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A cirurgiã-dentista Dra. Ana Estela Haddad assumiu, a

convite da Ministra da Saúde Nísia Trindade, a recém-

criada Secretaria de Informação e Saúde Digital.

Atualmente, a paulistana coordena o Núcleo de

Telessaúde e Teleodontologia da Faculdade de

Odontologia da USP - Universidade de São Paulo, é

membro do Comitê Assessor da Rede Universitária de

Telemedicina e diretora científica da Associação

Brasileira de Telemedicina e Telessaúde.

Com o objetivo de melhor entender os motivos que

impulsionaram a criação desta Secretaria e discutir

sobre o potencial e as perspectivas de futuro da saúde

digital no país, membros do Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo (CROSP) conversaram

com a Dra. Ana Estela Haddad.

Durante a pandemia de Covid-19, as consultas

odontológicas foram parcialmente suspensas, em

função das normas de biossegurança vigentes. Este

represamento, no entanto, foi contornado graças à

teleodontologia e à saúde digital, como um todo. De

acordo com a Dra. Ana Estela, a experiência pandêmica

foi um divisor de águas em relação à abordagem do

tema no Brasil e o fator que impulsionou a abstração da

telessaúde como algo possível e necessário para a

saúde pública do país.

'Eu lembro que, no começo da pandemia, durante a

primeira conferência online que me chamaram pra fazer,

eu olhava os comentários do chat e me dava vontade de

desligar o computador, porque as pessoas estavam

muito resistentes a esse tema', contou.

Com o recorte da pandemia, no entanto, as consultas

digitais passaram a mostrar o seu potencial de, mesmo

à distância, levar conhecimento, autocuidado e

informação aos lares em isolamento e, com isso, as

conversas em relação ao tema passaram a ser

recebidas com mais abertura e tranquilidade tanto pela

população, quanto pelos órgãos de saúde pública.

Da urgência do Brasil por discutir as potencialidades do

mundo virtual para auxiliar as profissões da saúde como

um todo (inclusive a Odontologia), surgiu, portanto, a

Secretaria de Informação e Saúde Digital do Ministério

da Saúde, chefiada este ano pela Dra. Ana Estela

Haddad.

Para a Secretária, que já integrou a equipe de Câmaras

Técnicas do CROSP, saúde digital é um conjunto de

técnicas, práticas, atitudes, modos de pensar e valores

que se desenvolvem em função do crescimento digital.

Na Odontologia, é a aplicação desses conceitos às

características da prática em sinergia com as

tecnologias emergentes para a classe.

A Odontologia, de acordo com a cirurgiã-dentista,
11
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embora possua um corpo complexo de conhecimento

dividido em várias especialidades, assim como toda

profissão da área da saúde, deve se desenvolver de

forma integrada ao sistema de saúde pública. 'Nós

temos que considerar um patrimônio e um privilégio que

no Brasil tem-se um sistema de saúde que pensa e

considera o atendimento de saúde de uma forma

integrada. Isso abre possibilidade para nós tanto

exercermos e trabalharmos com as especificidades da

saúde bucal, quanto para pensarmos a saúde bucal

como uma linha de cuidado que se integra com a saúde

geral'.

Dra. Ana Estela ainda destacou que graças à Lei

14.510, decreto que autorizou e estabeleceu a

prestação de serviços à distância a todas as profissões

da saúde no Brasil, promulgado em dezembro de 2022,

hoje se tem uma avenida a ser regulamentada e

estruturada para fazer com que a teleodontologia

chegue com mais qualidade e acesso à população.

Por outro lado, a especialista ponderou que ainda

existem desafios a serem superados para que a

universalização do acesso seja atingida. 'Nós ainda

temos que superar desafios tecnológicos. A própria

conectividade é limitada e difícil em muitas regiões do

país, então precisamos de outras políticas públicas.

Precisamos que a política de saúde esteja integrada

com a de infraestrutura, com a de comunicação e com a

de conectividade'.

Além dessa atuação de forma sinérgica entre as

políticas públicas, outro ponto de suma relevância

abordado pela especialista em Odontopediatria e

professora titular da FOUSP foi a formação de

profissionais, de modo a capacitá-los a usarem a

tecnologia com cuidado e segurança necessária para

proteger os dados dos pacientes e manter o sigilo da

consulta.

'Esse conceito, com certeza, já se tornou uma matéria

na graduação de Odontologia. Na USP, por exemplo, a

gente incorporou a teleodontologia dentro da

Odontopediatria. Assim, os alunos vivenciam tanto os

ensinamentos teóricos, quanto as teleconsultas e as

suas diretrizes na prática', explicou.

Por fim, a Secretária falou sobre a aplicação da

teleodontologia na realidade brasileira e o seu potencial

de inclusão e democratização da saúde pública no país.

Segundo a Dra. Ana Estela, a promoção e prevenção de

saúde, seja em relação às doenças bucais ou em

relação às doenças crônicas não transmissíveis que têm

fatores de risco comum com a Odontologia, como

diabetes e hipertensão, podem ser facilitadas pela

informação. 'A telessaúde é um veículo do processo de

educação dos pacientes para a saúde, então

certamente a gente pode fazer muita coisa nesse

caminho, fazer com que a informação de qualidade seja

melhor disseminada a todos'.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgiã-dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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Ana Estela Haddad assume Secretaria de Informação e Saúde Digital
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A cirurgiã-dentista Dra. Ana Estela Haddad assumiu, a

convite da Ministra da Saúde Nísia Trindade, a recém-

criada Secretaria de Informação e Saúde Digital.

Atualmente, a paulistana coordena o Núcleo de

Telessaúde e Teleodontologia da Faculdade de

Odontologia da USP - Universidade de São Paulo, é

membro do Comitê Assessor da Rede Universitária de

Telemedicina e diretora científica da Associação

Brasileira de Telemedicina e Telessaúde.

Com o objetivo de melhor entender os motivos que

impulsionaram a criação desta Secretaria e discutir

sobre o potencial e as perspectivas de futuro da saúde

digital no país, membros do Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo (CROSP) conversaram

com a Dra. Ana Estela Haddad.

Durante a pandemia de Covid-19, as consultas

odontológicas foram parcialmente suspensas, em

função das normas de biossegurança vigentes. Este

represamento, no entanto, foi contornado graças à

teleodontologia e à saúde digital, como um todo. De

acordo com a Dra. Ana Estela, a experiência pandêmica

foi um divisor de águas em relação à abordagem do

tema no Brasil e o fator que impulsionou a abstração da

telessaúde como algo possível e necessário para a

saúde pública do país.

'Eu lembro que, no começo da pandemia, durante a

primeira conferência online que me chamaram pra fazer,

eu olhava os comentários do chat e me dava vontade de

desligar o computador, porque as pessoas estavam

muito resistentes a esse tema', contou.

Com o recorte da pandemia, no entanto, as consultas

digitais passaram a mostrar o seu potencial de, mesmo

à distância, levar conhecimento, autocuidado e

informação aos lares em isolamento e, com isso, as

conversas em relação ao tema passaram a ser

recebidas com mais abertura e tranquilidade tanto pela

população, quanto pelos órgãos de saúde pública.

Da urgência do Brasil por discutir as potencialidades do

mundo virtual para auxiliar as profissões da saúde como

um todo (inclusive a Odontologia), surgiu, portanto, a

Secretaria de Informação e Saúde Digital do Ministério

da Saúde, chefiada este ano pela Dra. Ana Estela

Haddad.

Para a Secretária, que já integrou a equipe de Câmaras

Técnicas do CROSP, saúde digital é um conjunto de

técnicas, práticas, atitudes, modos de pensar e valores

que se desenvolvem em função do crescimento digital.

Na Odontologia, é a aplicação desses conceitos às

características da prática em sinergia com as

tecnologias emergentes para a classe.

A Odontologia, de acordo com a cirurgiã-dentista,

embora possua um corpo complexo de conhecimento

dividido em várias especialidades, assim como toda

profissão da área da saúde, deve se desenvolver de

forma integrada ao sistema de saúde pública. 'Nós

temos que considerar um patrimônio e um privilégio que

no Brasil tem-se um sistema de saúde que pensa e

considera o atendimento de saúde de uma forma

integrada. Isso abre possibilidade para nós tanto

exercermos e trabalharmos com as especificidades da
13
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saúde bucal, quanto para pensarmos a saúde bucal

como uma linha de cuidado que se integra com a saúde

geral'.

Dra. Ana Estela ainda destacou que graças à Lei

14.510, decreto que autorizou e estabeleceu a

prestação de serviços à distância a todas as profissões

da saúde no Brasil, promulgado em dezembro de 2022,

hoje se tem uma avenida a ser regulamentada e

estruturada para fazer com que a teleodontologia

chegue com mais qualidade e acesso à população.

Por outro lado, a especialista ponderou que ainda

existem desafios a serem superados para que a

universalização do acesso seja atingida. 'Nós ainda

temos que superar desafios tecnológicos. A própria

conectividade é limitada e difícil em muitas regiões do

país, então precisamos de outras políticas públicas.

Precisamos que a política de saúde esteja integrada

com a de infraestrutura, com a de comunicação e com a

de conectividade'.

Além dessa atuação de forma sinérgica entre as

políticas públicas, outro ponto de suma relevância

abordado pela especialista em Odontopediatria e

professora titular da FOUSP foi a formação de

profissionais, de modo a capacitá-los a usarem a

tecnologia com cuidado e segurança necessária para

proteger os dados dos pacientes e manter o sigilo da

consulta.

'Esse conceito, com certeza, já se tornou uma matéria

na graduação de Odontologia. Na USP, por exemplo, a

gente incorporou a teleodontologia dentro da

Odontopediatria. Assim, os alunos vivenciam tanto os

ensinamentos teóricos, quanto as teleconsultas e as

suas diretrizes na prática', explicou.

Por fim, a Secretária falou sobre a aplicação da

teleodontologia na realidade brasileira e o seu potencial

de inclusão e democratização da saúde pública no país.

Segundo a Dra. Ana Estela, a promoção e prevenção de

saúde, seja em relação às doenças bucais ou em

relação às doenças crônicas não transmissíveis que têm

fatores de risco comum com a Odontologia, como

diabetes e hipertensão, podem ser facilitadas pela

informação. 'A telessaúde é um veículo do processo de

educação dos pacientes para a saúde, então

certamente a gente pode fazer muita coisa nesse

caminho, fazer com que a informação de qualidade seja

melhor disseminada a todos'.

Website: https://crosp.org.br/

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgiã-dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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A cirurgiã-dentista Dra. Ana Estela Haddad assumiu, a

convite da Ministra da Saúde Nísia Trindade, a recém-

criada Secretaria de Informação e Saúde Digital.

Atualmente, a paulistana coordena o Núcleo de

Telessaúde e Teleodontologia da Faculdade de

Odontologia da USP - Universidade de São Paulo, é

membro do Comitê Assessor da Rede Universitária de

Telemedicina e diretora científica da Associação

Brasileira de Telemedicina e Telessaúde.

Com o objetivo de melhor entender os motivos que

impulsionaram a criação desta Secretaria e discutir

sobre o potencial e as perspectivas de futuro da saúde

digital no país, membros do Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo (CROSP) conversaram

com a Dra. Ana Estela Haddad.

Durante a pandemia de Covid-19, as consultas

odontológicas foram parcialmente suspensas, em

função das normas de biossegurança vigentes. Este

represamento, no entanto, foi contornado graças à

teleodontologia e à saúde digital, como um todo. De

acordo com a Dra. Ana Estela, a experiência pandêmica

foi um divisor de águas em relação à abordagem do

tema no Brasil e o fator que impulsionou a abstração da

telessaúde como algo possível e necessário para a

saúde pública do país.

'Eu lembro que, no começo da pandemia, durante a

primeira conferência online que me chamaram pra fazer,

eu olhava os comentários do chat e me dava vontade de

desligar o computador, porque as pessoas estavam

muito resistentes a esse tema', contou.

Com o recorte da pandemia, no entanto, as consultas

digitais passaram a mostrar o seu potencial de, mesmo

à distância, levar conhecimento, autocuidado e

informação aos lares em isolamento e, com isso, as

conversas em relação ao tema passaram a ser

recebidas com mais abertura e tranquilidade tanto pela

população, quanto pelos órgãos de saúde pública.

Da urgência do Brasil por discutir as potencialidades do

mundo virtual para auxiliar as profissões da saúde como

um todo (inclusive a Odontologia), surgiu, portanto, a

Secretaria de Informação e Saúde Digital do Ministério

da Saúde, chefiada este ano pela Dra. Ana Estela

Haddad.
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Para a Secretária, que já integrou a equipe de Câmaras

Técnicas do CROSP, saúde digital é um conjunto de

técnicas, práticas, atitudes, modos de pensar e valores

que se desenvolvem em função do crescimento digital.

Na Odontologia, é a aplicação desses conceitos às

características da prática em sinergia com as

tecnologias emergentes para a classe.

A Odontologia, de acordo com a cirurgiã-dentista,

embora possua um corpo complexo de conhecimento

dividido em várias especialidades, assim como toda

profissão da área da saúde, deve se desenvolver de

forma integrada ao sistema de saúde pública. 'Nós

temos que considerar um patrimônio e um privilégio que

no Brasil tem-se um sistema de saúde que pensa e

considera o atendimento de saúde de uma forma

integrada. Isso abre possibilidade para nós tanto

exercermos e trabalharmos com as especificidades da

saúde bucal, quanto para pensarmos a saúde bucal

como uma linha de cuidado que se integra com a saúde

geral'.

Dra. Ana Estela ainda destacou que graças à Lei

14.510, decreto que autorizou e estabeleceu a

prestação de serviços à distância a todas as profissões

da saúde no Brasil, promulgado em dezembro de 2022,

hoje se tem uma avenida a ser regulamentada e

estruturada para fazer com que a teleodontologia

chegue com mais qualidade e acesso à população.

Por outro lado, a especialista ponderou que ainda

existem desafios a serem superados para que a

universalização do acesso seja atingida. 'Nós ainda

temos que superar desafios tecnológicos. A própria

conectividade é limitada e difícil em muitas regiões do

país, então precisamos de outras políticas públicas.

Precisamos que a política de saúde esteja integrada

com a de infraestrutura, com a de comunicação e com a

de conectividade'.

Além dessa atuação de forma sinérgica entre as

políticas públicas, outro ponto de suma relevância

abordado pela especialista em Odontopediatria e

professora titular da FOUSP foi a formação de

profissionais, de modo a capacitá-los a usarem a

tecnologia com cuidado e segurança necessária para

proteger os dados dos pacientes e manter o sigilo da

consulta.

'Esse conceito, com certeza, já se tornou uma matéria

na graduação de Odontologia. Na USP, por exemplo, a

gente incorporou a teleodontologia dentro da

Odontopediatria. Assim, os alunos vivenciam tanto os

ensinamentos teóricos, quanto as teleconsultas e as

suas diretrizes na prática', explicou.

Por fim, a Secretária falou sobre a aplicação da

teleodontologia na realidade brasileira e o seu potencial

de inclusão e democratização da saúde pública no país.

Segundo a Dra. Ana Estela, a promoção e prevenção de

saúde, seja em relação às doenças bucais ou em

relação às doenças crônicas não transmissíveis que têm

fatores de risco comum com a Odontologia, como

diabetes e hipertensão, podem ser facilitadas pela

informação. 'A telessaúde é um veículo do processo de

educação dos pacientes para a saúde, então

certamente a gente pode fazer muita coisa nesse

caminho, fazer com que a informação de qualidade seja

melhor disseminada a todos'.
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Ana Estela Haddad assume Secretaria de Informação e Saúde Digital
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09 de fevereiro de 2023

Ana Estela Haddad assume Secretaria de Informação e

Saúde Digital

A cirurgiã-dentista Dra. Ana Estela Haddad assumiu, a

convite da Ministra da Saúde Nísia Trindade, a recém-

criada Secretaria de Informação e Saúde Digital.

Atualmente, a paulistana coordena o Núcleo de

Telessaúde e Teleodontologia da Faculdade de

Odontologia da USP - Universidade de São Paulo, é

membro do Comitê Assessor da Rede Universitária de

Telemedicina e diretora científica da Associação

Brasileira de Telemedicina e Telessaúde.

Com o objetivo de melhor entender os motivos que

impulsionaram a criação desta Secretaria e discutir

sobre o potencial e as perspectivas de futuro da saúde

digital no país, membros do Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo (CROSP) conversaram

com a Dra. Ana Estela Haddad.

Durante a pandemia de Covid-19, as consultas

odontológicas foram parcialmente suspensas, em

função das normas de biossegurança vigentes. Este

represamento, no entanto, foi contornado graças à

teleodontologia e à saúde digital, como um todo. De

acordo com a Dra. Ana Estela, a experiência pandêmica

foi um divisor de águas em relação à abordagem do

tema no Brasil e o fator que impulsionou a abstração da

telessaúde como algo possível e necessário para a

saúde pública do país.

'Eu lembro que, no começo da pandemia, durante a

primeira conferência online que me chamaram pra fazer,

eu olhava os comentários do chat e me dava vontade de

desligar o computador, porque as pessoas estavam

muito resistentes a esse tema', contou.

Com o recorte da pandemia, no entanto, as consultas

digitais passaram a mostrar o seu potencial de, mesmo

à distância, levar conhecimento, autocuidado e

informação aos lares em isolamento e, com isso, as

conversas em relação ao tema passaram a ser

recebidas com mais abertura e tranquilidade tanto pela

população, quanto pelos órgãos de saúde pública.

Da urgência do Brasil por discutir as potencialidades do

mundo virtual para auxiliar as profissões da saúde como

um todo (inclusive a Odontologia), surgiu, portanto, a

Secretaria de Informação e Saúde Digital do Ministério

da Saúde, chefiada este ano pela Dra. Ana Estela

Haddad.

Para a Secretária, que já integrou a equipe de Câmaras

Técnicas do CROSP, saúde digital é um conjunto de

técnicas, práticas, atitudes, modos de pensar e valores

que se desenvolvem em função do crescimento digital.

Na Odontologia, é a aplicação desses conceitos às

características da prática em sinergia com as

tecnologias emergentes para a classe.

A Odontologia, de acordo com a cirurgiã-dentista,

embora possua um corpo complexo de conhecimento

dividido em várias especialidades, assim como toda

profissão da área da saúde, deve se desenvolver de

forma integrada ao sistema de saúde pública. 'Nós
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temos que considerar um patrimônio e um privilégio que

no Brasil tem-se um sistema de saúde que pensa e

considera o atendimento de saúde de uma forma

integrada. Isso abre possibilidade para nós tanto

exercermos e trabalharmos com as especificidades da

saúde bucal, quanto para pensarmos a saúde bucal

como uma linha de cuidado que se integra com a saúde

geral'.

Dra. Ana Estela ainda destacou que graças à Lei

14.510, decreto que autorizou e estabeleceu a

prestação de serviços à distância a todas as profissões

da saúde no Brasil, promulgado em dezembro de 2022,

hoje se tem uma avenida a ser regulamentada e

estruturada para fazer com que a teleodontologia

chegue com mais qualidade e acesso à população.

Por outro lado, a especialista ponderou que ainda

existem desafios a serem superados para que a

universalização do acesso seja atingida. 'Nós ainda

temos que superar desafios tecnológicos. A própria

conectividade é limitada e difícil em muitas regiões do

país, então precisamos de outras políticas públicas.

Precisamos que a política de saúde esteja integrada

com a de infraestrutura, com a de comunicação e com a

de conectividade'.

Além dessa atuação de forma sinérgica entre as

políticas públicas, outro ponto de suma relevância

abordado pela especialista em Odontopediatria e

professora titular da FOUSP foi a formação de

profissionais, de modo a capacitá-los a usarem a

tecnologia com cuidado e segurança necessária para

proteger os dados dos pacientes e manter o sigilo da

consulta.

'Esse conceito, com certeza, já se tornou uma matéria

na graduação de Odontologia. Na USP, por exemplo, a

gente incorporou a teleodontologia dentro da

Odontopediatria. Assim, os alunos vivenciam tanto os

ensinamentos teóricos, quanto as teleconsultas e as

suas diretrizes na prática', explicou.

Por fim, a Secretária falou sobre a aplicação da

teleodontologia na realidade brasileira e o seu potencial

de inclusão e democratização da saúde pública no país.

Segundo a Dra. Ana Estela, a promoção e prevenção de

saúde, seja em relação às doenças bucais ou em

relação às doenças crônicas não transmissíveis que têm

fatores de risco comum com a Odontologia, como

diabetes e hipertensão, podem ser facilitadas pela

informação. 'A telessaúde é um veículo do processo de

educação dos pacientes para a saúde, então

certamente a gente pode fazer muita coisa nesse

caminho, fazer com que a informação de qualidade seja

melhor disseminada a todos'.

Compartilhe

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgiã-dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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A cirurgiã-dentista Dra. Ana Estela Haddad assumiu, a

convite da Ministra da Saúde Nísia Trindade, a recém-

criada Secretaria de Informação e Saúde Digital.

Atualmente, a paulistana coordena o Núcleo de

Telessaúde e Teleodontologia da Faculdade de

Odontologia da USP - Universidade de São Paulo, é

membro do Comitê Assessor da Rede Universitária de

Telemedicina e diretora científica da Associação

Brasileira de Telemedicina e Telessaúde.

Com o objetivo de melhor entender os motivos que

impulsionaram a criação desta Secretaria e discutir

sobre o potencial e as perspectivas de futuro da saúde

digital no país, membros do Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo (CROSP) conversaram

com a Dra. Ana Estela Haddad.

