRA

Últimas Notícias

Ronaldo Caiado toma posse de forma virtual hoje, 1º de

janeiro Entidades judaicas lamentam morte do Papa

Bento XVI Ronaldo Caiado toma posse virtualmente

para segundo mandato como governador de Goiás

Governo de Goiás: 2022 encerra com aumento na

capacidade de investimento em R$ 1 bi Governo de

Goiás oferece cirurgias ortognáticas a pacientes do Crer

Bombeiros refrescam público em frente ao Palácio do

Planalto, em Brasília (DF), antes da cerimônia de posse

do presidente eleito Lula, neste domingo (1º) - Foto:

Adriano Machado/Reuters Após desfile em carro aberto,

Lula chega ao Congresso para cerimônia de posse;

ASSISTA 26ª Mostra de Cinema de Tiradentes

Plataforma 365 veste a camisa da solidariedade com

apoio ao projeto Futebol contra a Fome Como adequar

a demanda à oferta em saúde

Mapa realiza cerimônia de transmissão de cargo de

ministro na segunda-feira (2) Reforma da barragem do

rio Paranã vai fomentar produção irrigada sustentável

no Nordeste de Goiás Fundeinfra terá alíquotas de

0,50% a 1,65% para produtos agropecuários Hospital do

Governo de Goiás fecha ano com 29 captações de

órgãos para transplantes Goiás conquista

reconhecimento de 5 polos nas Rotas de Integração

Nacional

Ano novo, tudo novo, inclusive o amor! Réveillon

Laguna Gastrobar Câmara aprova Código Tributário

com duas emendas de Mauro Rubem Sindicato dos

Delegados alerta que índices de sequestros e de

feminicídios aumentaram no estado de São Paulo no

atual governo Inicie 2023 contratando estagiários!

Descubra as vantagens de ter esse grupo para

alavancar a sua empresa

Mande sua sugestão de pauta para nosso

whatsapp!(62) 98146-8219 Ou clique aqui e entre em

contato por email.

Crise no relacionamento pode ser falta de comunicação

Inauguração cinema Goiânia Qual roupa usar no

réveillon? Consultora dá dicas de como utilizar cores e

acessórios Governo de Goiás entrega 214 títulos de

regularização a produtores rurais Como regularizar

minha empresa para 2023?

Processualista Daniel Neves preside painel no

Congresso Intercontinental de Direito Civil, um dos

principais eventos internacionais da área, em Coimbra,

Portugal, e expande área de atuação Réveillon Jaó terá

buffet all inclusive com open bar e open food e shows

com as bandas Leave, Discolights e Sax Time Fogos de

artifício podem prejudicar a audição Especialista em

Direito da Saúde explica regras que apoiam pacientes e

familiares em cuidados paliativos Festival do Futuro

será dia de celebração da cultura e da democracia.

Confira horário dos shows!

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista
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Odontomóvel da Secretaria de Saúde de João Pessoa realizou mais de 2.700

atendimentos em 2022

Clique aqui para abrir a imagem

Por Rebeka Paiva

O Odontomóvel da Secretaria Municipal de Saúde

(SMS), que presta assistência itinerante em saúde

bucal, realizou, neste ano de 2022, um total de 2.728

atendimentos, com uma média de mais de 220 por mês.

O serviço da Prefeitura de João Pessoa complementa a

linha de cuidado com a saúde da boca ofertada pela

Rede Municipal que acontece rotineiramente na

Atenção Básica, Especializada e Hospitalar.

Popularmente chamado de Odontomóvel, a Unidade

Odontológica Móvel (UOM) é o Componente Móvel da

Atenção à Saúde Bucal, uma estratégia do Ministério

da Saúde e tem como objetivo ofertar atendimentos

odontológicos para as populações de locais que

apresentam maior dificuldade de acesso aos serviços

de saúde, como nas áreas descobertas.

'O Odontomóvel está sempre presente em diversas

ações da Prefeitura, como a Caravana do Cuidar, além

de ter um calendário de atendimentos onde promove

assistência de saúde bucal nos residenciais do

Município, nas comunidades quilombolas e outros.

Apenas este ano foram 237 ações realizadas com a

nossa Unidade Odontológica Móvel', explicou a

coordenadora de Saúde Bucal, Camila Castelo Branco.