Durante a pandemia de Covid-19, as consultas

odontológicas foram parcialmente suspensas, em

função das normas de biossegurança vigentes. Este

represamento, no entanto, foi contornado graças à

teleodontologia e à saúde digital, como um todo. De

acordo com a Dra. Ana Estela, a experiência pandêmica

foi um divisor de águas em relação à abordagem do

tema no Brasil e o fator que impulsionou a abstração da

telessaúde como algo possível e necessário para a

saúde pública do país.

'Eu lembro que, no começo da pandemia, durante a

primeira conferência online que me chamaram pra fazer,

eu olhava os comentários do chat e me dava vontade de

desligar o computador, porque as pessoas estavam

muito resistentes a esse tema', contou.

Com o recorte da pandemia, no entanto, as consultas

digitais passaram a mostrar o seu potencial de, mesmo

à distância, levar conhecimento, autocuidado e

informação aos lares em isolamento e, com isso, as

conversas em relação ao tema passaram a ser

recebidas com mais abertura e tranquilidade tanto pela

população, quanto pelos órgãos de saúde pública.

Da urgência do Brasil por discutir as potencialidades do

mundo virtual para auxiliar as profissões da saúde como

um todo (inclusive a Odontologia), surgiu, portanto, a

Secretaria de Informação e Saúde Digital do Ministério

da Saúde, chefiada este ano pela Dra. Ana Estela

Haddad.

Para a Secretária, que já integrou a equipe de Câmaras

Técnicas do CROSP, saúde digital é um conjunto de

técnicas, práticas, atitudes, modos de pensar e valores

que se desenvolvem em função do crescimento digital.

Na Odontologia, é a aplicação desses conceitos às

características da prática em sinergia com as

tecnologias emergentes para a classe.

A Odontologia, de acordo com a cirurgiã-dentista,

embora possua um corpo complexo de conhecimento

dividido em várias especialidades, assim como toda

profissão da área da saúde, deve se desenvolver de

forma integrada ao sistema de saúde pública. 'Nós

temos que considerar um patrimônio e um privilégio que

no Brasil tem-se um sistema de saúde que pensa e

considera o atendimento de saúde de uma forma

integrada. Isso abre possibilidade para nós tanto

exercermos e trabalharmos com as especificidades da
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saúde bucal, quanto para pensarmos a saúde bucal

como uma linha de cuidado que se integra com a saúde

geral'.

Dra. Ana Estela ainda destacou que graças à Lei

14.510, decreto que autorizou e estabeleceu a

prestação de serviços à distância a todas as profissões

da saúde no Brasil, promulgado em dezembro de 2022,

hoje se tem uma avenida a ser regulamentada e

estruturada para fazer com que a teleodontologia

chegue com mais qualidade e acesso à população.

Por outro lado, a especialista ponderou que ainda

existem desafios a serem superados para que a

universalização do acesso seja atingida. 'Nós ainda

temos que superar desafios tecnológicos. A própria

conectividade é limitada e difícil em muitas regiões do

país, então precisamos de outras políticas públicas.

Precisamos que a política de saúde esteja integrada

com a de infraestrutura, com a de comunicação e com a

de conectividade'.

Além dessa atuação de forma sinérgica entre as

políticas públicas, outro ponto de suma relevância

abordado pela especialista em Odontopediatria e

professora titular da FOUSP foi a formação de

profissionais, de modo a capacitá-los a usarem a

tecnologia com cuidado e segurança necessária para

proteger os dados dos pacientes e manter o sigilo da

consulta.

'Esse conceito, com certeza, já se tornou uma matéria

na graduação de Odontologia. Na USP, por exemplo, a

gente incorporou a teleodontologia dentro da

Odontopediatria. Assim, os alunos vivenciam tanto os

ensinamentos teóricos, quanto as teleconsultas e as

suas diretrizes na prática', explicou.

Por fim, a Secretária falou sobre a aplicação da

teleodontologia na realidade brasileira e o seu potencial

de inclusão e democratização da saúde pública no país.

Segundo a Dra. Ana Estela, a promoção e prevenção de

saúde, seja em relação às doenças bucais ou em

relação às doenças crônicas não transmissíveis que têm

fatores de risco comum com a Odontologia, como

diabetes e hipertensão, podem ser facilitadas pela

informação. 'A telessaúde é um veículo do processo de

educação dos pacientes para a saúde, então

certamente a gente pode fazer muita coisa nesse

caminho, fazer com que a informação de qualidade seja

melhor disseminada a todos'.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgiã-dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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São Paulo--(DINO - 09 fev, 2023) -

A cirurgiã-dentista Dra. Ana Estela Haddad assumiu, a

convite da Ministra da Saúde Nísia Trindade, a recém-

criada Secretaria de Informação e Saúde Digital.

Atualmente, a paulistana coordena o Núcleo de

Telessaúde e Teleodontologia da Faculdade de

Odontologia da USP - Universidade de São Paulo, é

membro do Comitê Assessor da Rede Universitária de

Telemedicina e diretora científica da Associação

Brasileira de Telemedicina e Telessaúde.

Com o objetivo de melhor entender os motivos que

impulsionaram a criação desta Secretaria e discutir

sobre o potencial e as perspectivas de futuro da saúde

digital no país, membros do Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo (CROSP) conversaram

com a Dra. Ana Estela Haddad.

Durante a pandemia de Covid-19, as consultas

odontológicas foram parcialmente suspensas, em

função das normas de biossegurança vigentes. Este

represamento, no entanto, foi contornado graças à

teleodontologia e à saúde digital, como um todo. De

acordo com a Dra. Ana Estela, a experiência pandêmica

foi um divisor de águas em relação à abordagem do

tema no Brasil e o fator que impulsionou a abstração da

telessaúde como algo possível e necessário para a

saúde pública do país.

'Eu lembro que, no começo da pandemia, durante a

primeira conferência online que me chamaram pra fazer,

eu olhava os comentários do chat e me dava vontade de

desligar o computador, porque as pessoas estavam

muito resistentes a esse tema', contou.

Com o recorte da pandemia, no entanto, as consultas

digitais passaram a mostrar o seu potencial de, mesmo

à distância, levar conhecimento, autocuidado e

informação aos lares em isolamento e, com isso, as

conversas em relação ao tema passaram a ser

recebidas com mais abertura e tranquilidade tanto pela

população, quanto pelos órgãos de saúde pública.

Da urgência do Brasil por discutir as potencialidades do

mundo virtual para auxiliar as profissões da saúde como

um todo (inclusive a Odontologia), surgiu, portanto, a

Secretaria de Informação e Saúde Digital do Ministério

da Saúde, chefiada este ano pela Dra. Ana Estela

Haddad.

Para a Secretária, que já integrou a equipe de Câmaras

Técnicas do CROSP, saúde digital é um conjunto de

técnicas, práticas, atitudes, modos de pensar e valores

que se desenvolvem em função do crescimento digital.

Na Odontologia, é a aplicação desses conceitos às

características da prática em sinergia com as

tecnologias emergentes para a classe.

A Odontologia, de acordo com a cirurgiã-dentista,

embora possua um corpo complexo de conhecimento

dividido em várias especialidades, assim como toda

profissão da área da saúde, deve se desenvolver de

forma integrada ao sistema de saúde pública. 'Nós

temos que considerar um patrimônio e um privilégio que

no Brasil tem-se um sistema de saúde que pensa e

considera o atendimento de saúde de uma forma
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integrada. Isso abre possibilidade para nós tanto

exercermos e trabalharmos com as especificidades da

saúde bucal, quanto para pensarmos a saúde bucal

como uma linha de cuidado que se integra com a saúde

geral'.

Dra. Ana Estela ainda destacou que graças à Lei

14.510, decreto que autorizou e estabeleceu a

prestação de serviços à distância a todas as profissões

da saúde no Brasil, promulgado em dezembro de 2022,

hoje se tem uma avenida a ser regulamentada e

estruturada para fazer com que a teleodontologia

chegue com mais qualidade e acesso à população.

Por outro lado, a especialista ponderou que ainda

existem desafios a serem superados para que a

universalização do acesso seja atingida. 'Nós ainda

temos que superar desafios tecnológicos. A própria

conectividade é limitada e difícil em muitas regiões do

país, então precisamos de outras políticas públicas.

Precisamos que a política de saúde esteja integrada

com a de infraestrutura, com a de comunicação e com a

de conectividade'.

Além dessa atuação de forma sinérgica entre as

políticas públicas, outro ponto de suma relevância

abordado pela especialista em Odontopediatria e

professora titular da FOUSP foi a formação de

profissionais, de modo a capacitá-los a usarem a

tecnologia com cuidado e segurança necessária para

proteger os dados dos pacientes e manter o sigilo da

consulta.

'Esse conceito, com certeza, já se tornou uma matéria

na graduação de Odontologia. Na USP, por exemplo, a

gente incorporou a teleodontologia dentro da

Odontopediatria. Assim, os alunos vivenciam tanto os

ensinamentos teóricos, quanto as teleconsultas e as

suas diretrizes na prática', explicou.

Por fim, a Secretária falou sobre a aplicação da

teleodontologia na realidade brasileira e o seu potencial

de inclusão e democratização da saúde pública no país.

Segundo a Dra. Ana Estela, a promoção e prevenção de

saúde, seja em relação às doenças bucais ou em

relação às doenças crônicas não transmissíveis que têm

fatores de risco comum com a Odontologia, como

diabetes e hipertensão, podem ser facilitadas pela

informação. 'A telessaúde é um veículo do processo de

educação dos pacientes para a saúde, então

certamente a gente pode fazer muita coisa nesse

caminho, fazer com que a informação de qualidade seja

melhor disseminada a todos'.

Website: https://crosp.org.br/

A OESP nao e(sao) responsavel(is) por erros,

incorrecoes, atrasos ou quaisquer decisoes tomadas por

seus clientes com base nos Conteudos ora

disponibilizados, bem como tais Conteudos nao

representam a opiniao da OESP e sao de inteira

responsabilidade da Dino Divulgador de Noticias Online

Ltda

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgiã-dentista, Assuntos de Interesse - Saúde Bucal,

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São

Paulo, CROSP - CRO-SP
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Educação /

A cirurgiã-dentista Dra. Ana Estela Haddad assumiu, a

convite da Ministra da Saúde Nísia Trindade, a recém-

criada Secretaria de Informação e Saúde Digital.

Atualmente, a paulistana coordena o Núcleo de

Telessaúde e Teleodontologia da Faculdade de

Odontologia da USP - Universidade de São Paulo, é

membro do Comitê Assessor da Rede Universitária de

Telemedicina e diretora científica da Associação

Brasileira de Telemedicina e Telessaúde.

Com o objetivo de melhor entender os motivos que

impulsionaram a criação desta Secretaria e discutir

sobre o potencial e as perspectivas de futuro da saúde

digital no país, membros do Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo (CROSP) conversaram

com a Dra. Ana Estela Haddad.

Durante a pandemia de Covid-19, as consultas

odontológicas foram parcialmente suspensas, em

função das normas de biossegurança vigentes. Este

represamento, no entanto, foi contornado graças à

teleodontologia e à saúde digital, como um todo. De

acordo com a Dra. Ana Estela, a experiência pandêmica

foi um divisor de águas em relação à abordagem do

tema no Brasil e o fator que impulsionou a abstração da

telessaúde como algo possível e necessário para a

saúde pública do país.

'Eu lembro que, no começo da pandemia, durante a

primeira conferência online que me chamaram pra fazer,

eu olhava os comentários do chat e me dava vontade de

desligar o computador, porque as pessoas estavam

muito resistentes a esse tema', contou.

Com o recorte da pandemia, no entanto, as consultas

digitais passaram a mostrar o seu potencial de, mesmo

à distância, levar conhecimento, autocuidado e

informação aos lares em isolamento e, com isso, as

conversas em relação ao tema passaram a ser

recebidas com mais abertura e tranquilidade tanto pela

população, quanto pelos órgãos de saúde pública.

Da urgência do Brasil por discutir as potencialidades do

mundo virtual para auxiliar as profissões da saúde como

um todo (inclusive a Odontologia), surgiu, portanto, a

Secretaria de Informação e Saúde Digital do Ministério

da Saúde, chefiada este ano pela Dra. Ana Estela

Haddad.

Para a Secretária, que já integrou a equipe de Câmaras

Técnicas do CROSP, saúde digital é um conjunto de

técnicas, práticas, atitudes, modos de pensar e valores

que se desenvolvem em função do crescimento digital.

Na Odontologia, é a aplicação desses conceitos às

características da prática em sinergia com as

tecnologias emergentes para a classe.

A Odontologia, de acordo com a cirurgiã-dentista,

embora possua um corpo complexo de conhecimento

dividido em várias especialidades, assim como toda

profissão da área da saúde, deve se desenvolver de

forma integrada ao sistema de saúde pública. 'Nós

temos que considerar um patrimônio e um privilégio que

no Brasil tem-se um sistema de saúde que pensa e

considera o atendimento de saúde de uma forma
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integrada. Isso abre possibilidade para nós tanto

exercermos e trabalharmos com as especificidades da

saúde bucal, quanto para pensarmos a saúde bucal

como uma linha de cuidado que se integra com a saúde

geral'.

Dra. Ana Estela ainda destacou que graças à Lei

14.510, decreto que autorizou e estabeleceu a

prestação de serviços à distância a todas as profissões

da saúde no Brasil, promulgado em dezembro de 2022,

hoje se tem uma avenida a ser regulamentada e

estruturada para fazer com que a teleodontologia

chegue com mais qualidade e acesso à população.

Por outro lado, a especialista ponderou que ainda

existem desafios a serem superados para que a

universalização do acesso seja atingida. 'Nós ainda

temos que superar desafios tecnológicos. A própria

conectividade é limitada e difícil em muitas regiões do

país, então precisamos de outras políticas públicas.

Precisamos que a política de saúde esteja integrada

com a de infraestrutura, com a de comunicação e com a

de conectividade'.

Além dessa atuação de forma sinérgica entre as

políticas públicas, outro ponto de suma relevância

abordado pela especialista em Odontopediatria e

professora titular da FOUSP foi a formação de

profissionais, de modo a capacitá-los a usarem a

tecnologia com cuidado e segurança necessária para

proteger os dados dos pacientes e manter o sigilo da

consulta.

'Esse conceito, com certeza, já se tornou uma matéria

na graduação de Odontologia. Na USP, por exemplo, a

gente incorporou a teleodontologia dentro da

Odontopediatria. Assim, os alunos vivenciam tanto os

ensinamentos teóricos, quanto as teleconsultas e as

suas diretrizes na prática', explicou.

Por fim, a Secretária falou sobre a aplicação da

teleodontologia na realidade brasileira e o seu potencial

de inclusão e democratização da saúde pública no país.

Segundo a Dra. Ana Estela, a promoção e prevenção de

saúde, seja em relação às doenças bucais ou em

relação às doenças crônicas não transmissíveis que têm

fatores de risco comum com a Odontologia, como

diabetes e hipertensão, podem ser facilitadas pela

informação. 'A telessaúde é um veículo do processo de

educação dos pacientes para a saúde, então

certamente a gente pode fazer muita coisa nesse

caminho, fazer com que a informação de qualidade seja

melhor disseminada a todos'.

Website: https://crosp.org.br/

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgiã-dentista, Assuntos de Interesse - Saúde Bucal,

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São

Paulo, CROSP - CRO-SP

26



Veículo: Alagoasaovivo.com Estado: Alagoas
Data: 09/02/2023 00:00 Editoria: Noticias Página:

Ana Estela Haddad assume Secretaria de Informação e Saúde Digital

Clique aqui para abrir a imagem

Cyndi Diniz

A cirurgiã-dentista Dra. Ana Estela Haddad assumiu, a

convite da Ministra da Saúde Nísia Trindade, a recém-

criada Secretaria de Informação e Saúde Digital.

Atualmente, a paulistana coordena o Núcleo de

Telessaúde e Teleodontologia da Faculdade de

Odontologia da USP - Universidade de São Paulo, é

membro do Comitê Assessor da Rede Universitária de

Telemedicina e diretora científica da Associação

Brasileira de Telemedicina e Telessaúde.

Com o objetivo de melhor entender os motivos que

impulsionaram a criação desta Secretaria e discutir

sobre o potencial e as perspectivas de futuro da saúde

digital no país, membros do Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo (CROSP) conversaram

com a Dra. Ana Estela Haddad.

Durante a pandemia de Covid-19, as consultas

odontológicas foram parcialmente suspensas, em

função das normas de biossegurança vigentes. Este

represamento, no entanto, foi contornado graças à

teleodontologia e à saúde digital, como um todo. De

acordo com a Dra. Ana Estela, a experiência pandêmica

foi um divisor de águas em relação à abordagem do

tema no Brasil e o fator que impulsionou a abstração da

telessaúde como algo possível e necessário para a

saúde pública do país.

'Eu lembro que, no começo da pandemia, durante a

primeira conferência online que me chamaram pra fazer,

eu olhava os comentários do chat e me dava vontade de

desligar o computador, porque as pessoas estavam

muito resistentes a esse tema', contou.

Com o recorte da pandemia, no entanto, as consultas

digitais passaram a mostrar o seu potencial de, mesmo

à distância, levar conhecimento, autocuidado e

informação aos lares em isolamento e, com isso, as

conversas em relação ao tema passaram a ser

recebidas com mais abertura e tranquilidade tanto pela

população, quanto pelos órgãos de saúde pública.

Da urgência do Brasil por discutir as potencialidades do

mundo virtual para auxiliar as profissões da saúde como

um todo (inclusive a Odontologia), surgiu, portanto, a

Secretaria de Informação e Saúde Digital do Ministério

da Saúde, chefiada este ano pela Dra. Ana Estela

Haddad.

Para a Secretária, que já integrou a equipe de Câmaras

Técnicas do CROSP, saúde digital é um conjunto de

técnicas, práticas, atitudes, modos de pensar e valores

que se desenvolvem em função do crescimento digital.

Na Odontologia, é a aplicação desses conceitos às

características da prática em sinergia com as

tecnologias emergentes para a classe.

A Odontologia, de acordo com a cirurgiã-dentista,

embora possua um corpo complexo de conhecimento

dividido em várias especialidades, assim como toda

profissão da área da saúde, deve se desenvolver de

forma integrada ao sistema de saúde pública. 'Nós

temos que considerar um patrimônio e um privilégio que

no Brasil tem-se um sistema de saúde que pensa e

considera o atendimento de saúde de uma forma
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integrada. Isso abre possibilidade para nós tanto

exercermos e trabalharmos com as especificidades da

saúde bucal, quanto para pensarmos a saúde bucal

como uma linha de cuidado que se integra com a saúde

geral'.

Dra. Ana Estela ainda destacou que graças à Lei

14.510, decreto que autorizou e estabeleceu a

prestação de serviços à distância a todas as profissões

da saúde no Brasil, promulgado em dezembro de 2022,

hoje se tem uma avenida a ser regulamentada e

estruturada para fazer com que a teleodontologia

chegue com mais qualidade e acesso à população.

Por outro lado, a especialista ponderou que ainda

existem desafios a serem superados para que a

universalização do acesso seja atingida. 'Nós ainda

temos que superar desafios tecnológicos. A própria

conectividade é limitada e difícil em muitas regiões do

país, então precisamos de outras políticas públicas.

Precisamos que a política de saúde esteja integrada

com a de infraestrutura, com a de comunicação e com a

de conectividade'.

Além dessa atuação de forma sinérgica entre as

políticas públicas, outro ponto de suma relevância

abordado pela especialista em Odontopediatria e

professora titular da FOUSP foi a formação de

profissionais, de modo a capacitá-los a usarem a

tecnologia com cuidado e segurança necessária para

proteger os dados dos pacientes e manter o sigilo da

consulta.

'Esse conceito, com certeza, já se tornou uma matéria

na graduação de Odontologia. Na USP, por exemplo, a

gente incorporou a teleodontologia dentro da

Odontopediatria. Assim, os alunos vivenciam tanto os

ensinamentos teóricos, quanto as teleconsultas e as

suas diretrizes na prática', explicou.

Por fim, a Secretária falou sobre a aplicação da

teleodontologia na realidade brasileira e o seu potencial

de inclusão e democratização da saúde pública no país.

Segundo a Dra. Ana Estela, a promoção e prevenção de

saúde, seja em relação às doenças bucais ou em

relação às doenças crônicas não transmissíveis que têm

fatores de risco comum com a Odontologia, como

diabetes e hipertensão, podem ser facilitadas pela

informação. 'A telessaúde é um veículo do processo de

educação dos pacientes para a saúde, então

certamente a gente pode fazer muita coisa nesse

caminho, fazer com que a informação de qualidade seja

melhor disseminada a todos'.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgiã-dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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Ana Estela Haddad assume Secretaria de Informação e Saúde Digital

Clique aqui para abrir a imagem

A cirurgiã-dentista Dra. Ana Estela Haddad assumiu, a

convite da Ministra da Saúde Nísia Trindade, a recém-

criada Secretaria de Informação e Saúde Digital.

Atualmente, a paulistana coordena o Núcleo de

Telessaúde e Teleodontologia da Faculdade de

Odontologia da USP - Universidade de São Paulo, é

membro do Comitê Assessor da Rede Universitária de

Telemedicina e diretora científica da Associação

Brasileira de Telemedicina e Telessaúde. Com o

objetivo de melhor entender os motivos que

impulsionaram a criação desta Secretaria e discutir

sobre o potencial e as perspectivas de futuro da saúde

digital no país, membros do Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo (CROSP) conversaram

com a Dra. Ana Estela Haddad. Durante a pandemia de

Covid-19, as consultas odontológicas foram

parcialmente suspensas, em função das normas de

biossegurança vigentes. Este represamento, no entanto,

foi contornado graças à teleodontologia e à saúde

digital, como um todo. De acordo com a Dra. Ana

Estela, a experiência pandêmica foi um divisor de águas

em relação à abordagem do tema no Brasil e o fator que

impulsionou a abstração da telessaúde como algo

possível e necessário para a saúde pública do país. 'Eu

lembro que, no começo da pandemia, durante a

primeira conferência online que me chamaram pra fazer,

eu olhava os comentários do chat e me dava vontade de

desligar o computador, porque as pessoas estavam

muito resistentes a esse tema', contou. Com o recorte

da pandemia, no entanto, as consultas digitais

passaram a mostrar o seu potencial de, mesmo à

distância, levar conhecimento, autocuidado e

informação aos lares em isolamento e, com isso, as

conversas em relação ao tema passaram a ser

recebidas com mais abertura e tranquilidade tanto pela

população, quanto pelos órgãos de saúde pública. Da

urgência do Brasil por discutir as potencialidades do

mundo virtual para auxiliar as profissões da saúde como

um todo (inclusive a Odontologia), surgiu, portanto, a

Secretaria de Informação e Saúde Digital do Ministério

da Saúde, chefiada este ano pela Dra. Ana Estela

Haddad. Para a Secretária, que já integrou a equipe de

Câmaras Técnicas do CROSP, saúde digital é um

conjunto de técnicas, práticas, atitudes, modos de

pensar e valores que se desenvolvem em função do

crescimento digital. Na Odontologia, é a aplicação

desses conceitos às características da prática em

sinergia com as tecnologias emergentes para a classe.

A Odontologia, de acordo com a cirurgiã-dentista,

embora possua um corpo complexo de conhecimento

dividido em várias especialidades, assim como toda

profissão da área da saúde, deve se desenvolver de

forma integrada ao sistema de saúde pública. 'Nós

temos que considerar um patrimônio e um privilégio que

no Brasil tem-se um sistema de saúde que pensa e

considera o atendimento de saúde de uma forma

integrada. Isso abre possibilidade para nós tanto

exercermos e trabalharmos com as especificidades da

saúde bucal, quanto para pensarmos a saúde bucal

como uma linha de cuidado que se integra com a saúde

geral'. Dra. Ana Estela ainda destacou que graças à Lei

14.510, decreto que autorizou e estabeleceu a

prestação de serviços à distância a todas as profissões

da saúde no Brasil, promulgado em dezembro de 2022,

hoje se tem uma avenida a ser regulamentada e

estruturada para fazer com que a teleodontologia

chegue com mais qualidade e acesso à população. Por
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outro lado, a especialista ponderou que ainda existem

desafios a serem superados para que a universalização

do acesso seja atingida. 'Nós ainda temos que superar

desafios tecnológicos. A própria conectividade é limitada

e difícil em muitas regiões do país, então precisamos de

outras políticas públicas. Precisamos que a política de

saúde esteja integrada com a de infraestrutura, com a

de comunicação e com a de conectividade'. Além dessa

atuação de forma sinérgica entre as políticas públicas,

outro ponto de suma relevância abordado pela

especialista em Odontopediatria e professora titular da

FOUSP foi a formação de profissionais, de modo a

capacitá-los a usarem a tecnologia com cuidado e

segurança necessária para proteger os dados dos

pacientes e manter o sigilo da consulta. 'Esse conceito,

com certeza, já se tornou uma matéria na graduação de

Odontologia. Na USP, por exemplo, a gente incorporou

a teleodontologia dentro da Odontopediatria. Assim, os

alunos vivenciam tanto os ensinamentos teóricos,

quanto as teleconsultas e as suas diretrizes na prática',

explicou. Por fim, a Secretária falou sobre a aplicação

da teleodontologia na realidade brasileira e o seu

potencial de inclusão e democratização da saúde

pública no país. Segundo a Dra. Ana Estela, a

promoção e prevenção de saúde, seja em relação às

doenças bucais ou em relação às doenças crônicas não

transmissíveis que têm fatores de risco comum com a

Odontologia, como diabetes e hipertensão, podem ser

facilitadas pela informação. 'A telessaúde é um veículo

do processo de educação dos pacientes para a saúde,

então certamente a gente pode fazer muita coisa nesse

caminho, fazer com que a informação de qualidade seja

melhor disseminada a todos'.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgiã-dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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Ana Estela Haddad assume Secretaria de Informação e Saúde Digital
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A cirurgiã-dentista Dra. Ana Estela Haddad assumiu, a

convite da Ministra da Saúde Nísia Trindade, a recém-

criada Secretaria de Informação e Saúde Digital.

Atualmente, a paulistana coordena o Núcleo de

Telessaúde e Teleodontologia da Faculdade de

Odontologia da USP - Universidade de São Paulo, é

membro do Comitê Assessor da Rede Universitária de

Telemedicina e diretora científica da Associação

Brasileira de Telemedicina e Telessaúde.

Com o objetivo de melhor entender os motivos que

impulsionaram a criação desta Secretaria e discutir

sobre o potencial e as perspectivas de futuro da saúde

digital no país, membros do Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo (CROSP) conversaram

com a Dra. Ana Estela Haddad.

Durante a pandemia de Covid-19, as consultas

odontológicas foram parcialmente suspensas, em

função das normas de biossegurança vigentes. Este

represamento, no entanto, foi contornado graças à

teleodontologia e à saúde digital, como um todo. De

acordo com a Dra. Ana Estela, a experiência pandêmica

foi um divisor de águas em relação à abordagem do

tema no Brasil e o fator que impulsionou a abstração da

telessaúde como algo possível e necessário para a

saúde pública do país.

'Eu lembro que, no começo da pandemia, durante a

primeira conferência online que me chamaram pra fazer,

eu olhava os comentários do chat e me dava vontade de

desligar o computador, porque as pessoas estavam

muito resistentes a esse tema', contou.

Com o recorte da pandemia, no entanto, as consultas

digitais passaram a mostrar o seu potencial de, mesmo

à distância, levar conhecimento, autocuidado e

informação aos lares em isolamento e, com isso, as

conversas em relação ao tema passaram a ser

recebidas com mais abertura e tranquilidade tanto pela

população, quanto pelos órgãos de saúde pública.

Da urgência do Brasil por discutir as potencialidades do

mundo virtual para auxiliar as profissões da saúde como

um todo (inclusive a Odontologia), surgiu, portanto, a

Secretaria de Informação e Saúde Digital do Ministério

da Saúde, chefiada este ano pela Dra. Ana Estela

Haddad.

Para a Secretária, que já integrou a equipe de Câmaras

Técnicas do CROSP, saúde digital é um conjunto de

técnicas, práticas, atitudes, modos de pensar e valores

que se desenvolvem em função do crescimento digital.

Na Odontologia, é a aplicação desses conceitos às

características da prática em sinergia com as

tecnologias emergentes para a classe.

A Odontologia, de acordo com a cirurgiã-dentista,

embora possua um corpo complexo de conhecimento

dividido em várias especialidades, assim como toda

profissão da área da saúde, deve se desenvolver de

forma integrada ao sistema de saúde pública. 'Nós

temos que considerar um patrimônio e um privilégio que

no Brasil tem-se um sistema de saúde que pensa e

considera o atendimento de saúde de uma forma

integrada. Isso abre possibilidade para nós tanto

exercermos e trabalharmos com as especificidades da
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saúde bucal, quanto para pensarmos a saúde bucal

como uma linha de cuidado que se integra com a saúde

geral'.

Dra. Ana Estela ainda destacou que graças à Lei

14.510, decreto que autorizou e estabeleceu a

prestação de serviços à distância a todas as profissões

da saúde no Brasil, promulgado em dezembro de 2022,

hoje se tem uma avenida a ser regulamentada e

estruturada para fazer com que a teleodontologia

chegue com mais qualidade e acesso à população.

Por outro lado, a especialista ponderou que ainda

existem desafios a serem superados para que a

universalização do acesso seja atingida. 'Nós ainda

temos que superar desafios tecnológicos. A própria

conectividade é limitada e difícil em muitas regiões do

país, então precisamos de outras políticas públicas.

Precisamos que a política de saúde esteja integrada

com a de infraestrutura, com a de comunicação e com a

de conectividade'.

Além dessa atuação de forma sinérgica entre as

políticas públicas, outro ponto de suma relevância

abordado pela especialista em Odontopediatria e

professora titular da FOUSP foi a formação de

profissionais, de modo a capacitá-los a usarem a

tecnologia com cuidado e segurança necessária para

proteger os dados dos pacientes e manter o sigilo da

consulta.

'Esse conceito, com certeza, já se tornou uma matéria

na graduação de Odontologia. Na USP, por exemplo, a

gente incorporou a teleodontologia dentro da

Odontopediatria. Assim, os alunos vivenciam tanto os

ensinamentos teóricos, quanto as teleconsultas e as

suas diretrizes na prática', explicou.

Por fim, a Secretária falou sobre a aplicação da

teleodontologia na realidade brasileira e o seu potencial

de inclusão e democratização da saúde pública no país.

Segundo a Dra. Ana Estela, a promoção e prevenção de

saúde, seja em relação às doenças bucais ou em

relação às doenças crônicas não transmissíveis que têm

fatores de risco comum com a Odontologia, como

diabetes e hipertensão, podem ser facilitadas pela

informação. 'A telessaúde é um veículo do processo de

educação dos pacientes para a saúde, então

certamente a gente pode fazer muita coisa nesse

caminho, fazer com que a informação de qualidade seja

melhor disseminada a todos'.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgiã-dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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Ana Estela Haddad assume Secretaria de Informação e Saúde Digital
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A cirurgiã-dentista Dra. Ana Estela Haddad assumiu, a

convite da Ministra da Saúde Nísia Trindade, a recém-

criada Secretaria de Informação e Saúde Digital.

Atualmente, a paulistana coordena o Núcleo de

Telessaúde e Teleodontologia da Faculdade de

Odontologia da USP - Universidade de São Paulo, é

membro do Comitê Assessor da Rede Universitária de

Telemedicina e diretora científica da Associação

Brasileira de Telemedicina e Telessaúde. Com o

objetivo de melhor entender os motivos que

impulsionaram a criação desta Secretaria e discutir

sobre o potencial e as perspectivas de futuro da saúde

digital no país, membros do Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo (CROSP) conversaram

com a Dra. Ana Estela Haddad. Durante a pandemia de

Covid-19, as consultas odontológicas foram

parcialmente suspensas, em função das normas de

biossegurança vigentes. Este represamento, no entanto,

foi contornado graças à teleodontologia e à saúde

digital, como um todo. De acordo com a Dra. Ana

Estela, a experiência pandêmica foi um divisor de águas

em relação à abordagem do tema no Brasil e o fator que

impulsionou a abstração da telessaúde como algo

possível e necessário para a saúde pública do país. 'Eu

lembro que, no começo da pandemia, durante a

primeira conferência online que me chamaram pra fazer,

eu olhava os comentários do chat e me dava vontade de

desligar o computador, porque as pessoas estavam

muito resistentes a esse tema', contou. Com o recorte

da pandemia, no entanto, as consultas digitais

passaram a mostrar o seu potencial de, mesmo à

distância, levar conhecimento, autocuidado e

informação aos lares em isolamento e, com isso, as

conversas em relação ao tema passaram a ser

recebidas com mais abertura e tranquilidade tanto pela

população, quanto pelos órgãos de saúde pública. Da

urgência do Brasil por discutir as potencialidades do

mundo virtual para auxiliar as profissões da saúde como

um todo (inclusive a Odontologia), surgiu, portanto, a

Secretaria de Informação e Saúde Digital do Ministério

da Saúde, chefiada este ano pela Dra. Ana Estela

Haddad. Para a Secretária, que já integrou a equipe de

Câmaras Técnicas do CROSP, saúde digital é um

conjunto de técnicas, práticas, atitudes, modos de

pensar e valores que se desenvolvem em função do

crescimento digital. Na Odontologia, é a aplicação

desses conceitos às características da prática em

sinergia com as tecnologias emergentes para a classe.

A Odontologia, de acordo com a cirurgiã-dentista,

embora possua um corpo complexo de conhecimento

dividido em várias especialidades, assim como toda

profissão da área da saúde, deve se desenvolver de

forma integrada ao sistema de saúde pública. 'Nós

temos que considerar um patrimônio e um privilégio que

no Brasil tem-se um sistema de saúde que pensa e

considera o atendimento de saúde de uma forma

integrada. Isso abre possibilidade para nós tanto

exercermos e trabalharmos com as especificidades da

saúde bucal, quanto para pensarmos a saúde bucal

como uma linha de cuidado que se integra com a saúde

geral'. Dra. Ana Estela ainda destacou que graças à Lei

14.510, decreto que autorizou e estabeleceu a

prestação de serviços à distância a todas as profissões

da saúde no Brasil, promulgado em dezembro de 2022,

hoje se tem uma avenida a ser regulamentada e

estruturada para fazer com que a teleodontologia

chegue com mais qualidade e acesso à população. Por
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outro lado, a especialista ponderou que ainda existem

desafios a serem superados para que a universalização

do acesso seja atingida. 'Nós ainda temos que superar

desafios tecnológicos. A própria conectividade é limitada

e difícil em muitas regiões do país, então precisamos de

outras políticas públicas. Precisamos que a política de

saúde esteja integrada com a de infraestrutura, com a

de comunicação e com a de conectividade'. Além dessa

atuação de forma sinérgica entre as políticas públicas,

outro ponto de suma relevância abordado pela

especialista em Odontopediatria e professora titular da

FOUSP foi a formação de profissionais, de modo a

capacitá-los a usarem a tecnologia com cuidado e

segurança necessária para proteger os dados dos

pacientes e manter o sigilo da consulta. 'Esse conceito,

com certeza, já se tornou uma matéria na graduação de

Odontologia. Na USP, por exemplo, a gente incorporou

a teleodontologia dentro da Odontopediatria. Assim, os

alunos vivenciam tanto os ensinamentos teóricos,

quanto as teleconsultas e as suas diretrizes na prática',

explicou. Por fim, a Secretária falou sobre a aplicação

da teleodontologia na realidade brasileira e o seu

potencial de inclusão e democratização da saúde

pública no país. Segundo a Dra. Ana Estela, a

promoção e prevenção de saúde, seja em relação às

doenças bucais ou em relação às doenças crônicas não

transmissíveis que têm fatores de risco comum com a

Odontologia, como diabetes e hipertensão, podem ser

facilitadas pela informação. 'A telessaúde é um veículo

do processo de educação dos pacientes para a saúde,

então certamente a gente pode fazer muita coisa nesse

caminho, fazer com que a informação de qualidade seja

melhor disseminada a todos'.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgiã-dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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Como a tecnologia vai moldar os eventos em 2023

Clique aqui para abrir a imagem

O setor de eventos se renova constantemente, seja na

parte corporativa ou artística, o objetivo é encantar o

público com novidades, gerar conexão e engajamento, e

a tecnologia é um dos principais caminhos para se

alcançar esses resultados.

No Brasil, o investimento em tecnologia e inovação

ainda é menor do que o esperado. Segundo relatório do

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), foi

aplicado somente 1,21% do PIB nessa área em 2019.

Mesmo assim, a busca por projetos criativos que

causam repercussão faz com que profissionais da área

de eventos procurem aperfeiçoar os trabalhos com

inovações já conhecidas no país.

No período de pandemia, por exemplo, vimos a alta das

lives. Foi uma necessidade em um período inusitado.

Mas com a volta da normalidade, os eventos online não

perderam espaço, apenas passaram a se adaptar,

enquanto os presenciais precisaram encontrar um novo

rumo também. E é em momentos de adaptação que

vemos a evolução.

As marcas procuram novas formas de apresentar seus

produtos criando conexão com o cliente e mostrando

como estão integradas com o futuro tecnológico por

meio de ativações interativas. A aplicação de uma tela

holográfica foi uma surpresa para o público no DVD da

dupla Us Agroboy, produzido pela Inmagic Group. É a

primeira vez que a tecnologia, que consiste em

projeções 3D numa tela translúcida, é aplicada em um

evento no Brasil. Já no festival Surreal, em Brasília, a

projeção mapeada interativa virou atração e photo

opportunity. Ou no Congresso Internacional de

Odontologia de São Paulo (CIOSP 2023), a realidade

virtual foi capaz de demonstrar as funcionalidades de

um scanner digital. No campo dos eventos online, vimos

o metaverso se consolidar nos últimos anos com games

interativos e educativos. Existem também tecnologias

sendo aperfeiçoadas para funcionarem nos dois

formatos. Como a aplicação de realidade aumentada no

'cardápio do futuro', desenvolvido pela mesma

produtora, Inmagic, que pode ser acessado via celular,

seja pelo cliente presente no evento ou para aquele que

está acompanhando de casa.

A tendência são renovações de conceitos tecnológicos

já conhecidos pelo público. Estamos na fase de

desenvolver e criar familiaridade e acessibilidade com

elementos como o óculos VR, o acesso à realidade

aumentada direto do celular, a compreensão de

metaverso e suas funcionalidades, e muito mais.

Crédito: Giulia Freitas

Assuntos e Palavras-Chave: CROSP - CIOSP
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Ana Estela Haddad assume Secretaria de Informação e Saúde Digital

Clique aqui para abrir a imagem

São Paulo--(DINO - 09 fev, 2023) -

A cirurgiã-dentista Dra. Ana Estela Haddad assumiu, a

convite da Ministra da Saúde Nísia Trindade, a recém-

criada Secretaria de Informação e Saúde Digital.

Atualmente, a paulistana coordena o Núcleo de

Telessaúde e Teleodontologia da Faculdade de

Odontologia da USP - Universidade de São Paulo, é

membro do Comitê Assessor da Rede Universitária de

Telemedicina e diretora científica da Associação

Brasileira de Telemedicina e Telessaúde.

Com o objetivo de melhor entender os motivos que

impulsionaram a criação desta Secretaria e discutir

sobre o potencial e as perspectivas de futuro da saúde

digital no país, membros do Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo (CROSP) conversaram

com a Dra. Ana Estela Haddad.

Durante a pandemia de Covid-19, as consultas

odontológicas foram parcialmente suspensas, em

função das normas de biossegurança vigentes. Este

represamento, no entanto, foi contornado graças à

teleodontologia e à saúde digital, como um todo. De

acordo com a Dra. Ana Estela, a experiência pandêmica

foi um divisor de águas em relação à abordagem do

tema no Brasil e o fator que impulsionou a abstração da

telessaúde como algo possível e necessário para a

saúde pública do país.

'Eu lembro que, no começo da pandemia, durante a

primeira conferência online que me chamaram pra fazer,

eu olhava os comentários do chat e me dava vontade de

desligar o computador, porque as pessoas estavam

muito resistentes a esse tema', contou.

Com o recorte da pandemia, no entanto, as consultas

digitais passaram a mostrar o seu potencial de, mesmo

à distância, levar conhecimento, autocuidado e

informação aos lares em isolamento e, com isso, as

conversas em relação ao tema passaram a ser

recebidas com mais abertura e tranquilidade tanto pela

população, quanto pelos órgãos de saúde pública.

Da urgência do Brasil por discutir as potencialidades do

mundo virtual para auxiliar as profissões da saúde como

um todo (inclusive a Odontologia), surgiu, portanto, a

Secretaria de Informação e Saúde Digital do Ministério

da Saúde, chefiada este ano pela Dra. Ana Estela

Haddad.

Para a Secretária, que já integrou a equipe de Câmaras

Técnicas do CROSP, saúde digital é um conjunto de

técnicas, práticas, atitudes, modos de pensar e valores

que se desenvolvem em função do crescimento digital.

Na Odontologia, é a aplicação desses conceitos às

características da prática em sinergia com as

tecnologias emergentes para a classe.

A Odontologia, de acordo com a cirurgiã-dentista,

embora possua um corpo complexo de conhecimento

dividido em várias especialidades, assim como toda

profissão da área da saúde, deve se desenvolver de

forma integrada ao sistema de saúde pública. 'Nós

temos que considerar um patrimônio e um privilégio que

no Brasil tem-se um sistema de saúde que pensa e

considera o atendimento de saúde de uma forma
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integrada. Isso abre possibilidade para nós tanto

exercermos e trabalharmos com as especificidades da

saúde bucal, quanto para pensarmos a saúde bucal

como uma linha de cuidado que se integra com a saúde

geral'.

Dra. Ana Estela ainda destacou que graças à Lei

14.510, decreto que autorizou e estabeleceu a

prestação de serviços à distância a todas as profissões

da saúde no Brasil, promulgado em dezembro de 2022,

hoje se tem uma avenida a ser regulamentada e

estruturada para fazer com que a teleodontologia

chegue com mais qualidade e acesso à população.

Por outro lado, a especialista ponderou que ainda

existem desafios a serem superados para que a

universalização do acesso seja atingida. 'Nós ainda

temos que superar desafios tecnológicos. A própria

conectividade é limitada e difícil em muitas regiões do

país, então precisamos de outras políticas públicas.

Precisamos que a política de saúde esteja integrada

com a de infraestrutura, com a de comunicação e com a

de conectividade'.

Além dessa atuação de forma sinérgica entre as

políticas públicas, outro ponto de suma relevância

abordado pela especialista em Odontopediatria e

professora titular da FOUSP foi a formação de

profissionais, de modo a capacitá-los a usarem a

tecnologia com cuidado e segurança necessária para

proteger os dados dos pacientes e manter o sigilo da

consulta.

'Esse conceito, com certeza, já se tornou uma matéria

na graduação de Odontologia. Na USP, por exemplo, a

gente incorporou a teleodontologia dentro da

Odontopediatria. Assim, os alunos vivenciam tanto os

ensinamentos teóricos, quanto as teleconsultas e as

suas diretrizes na prática', explicou.