Além dos mais de 2.700 atendimentos, a unidade

itinerante realizou 4.581 procedimentos odontológicos,

entre extrações (1.233), raspagens (981), restaurações

(788), profilaxia (650), aplicação de flúor (542) e outros

(387). Do público atendido, 59% eram mulheres.

Também foram atendidos 298 moradores de rua e 68

gestantes. Durante as ações do UOM foram distribuídos

80 kits de saúde bucal.

Em João Pessoa, o Odontomóvel auxilia aos serviços

prestados pela Rede de Saúde Bucal desde 2014, tendo

realizado cerca de 10.000 atendimentos desde então. A

UOM oferece todos os procedimentos que são

realizados nas Unidades de Saúde da Família (USF)

pela Estratégia de Saúde da Família, como: profilaxia,

raspagem supra e subgengival (limpeza da gengiva),

aplicação tópica de flúor, restaurações, extrações

dentárias.

Quando necessário a continuidade dos atendimentos

realizados no Odontomóvel, as equipes de saúde bucal

encaminham os pacientes atendimentos aos Centros de

Especialidades Odontológicas (CEO).

Rede de Saúde Bucal - Atualmente, a Rede de Saúde

Bucal conta com 192 equipes, compostas por dentistas

e auxiliares de saúde bucal, que realizam atendimentos

de periodontia (tratamento da gengiva), endodontia

(tratamento de canal) cirurgia oral menor,

estomatologia/patologia bucal (para diagnosticar lesões

malignas), radiologia e prótese total removível, entre

outros. Nas Unidades de Saúde da Família (USF),

espalhadas por todo o município, são ofertadas

consultas, restaurações, extrações dentárias, remoção

de tártaro, dentre outros serviços.
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A Rede Municipal de Saúde oferta atendimentos

especializados em saúde bucal em quatro Centros de

Especialidades Odontológicas (CEO), localizados em

Jaguaribe, Cristo, Torre e Mangabeira, estes dois

últimos funcionando 24h. Nos CEOs são ofertados

serviços de odontopediatria, cirurgia bucomaxilofacial,

endodontia, dentística, radiologia, periodontia,

estomatologia, serviços de diagnóstico bucal, realização

de biópsias e prótese dentária, além do atendimento

especializado a pacientes com necessidades especiais

e outros.

Além de encaminhados das Unidades de Saúde da

Família (USF), os CEOs atendem usuários dos Centros

de Atenção Psicossocial (Caps) e de algumas

Organizações Não Governamentais (Ongs) que atuam

no seguimento da assistência psicossocial.

Os cuidados com a saúde bucal também são

disponibilizados nos hospitais administrados pela

Prefeitura de João Pessoa, que contam com dentistas

nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI), para o

cuidado da saúde bucal dos pacientes internados, a fim

de controlar infecções orais que possam repercutir na

saúde geral.

Edição: Andrea Alves

Fotografia: Ivomar Gomes

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Dentistas, Assuntos de Interesse - Ministério da Saúde
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Prefeitura de Águas da Prata - SP divulga dois novos editais de Concurso

Público e Processo Seletivo

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Leticia Ferdinando

No estado de São Paulo, a Prefeitura de Águas da Prata

anuncia a realização de dois novos editais, de Concurso

Público e Processo Seletivo, com o objetivo de formar

cadastro reserva, para profissionais de níveis

fundamental incompleto e completo, médio e superior.

De acordo com os editais, as oportunidades são para os

seguintes cargos:

· Edital nº 001/2022 (Processo Seletivo) - Advogado;

Agente Comunitário de Saúde; Agente de Controle de

Vetores; Agente Escolar (Merendeira); Arquiteto;

Assistente Social; Auxiliar de Farmácia; Auxiliar de

Saúde Bucal; Contador; Controlador Interno Municipal;

Dentista; Enfermeiro; Engenheiro Civil; Escriturário;

Farmacêutico; Fiscal Municipal; Fisioterapeuta;

Fonoaudiólogo; Inspetor de Alunos; Médico

Cardiologista; Médico Clínico Geral; Médico

Oftalmologista; Médico Ortopedista; Médico

Otorrinolaringologista; Médico Pediatra; Médico

Plantonista; Médico Radiologista; Médico Técnico de

Medicina do Trabalho; Médico Veterinário; Motorista;