Por fim, a Secretária falou sobre a aplicação da

teleodontologia na realidade brasileira e o seu potencial

de inclusão e democratização da saúde pública no país.

Segundo a Dra. Ana Estela, a promoção e prevenção de

saúde, seja em relação às doenças bucais ou em

relação às doenças crônicas não transmissíveis que têm

fatores de risco comum com a Odontologia, como

diabetes e hipertensão, podem ser facilitadas pela

informação. 'A telessaúde é um veículo do processo de

educação dos pacientes para a saúde, então

certamente a gente pode fazer muita coisa nesse

caminho, fazer com que a informação de qualidade seja

melhor disseminada a todos'.

Website: https://crosp.org.br/

A OESP nao e(sao) responsavel(is) por erros,

incorrecoes, atrasos ou quaisquer decisoes tomadas por

seus clientes com base nos Conteudos ora

disponibilizados, bem como tais Conteudos nao

representam a opiniao da OESP e sao de inteira

responsabilidade da Dino Divulgador de Noticias Online

Ltda

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgiã-dentista, Assuntos de Interesse - Saúde Bucal,

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São

Paulo, CROSP - CRO-SP
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Ana Estela Haddad assume Secretaria de Informação e Saúde Digital
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A cirurgiã-dentista Dra. Ana Estela Haddad assumiu, a

convite da Ministra da Saúde Nísia Trindade, a recém-

criada Secretaria de Informação e Saúde Digital.

Atualmente, a paulistana coordena o Núcleo de

Telessaúde e Teleodontologia da Faculdade de

Odontologia da USP - Universidade de São Paulo, é

membro do Comitê Assessor da Rede Universitária de

Telemedicina e diretora científica da Associação

Brasileira de Telemedicina e Telessaúde.

Com o objetivo de melhor entender os motivos que

impulsionaram a criação desta Secretaria e discutir

sobre o potencial e as perspectivas de futuro da saúde

digital no país, membros do Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo (CROSP) conversaram

com a Dra. Ana Estela Haddad.

Durante a pandemia de Covid-19, as consultas

odontológicas foram parcialmente suspensas, em

função das normas de biossegurança vigentes. Este

represamento, no entanto, foi contornado graças à

teleodontologia e à saúde digital, como um todo. De

acordo com a Dra. Ana Estela, a experiência pandêmica

foi um divisor de águas em relação à abordagem do

tema no Brasil e o fator que impulsionou a abstração da

telessaúde como algo possível e necessário para a

saúde pública do país.

'Eu lembro que, no começo da pandemia, durante a

primeira conferência online que me chamaram pra fazer,

eu olhava os comentários do chat e me dava vontade de

desligar o computador, porque as pessoas estavam

muito resistentes a esse tema', contou.

Com o recorte da pandemia, no entanto, as consultas

digitais passaram a mostrar o seu potencial de, mesmo

à distância, levar conhecimento, autocuidado e

informação aos lares em isolamento e, com isso, as

conversas em relação ao tema passaram a ser

recebidas com mais abertura e tranquilidade tanto pela

população, quanto pelos órgãos de saúde pública.

Da urgência do Brasil por discutir as potencialidades do

mundo virtual para auxiliar as profissões da saúde como

um todo (inclusive a Odontologia), surgiu, portanto, a

Secretaria de Informação e Saúde Digital do Ministério

da Saúde, chefiada este ano pela Dra. Ana Estela

Haddad.

Para a Secretária, que já integrou a equipe de Câmaras

Técnicas do CROSP, saúde digital é um conjunto de

técnicas, práticas, atitudes, modos de pensar e valores

que se desenvolvem em função do crescimento digital.

Na Odontologia, é a aplicação desses conceitos às

características da prática em sinergia com as

tecnologias emergentes para a classe.

A Odontologia, de acordo com a cirurgiã-dentista,

embora possua um corpo complexo de conhecimento

dividido em várias especialidades, assim como toda

profissão da área da saúde, deve se desenvolver de

forma integrada ao sistema de saúde pública. 'Nós

temos que considerar um patrimônio e um privilégio que

no Brasil tem-se um sistema de saúde que pensa e

considera o atendimento de saúde de uma forma

integrada. Isso abre possibilidade para nós tanto

exercermos e trabalharmos com as especificidades da
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saúde bucal, quanto para pensarmos a saúde bucal

como uma linha de cuidado que se integra com a saúde

geral'.

Dra. Ana Estela ainda destacou que graças à Lei

14.510, decreto que autorizou e estabeleceu a

prestação de serviços à distância a todas as profissões

da saúde no Brasil, promulgado em dezembro de 2022,

hoje se tem uma avenida a ser regulamentada e

estruturada para fazer com que a teleodontologia

chegue com mais qualidade e acesso à população.

Por outro lado, a especialista ponderou que ainda

existem desafios a serem superados para que a

universalização do acesso seja atingida. 'Nós ainda

temos que superar desafios tecnológicos. A própria

conectividade é limitada e difícil em muitas regiões do

país, então precisamos de outras políticas públicas.

Precisamos que a política de saúde esteja integrada

com a de infraestrutura, com a de comunicação e com a

de conectividade'.

Além dessa atuação de forma sinérgica entre as

políticas públicas, outro ponto de suma relevância

abordado pela especialista em Odontopediatria e

professora titular da FOUSP foi a formação de

profissionais, de modo a capacitá-los a usarem a

tecnologia com cuidado e segurança necessária para

proteger os dados dos pacientes e manter o sigilo da

consulta.

'Esse conceito, com certeza, já se tornou uma matéria

na graduação de Odontologia. Na USP, por exemplo, a

gente incorporou a teleodontologia dentro da

Odontopediatria. Assim, os alunos vivenciam tanto os

ensinamentos teóricos, quanto as teleconsultas e as

suas diretrizes na prática', explicou.

Por fim, a Secretária falou sobre a aplicação da

teleodontologia na realidade brasileira e o seu potencial

de inclusão e democratização da saúde pública no país.

Segundo a Dra. Ana Estela, a promoção e prevenção de

saúde, seja em relação às doenças bucais ou em

relação às doenças crônicas não transmissíveis que têm

fatores de risco comum com a Odontologia, como

diabetes e hipertensão, podem ser facilitadas pela

informação. 'A telessaúde é um veículo do processo de

educação dos pacientes para a saúde, então

certamente a gente pode fazer muita coisa nesse

caminho, fazer com que a informação de qualidade seja

melhor disseminada a todos'.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgiã-dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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Educação

Ana Estela Haddad assume Secretaria de Informação e

Saúde Digital

A cirurgiã-dentista debateu com integrantes do

CROSP o potencial e as perspectivas de futuro da

saúde digital no país

09/02/2023 14h45

1

Cyndi Diniz

A cirurgiã-dentista Dra. Ana Estela Haddad assumiu, a

convite da Ministra da Saúde Nísia Trindade, a recém-

criada Secretaria de Informação e Saúde Digital.

Atualmente, a paulistana coordena o Núcleo de

Telessaúde e Teleodontologia da Faculdade de

Odontologia da USP - Universidade de São Paulo, é

membro do Comitê Assessor da Rede Universitária de

Telemedicina e diretora científica da Associação

Brasileira de Telemedicina e Telessaúde.

Com o objetivo de melhor entender os motivos que

impulsionaram a criação desta Secretaria e discutir

sobre o potencial e as perspectivas de futuro da saúde

digital no país, membros do Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo (CROSP) conversaram

com a Dra. Ana Estela Haddad.

Durante a pandemia de Covid-19, as consultas

odontológicas foram parcialmente suspensas, em

função das normas de biossegurança vigentes. Este

represamento, no entanto, foi contornado graças à

teleodontologia e à saúde digital, como um todo. De

acordo com a Dra. Ana Estela, a experiência pandêmica

foi um divisor de águas em relação à abordagem do

tema no Brasil e o fator que impulsionou a abstração da

telessaúde como algo possível e necessário para a

saúde pública do país.

'Eu lembro que, no começo da pandemia, durante a

primeira conferência online que me chamaram pra fazer,

eu olhava os comentários do chat e me dava vontade de

desligar o computador, porque as pessoas estavam

muito resistentes a esse tema', contou.

Com o recorte da pandemia, no entanto, as consultas

digitais passaram a mostrar o seu potencial de, mesmo

à distância, levar conhecimento, autocuidado e

informação aos lares em isolamento e, com isso, as

conversas em relação ao tema passaram a ser

recebidas com mais abertura e tranquilidade tanto pela

população, quanto pelos órgãos de saúde pública.

Da urgência do Brasil por discutir as potencialidades do

mundo virtual para auxiliar as profissões da saúde como

um todo (inclusive a Odontologia), surgiu, portanto, a

Secretaria de Informação e Saúde Digital do Ministério

da Saúde, chefiada este ano pela Dra. Ana Estela

Haddad.

Para a Secretária, que já integrou a equipe de Câmaras

Técnicas do CROSP, saúde digital é um conjunto de

técnicas, práticas, atitudes, modos de pensar e valores
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que se desenvolvem em função do crescimento digital.

Na Odontologia, é a aplicação desses conceitos às

características da prática em sinergia com as

tecnologias emergentes para a classe.

A Odontologia, de acordo com a cirurgiã-dentista,

embora possua um corpo complexo de conhecimento

dividido em várias especialidades, assim como toda

profissão da área da saúde, deve se desenvolver de

forma integrada ao sistema de saúde pública. 'Nós

temos que considerar um patrimônio e um privilégio que

no Brasil tem-se um sistema de saúde que pensa e

considera o atendimento de saúde de uma forma

integrada. Isso abre possibilidade para nós tanto

exercermos e trabalharmos com as especificidades da

saúde bucal, quanto para pensarmos a saúde bucal

como uma linha de cuidado que se integra com a saúde

geral'.

Dra. Ana Estela ainda destacou que graças à Lei

14.510, decreto que autorizou e estabeleceu a

prestação de serviços à distância a todas as profissões

da saúde no Brasil, promulgado em dezembro de 2022,

hoje se tem uma avenida a ser regulamentada e

estruturada para fazer com que a teleodontologia

chegue com mais qualidade e acesso à população.

Por outro lado, a especialista ponderou que ainda

existem desafios a serem superados para que a

universalização do acesso seja atingida. 'Nós ainda

temos que superar desafios tecnológicos. A própria

conectividade é limitada e difícil em muitas regiões do

país, então precisamos de outras políticas públicas.

Precisamos que a política de saúde esteja integrada

com a de infraestrutura, com a de comunicação e com a

de conectividade'.

Além dessa atuação de forma sinérgica entre as

políticas públicas, outro ponto de suma relevância

abordado pela especialista em Odontopediatria e

professora titular da FOUSP foi a formação de

profissionais, de modo a capacitá-los a usarem a

tecnologia com cuidado e segurança necessária para

proteger os dados dos pacientes e manter o sigilo da

consulta.

'Esse conceito, com certeza, já se tornou uma matéria

na graduação de Odontologia. Na USP, por exemplo, a

gente incorporou a teleodontologia dentro da

Odontopediatria. Assim, os alunos vivenciam tanto os

ensinamentos teóricos, quanto as teleconsultas e as

suas diretrizes na prática', explicou.

Por fim, a Secretária falou sobre a aplicação da

teleodontologia na realidade brasileira e o seu potencial

de inclusão e democratização da saúde pública no país.

Segundo a Dra. Ana Estela, a promoção e prevenção de

saúde, seja em relação às doenças bucais ou em

relação às doenças crônicas não transmissíveis que têm

fatores de risco comum com a Odontologia, como

diabetes e hipertensão, podem ser facilitadas pela

informação. 'A telessaúde é um veículo do processo de

educação dos pacientes para a saúde, então

certamente a gente pode fazer muita coisa nesse

caminho, fazer com que a informação de qualidade seja

melhor disseminada a todos'.

Nenhumcomentário

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgiã-dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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A cirurgiã-dentista Dra. Ana Estela Haddad assumiu, a

convite da Ministra da Saúde Nísia Trindade, a recém-

criada Secretaria de Informação e Saúde Digital.

Atualmente, a paulistana coordena o Núcleo de

Telessaúde e Teleodontologia da Faculdade de

Odontologia da USP - Universidade de São Paulo, é

membro do Comitê Assessor da Rede Universitária de

Telemedicina e diretora científica da Associação

Brasileira de Telemedicina e Telessaúde.

Com o objetivo de melhor entender os motivos que

impulsionaram a criação desta Secretaria e discutir

sobre o potencial e as perspectivas de futuro da saúde

digital no país, membros do Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo (CROSP) conversaram

com a Dra. Ana Estela Haddad.

Durante a pandemia de Covid-19, as consultas

odontológicas foram parcialmente suspensas, em

função das normas de biossegurança vigentes. Este

represamento, no entanto, foi contornado graças à

teleodontologia e à saúde digital, como um todo. De

acordo com a Dra. Ana Estela, a experiência pandêmica

foi um divisor de águas em relação à abordagem do

tema no Brasil e o fator que impulsionou a abstração da

telessaúde como algo possível e necessário para a

saúde pública do país.

'Eu lembro que, no começo da pandemia, durante a

primeira conferência online que me chamaram pra fazer,

eu olhava os comentários do chat e me dava vontade de

desligar o computador, porque as pessoas estavam

muito resistentes a esse tema', contou.

Com o recorte da pandemia, no entanto, as consultas

digitais passaram a mostrar o seu potencial de, mesmo

à distância, levar conhecimento, autocuidado e

informação aos lares em isolamento e, com isso, as

conversas em relação ao tema passaram a ser

recebidas com mais abertura e tranquilidade tanto pela

população, quanto pelos órgãos de saúde pública.

Da urgência do Brasil por discutir as potencialidades do

mundo virtual para auxiliar as profissões da saúde como

um todo (inclusive a Odontologia), surgiu, portanto, a

Secretaria de Informação e Saúde Digital do Ministério

da Saúde, chefiada este ano pela Dra. Ana Estela

Haddad.

Para a Secretária, que já integrou a equipe de Câmaras

Técnicas do CROSP, saúde digital é um conjunto de

técnicas, práticas, atitudes, modos de pensar e valores

que se desenvolvem em função do crescimento digital.

Na Odontologia, é a aplicação desses conceitos às

características da prática em sinergia com as

tecnologias emergentes para a classe.

A Odontologia, de acordo com a cirurgiã-dentista,

embora possua um corpo complexo de conhecimento

dividido em várias especialidades, assim como toda

profissão da área da saúde, deve se desenvolver de

forma integrada ao sistema de saúde pública. 'Nós

temos que considerar um patrimônio e um privilégio que

no Brasil tem-se um sistema de saúde que pensa e

considera o atendimento de saúde de uma forma

integrada. Isso abre possibilidade para nós tanto

exercermos e trabalharmos com as especificidades da
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saúde bucal, quanto para pensarmos a saúde bucal

como uma linha de cuidado que se integra com a saúde

geral'.

Dra. Ana Estela ainda destacou que graças à Lei

14.510, decreto que autorizou e estabeleceu a

prestação de serviços à distância a todas as profissões

da saúde no Brasil, promulgado em dezembro de 2022,

hoje se tem uma avenida a ser regulamentada e

estruturada para fazer com que a teleodontologia

chegue com mais qualidade e acesso à população.

Por outro lado, a especialista ponderou que ainda

existem desafios a serem superados para que a

universalização do acesso seja atingida. 'Nós ainda

temos que superar desafios tecnológicos. A própria

conectividade é limitada e difícil em muitas regiões do

país, então precisamos de outras políticas públicas.

Precisamos que a política de saúde esteja integrada

com a de infraestrutura, com a de comunicação e com a

de conectividade'.

Além dessa atuação de forma sinérgica entre as

políticas públicas, outro ponto de suma relevância

abordado pela especialista em Odontopediatria e

professora titular da FOUSP foi a formação de

profissionais, de modo a capacitá-los a usarem a

tecnologia com cuidado e segurança necessária para

proteger os dados dos pacientes e manter o sigilo da

consulta.

'Esse conceito, com certeza, já se tornou uma matéria

na graduação de Odontologia. Na USP, por exemplo, a

gente incorporou a teleodontologia dentro da

Odontopediatria. Assim, os alunos vivenciam tanto os

ensinamentos teóricos, quanto as teleconsultas e as

suas diretrizes na prática', explicou.

Por fim, a Secretária falou sobre a aplicação da

teleodontologia na realidade brasileira e o seu potencial

de inclusão e democratização da saúde pública no país.

Segundo a Dra. Ana Estela, a promoção e prevenção de

saúde, seja em relação às doenças bucais ou em

relação às doenças crônicas não transmissíveis que têm

fatores de risco comum com a Odontologia, como

diabetes e hipertensão, podem ser facilitadas pela

informação. 'A telessaúde é um veículo do processo de

educação dos pacientes para a saúde, então

certamente a gente pode fazer muita coisa nesse

caminho, fazer com que a informação de qualidade seja

melhor disseminada a todos'.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgiã-dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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São Paulo 9/2/2023 -

A cirurgiã-dentista debateu com integrantes do

CROSP o potencial e as perspectivas de futuro da

saúde digital no país

A cirurgiã-dentista Dra. Ana Estela Haddad assumiu, a

convite da Ministra da Saúde Nísia Trindade, a recém-

criada Secretaria de Informação e Saúde Digital.

Atualmente, a paulistana coordena o Núcleo de

Telessaúde e Teleodontologia da Faculdade de

Odontologia da USP - Universidade de São Paulo, é

membro do Comitê Assessor da Rede Universitária de

Telemedicina e diretora científica da Associação

Brasileira de Telemedicina e Telessaúde.

Com o objetivo de melhor entender os motivos que

impulsionaram a criação desta Secretaria e discutir

sobre o potencial e as perspectivas de futuro da saúde

digital no país, membros do Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo (CROSP) conversaram

com a Dra. Ana Estela Haddad.

Durante a pandemia de Covid-19, as consultas

odontológicas foram parcialmente suspensas, em

função das normas de biossegurança vigentes. Este

represamento, no entanto, foi contornado graças à

teleodontologia e à saúde digital, como um todo. De

acordo com a Dra. Ana Estela, a experiência pandêmica

foi um divisor de águas em relação à abordagem do

tema no Brasil e o fator que impulsionou a abstração da

telessaúde como algo possível e necessário para a

saúde pública do país.

'Eu lembro que, no começo da pandemia, durante a

primeira conferência online que me chamaram pra fazer,

eu olhava os comentários do chat e me dava vontade de

desligar o computador, porque as pessoas estavam

muito resistentes a esse tema', contou.

Com o recorte da pandemia, no entanto, as consultas

digitais passaram a mostrar o seu potencial de, mesmo

à distância, levar conhecimento, autocuidado e

informação aos lares em isolamento e, com isso, as

conversas em relação ao tema passaram a ser

recebidas com mais abertura e tranquilidade tanto pela

população, quanto pelos órgãos de saúde pública.

Da urgência do Brasil por discutir as potencialidades do

mundo virtual para auxiliar as profissões da saúde como

um todo (inclusive a Odontologia), surgiu, portanto, a

Secretaria de Informação e Saúde Digital do Ministério

da Saúde, chefiada este ano pela Dra. Ana Estela

Haddad.

Para a Secretária, que já integrou a equipe de Câmaras

Técnicas do CROSP, saúde digital é um conjunto de

técnicas, práticas, atitudes, modos de pensar e valores

que se desenvolvem em função do crescimento digital.

Na Odontologia, é a aplicação desses conceitos às

características da prática em sinergia com as

tecnologias emergentes para a classe.

A Odontologia, de acordo com a cirurgiã-dentista,

embora possua um corpo complexo de conhecimento

dividido em várias especialidades, assim como toda

profissão da área da saúde, deve se desenvolver de
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forma integrada ao sistema de saúde pública. 'Nós

temos que considerar um patrimônio e um privilégio que

no Brasil tem-se um sistema de saúde que pensa e

considera o atendimento de saúde de uma forma

integrada. Isso abre possibilidade para nós tanto

exercermos e trabalharmos com as especificidades da

saúde bucal, quanto para pensarmos a saúde bucal

como uma linha de cuidado que se integra com a saúde

geral'.

Dra. Ana Estela ainda destacou que graças à Lei

14.510, decreto que autorizou e estabeleceu a

prestação de serviços à distância a todas as profissões

da saúde no Brasil, promulgado em dezembro de 2022,

hoje se tem uma avenida a ser regulamentada e

estruturada para fazer com que a teleodontologia

chegue com mais qualidade e acesso à população.

Por outro lado, a especialista ponderou que ainda

existem desafios a serem superados para que a

universalização do acesso seja atingida. 'Nós ainda

temos que superar desafios tecnológicos. A própria

conectividade é limitada e difícil em muitas regiões do

país, então precisamos de outras políticas públicas.

Precisamos que a política de saúde esteja integrada

com a de infraestrutura, com a de comunicação e com a

de conectividade'.

Além dessa atuação de forma sinérgica entre as

políticas públicas, outro ponto de suma relevância

abordado pela especialista em Odontopediatria e

professora titular da FOUSP foi a formação de

profissionais, de modo a capacitá-los a usarem a

tecnologia com cuidado e segurança necessária para

proteger os dados dos pacientes e manter o sigilo da

consulta.

'Esse conceito, com certeza, já se tornou uma matéria

na graduação de Odontologia. Na USP, por exemplo, a

gente incorporou a teleodontologia dentro da

Odontopediatria. Assim, os alunos vivenciam tanto os

ensinamentos teóricos, quanto as teleconsultas e as

suas diretrizes na prática', explicou.

Por fim, a Secretária falou sobre a aplicação da

teleodontologia na realidade brasileira e o seu potencial

de inclusão e democratização da saúde pública no país.