Nutricionista; Operador de Máquinas; Professor de

Educação Física; Professor de Educação Infantil I -

(Creche); Professor de Educação Infantil II; Professor de

Ensino Fundamental I - Anos Iniciais; Psicólogo;

Serviços Gerais - Masculino; Serviços Gerais -

Feminino; Técnico de Enfermagem; Trabalhador Braçal;

· Edital nº 001/2022 (Concurso Público) - Agente

Comunitário de Saúde; Agente Escolar (Merendeira);

Assistente Social; Auxiliar de Farmácia; Auxiliar de

Fiscal; Bibliotecário; Cirurgião - Dentista; Coordenador

do CRAS; Coordenador Pedagógico; Dentista; Diretor

de Escola; Escriturário; Farmacêutico; Fonoaudiólogo;

Inspetor de Alunos; Médico Acupunturista; Médico

Cardiologista; Médico Clínico Geral; Médico

Dermatologista; Médico Geriatra; Médico Oftalmologista;

Médico Pediatra; Médico Plantonista; Médico Psiquiatra;

Médico Radiologista; Médico Técnico de Medicina do

Trabalho; Médico Urologista; Nutricionista; Operador de

Máquinas; Pedreiro; Professor Auxiliar; Professor

Interlocutor de Libras; Psicólogo; Serviços Gerais -

Feminino; Trabalhador Braçal; Vice-Diretor de Escola.

Para concorrer a uma das chances é necessário que o

candidato comprove o nível de escolaridade exigido

para a função em que deseja atuar, tenha idade mínima

de 18 anos, dentre outros requisitos eu constam no

edital.

Ao serem admitidos, os profissionais deverão cumprir

jornadas de 20 a 44 horas semanais e contarão com

remuneração mensal de R$ 1.214,34 a R$ 4.421,09.

Inscrição e seleção

Os interessados poderão se inscrever no período de 30

de dezembro de 2022 a 19 de janeiro de 2023 (horário

de Brasília), pelo site da Consesp Concursos, com taxas

de R$ 40,00 a R$ 70,00. Vale pontuar que a solicitação

de isenção do valor poderá ser feita de 2 a 4 de janeiro
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de 2023.

A classificação dos candidatos será realizada por meio

de provas objetiva e prática, previstas para o dia 11 de

fevereiro de 2023, para o Processo Seletivo, e 12 de

fevereiro de 2023 para o Concurso Público. O conteúdo

programático consistirá em questões de língua

portuguesa, matemática, conhecimentos básicos de

informática, conhecimentos educacionais,

conhecimentos específicos. Para alguns cargos também

haverá prova de títulos.

Vigência

A validade do Concurso Público será de dois anos,

contados da homologação final dos resultados, sendo

prorrogável uma vez por igual período. Já o Processo

Seletivo terá validade de um ano, também podendo ser

prorrogado por igual período.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista
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Cannabis: o que podemos esperar para 2023? - Sechat

Clique aqui para abrir a imagem

Sechat

Portal dedicado à maconha medicinal e os negócios da

cannabis.

Cannabis: saúde & negócios

Contato

Cannabis: o que podemos esperar para 2023?

Os avanços esperados para este novo ano ainda são

incógnitas; as respostas dependerão de vários fatores,

principalmente, político

01/01/2023

Compartilhar no whatsapp

Por Norberto Fischer

Dois pensamentos se destacam quando se analisa ou

se escreve sobre as perspectivas do que poderá

acontecer, o primeiro é atribuído ao Confúcio e diz 'Se

queres prever o futuro, estuda o passado', e o segundo

é do Presidente Americano Abraham Lincoln que disse

'A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo'.Então,

vamos olhar incialmente o passado com alguns fatos

ocorridos no Brasil nos últimos 10 anos que envolveram

o assunto da planta Cannabis e seu uso medicinal:

CBD e THC reclassificados pela ANVISA, ou seja: duas

das substâncias da Planta Cannabis mudaram da lista

de proibidos para a lista de controlados;

Conselho Federal de Medicina autoriza a prescrição do

CBD, com a publicação de portarias sempre com

imediatas reações da sociedade e grande repercussão

na mídia;