Segundo a Dra. Ana Estela, a promoção e prevenção de

saúde, seja em relação às doenças bucais ou em

relação às doenças crônicas não transmissíveis que têm

fatores de risco comum com a Odontologia, como

diabetes e hipertensão, podem ser facilitadas pela

informação. 'A telessaúde é um veículo do processo de

educação dos pacientes para a saúde, então

certamente a gente pode fazer muita coisa nesse

caminho, fazer com que a informação de qualidade seja

melhor disseminada a todos'.

Website: https://crosp.org.br/

Compartilhe

0

0

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgiã-dentista, Assuntos de Interesse - Saúde Bucal,

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São

Paulo, CROSP - CRO-SP
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Educação Educação

Ana Estela Haddad assume Secretaria de Informação e

Saúde Digital

A cirurgiã-dentista debateu com integrantes do

CROSP o potencial e as perspectivas de futuro da

saúde digital no país

09/02/2023 às 14h45

Por: Redação Fonte: Agência Dino

Compartilhe:

Cyndi Diniz

A cirurgiã-dentista Dra. Ana Estela Haddad assumiu, a

convite da Ministra da Saúde Nísia Trindade, a recém-

criada Secretaria de Informação e Saúde Digital.

Atualmente, a paulistana coordena o Núcleo de

Telessaúde e Teleodontologia da Faculdade de

Odontologia da USP - Universidade de São Paulo, é

membro do Comitê Assessor da Rede Universitária de

Telemedicina e diretora científica da Associação

Brasileira de Telemedicina e Telessaúde.

Com o objetivo de melhor entender os motivos que

impulsionaram a criação desta Secretaria e discutir

sobre o potencial e as perspectivas de futuro da saúde

digital no país, membros do Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo (CROSP) conversaram

com a Dra. Ana Estela Haddad.

Durante a pandemia de Covid-19, as consultas

odontológicas foram parcialmente suspensas, em

função das normas de biossegurança vigentes. Este

represamento, no entanto, foi contornado graças à

teleodontologia e à saúde digital, como um todo. De

acordo com a Dra. Ana Estela, a experiência pandêmica

foi um divisor de águas em relação à abordagem do

tema no Brasil e o fator que impulsionou a abstração da

telessaúde como algo possível e necessário para a

saúde pública do país.

'Eu lembro que, no começo da pandemia, durante a

primeira conferência online que me chamaram pra fazer,

eu olhava os comentários do chat e me dava vontade de

desligar o computador, porque as pessoas estavam

muito resistentes a esse tema', contou.

Com o recorte da pandemia, no entanto, as consultas

digitais passaram a mostrar o seu potencial de, mesmo

à distância, levar conhecimento, autocuidado e

informação aos lares em isolamento e, com isso, as

conversas em relação ao tema passaram a ser

recebidas com mais abertura e tranquilidade tanto pela

população, quanto pelos órgãos de saúde pública.

Da urgência do Brasil por discutir as potencialidades do

mundo virtual para auxiliar as profissões da saúde como

um todo (inclusive a Odontologia), surgiu, portanto, a

Secretaria de Informação e Saúde Digital do Ministério

da Saúde, chefiada este ano pela Dra. Ana Estela

Haddad.

Para a Secretária, que já integrou a equipe de Câmaras
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Técnicas do CROSP, saúde digital é um conjunto de

técnicas, práticas, atitudes, modos de pensar e valores

que se desenvolvem em função do crescimento digital.

Na Odontologia, é a aplicação desses conceitos às

características da prática em sinergia com as

tecnologias emergentes para a classe.

A Odontologia, de acordo com a cirurgiã-dentista,

embora possua um corpo complexo de conhecimento

dividido em várias especialidades, assim como toda

profissão da área da saúde, deve se desenvolver de

forma integrada ao sistema de saúde pública. 'Nós

temos que considerar um patrimônio e um privilégio que

no Brasil tem-se um sistema de saúde que pensa e

considera o atendimento de saúde de uma forma

integrada. Isso abre possibilidade para nós tanto

exercermos e trabalharmos com as especificidades da

saúde bucal, quanto para pensarmos a saúde bucal

como uma linha de cuidado que se integra com a saúde

geral'.

Dra. Ana Estela ainda destacou que graças à Lei

14.510, decreto que autorizou e estabeleceu a

prestação de serviços à distância a todas as profissões

da saúde no Brasil, promulgado em dezembro de 2022,

hoje se tem uma avenida a ser regulamentada e

estruturada para fazer com que a teleodontologia

chegue com mais qualidade e acesso à população.

Por outro lado, a especialista ponderou que ainda

existem desafios a serem superados para que a

universalização do acesso seja atingida. 'Nós ainda

temos que superar desafios tecnológicos. A própria

conectividade é limitada e difícil em muitas regiões do

país, então precisamos de outras políticas públicas.

Precisamos que a política de saúde esteja integrada

com a de infraestrutura, com a de comunicação e com a

de conectividade'.

Além dessa atuação de forma sinérgica entre as

políticas públicas, outro ponto de suma relevância

abordado pela especialista em Odontopediatria e

professora titular da FOUSP foi a formação de

profissionais, de modo a capacitá-los a usarem a

tecnologia com cuidado e segurança necessária para

proteger os dados dos pacientes e manter o sigilo da

consulta.

'Esse conceito, com certeza, já se tornou uma matéria

na graduação de Odontologia. Na USP, por exemplo, a

gente incorporou a teleodontologia dentro da

Odontopediatria. Assim, os alunos vivenciam tanto os

ensinamentos teóricos, quanto as teleconsultas e as

suas diretrizes na prática', explicou.

Por fim, a Secretária falou sobre a aplicação da

teleodontologia na realidade brasileira e o seu potencial

de inclusão e democratização da saúde pública no país.

Segundo a Dra. Ana Estela, a promoção e prevenção de

saúde, seja em relação às doenças bucais ou em

relação às doenças crônicas não transmissíveis que têm

fatores de risco comum com a Odontologia, como

diabetes e hipertensão, podem ser facilitadas pela

informação. 'A telessaúde é um veículo do processo de

educação dos pacientes para a saúde, então

certamente a gente pode fazer muita coisa nesse

caminho, fazer com que a informação de qualidade seja

melhor disseminada a todos'.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade

de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de

reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o

propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

500 caracteres restantes.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgiã-dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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A cirurgiã-dentista Dra. Ana Estela Haddad assumiu, a

convite da Ministra da Saúde Nísia Trindade, a recém-

criada Secretaria de Informação e Saúde Digital.

Atualmente, a paulistana coordena o Núcleo de

Telessaúde e Teleodontologia da Faculdade de

Odontologia da USP - Universidade de São Paulo, é

membro do Comitê Assessor da Rede Universitária de

Telemedicina e diretora científica da Associação

Brasileira de Telemedicina e Telessaúde. Com o

objetivo de melhor entender os motivos que

impulsionaram a criação desta Secretaria e discutir

sobre o potencial e as perspectivas de futuro da saúde

digital no país, membros do Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo (CROSP) conversaram

com a Dra. Ana Estela Haddad. Durante a pandemia de

Covid-19, as consultas odontológicas foram

parcialmente suspensas, em função das normas de

biossegurança vigentes. Este represamento, no entanto,

foi contornado graças à teleodontologia e à saúde

digital, como um todo. De acordo com a Dra. Ana

Estela, a experiência pandêmica foi um divisor de águas

em relação à abordagem do tema no Brasil e o fator que

impulsionou a abstração da telessaúde como algo

possível e necessário para a saúde pública do país. 'Eu

lembro que, no começo da pandemia, durante a

primeira conferência online que me chamaram pra fazer,

eu olhava os comentários do chat e me dava vontade de

desligar o computador, porque as pessoas estavam

muito resistentes a esse tema', contou. Com o recorte

da pandemia, no entanto, as consultas digitais

passaram a mostrar o seu potencial de, mesmo à

distância, levar conhecimento, autocuidado e

informação aos lares em isolamento e, com isso, as

conversas em relação ao tema passaram a ser

recebidas com mais abertura e tranquilidade tanto pela

população, quanto pelos órgãos de saúde pública. Da

urgência do Brasil por discutir as potencialidades do

mundo virtual para auxiliar as profissões da saúde como

um todo (inclusive a Odontologia), surgiu, portanto, a

Secretaria de Informação e Saúde Digital do Ministério

da Saúde, chefiada este ano pela Dra. Ana Estela

Haddad. Para a Secretária, que já integrou a equipe de

Câmaras Técnicas do CROSP, saúde digital é um

conjunto de técnicas, práticas, atitudes, modos de

pensar e valores que se desenvolvem em função do

crescimento digital. Na Odontologia, é a aplicação

desses conceitos às características da prática em

sinergia com as tecnologias emergentes para a classe.

A Odontologia, de acordo com a cirurgiã-dentista,

embora possua um corpo complexo de conhecimento

dividido em várias especialidades, assim como toda

profissão da área da saúde, deve se desenvolver de

forma integrada ao sistema de saúde pública. 'Nós

temos que considerar um patrimônio e um privilégio que

no Brasil tem-se um sistema de saúde que pensa e

considera o atendimento de saúde de uma forma

integrada. Isso abre possibilidade para nós tanto

exercermos e trabalharmos com as especificidades da

saúde bucal, quanto para pensarmos a saúde bucal

como uma linha de cuidado que se integra com a saúde

geral'. Dra. Ana Estela ainda destacou que graças à Lei

14.510, decreto que autorizou e estabeleceu a

prestação de serviços à distância a todas as profissões

da saúde no Brasil, promulgado em dezembro de 2022,

hoje se tem uma avenida a ser regulamentada e

estruturada para fazer com que a teleodontologia

chegue com mais qualidade e acesso à população. Por
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outro lado, a especialista ponderou que ainda existem

desafios a serem superados para que a universalização

do acesso seja atingida. 'Nós ainda temos que superar

desafios tecnológicos. A própria conectividade é limitada

e difícil em muitas regiões do país, então precisamos de

outras políticas públicas. Precisamos que a política de

saúde esteja integrada com a de infraestrutura, com a

de comunicação e com a de conectividade'. Além dessa

atuação de forma sinérgica entre as políticas públicas,

outro ponto de suma relevância abordado pela

especialista em Odontopediatria e professora titular da

FOUSP foi a formação de profissionais, de modo a

capacitá-los a usarem a tecnologia com cuidado e

segurança necessária para proteger os dados dos

pacientes e manter o sigilo da consulta. 'Esse conceito,

com certeza, já se tornou uma matéria na graduação de

Odontologia. Na USP, por exemplo, a gente incorporou

a teleodontologia dentro da Odontopediatria. Assim, os

alunos vivenciam tanto os ensinamentos teóricos,

quanto as teleconsultas e as suas diretrizes na prática',

explicou. Por fim, a Secretária falou sobre a aplicação

da teleodontologia na realidade brasileira e o seu

potencial de inclusão e democratização da saúde

pública no país. Segundo a Dra. Ana Estela, a

promoção e prevenção de saúde, seja em relação às

doenças bucais ou em relação às doenças crônicas não

transmissíveis que têm fatores de risco comum com a

Odontologia, como diabetes e hipertensão, podem ser

facilitadas pela informação. 'A telessaúde é um veículo

do processo de educação dos pacientes para a saúde,

então certamente a gente pode fazer muita coisa nesse

caminho, fazer com que a informação de qualidade seja

melhor disseminada a todos'.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgiã-dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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A cirurgiã-dentista Dra. Ana Estela Haddad assumiu, a

convite da Ministra da Saúde Nísia Trindade, a recém-

criada Secretaria de Informação e Saúde Digital.

Atualmente, a paulistana coordena o Núcleo de

Telessaúde e Teleodontologia da Faculdade de

Odontologia da USP - Universidade de São Paulo, é

membro do Comitê Assessor da Rede Universitária de

Telemedicina e diretora científica da Associação

Brasileira de Telemedicina e Telessaúde.

Com o objetivo de melhor entender os motivos que

impulsionaram a criação desta Secretaria e discutir

sobre o potencial e as perspectivas de futuro da saúde

digital no país, membros do Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo (CROSP) conversaram

com a Dra. Ana Estela Haddad.

Durante a pandemia de Covid-19, as consultas

odontológicas foram parcialmente suspensas, em

função das normas de biossegurança vigentes. Este

represamento, no entanto, foi contornado graças à

teleodontologia e à saúde digital, como um todo. De

acordo com a Dra. Ana Estela, a experiência pandêmica

foi um divisor de águas em relação à abordagem do

tema no Brasil e o fator que impulsionou a abstração da

telessaúde como algo possível e necessário para a

saúde pública do país.

'Eu lembro que, no começo da pandemia, durante a

primeira conferência online que me chamaram pra fazer,

eu olhava os comentários do chat e me dava vontade de

desligar o computador, porque as pessoas estavam

muito resistentes a esse tema', contou.

Com o recorte da pandemia, no entanto, as consultas

digitais passaram a mostrar o seu potencial de, mesmo

à distância, levar conhecimento, autocuidado e

informação aos lares em isolamento e, com isso, as

conversas em relação ao tema passaram a ser

recebidas com mais abertura e tranquilidade tanto pela

população, quanto pelos órgãos de saúde pública.

Da urgência do Brasil por discutir as potencialidades do

mundo virtual para auxiliar as profissões da saúde como

um todo (inclusive a Odontologia), surgiu, portanto, a

Secretaria de Informação e Saúde Digital do Ministério

da Saúde, chefiada este ano pela Dra. Ana Estela

Haddad.

Para a Secretária, que já integrou a equipe de Câmaras

Técnicas do CROSP, saúde digital é um conjunto de

técnicas, práticas, atitudes, modos de pensar e valores

que se desenvolvem em função do crescimento digital.

Na Odontologia, é a aplicação desses conceitos às

características da prática em sinergia com as

tecnologias emergentes para a classe.

A Odontologia, de acordo com a cirurgiã-dentista,

embora possua um corpo complexo de conhecimento

dividido em várias especialidades, assim como toda

profissão da área da saúde, deve se desenvolver de

forma integrada ao sistema de saúde pública. 'Nós

temos que considerar um patrimônio e um privilégio que

no Brasil tem-se um sistema de saúde que pensa e

considera o atendimento de saúde de uma forma

integrada. Isso abre possibilidade para nós tanto

exercermos e trabalharmos com as especificidades da
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saúde bucal, quanto para pensarmos a saúde bucal

como uma linha de cuidado que se integra com a saúde

geral'.

Dra. Ana Estela ainda destacou que graças à Lei

14.510, decreto que autorizou e estabeleceu a

prestação de serviços à distância a todas as profissões

da saúde no Brasil, promulgado em dezembro de 2022,

hoje se tem uma avenida a ser regulamentada e

estruturada para fazer com que a teleodontologia

chegue com mais qualidade e acesso à população.

Por outro lado, a especialista ponderou que ainda

existem desafios a serem superados para que a

universalização do acesso seja atingida. 'Nós ainda

temos que superar desafios tecnológicos. A própria

conectividade é limitada e difícil em muitas regiões do

país, então precisamos de outras políticas públicas.

Precisamos que a política de saúde esteja integrada

com a de infraestrutura, com a de comunicação e com a

de conectividade'.

Além dessa atuação de forma sinérgica entre as

políticas públicas, outro ponto de suma relevância

abordado pela especialista em Odontopediatria e

professora titular da FOUSP foi a formação de

profissionais, de modo a capacitá-los a usarem a

tecnologia com cuidado e segurança necessária para

proteger os dados dos pacientes e manter o sigilo da

consulta.

'Esse conceito, com certeza, já se tornou uma matéria

na graduação de Odontologia. Na USP, por exemplo, a

gente incorporou a teleodontologia dentro da

Odontopediatria. Assim, os alunos vivenciam tanto os

ensinamentos teóricos, quanto as teleconsultas e as

suas diretrizes na prática', explicou.

Por fim, a Secretária falou sobre a aplicação da

teleodontologia na realidade brasileira e o seu potencial

de inclusão e democratização da saúde pública no país.

Segundo a Dra. Ana Estela, a promoção e prevenção de

saúde, seja em relação às doenças bucais ou em

relação às doenças crônicas não transmissíveis que têm

fatores de risco comum com a Odontologia, como

diabetes e hipertensão, podem ser facilitadas pela

informação. 'A telessaúde é um veículo do processo de

educação dos pacientes para a saúde, então

certamente a gente pode fazer muita coisa nesse

caminho, fazer com que a informação de qualidade seja

melhor disseminada a todos'.
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A cirurgiã-dentista Dra. Ana Estela Haddad assumiu, a

convite da Ministra da Saúde Nísia Trindade, a recém-

criada Secretaria de Informação e Saúde Digital.

Atualmente, a paulistana coordena o Núcleo de

Telessaúde e Teleodontologia da Faculdade de

Odontologia da USP - Universidade de São Paulo, é

membro do Comitê Assessor da Rede Universitária de

Telemedicina e diretora científica da Associação

Brasileira de Telemedicina e Telessaúde.

Com o objetivo de melhor entender os motivos que

impulsionaram a criação desta Secretaria e discutir

sobre o potencial e as perspectivas de futuro da saúde

digital no país, membros do Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo (CROSP) conversaram

com a Dra. Ana Estela Haddad.

Durante a pandemia de Covid-19, as consultas

odontológicas foram parcialmente suspensas, em

função das normas de biossegurança vigentes. Este

represamento, no entanto, foi contornado graças à

teleodontologia e à saúde digital, como um todo. De

acordo com a Dra. Ana Estela, a experiência pandêmica

foi um divisor de águas em relação à abordagem do

tema no Brasil e o fator que impulsionou a abstração da

telessaúde como algo possível e necessário para a

saúde pública do país.

'Eu lembro que, no começo da pandemia, durante a

primeira conferência online que me chamaram pra fazer,

eu olhava os comentários do chat e me dava vontade de

desligar o computador, porque as pessoas estavam

muito resistentes a esse tema', contou.

Com o recorte da pandemia, no entanto, as consultas

digitais passaram a mostrar o seu potencial de, mesmo

à distância, levar conhecimento, autocuidado e

informação aos lares em isolamento e, com isso, as

conversas em relação ao tema passaram a ser

recebidas com mais abertura e tranquilidade tanto pela

população, quanto pelos órgãos de saúde pública.

Da urgência do Brasil por discutir as potencialidades do

mundo virtual para auxiliar as profissões da saúde como

um todo (inclusive a Odontologia), surgiu, portanto, a

Secretaria de Informação e Saúde Digital do Ministério

da Saúde, chefiada este ano pela Dra. Ana Estela

Haddad.

Para a Secretária, que já integrou a equipe de Câmaras

Técnicas do CROSP, saúde digital é um conjunto de

técnicas, práticas, atitudes, modos de pensar e valores

que se desenvolvem em função do crescimento digital.

Na Odontologia, é a aplicação desses conceitos às

características da prática em sinergia com as

tecnologias emergentes para a classe.

A Odontologia, de acordo com a cirurgiã-dentista,

embora possua um corpo complexo de conhecimento

dividido em várias especialidades, assim como toda

profissão da área da saúde, deve se desenvolver de

forma integrada ao sistema de saúde pública. 'Nós

temos que considerar um patrimônio e um privilégio que

no Brasil tem-se um sistema de saúde que pensa e

considera o atendimento de saúde de uma forma

integrada. Isso abre possibilidade para nós tanto

exercermos e trabalharmos com as especificidades da
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saúde bucal, quanto para pensarmos a saúde bucal

como uma linha de cuidado que se integra com a saúde

geral'.

Dra. Ana Estela ainda destacou que graças à Lei

14.510, decreto que autorizou e estabeleceu a

prestação de serviços à distância a todas as profissões

da saúde no Brasil, promulgado em dezembro de 2022,

hoje se tem uma avenida a ser regulamentada e

estruturada para fazer com que a teleodontologia

chegue com mais qualidade e acesso à população.

Por outro lado, a especialista ponderou que ainda

existem desafios a serem superados para que a

universalização do acesso seja atingida. 'Nós ainda

temos que superar desafios tecnológicos. A própria

conectividade é limitada e difícil em muitas regiões do

país, então precisamos de outras políticas públicas.

Precisamos que a política de saúde esteja integrada

com a de infraestrutura, com a de comunicação e com a

de conectividade'.

Além dessa atuação de forma sinérgica entre as

políticas públicas, outro ponto de suma relevância

abordado pela especialista em Odontopediatria e

professora titular da FOUSP foi a formação de

profissionais, de modo a capacitá-los a usarem a

tecnologia com cuidado e segurança necessária para

proteger os dados dos pacientes e manter o sigilo da

consulta.

'Esse conceito, com certeza, já se tornou uma matéria

na graduação de Odontologia. Na USP, por exemplo, a

gente incorporou a teleodontologia dentro da

Odontopediatria. Assim, os alunos vivenciam tanto os

ensinamentos teóricos, quanto as teleconsultas e as

suas diretrizes na prática', explicou.

Por fim, a Secretária falou sobre a aplicação da

teleodontologia na realidade brasileira e o seu potencial

de inclusão e democratização da saúde pública no país.

Segundo a Dra. Ana Estela, a promoção e prevenção de

saúde, seja em relação às doenças bucais ou em

relação às doenças crônicas não transmissíveis que têm

fatores de risco comum com a Odontologia, como

diabetes e hipertensão, podem ser facilitadas pela

informação. 'A telessaúde é um veículo do processo de

educação dos pacientes para a saúde, então

certamente a gente pode fazer muita coisa nesse

caminho, fazer com que a informação de qualidade seja

melhor disseminada a todos'.
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A cirurgiã-dentista Dra. Ana Estela Haddad assumiu, a

convite da Ministra da Saúde Nísia Trindade, a recém-

criada Secretaria de Informação e Saúde Digital.

Atualmente, a paulistana coordena o Núcleo de

Telessaúde e Teleodontologia da Faculdade de

Odontologia da USP - Universidade de São Paulo, é

membro do Comitê Assessor da Rede Universitária de

Telemedicina e diretora científica da Associação

Brasileira de Telemedicina e Telessaúde. Com o

objetivo de melhor entender os motivos que

impulsionaram a criação desta Secretaria e discutir

sobre o potencial e as perspectivas de futuro da saúde

digital no país, membros do Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo (CROSP) conversaram

com a Dra. Ana Estela Haddad. Durante a pandemia de

Covid-19, as consultas odontológicas foram

parcialmente suspensas, em função das normas de

biossegurança vigentes. Este represamento, no entanto,

foi contornado graças à teleodontologia e à saúde

digital, como um todo. De acordo com a Dra. Ana

Estela, a experiência pandêmica foi um divisor de águas

em relação à abordagem do tema no Brasil e o fator que

impulsionou a abstração da telessaúde como algo

possível e necessário para a saúde pública do país. 'Eu

lembro que, no começo da pandemia, durante a

primeira conferência online que me chamaram pra fazer,

eu olhava os comentários do chat e me dava vontade de

desligar o computador, porque as pessoas estavam

muito resistentes a esse tema', contou. Com o recorte

da pandemia, no entanto, as consultas digitais

passaram a mostrar o seu potencial de, mesmo à

distância, levar conhecimento, autocuidado e

informação aos lares em isolamento e, com isso, as

conversas em relação ao tema passaram a ser

recebidas com mais abertura e tranquilidade tanto pela

população, quanto pelos órgãos de saúde pública. Da

urgência do Brasil por discutir as potencialidades do

mundo virtual para auxiliar as profissões da saúde como

um todo (inclusive a Odontologia), surgiu, portanto, a

Secretaria de Informação e Saúde Digital do Ministério

da Saúde, chefiada este ano pela Dra. Ana Estela

Haddad. Para a Secretária, que já integrou a equipe de

Câmaras Técnicas do CROSP, saúde digital é um

conjunto de técnicas, práticas, atitudes, modos de

pensar e valores que se desenvolvem em função do

crescimento digital. Na Odontologia, é a aplicação

desses conceitos às características da prática em

sinergia com as tecnologias emergentes para a classe.

A Odontologia, de acordo com a cirurgiã-dentista,

embora possua um corpo complexo de conhecimento

dividido em várias especialidades, assim como toda

profissão da área da saúde, deve se desenvolver de

forma integrada ao sistema de saúde pública. 'Nós

temos que considerar um patrimônio e um privilégio que

no Brasil tem-se um sistema de saúde que pensa e

considera o atendimento de saúde de uma forma

integrada. Isso abre possibilidade para nós tanto

exercermos e trabalharmos com as especificidades da

saúde bucal, quanto para pensarmos a saúde bucal

como uma linha de cuidado que se integra com a saúde

geral'. Dra. Ana Estela ainda destacou que graças à Lei

14.510, decreto que autorizou e estabeleceu a

prestação de serviços à distância a todas as profissões

da saúde no Brasil, promulgado em dezembro de 2022,

hoje se tem uma avenida a ser regulamentada e

estruturada para fazer com que a teleodontologia

chegue com mais qualidade e acesso à população. Por
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outro lado, a especialista ponderou que ainda existem

desafios a serem superados para que a universalização

do acesso seja atingida. 'Nós ainda temos que superar

desafios tecnológicos. A própria conectividade é limitada

e difícil em muitas regiões do país, então precisamos de

outras políticas públicas. Precisamos que a política de

saúde esteja integrada com a de infraestrutura, com a

de comunicação e com a de conectividade'. Além dessa

atuação de forma sinérgica entre as políticas públicas,

outro ponto de suma relevância abordado pela

especialista em Odontopediatria e professora titular da

FOUSP foi a formação de profissionais, de modo a

capacitá-los a usarem a tecnologia com cuidado e

segurança necessária para proteger os dados dos

pacientes e manter o sigilo da consulta. 'Esse conceito,

com certeza, já se tornou uma matéria na graduação de

Odontologia. Na USP, por exemplo, a gente incorporou

a teleodontologia dentro da Odontopediatria. Assim, os

alunos vivenciam tanto os ensinamentos teóricos,

quanto as teleconsultas e as suas diretrizes na prática',

explicou. Por fim, a Secretária falou sobre a aplicação

da teleodontologia na realidade brasileira e o seu

potencial de inclusão e democratização da saúde

pública no país. Segundo a Dra. Ana Estela, a

promoção e prevenção de saúde, seja em relação às

doenças bucais ou em relação às doenças crônicas não

transmissíveis que têm fatores de risco comum com a

Odontologia, como diabetes e hipertensão, podem ser

facilitadas pela informação. 'A telessaúde é um veículo

do processo de educação dos pacientes para a saúde,

então certamente a gente pode fazer muita coisa nesse

caminho, fazer com que a informação de qualidade seja

melhor disseminada a todos'.
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A cirurgiã-dentista Dra. Ana Estela Haddad assumiu, a

convite da Ministra da Saúde Nísia Trindade, a recém-

criada Secretaria de Informação e Saúde Digital.

Atualmente, a paulistana coordena o Núcleo de

Telessaúde e Teleodontologia da Faculdade de

Odontologia da USP - Universidade de São Paulo, é

membro do Comitê Assessor da Rede Universitária de

Telemedicina e diretora científica da Associação

Brasileira de Telemedicina e Telessaúde.

Com o objetivo de melhor entender os motivos que

impulsionaram a criação desta Secretaria e discutir

sobre o potencial e as perspectivas de futuro da saúde

digital no país, membros do Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo (CROSP) conversaram

com a Dra. Ana Estela Haddad.

Durante a pandemia de Covid-19, as consultas

odontológicas foram parcialmente suspensas, em

função das normas de biossegurança vigentes. Este

represamento, no entanto, foi contornado graças à

teleodontologia e à saúde digital, como um todo. De

acordo com a Dra. Ana Estela, a experiência pandêmica

foi um divisor de águas em relação à abordagem do

tema no Brasil e o fator que impulsionou a abstração da

telessaúde como algo possível e necessário para a

saúde pública do país.

'Eu lembro que, no começo da pandemia, durante a

primeira conferência online que me chamaram pra fazer,

eu olhava os comentários do chat e me dava vontade de

desligar o computador, porque as pessoas estavam

muito resistentes a esse tema', contou.

Com o recorte da pandemia, no entanto, as consultas

digitais passaram a mostrar o seu potencial de, mesmo

à distância, levar conhecimento, autocuidado e

informação aos lares em isolamento e, com isso, as

conversas em relação ao tema passaram a ser

recebidas com mais abertura e tranquilidade tanto pela

população, quanto pelos órgãos de saúde pública.

Da urgência do Brasil por discutir as potencialidades do

mundo virtual para auxiliar as profissões da saúde como

um todo (inclusive a Odontologia), surgiu, portanto, a

Secretaria de Informação e Saúde Digital do Ministério

da Saúde, chefiada este ano pela Dra. Ana Estela

Haddad.

Para a Secretária, que já integrou a equipe de Câmaras

Técnicas do CROSP, saúde digital é um conjunto de

técnicas, práticas, atitudes, modos de pensar e valores

que se desenvolvem em função do crescimento digital.

Na Odontologia, é a aplicação desses conceitos às

características da prática em sinergia com as

tecnologias emergentes para a classe.

A Odontologia, de acordo com a cirurgiã-dentista,

embora possua um corpo complexo de conhecimento

dividido em várias especialidades, assim como toda

profissão da área da saúde, deve se desenvolver de

forma integrada ao sistema de saúde pública. 'Nós

temos que considerar um patrimônio e um privilégio que

no Brasil tem-se um sistema de saúde que pensa e

considera o atendimento de saúde de uma forma
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integrada. Isso abre possibilidade para nós tanto

exercermos e trabalharmos com as especificidades da

saúde bucal, quanto para pensarmos a saúde bucal

como uma linha de cuidado que se integra com a saúde

geral'.

Dra. Ana Estela ainda destacou que graças à Lei

14.510, decreto que autorizou e estabeleceu a

prestação de serviços à distância a todas as profissões

da saúde no Brasil, promulgado em dezembro de 2022,

hoje se tem uma avenida a ser regulamentada e

estruturada para fazer com que a teleodontologia

chegue com mais qualidade e acesso à população.

Por outro lado, a especialista ponderou que ainda

existem desafios a serem superados para que a

universalização do acesso seja atingida. 'Nós ainda

temos que superar desafios tecnológicos. A própria

conectividade é limitada e difícil em muitas regiões do

país, então precisamos de outras políticas públicas.

Precisamos que a política de saúde esteja integrada

com a de infraestrutura, com a de comunicação e com a

de conectividade'.

Além dessa atuação de forma sinérgica entre as

políticas públicas, outro ponto de suma relevância

abordado pela especialista em Odontopediatria e

professora titular da FOUSP foi a formação de

profissionais, de modo a capacitá-los a usarem a

tecnologia com cuidado e segurança necessária para

proteger os dados dos pacientes e manter o sigilo da

consulta.

'Esse conceito, com certeza, já se tornou uma matéria

na graduação de Odontologia. Na USP, por exemplo, a

gente incorporou a teleodontologia dentro da

Odontopediatria. Assim, os alunos vivenciam tanto os

ensinamentos teóricos, quanto as teleconsultas e as

suas diretrizes na prática', explicou.

Por fim, a Secretária falou sobre a aplicação da

teleodontologia na realidade brasileira e o seu potencial

de inclusão e democratização da saúde pública no país.

Segundo a Dra. Ana Estela, a promoção e prevenção de

saúde, seja em relação às doenças bucais ou em

relação às doenças crônicas não transmissíveis que têm

fatores de risco comum com a Odontologia, como

diabetes e hipertensão, podem ser facilitadas pela

informação. 'A telessaúde é um veículo do processo de

educação dos pacientes para a saúde, então

certamente a gente pode fazer muita coisa nesse

caminho, fazer com que a informação de qualidade seja

melhor disseminada a todos'.
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A cirurgiã-dentista Dra. Ana Estela Haddad assumiu, a

convite da Ministra da Saúde Nísia Trindade, a recém-

criada Secretaria de Informação e Saúde Digital.

Atualmente, a paulistana coordena o Núcleo de

Telessaúde e Teleodontologia da Faculdade de

Odontologia da USP - Universidade de São Paulo, é

membro do Comitê Assessor da Rede Universitária de

Telemedicina e diretora científica da Associação

Brasileira de Telemedicina e Telessaúde.

Com o objetivo de melhor entender os motivos que

impulsionaram a criação desta Secretaria e discutir

sobre o potencial e as perspectivas de futuro da saúde

digital no país, membros do Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo (CROSP) conversaram

com a Dra. Ana Estela Haddad.

Durante a pandemia de Covid-19, as consultas

odontológicas foram parcialmente suspensas, em

função das normas de biossegurança vigentes. Este

represamento, no entanto, foi contornado graças à

teleodontologia e à saúde digital, como um todo. De

acordo com a Dra. Ana Estela, a experiência pandêmica

foi um divisor de águas em relação à abordagem do

tema no Brasil e o fator que impulsionou a abstração da

telessaúde como algo possível e necessário para a

saúde pública do país.

'Eu lembro que, no começo da pandemia, durante a

primeira conferência online que me chamaram pra fazer,

eu olhava os comentários do chat e me dava vontade de

desligar o computador, porque as pessoas estavam

muito resistentes a esse tema', contou.

Com o recorte da pandemia, no entanto, as consultas

digitais passaram a mostrar o seu potencial de, mesmo

à distância, levar conhecimento, autocuidado e

informação aos lares em isolamento e, com isso, as

conversas em relação ao tema passaram a ser

recebidas com mais abertura e tranquilidade tanto pela

população, quanto pelos órgãos de saúde pública.

Da urgência do Brasil por discutir as potencialidades do

mundo virtual para auxiliar as profissões da saúde como

um todo (inclusive a Odontologia), surgiu, portanto, a

Secretaria de Informação e Saúde Digital do Ministério

da Saúde, chefiada este ano pela Dra. Ana Estela

Haddad.

Para a Secretária, que já integrou a equipe de Câmaras

Técnicas do CROSP, saúde digital é um conjunto de

técnicas, práticas, atitudes, modos de pensar e valores

que se desenvolvem em função do crescimento digital.

Na Odontologia, é a aplicação desses conceitos às

características da prática em sinergia com as

tecnologias emergentes para a classe.

A Odontologia, de acordo com a cirurgiã-dentista,

embora possua um corpo complexo de conhecimento

dividido em várias especialidades, assim como toda

profissão da área da saúde, deve se desenvolver de

forma integrada ao sistema de saúde pública. 'Nós

temos que considerar um patrimônio e um privilégio que

no Brasil tem-se um sistema de saúde que pensa e

considera o atendimento de saúde de uma forma

integrada. Isso abre possibilidade para nós tanto

exercermos e trabalharmos com as especificidades da
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saúde bucal, quanto para pensarmos a saúde bucal

como uma linha de cuidado que se integra com a saúde

geral'.

Dra. Ana Estela ainda destacou que graças à Lei

14.510, decreto que autorizou e estabeleceu a

prestação de serviços à distância a todas as profissões

da saúde no Brasil, promulgado em dezembro de 2022,

hoje se tem uma avenida a ser regulamentada e

estruturada para fazer com que a teleodontologia

chegue com mais qualidade e acesso à população.

Por outro lado, a especialista ponderou que ainda

existem desafios a serem superados para que a

universalização do acesso seja atingida. 'Nós ainda

temos que superar desafios tecnológicos. A própria

conectividade é limitada e difícil em muitas regiões do

país, então precisamos de outras políticas públicas.

Precisamos que a política de saúde esteja integrada

com a de infraestrutura, com a de comunicação e com a

de conectividade'.

Além dessa atuação de forma sinérgica entre as

políticas públicas, outro ponto de suma relevância

abordado pela especialista em Odontopediatria e

professora titular da FOUSP foi a formação de

profissionais, de modo a capacitá-los a usarem a

tecnologia com cuidado e segurança necessária para

proteger os dados dos pacientes e manter o sigilo da

consulta.

'Esse conceito, com certeza, já se tornou uma matéria

na graduação de Odontologia. Na USP, por exemplo, a

gente incorporou a teleodontologia dentro da

Odontopediatria. Assim, os alunos vivenciam tanto os

ensinamentos teóricos, quanto as teleconsultas e as

suas diretrizes na prática', explicou.

Por fim, a Secretária falou sobre a aplicação da

teleodontologia na realidade brasileira e o seu potencial

de inclusão e democratização da saúde pública no país.

Segundo a Dra. Ana Estela, a promoção e prevenção de

saúde, seja em relação às doenças bucais ou em

relação às doenças crônicas não transmissíveis que têm

fatores de risco comum com a Odontologia, como

diabetes e hipertensão, podem ser facilitadas pela

informação. 'A telessaúde é um veículo do processo de

educação dos pacientes para a saúde, então

certamente a gente pode fazer muita coisa nesse

caminho, fazer com que a informação de qualidade seja

melhor disseminada a todos'.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgiã-dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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Ana Estela Haddad assume Secretaria de Informação e

Saúde Digital

9 de fevereiro de 2023 0 Por

São Paulo 9/2/2023 -

A cirurgiã-dentista debateu com integrantes do

CROSP o potencial e as perspectivas de futuro da

saúde digital no país

A cirurgiã-dentista Dra. Ana Estela Haddad assumiu, a

convite da Ministra da Saúde Nísia Trindade, a recém-

criada Secretaria de Informação e Saúde Digital.

Atualmente, a paulistana coordena o Núcleo de

Telessaúde e Teleodontologia da Faculdade de

Odontologia da USP - Universidade de São Paulo, é

membro do Comitê Assessor da Rede Universitária de

Telemedicina e diretora científica da Associação

Brasileira de Telemedicina e Telessaúde.

Com o objetivo de melhor entender os motivos que

impulsionaram a criação desta Secretaria e discutir

sobre o potencial e as perspectivas de futuro da saúde

digital no país, membros do Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo (CROSP) conversaram

com a Dra. Ana Estela Haddad.

Durante a pandemia de Covid-19, as consultas

odontológicas foram parcialmente suspensas, em

função das normas de biossegurança vigentes. Este

represamento, no entanto, foi contornado graças à

teleodontologia e à saúde digital, como um todo. De

acordo com a Dra. Ana Estela, a experiência pandêmica

foi um divisor de águas em relação à abordagem do

tema no Brasil e o fator que impulsionou a abstração da

telessaúde como algo possível e necessário para a

saúde pública do país.

'Eu lembro que, no começo da pandemia, durante a

primeira conferência online que me chamaram pra fazer,

eu olhava os comentários do chat e me dava vontade de

desligar o computador, porque as pessoas estavam

muito resistentes a esse tema', contou.

Com o recorte da pandemia, no entanto, as consultas

digitais passaram a mostrar o seu potencial de, mesmo

à distância, levar conhecimento, autocuidado e

informação aos lares em isolamento e, com isso, as

conversas em relação ao tema passaram a ser

recebidas com mais abertura e tranquilidade tanto pela

população, quanto pelos órgãos de saúde pública.

Da urgência do Brasil por discutir as potencialidades do

mundo virtual para auxiliar as profissões da saúde como

um todo (inclusive a Odontologia), surgiu, portanto, a

Secretaria de Informação e Saúde Digital do Ministério

da Saúde, chefiada este ano pela Dra. Ana Estela

Haddad.

Para a Secretária, que já integrou a equipe de Câmaras

Técnicas do CROSP, saúde digital é um conjunto de

técnicas, práticas, atitudes, modos de pensar e valores

que se desenvolvem em função do crescimento digital.

Na Odontologia, é a aplicação desses conceitos às

características da prática em sinergia com as

tecnologias emergentes para a classe.
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A Odontologia, de acordo com a cirurgiã-dentista,

embora possua um corpo complexo de conhecimento

dividido em várias especialidades, assim como toda

profissão da área da saúde, deve se desenvolver de

forma integrada ao sistema de saúde pública. 'Nós

temos que considerar um patrimônio e um privilégio que

no Brasil tem-se um sistema de saúde que pensa e

considera o atendimento de saúde de uma forma

integrada. Isso abre possibilidade para nós tanto

exercermos e trabalharmos com as especificidades da

saúde bucal, quanto para pensarmos a saúde bucal

como uma linha de cuidado que se integra com a saúde

geral'.

Dra. Ana Estela ainda destacou que graças à Lei

14.510, decreto que autorizou e estabeleceu a

prestação de serviços à distância a todas as profissões

da saúde no Brasil, promulgado em dezembro de 2022,

hoje se tem uma avenida a ser regulamentada e

estruturada para fazer com que a teleodontologia

chegue com mais qualidade e acesso à população.

Por outro lado, a especialista ponderou que ainda

existem desafios a serem superados para que a

universalização do acesso seja atingida. 'Nós ainda

temos que superar desafios tecnológicos. A própria

conectividade é limitada e difícil em muitas regiões do

país, então precisamos de outras políticas públicas.

Precisamos que a política de saúde esteja integrada

com a de infraestrutura, com a de comunicação e com a

de conectividade'.

Além dessa atuação de forma sinérgica entre as

políticas públicas, outro ponto de suma relevância

abordado pela especialista em Odontopediatria e

professora titular da FOUSP foi a formação de

profissionais, de modo a capacitá-los a usarem a

tecnologia com cuidado e segurança necessária para

proteger os dados dos pacientes e manter o sigilo da

consulta.

'Esse conceito, com certeza, já se tornou uma matéria

na graduação de Odontologia. Na USP, por exemplo, a

gente incorporou a teleodontologia dentro da

Odontopediatria. Assim, os alunos vivenciam tanto os

ensinamentos teóricos, quanto as teleconsultas e as

suas diretrizes na prática', explicou.

Por fim, a Secretária falou sobre a aplicação da

teleodontologia na realidade brasileira e o seu potencial

de inclusão e democratização da saúde pública no país.

Segundo a Dra. Ana Estela, a promoção e prevenção de

saúde, seja em relação às doenças bucais ou em

relação às doenças crônicas não transmissíveis que têm

fatores de risco comum com a Odontologia, como

diabetes e hipertensão, podem ser facilitadas pela

informação. 'A telessaúde é um veículo do processo de

educação dos pacientes para a saúde, então

certamente a gente pode fazer muita coisa nesse

caminho, fazer com que a informação de qualidade seja

melhor disseminada a todos'.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgiã-dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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ENVIAR

A cirurgiã-dentista Dra. Ana Estela Haddad assumiu, a

convite da Ministra da Saúde Nísia Trindade, a recém-

criada Secretaria de Informação e Saúde Digital.

Atualmente, a paulistana coordena o Núcleo de

Telessaúde e Teleodontologia da Faculdade de

Odontologia da USP - Universidade de São Paulo, é

membro do Comitê Assessor da Rede Universitária de

Telemedicina e diretora científica da Associação

Brasileira de Telemedicina e Telessaúde.

Com o objetivo de melhor entender os motivos que

impulsionaram a criação desta Secretaria e discutir

sobre o potencial e as perspectivas de futuro da saúde

digital no país, membros do Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo (CROSP) conversaram

com a Dra. Ana Estela Haddad.

Durante a pandemia de Covid-19, as consultas

odontológicas foram parcialmente suspensas, em

função das normas de biossegurança vigentes. Este

represamento, no entanto, foi contornado graças à

teleodontologia e à saúde digital, como um todo. De

acordo com a Dra. Ana Estela, a experiência pandêmica

foi um divisor de águas em relação à abordagem do

tema no Brasil e o fator que impulsionou a abstração da

telessaúde como algo possível e necessário para a

saúde pública do país.