Receita Federal simplifica o processo de desembaraço

aduaneiro desses produtos e amplia o valor máximo de

importação individual, esta considerada isenta de

impostos;

ANVISA cria marco regulatório para a produção de

derivados da Cannabis de forma medicinal e declara

não ser o órgão competente para regular o plantio no

Brasil;

PL399 que trata da Cannabis Medicinal, avança entre

muitas polêmicas e brigas, e depois de tantos debates

na Câmara e no Senado, está lá parado, aguardando;

ANVISA autoriza a venda de diversos produtos da

Cannabis em farmácias, incluindo um produto com

percentual elevado de THC, em contradição com

normas internas que não autoriza a importação com

valores superiores a 0,3% de THC;

Cidadãos em todo o território nacional com ações na

justiça, algumas já ganhas, por autorização para o auto

cultivo da Cannabis, cultivo em associações,

fornecimento do produto custeado pelo Estado e até

pelo plano de saúde;

Universidades e instituições privadas oferecendo cursos
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de pós-graduação sobre a planta, cursos ministrados

por ONGs para o auto cultivo, além de outros cursos e

eventos voltados à comunidade médica sobre a planta e

opções de tratamento;

Uso odontológico e veterinário da Cannabis ganha força

entre os profissionais, avança e conquista espaço de

destaque nas mídias;

Leis municipais e Estaduais aprovadas disponibilizando

produtos gratuitamente, pelas farmácias de alto custo

ou pelo SUS, além de leis que autorizam pesquisas com

a planta; e

O uso medicinal saiu da bolha inicial de tratamento para

Epilepsia e ganhou espaço em diversas outras

aplicabilidades, tais como Parkinson e Alzheimer.

Esses itens são fatos, mas entre os avanços e as

conquistas, sem nenhuma dúvida, o de relevância foi a

conscientização da sociedade e de políticos em relação

a planta, pois foi um período em que muitos

preconceitos caíram por terra e a maturidade do debate

cresceu, mesmo em segmentos da sociedade em que

esse assunto praticamente não tinha espaço.

Por outro lado, o cenário brasileiro aponta que ainda

existe um abismo enorme que precisa ser superado.

E para 2023, quais são as expectativas, o que se

espera?

Se o Brasil conseguirá novos avanços significativos em

2023 ainda é uma incógnita e depende de muitos

fatores, principalmente político.

No entanto, olhando para a quantidade de conquistas

nos últimos 10 anos e percebendo que o ritmo de

acontecimentos positivos é crescente, podemos esperar

que o ano de 2023 se torne especialmente positivo.

Ampliando um pouco o tema cannabis medicinal e

olhando mais amplamente a utilização de substâncias

psicotrópicas, é evidente que a legislação brasileira

busca prioritariamente coibir o consumo e a circulação

de entorpecentes, que conflita os direitos das pessoas

que necessitam da utilização desses produtos de forma

medicinal.

A pressão da sociedade para avançar no uso da

Cannabis provocou a necessidade de incorporar às leis

e regulamentações temas antes não considerados,

como o consumo para fins médicos, plantio em território

nacional, ampliação das pesquisas, entre outros.

Por um lado, a sociedade está clamando por mais

liberdade, quando se entra nesse mundo das drogas e

de produtos proscritos, por outro existe a cultura de

controle instalada no Estado Brasileiro com focadas na

exceção e no paradigma da criminalidade, ou seja,

ampliação do controle do Estado sobre o cidadão e a

criminalização de atos que deveriam ser livres por

direito fundamental.

Enquanto os gestores públicos estiverem atuando sob

esse paradigma, todo e qualquer avanço será bem-

vindo, mas sempre deixará um sentimento de frustração

e burocracia associados em cada nova conquista.

Por enquanto, para 2023 o passado e os indicadores

apontam que:

A sociedade conhecerá ainda mais a planta e suas

potencialidades;

O assunto ganhará mais força e presença nas rodas de

debates e estudos dos médicos;

As pesquisas serão ampliadas, incluindo parcerias

público/privada e universidades/empresas.

Além disso, mais pessoas na sociedade passarão a

entender o seu direito de escolher como se tratar e que

todas as opções de acesso à Cannabis deverão estar

disponíveis ao cidadão:

Importação;
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Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

ANVISA
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