'Eu lembro que, no começo da pandemia, durante a

primeira conferência online que me chamaram pra fazer,

eu olhava os comentários do chat e me dava vontade de

desligar o computador, porque as pessoas estavam

muito resistentes a esse tema', contou.

Com o recorte da pandemia, no entanto, as consultas

digitais passaram a mostrar o seu potencial de, mesmo

à distância, levar conhecimento, autocuidado e

informação aos lares em isolamento e, com isso, as

conversas em relação ao tema passaram a ser

recebidas com mais abertura e tranquilidade tanto pela

população, quanto pelos órgãos de saúde pública.

Da urgência do Brasil por discutir as potencialidades do

mundo virtual para auxiliar as profissões da saúde como

um todo (inclusive a Odontologia), surgiu, portanto, a

Secretaria de Informação e Saúde Digital do Ministério

da Saúde, chefiada este ano pela Dra. Ana Estela
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Haddad.

Para a Secretária, que já integrou a equipe de Câmaras

Técnicas do CROSP, saúde digital é um conjunto de

técnicas, práticas, atitudes, modos de pensar e valores

que se desenvolvem em função do crescimento digital.

Na Odontologia, é a aplicação desses conceitos às

características da prática em sinergia com as

tecnologias emergentes para a classe.

A Odontologia, de acordo com a cirurgiã-dentista,

embora possua um corpo complexo de conhecimento

dividido em várias especialidades, assim como toda

profissão da área da saúde, deve se desenvolver de

forma integrada ao sistema de saúde pública. 'Nós

temos que considerar um patrimônio e um privilégio que

no Brasil tem-se um sistema de saúde que pensa e

considera o atendimento de saúde de uma forma

integrada. Isso abre possibilidade para nós tanto

exercermos e trabalharmos com as especificidades da

saúde bucal, quanto para pensarmos a saúde bucal

como uma linha de cuidado que se integra com a saúde

geral'.

Dra. Ana Estela ainda destacou que graças à Lei

14.510, decreto que autorizou e estabeleceu a

prestação de serviços à distância a todas as profissões

da saúde no Brasil, promulgado em dezembro de 2022,

hoje se tem uma avenida a ser regulamentada e

estruturada para fazer com que a teleodontologia

chegue com mais qualidade e acesso à população.

Por outro lado, a especialista ponderou que ainda

existem desafios a serem superados para que a

universalização do acesso seja atingida. 'Nós ainda

temos que superar desafios tecnológicos. A própria

conectividade é limitada e difícil em muitas regiões do

país, então precisamos de outras políticas públicas.

Precisamos que a política de saúde esteja integrada

com a de infraestrutura, com a de comunicação e com a

de conectividade'.

Além dessa atuação de forma sinérgica entre as

políticas públicas, outro ponto de suma relevância

abordado pela especialista em Odontopediatria e

professora titular da FOUSP foi a formação de

profissionais, de modo a capacitá-los a usarem a

tecnologia com cuidado e segurança necessária para

proteger os dados dos pacientes e manter o sigilo da

consulta.

'Esse conceito, com certeza, já se tornou uma matéria

na graduação de Odontologia. Na USP, por exemplo, a

gente incorporou a teleodontologia dentro da

Odontopediatria. Assim, os alunos vivenciam tanto os

ensinamentos teóricos, quanto as teleconsultas e as

suas diretrizes na prática', explicou.

Por fim, a Secretária falou sobre a aplicação da

teleodontologia na realidade brasileira e o seu potencial

de inclusão e democratização da saúde pública no país.

Segundo a Dra. Ana Estela, a promoção e prevenção de

saúde, seja em relação às doenças bucais ou em

relação às doenças crônicas não transmissíveis que têm

fatores de risco comum com a Odontologia, como

diabetes e hipertensão, podem ser facilitadas pela

informação. 'A telessaúde é um veículo do processo de

educação dos pacientes para a saúde, então

certamente a gente pode fazer muita coisa nesse

caminho, fazer com que a informação de qualidade seja

melhor disseminada a todos'.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgiã-dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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Ana Estela Haddad assume Secretaria de Informação e

Saúde Digital

A cirurgiã-dentista debateu com integrantes do

CROSP o potencial e as perspectivas de futuro da

saúde digital no país

09/02/2023 às 14h45

Por: Redação ES 24 HORAS Fonte: Agência Dino

Compartilhe:

Cyndi Diniz

A cirurgiã-dentista Dra. Ana Estela Haddad assumiu, a

convite da Ministra da Saúde Nísia Trindade, a recém-

criada Secretaria de Informação e Saúde Digital.

Atualmente, a paulistana coordena o Núcleo de

Telessaúde e Teleodontologia da Faculdade de

Odontologia da USP - Universidade de São Paulo, é

membro do Comitê Assessor da Rede Universitária de

Telemedicina e diretora científica da Associação

Brasileira de Telemedicina e Telessaúde.

Com o objetivo de melhor entender os motivos que

impulsionaram a criação desta Secretaria e discutir

sobre o potencial e as perspectivas de futuro da saúde

digital no país, membros do Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo (CROSP) conversaram

com a Dra. Ana Estela Haddad.

Durante a pandemia de Covid-19, as consultas

odontológicas foram parcialmente suspensas, em

função das normas de biossegurança vigentes. Este

represamento, no entanto, foi contornado graças à

teleodontologia e à saúde digital, como um todo. De

acordo com a Dra. Ana Estela, a experiência pandêmica

foi um divisor de águas em relação à abordagem do

tema no Brasil e o fator que impulsionou a abstração da

telessaúde como algo possível e necessário para a

saúde pública do país.

'Eu lembro que, no começo da pandemia, durante a

primeira conferência online que me chamaram pra fazer,

eu olhava os comentários do chat e me dava vontade de

desligar o computador, porque as pessoas estavam

muito resistentes a esse tema', contou.

Com o recorte da pandemia, no entanto, as consultas

digitais passaram a mostrar o seu potencial de, mesmo

à distância, levar conhecimento, autocuidado e

informação aos lares em isolamento e, com isso, as

conversas em relação ao tema passaram a ser

recebidas com mais abertura e tranquilidade tanto pela

população, quanto pelos órgãos de saúde pública.

Da urgência do Brasil por discutir as potencialidades do

mundo virtual para auxiliar as profissões da saúde como

um todo (inclusive a Odontologia), surgiu, portanto, a

Secretaria de Informação e Saúde Digital do Ministério

da Saúde, chefiada este ano pela Dra. Ana Estela

Haddad.

Para a Secretária, que já integrou a equipe de Câmaras
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Técnicas do CROSP, saúde digital é um conjunto de

técnicas, práticas, atitudes, modos de pensar e valores

que se desenvolvem em função do crescimento digital.

Na Odontologia, é a aplicação desses conceitos às

características da prática em sinergia com as

tecnologias emergentes para a classe.

A Odontologia, de acordo com a cirurgiã-dentista,

embora possua um corpo complexo de conhecimento

dividido em várias especialidades, assim como toda

profissão da área da saúde, deve se desenvolver de

forma integrada ao sistema de saúde pública. 'Nós

temos que considerar um patrimônio e um privilégio que

no Brasil tem-se um sistema de saúde que pensa e

considera o atendimento de saúde de uma forma

integrada. Isso abre possibilidade para nós tanto

exercermos e trabalharmos com as especificidades da

saúde bucal, quanto para pensarmos a saúde bucal

como uma linha de cuidado que se integra com a saúde

geral'.

Dra. Ana Estela ainda destacou que graças à Lei

14.510, decreto que autorizou e estabeleceu a

prestação de serviços à distância a todas as profissões

da saúde no Brasil, promulgado em dezembro de 2022,

hoje se tem uma avenida a ser regulamentada e

estruturada para fazer com que a teleodontologia

chegue com mais qualidade e acesso à população.

Por outro lado, a especialista ponderou que ainda

existem desafios a serem superados para que a

universalização do acesso seja atingida. 'Nós ainda

temos que superar desafios tecnológicos. A própria

conectividade é limitada e difícil em muitas regiões do

país, então precisamos de outras políticas públicas.

Precisamos que a política de saúde esteja integrada

com a de infraestrutura, com a de comunicação e com a

de conectividade'.

Além dessa atuação de forma sinérgica entre as

políticas públicas, outro ponto de suma relevância

abordado pela especialista em Odontopediatria e

professora titular da FOUSP foi a formação de

profissionais, de modo a capacitá-los a usarem a

tecnologia com cuidado e segurança necessária para

proteger os dados dos pacientes e manter o sigilo da

consulta.

'Esse conceito, com certeza, já se tornou uma matéria

na graduação de Odontologia. Na USP, por exemplo, a

gente incorporou a teleodontologia dentro da

Odontopediatria. Assim, os alunos vivenciam tanto os

ensinamentos teóricos, quanto as teleconsultas e as

suas diretrizes na prática', explicou.

Por fim, a Secretária falou sobre a aplicação da

teleodontologia na realidade brasileira e o seu potencial

de inclusão e democratização da saúde pública no país.

Segundo a Dra. Ana Estela, a promoção e prevenção de

saúde, seja em relação às doenças bucais ou em

relação às doenças crônicas não transmissíveis que têm

fatores de risco comum com a Odontologia, como

diabetes e hipertensão, podem ser facilitadas pela

informação. 'A telessaúde é um veículo do processo de

educação dos pacientes para a saúde, então

certamente a gente pode fazer muita coisa nesse

caminho, fazer com que a informação de qualidade seja

melhor disseminada a todos'.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade

de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de

reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o

propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

500 caracteres restantes.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgiã-dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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A cirurgiã-dentista Dra. Ana Estela Haddad assumiu, a

convite da Ministra da Saúde Nísia Trindade, a recém-

criada Secretaria de Informação e Saúde Digital.

Atualmente, a paulistana coordena o Núcleo de

Telessaúde e Teleodontologia da Faculdade de

Odontologia da USP - Universidade de São Paulo, é

membro do Comitê Assessor da Rede Universitária de

Telemedicina e diretora científica da Associação

Brasileira de Telemedicina e Telessaúde.

Com o objetivo de melhor entender os motivos que

impulsionaram a criação desta Secretaria e discutir

sobre o potencial e as perspectivas de futuro da saúde

digital no país, membros do Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo (CROSP) conversaram

com a Dra. Ana Estela Haddad.

Durante a pandemia de Covid-19, as consultas

odontológicas foram parcialmente suspensas, em

função das normas de biossegurança vigentes. Este

represamento, no entanto, foi contornado graças à

teleodontologia e à saúde digital, como um todo. De

acordo com a Dra. Ana Estela, a experiência pandêmica

foi um divisor de águas em relação à abordagem do

tema no Brasil e o fator que impulsionou a abstração da

telessaúde como algo possível e necessário para a

saúde pública do país.

'Eu lembro que, no começo da pandemia, durante a

primeira conferência online que me chamaram pra fazer,

eu olhava os comentários do chat e me dava vontade de

desligar o computador, porque as pessoas estavam

muito resistentes a esse tema', contou.

Com o recorte da pandemia, no entanto, as consultas

digitais passaram a mostrar o seu potencial de, mesmo

à distância, levar conhecimento, autocuidado e

informação aos lares em isolamento e, com isso, as

conversas em relação ao tema passaram a ser

recebidas com mais abertura e tranquilidade tanto pela

população, quanto pelos órgãos de saúde pública.

Da urgência do Brasil por discutir as potencialidades do

mundo virtual para auxiliar as profissões da saúde como

um todo (inclusive a Odontologia), surgiu, portanto, a

Secretaria de Informação e Saúde Digital do Ministério

da Saúde, chefiada este ano pela Dra. Ana Estela

Haddad.

Para a Secretária, que já integrou a equipe de Câmaras

Técnicas do CROSP, saúde digital é um conjunto de

técnicas, práticas, atitudes, modos de pensar e valores

que se desenvolvem em função do crescimento digital.

Na Odontologia, é a aplicação desses conceitos às

características da prática em sinergia com as

tecnologias emergentes para a classe.

A Odontologia, de acordo com a cirurgiã-dentista,

embora possua um corpo complexo de conhecimento

dividido em várias especialidades, assim como toda

profissão da área da saúde, deve se desenvolver de

forma integrada ao sistema de saúde pública. 'Nós
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temos que considerar um patrimônio e um privilégio que

no Brasil tem-se um sistema de saúde que pensa e

considera o atendimento de saúde de uma forma

integrada. Isso abre possibilidade para nós tanto

exercermos e trabalharmos com as especificidades da

saúde bucal, quanto para pensarmos a saúde bucal

como uma linha de cuidado que se integra com a saúde

geral'.

Dra. Ana Estela ainda destacou que graças à Lei

14.510, decreto que autorizou e estabeleceu a

prestação de serviços à distância a todas as profissões

da saúde no Brasil, promulgado em dezembro de 2022,

hoje se tem uma avenida a ser regulamentada e

estruturada para fazer com que a teleodontologia

chegue com mais qualidade e acesso à população.

Por outro lado, a especialista ponderou que ainda

existem desafios a serem superados para que a

universalização do acesso seja atingida. 'Nós ainda

temos que superar desafios tecnológicos. A própria

conectividade é limitada e difícil em muitas regiões do

país, então precisamos de outras políticas públicas.

Precisamos que a política de saúde esteja integrada

com a de infraestrutura, com a de comunicação e com a

de conectividade'.

Além dessa atuação de forma sinérgica entre as

políticas públicas, outro ponto de suma relevância

abordado pela especialista em Odontopediatria e

professora titular da FOUSP foi a formação de

profissionais, de modo a capacitá-los a usarem a

tecnologia com cuidado e segurança necessária para

proteger os dados dos pacientes e manter o sigilo da

consulta.

'Esse conceito, com certeza, já se tornou uma matéria

na graduação de Odontologia. Na USP, por exemplo, a

gente incorporou a teleodontologia dentro da

Odontopediatria. Assim, os alunos vivenciam tanto os

ensinamentos teóricos, quanto as teleconsultas e as

suas diretrizes na prática', explicou.

Por fim, a Secretária falou sobre a aplicação da

teleodontologia na realidade brasileira e o seu potencial

de inclusão e democratização da saúde pública no país.

Segundo a Dra. Ana Estela, a promoção e prevenção de

saúde, seja em relação às doenças bucais ou em

relação às doenças crônicas não transmissíveis que têm

fatores de risco comum com a Odontologia, como

diabetes e hipertensão, podem ser facilitadas pela

informação. 'A telessaúde é um veículo do processo de

educação dos pacientes para a saúde, então

certamente a gente pode fazer muita coisa nesse

caminho, fazer com que a informação de qualidade seja

melhor disseminada a todos'.

Relacionado

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgiã-dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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Durante a pandemia de Covid-19, as consultas

odontológicas foram parcialmente suspensas, em

função das normas de biossegurança vigentes. Este

represamento, no entanto, foi contornado graças à

teleodontologia e à saúde digital, como um todo. De

acordo com a Dra. Ana Estela, a experiência pandêmica

foi um divisor de águas em relação à abordagem do

tema no Brasil e o fator que impulsionou a abstração da

telessaúde como algo possível e necessário para a

saúde pública do país.

Com o recorte da pandemia, no entanto, as consultas

digitais passaram a mostrar o seu potencial de, mesmo

à distância, levar conhecimento, autocuidado e

informação aos lares em isolamento e, com isso, as

conversas em relação ao tema passaram a ser

recebidas com mais abertura e tranquilidade tanto pela

população, quanto pelos órgãos de saúde pública.

Da urgência do Brasil por discutir as potencialidades do

mundo virtual para auxiliar as profissões da saúde como

um todo (inclusive a Odontologia), surgiu, portanto, a

Secretaria de Informação e Saúde Digital do Ministério

da Saúde, chefiada este ano pela Dra. Ana Estela

Haddad.

Para a Secretária, que já integrou a equipe de Câmaras

Técnicas do CROSP, saúde digital é um conjunto de

técnicas, práticas, atitudes, modos de pensar e valores

que se desenvolvem em função do crescimento digital.

Na Odontologia, é a aplicação desses conceitos às

características da prática em sinergia com as

tecnologias emergentes para a classe.

A Odontologia, de acordo com a cirurgiã-dentista,

embora possua um corpo complexo de conhecimento

dividido em várias especialidades, assim como toda

profissão da área da saúde, deve se desenvolver de

forma integrada ao sistema de saúde pública. 'Nós

temos que considerar um patrimônio e um privilégio que

no Brasil tem-se um sistema de saúde que pensa e

considera o atendimento de saúde de uma forma

integrada. Isso abre possibilidade para nós tanto

exercermos e trabalharmos com as especificidades da

saúde bucal, quanto para pensarmos a saúde bucal

como uma linha de cuidado que se integra com a saúde

geral'.

Dra. Ana Estela ainda destacou que graças à Lei

14.510, decreto que autorizou e estabeleceu a

prestação de serviços à distância a todas as profissões

da saúde no Brasil, promulgado em dezembro de 2022,

hoje se tem uma avenida a ser regulamentada e

estruturada para fazer com que a teleodontologia

chegue com mais qualidade e acesso à população.

Por outro lado, a especialista ponderou que ainda

existem desafios a serem superados para que a

universalização do acesso seja atingida. 'Nós ainda

temos que superar desafios tecnológicos. A própria

conectividade é limitada e difícil em muitas regiões do

país, então precisamos de outras políticas públicas.

Precisamos que a política de saúde esteja integrada

com a de infraestrutura, com a de comunicação e com a

de conectividade'.

Além dessa atuação de forma sinérgica entre as
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políticas públicas, outro ponto de suma relevância

abordado pela especialista em Odontopediatria e

professora titular da FOUSP foi a formação de

profissionais, de modo a capacitá-los a usarem a

tecnologia com cuidado e segurança necessária para

proteger os dados dos pacientes e manter o sigilo da

consulta.

'Esse conceito, com certeza, já se tornou uma matéria

na graduação de Odontologia. Na USP, por exemplo, a

gente incorporou a teleodontologia dentro da

Odontopediatria. Assim, os alunos vivenciam tanto os

ensinamentos teóricos, quanto as teleconsultas e as

suas diretrizes na prática', explicou.

Por fim, a Secretária falou sobre a aplicação da

teleodontologia na realidade brasileira e o seu potencial

de inclusão e democratização da saúde pública no país.

Segundo a Dra. Ana Estela, a promoção e prevenção de

saúde, seja em relação às doenças bucais ou em

relação às doenças crônicas não transmissíveis que têm

fatores de risco comum com a Odontologia, como

diabetes e hipertensão, podem ser facilitadas pela

informação. 'A telessaúde é um veículo do processo de

educação dos pacientes para a saúde, então

certamente a gente pode fazer muita coisa nesse

caminho, fazer com que a informação de qualidade seja

melhor disseminada a todos'.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgiã-dentista, CROSP - CRO-SP
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A cirurgiã-dentista Dra. Ana Estela Haddad assumiu, a

convite da Ministra da Saúde Nísia Trindade, a recém-

criada Secretaria de Informação e Saúde Digital.

Atualmente, a paulistana coordena o Núcleo de

Telessaúde e Teleodontologia da Faculdade de

Odontologia da USP - Universidade de São Paulo, é

membro do Comitê Assessor da Rede Universitária de

Telemedicina e diretora científica da Associação

Brasileira de Telemedicina e Telessaúde.

Com o objetivo de melhor entender os motivos que

impulsionaram a criação desta Secretaria e discutir

sobre o potencial e as perspectivas de futuro da saúde

digital no país, membros do Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo (CROSP) conversaram

com a Dra. Ana Estela Haddad.

Durante a pandemia de Covid-19, as consultas

odontológicas foram parcialmente suspensas, em

função das normas de biossegurança vigentes. Este

represamento, no entanto, foi contornado graças à

teleodontologia e à saúde digital, como um todo. De

acordo com a Dra. Ana Estela, a experiência pandêmica

foi um divisor de águas em relação à abordagem do

tema no Brasil e o fator que impulsionou a abstração da

telessaúde como algo possível e necessário para a

saúde pública do país.

'Eu lembro que, no começo da pandemia, durante a

primeira conferência online que me chamaram pra fazer,

eu olhava os comentários do chat e me dava vontade de

desligar o computador, porque as pessoas estavam

muito resistentes a esse tema', contou.

Com o recorte da pandemia, no entanto, as consultas

digitais passaram a mostrar o seu potencial de, mesmo

à distância, levar conhecimento, autocuidado e

informação aos lares em isolamento e, com isso, as

conversas em relação ao tema passaram a ser

recebidas com mais abertura e tranquilidade tanto pela

população, quanto pelos órgãos de saúde pública.

Da urgência do Brasil por discutir as potencialidades do

mundo virtual para auxiliar as profissões da saúde como

um todo (inclusive a Odontologia), surgiu, portanto, a

Secretaria de Informação e Saúde Digital do Ministério

da Saúde, chefiada este ano pela Dra. Ana Estela

Haddad.

Para a Secretária, que já integrou a equipe de Câmaras

Técnicas do CROSP, saúde digital é um conjunto de

técnicas, práticas, atitudes, modos de pensar e valores

que se desenvolvem em função do crescimento digital.

Na Odontologia, é a aplicação desses conceitos às

características da prática em sinergia com as

tecnologias emergentes para a classe.

A Odontologia, de acordo com a cirurgiã-dentista,

embora possua um corpo complexo de conhecimento

dividido em várias especialidades, assim como toda

profissão da área da saúde, deve se desenvolver de

forma integrada ao sistema de saúde pública. 'Nós

temos que considerar um patrimônio e um privilégio que
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no Brasil tem-se um sistema de saúde que pensa e

considera o atendimento de saúde de uma forma

integrada. Isso abre possibilidade para nós tanto

exercermos e trabalharmos com as especificidades da

saúde bucal, quanto para pensarmos a saúde bucal

como uma linha de cuidado que se integra com a saúde

geral'.

Dra. Ana Estela ainda destacou que graças à Lei

14.510, decreto que autorizou e estabeleceu a

prestação de serviços à distância a todas as profissões

da saúde no Brasil, promulgado em dezembro de 2022,

hoje se tem uma avenida a ser regulamentada e

estruturada para fazer com que a teleodontologia

chegue com mais qualidade e acesso à população.

Por outro lado, a especialista ponderou que ainda

existem desafios a serem superados para que a

universalização do acesso seja atingida. 'Nós ainda

temos que superar desafios tecnológicos. A própria

conectividade é limitada e difícil em muitas regiões do

país, então precisamos de outras políticas públicas.

Precisamos que a política de saúde esteja integrada

com a de infraestrutura, com a de comunicação e com a

de conectividade'.

Além dessa atuação de forma sinérgica entre as

políticas públicas, outro ponto de suma relevância

abordado pela especialista em Odontopediatria e

professora titular da FOUSP foi a formação de

profissionais, de modo a capacitá-los a usarem a

tecnologia com cuidado e segurança necessária para

proteger os dados dos pacientes e manter o sigilo da

consulta.

'Esse conceito, com certeza, já se tornou uma matéria

na graduação de Odontologia. Na USP, por exemplo, a

gente incorporou a teleodontologia dentro da

Odontopediatria. Assim, os alunos vivenciam tanto os

ensinamentos teóricos, quanto as teleconsultas e as

suas diretrizes na prática', explicou.

Por fim, a Secretária falou sobre a aplicação da

teleodontologia na realidade brasileira e o seu potencial

de inclusão e democratização da saúde pública no país.

Segundo a Dra. Ana Estela, a promoção e prevenção de

saúde, seja em relação às doenças bucais ou em

relação às doenças crônicas não transmissíveis que têm

fatores de risco comum com a Odontologia, como

diabetes e hipertensão, podem ser facilitadas pela

informação. 'A telessaúde é um veículo do processo de

educação dos pacientes para a saúde, então

certamente a gente pode fazer muita coisa nesse

caminho, fazer com que a informação de qualidade seja

melhor disseminada a todos'.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgiã-dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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A cirurgiã-dentista Dra. Ana Estela Haddad assumiu, a

convite da Ministra da Saúde Nísia Trindade, a recém-

criada Secretaria de Informação e Saúde Digital.

Atualmente, a paulistana coordena o Núcleo de

Telessaúde e Teleodontologia da Faculdade de

Odontologia da USP - Universidade de São Paulo, é

membro do Comitê Assessor da Rede Universitária de

Telemedicina e diretora científica da Associação

Brasileira de Telemedicina e Telessaúde.

Com o objetivo de melhor entender os motivos que

impulsionaram a criação desta Secretaria e discutir

sobre o potencial e as perspectivas de futuro da saúde

digital no país, membros do Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo (CROSP) conversaram

com a Dra. Ana Estela Haddad.

Durante a pandemia de Covid-19, as consultas

odontológicas foram parcialmente suspensas, em

função das normas de biossegurança vigentes. Este

represamento, no entanto, foi contornado graças à

teleodontologia e à saúde digital, como um todo. De

acordo com a Dra. Ana Estela, a experiência pandêmica

foi um divisor de águas em relação à abordagem do

tema no Brasil e o fator que impulsionou a abstração da

telessaúde como algo possível e necessário para a

saúde pública do país.

'Eu lembro que, no começo da pandemia, durante a

primeira conferência online que me chamaram pra fazer,

eu olhava os comentários do chat e me dava vontade de

desligar o computador, porque as pessoas estavam

muito resistentes a esse tema', contou.

Com o recorte da pandemia, no entanto, as consultas

digitais passaram a mostrar o seu potencial de, mesmo

à distância, levar conhecimento, autocuidado e

informação aos lares em isolamento e, com isso, as

conversas em relação ao tema passaram a ser

recebidas com mais abertura e tranquilidade tanto pela

população, quanto pelos órgãos de saúde pública.

Da urgência do Brasil por discutir as potencialidades do

mundo virtual para auxiliar as profissões da saúde como

um todo (inclusive a Odontologia), surgiu, portanto, a

Secretaria de Informação e Saúde Digital do Ministério

da Saúde, chefiada este ano pela Dra. Ana Estela

Haddad.

Para a Secretária, que já integrou a equipe de Câmaras

Técnicas do CROSP, saúde digital é um conjunto de

técnicas, práticas, atitudes, modos de pensar e valores

que se desenvolvem em função do crescimento digital.

Na Odontologia, é a aplicação desses conceitos às

características da prática em sinergia com as

tecnologias emergentes para a classe.

A Odontologia, de acordo com a cirurgiã-dentista,

embora possua um corpo complexo de conhecimento

dividido em várias especialidades, assim como toda

profissão da área da saúde, deve se desenvolver de

forma integrada ao sistema de saúde pública. 'Nós

temos que considerar um patrimônio e um privilégio que

no Brasil tem-se um sistema de saúde que pensa e

considera o atendimento de saúde de uma forma
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integrada. Isso abre possibilidade para nós tanto

exercermos e trabalharmos com as especificidades da

saúde bucal, quanto para pensarmos a saúde bucal

como uma linha de cuidado que se integra com a saúde

geral'.

Dra. Ana Estela ainda destacou que graças à Lei

14.510, decreto que autorizou e estabeleceu a

prestação de serviços à distância a todas as profissões

da saúde no Brasil, promulgado em dezembro de 2022,

hoje se tem uma avenida a ser regulamentada e

estruturada para fazer com que a teleodontologia

chegue com mais qualidade e acesso à população.

Por outro lado, a especialista ponderou que ainda

existem desafios a serem superados para que a

universalização do acesso seja atingida. 'Nós ainda

temos que superar desafios tecnológicos. A própria

conectividade é limitada e difícil em muitas regiões do

país, então precisamos de outras políticas públicas.

Precisamos que a política de saúde esteja integrada

com a de infraestrutura, com a de comunicação e com a

de conectividade'.

Além dessa atuação de forma sinérgica entre as

políticas públicas, outro ponto de suma relevância

abordado pela especialista em Odontopediatria e

professora titular da FOUSP foi a formação de

profissionais, de modo a capacitá-los a usarem a

tecnologia com cuidado e segurança necessária para

proteger os dados dos pacientes e manter o sigilo da

consulta.

'Esse conceito, com certeza, já se tornou uma matéria

na graduação de Odontologia. Na USP, por exemplo, a

gente incorporou a teleodontologia dentro da

Odontopediatria. Assim, os alunos vivenciam tanto os

ensinamentos teóricos, quanto as teleconsultas e as

suas diretrizes na prática', explicou.

Por fim, a Secretária falou sobre a aplicação da

teleodontologia na realidade brasileira e o seu potencial

de inclusão e democratização da saúde pública no país.

Segundo a Dra. Ana Estela, a promoção e prevenção de

saúde, seja em relação às doenças bucais ou em

relação às doenças crônicas não transmissíveis que têm

fatores de risco comum com a Odontologia, como

diabetes e hipertensão, podem ser facilitadas pela

informação. 'A telessaúde é um veículo do processo de

educação dos pacientes para a saúde, então

certamente a gente pode fazer muita coisa nesse

caminho, fazer com que a informação de qualidade seja

melhor disseminada a todos'.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgiã-dentista, Assuntos de Interesse - Saúde Bucal,

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São

Paulo, CROSP - CRO-SP
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A cirurgiã-dentista Dra. Ana Estela Haddad assumiu, a

convite da Ministra da Saúde Nísia Trindade, a recém-

criada Secretaria de Informação e Saúde Digital.

Atualmente, a paulistana coordena o Núcleo de

Telessaúde e Teleodontologia da Faculdade de

Odontologia da USP - Universidade de São Paulo, é

membro do Comitê Assessor da Rede Universitária de

Telemedicina e diretora científica da Associação

Brasileira de Telemedicina e Telessaúde.

Com o objetivo de melhor entender os motivos que

impulsionaram a criação desta Secretaria e discutir

sobre o potencial e as perspectivas de futuro da saúde

digital no país, membros do Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo (CROSP) conversaram

com a Dra. Ana Estela Haddad.

Durante a pandemia de Covid-19, as consultas

odontológicas foram parcialmente suspensas, em

função das normas de biossegurança vigentes. Este

represamento, no entanto, foi contornado graças à

teleodontologia e à saúde digital, como um todo. De

acordo com a Dra. Ana Estela, a experiência pandêmica

foi um divisor de águas em relação à abordagem do

tema no Brasil e o fator que impulsionou a abstração da

telessaúde como algo possível e necessário para a

saúde pública do país.

'Eu lembro que, no começo da pandemia, durante a

primeira conferência online que me chamaram pra fazer,

eu olhava os comentários do chat e me dava vontade de

desligar o computador, porque as pessoas estavam

muito resistentes a esse tema', contou.

Com o recorte da pandemia, no entanto, as consultas

digitais passaram a mostrar o seu potencial de, mesmo

à distância, levar conhecimento, autocuidado e

informação aos lares em isolamento e, com isso, as

conversas em relação ao tema passaram a ser

recebidas com mais abertura e tranquilidade tanto pela

população, quanto pelos órgãos de saúde pública.

Da urgência do Brasil por discutir as potencialidades do

mundo virtual para auxiliar as profissões da saúde como

um todo (inclusive a Odontologia), surgiu, portanto, a

Secretaria de Informação e Saúde Digital do Ministério

da Saúde, chefiada este ano pela Dra. Ana Estela

Haddad.

Para a Secretária, que já integrou a equipe de Câmaras

Técnicas do CROSP, saúde digital é um conjunto de

técnicas, práticas, atitudes, modos de pensar e valores
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que se desenvolvem em função do crescimento digital.

Na Odontologia, é a aplicação desses conceitos às

características da prática em sinergia com as

tecnologias emergentes para a classe.

A Odontologia, de acordo com a cirurgiã-dentista,

embora possua um corpo complexo de conhecimento

dividido em várias especialidades, assim como toda

profissão da área da saúde, deve se desenvolver de

forma integrada ao sistema de saúde pública. 'Nós

temos que considerar um patrimônio e um privilégio que

no Brasil tem-se um sistema de saúde que pensa e

considera o atendimento de saúde de uma forma

integrada. Isso abre possibilidade para nós tanto

exercermos e trabalharmos com as especificidades da

saúde bucal, quanto para pensarmos a saúde bucal

como uma linha de cuidado que se integra com a saúde

geral'.

Dra. Ana Estela ainda destacou que graças à Lei

14.510, decreto que autorizou e estabeleceu a

prestação de serviços à distância a todas as profissões

da saúde no Brasil, promulgado em dezembro de 2022,

hoje se tem uma avenida a ser regulamentada e

estruturada para fazer com que a teleodontologia

chegue com mais qualidade e acesso à população.

Por outro lado, a especialista ponderou que ainda

existem desafios a serem superados para que a

universalização do acesso seja atingida. 'Nós ainda

temos que superar desafios tecnológicos. A própria

conectividade é limitada e difícil em muitas regiões do

país, então precisamos de outras políticas públicas.

Precisamos que a política de saúde esteja integrada

com a de infraestrutura, com a de comunicação e com a

de conectividade'.

Além dessa atuação de forma sinérgica entre as

políticas públicas, outro ponto de suma relevância

abordado pela especialista em Odontopediatria e

professora titular da FOUSP foi a formação de

profissionais, de modo a capacitá-los a usarem a

tecnologia com cuidado e segurança necessária para

proteger os dados dos pacientes e manter o sigilo da

consulta.

'Esse conceito, com certeza, já se tornou uma matéria

na graduação de Odontologia. Na USP, por exemplo, a

gente incorporou a teleodontologia dentro da

Odontopediatria. Assim, os alunos vivenciam tanto os

ensinamentos teóricos, quanto as teleconsultas e as

suas diretrizes na prática', explicou.

Por fim, a Secretária falou sobre a aplicação da

teleodontologia na realidade brasileira e o seu potencial

de inclusão e democratização da saúde pública no país.

Segundo a Dra. Ana Estela, a promoção e prevenção de

saúde, seja em relação às doenças bucais ou em

relação às doenças crônicas não transmissíveis que têm

fatores de risco comum com a Odontologia, como

diabetes e hipertensão, podem ser facilitadas pela

informação. 'A telessaúde é um veículo do processo de

educação dos pacientes para a saúde, então

certamente a gente pode fazer muita coisa nesse

caminho, fazer com que a informação de qualidade seja

melhor disseminada a todos'.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgiã-dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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Ana Estela Haddad assume Secretaria de Informação e Saúde Digital
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Autor: Redação GeHosp

Cirurgiã-Dentista debateu com integrantes do CROSP o

potencial e as perspectivas de futuro da saúde digital no

país.

A Cirurgiã-Dentista Dra. Ana Estela Haddad acaba de

assumir, a convite da Ministra da Saúde Nísia Trindade,

a recém-criada Secretaria de Informação e Saúde

Digital.

Atualmente, a paulistana coordena o Núcleo de

Telessaúde e Teleodontologia da Faculdade de

Odontologia da USP, é membro do Comitê Assessor da

Rede Universitária de Telemedicina e diretora científica

da Associação Brasileira de Telemedicina e Telessaúde.

Com o objetivo de melhor entender os motivos que

impulsionaram a criação da Secretaria e discutir sobre o

potencial e as perspectivas de futuro da saúde digital no

país, o Conselho Regional de Odontologia de São

Paulo (CROSP) conversou com a Dra. Ana Estela

Haddad, que estará à frente da pasta durante a atual

gestão.

Durante a pandemia da Covid-19, as consultas

odontológicas foram parcialmente suspensas, em

função das normas de biossegurança vigentes.

Este represamento, no entanto, foi contornado graças à

teleodontologia e à saúde digital, como um todo.

De acordo com a Dra. Ana Estela, a experiência

pandêmica foi um divisor de águas em relação à

abordagem do tema no Brasil e o fator que impulsionou

a abstração da telessaúde como algo possível e

necessário para a saúde pública do país.

'Eu me lembro que no começo da pandemia, durante a

primeira conferência live que me chamaram pra fazer,

eu olhava os comentários do chat e me dava vontade de

desligar o computador, porque as pessoas estavam

muito resistentes a esse tema'.

Com o recorte da pandemia, no entanto, as consultas

digitais passaram a mostrar o seu potencial de, mesmo

à distância, levar conhecimento, autocuidado e

informação aos lares em isolamento e, com isso, as

conversas em relação ao tema passaram a ser

recebidas com mais abertura e tranquilidade tanto pela

população, quanto pelos órgãos de saúde pública.

Da urgência do Brasil por discutir as potencialidades do

mundo virtual para auxiliar as profissões da saúde como

um todo (inclusive a Odontologia), surgiu, portanto, a

Secretaria de Informação e Saúde Digital do Ministério

da Saúde, chefiada este ano pela Dra. Ana Estela

Haddad.

Para a Secretária, que inclusive já integrou a equipe de

Câmaras Técnicas do CROSP, saúde digital é um

conjunto de técnicas, práticas, atitudes, modos de

pensar e valores que se desenvolvem em função do

crescimento digital.

Na Odontologia, portanto, é a aplicação desses

conceitos às características da prática em sinergia com
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as tecnologias emergentes para a classe.

A Odontologia, de acordo com a Cirurgiã-Dentista,

embora possua um corpo complexo de conhecimento

dividido em várias especialidades, assim como toda

profissão da área da saúde, deve se desenvolver de

forma integrada ao sistema de saúde pública.

'Nós temos que considerar um patrimônio e um

privilégio que no Brasil tem-se um sistema de saúde que

pensa e considera o atendimento de saúde de uma

forma integrada. Isso abre possibilidade para nós tanto

exercermos e trabalharmos com as especificidades da

saúde bucal, quanto para pensarmos a saúde bucal

como uma linha de cuidado que se integra com a saúde

geral'.

Dra. Ana Estela ainda destacou que graças à Lei

14.510, decreto que autorizou e estabeleceu a

prestação de serviços à distância a todas as profissões

da saúde no Brasil, promulgado em dezembro de 2022,

hoje tem-se uma avenida a ser regulamentada e

estruturada para fazer com que a teleodontologia

chegue com mais qualidade e acesso à população.

Por outro lado, a especialista ponderou que ainda

existem desafios a serem superados para que a

universalização do acesso seja atingida. 'Nós ainda

temos que superar desafios tecnológicos.

A própria conectividade é limitada e difícil em muitas

regiões do país, então a gente precisa de outras

políticas públicas.

A gente precisa que a política de saúde esteja integrada

com a de infraestrutura, com a de comunicação e com a

de conectividade'.

Além dessa atuação de forma sinérgica entre as

políticas públicas, um outro ponto de suma relevância

abordado pela especialista em Odontopediatria e

professora titular da FOUSP foi a formação de

profissionais, de modo a capacitá-los a usarem a

tecnologia com cuidado e segurança necessária para

proteger os dados dos pacientes e manter o sigilo da

consulta.

'Esse conceito, com certeza, já tornou-se uma matéria

na graduação de Odontologia. Na USP, por exemplo, a

gente incorporou a teleodontologia dentro da

Odontopediatria. Assim, os alunos vivenciam tanto os

ensinamentos teóricos, quanto as teleconsultas e as

suas diretrizes na prática'.

Por fim, a Secretária dissertou sobre a aplicação da

teleodontologia na realidade brasileira e o seu potencial

de inclusão e democratização da saúde pública no país.

Segundo a Dra. Ana Estela, a promoção e prevenção de

saúde, seja em relação às doenças bucais, seja em

relação às doenças crônicas não transmissíveis que têm

fatores de risco comum com a Odontologia, como

diabetes e hipertensão, podem ser combatidas com a

luz da informação.

'A telessaúde é um veículo do processo de educação

dos pacientes para a saúde, então certamente a gente

pode fazer muita coisa nesse caminho, fazer com que a

informação de qualidade seja melhor disseminada a

todos'.

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 mais

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
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Prótese Dentária (TPD).

Fonte: Assessoria de Comunicação - CROSP

O post Ana Estela Haddad assume Secretaria de

Informação e Saúde Digital apareceu primeiro em

GeHosp - Gestão Hospitalar.

Assuntos e Palavras-Chave: CROSP - Conselho

Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-

SP
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Ana Estela Haddad assume Secretaria de Informação e

Saúde Digital

09/02/2023

Notícias Corporativas

A cirurgiã-dentista Dra. Ana Estela Haddad assumiu, a

convite da Ministra da Saúde Nísia Trindade, a recém-

criada Secretaria de Informação e Saúde Digital.

Atualmente, a paulistana coordena o Núcleo de

Telessaúde e Teleodontologia da Faculdade de

Odontologia da USP - Universidade de São Paulo, é

membro do Comitê Assessor da Rede Universitária de

Telemedicina e diretora científica da Associação

Brasileira de Telemedicina e Telessaúde.

Com o objetivo de melhor entender os motivos que

impulsionaram a criação desta Secretaria e discutir

sobre o potencial e as perspectivas de futuro da saúde

digital no país, membros do Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo (CROSP) conversaram

com a Dra. Ana Estela Haddad.

Durante a pandemia de Covid-19, as consultas

odontológicas foram parcialmente suspensas, em

função das normas de biossegurança vigentes. Este

represamento, no entanto, foi contornado graças à

teleodontologia e à saúde digital, como um todo. De

acordo com a Dra. Ana Estela, a experiência pandêmica

foi um divisor de águas em relação à abordagem do

tema no Brasil e o fator que impulsionou a abstração da

telessaúde como algo possível e necessário para a

saúde pública do país.

'Eu lembro que, no começo da pandemia, durante a

primeira conferência online que me chamaram pra fazer,

eu olhava os comentários do chat e me dava vontade de

desligar o computador, porque as pessoas estavam

muito resistentes a esse tema', contou.

Com o recorte da pandemia, no entanto, as consultas

digitais passaram a mostrar o seu potencial de, mesmo

à distância, levar conhecimento, autocuidado e

informação aos lares em isolamento e, com isso, as

conversas em relação ao tema passaram a ser

recebidas com mais abertura e tranquilidade tanto pela

população, quanto pelos órgãos de saúde pública.

Da urgência do Brasil por discutir as potencialidades do

mundo virtual para auxiliar as profissões da saúde como

um todo (inclusive a Odontologia), surgiu, portanto, a

Secretaria de Informação e Saúde Digital do Ministério

da Saúde, chefiada este ano pela Dra. Ana Estela

Haddad.

Para a Secretária, que já integrou a equipe de Câmaras

Técnicas do CROSP, saúde digital é um conjunto de

técnicas, práticas, atitudes, modos de pensar e valores

que se desenvolvem em função do crescimento digital.

Na Odontologia, é a aplicação desses conceitos às

características da prática em sinergia com as

tecnologias emergentes para a classe.

A Odontologia, de acordo com a cirurgiã-dentista,

embora possua um corpo complexo de conhecimento

dividido em várias especialidades, assim como toda
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profissão da área da saúde, deve se desenvolver de

forma integrada ao sistema de saúde pública. 'Nós

temos que considerar um patrimônio e um privilégio que

no Brasil tem-se um sistema de saúde que pensa e

considera o atendimento de saúde de uma forma

integrada. Isso abre possibilidade para nós tanto

exercermos e trabalharmos com as especificidades da

saúde bucal, quanto para pensarmos a saúde bucal

como uma linha de cuidado que se integra com a saúde

geral'.

Dra. Ana Estela ainda destacou que graças à Lei

14.510, decreto que autorizou e estabeleceu a

prestação de serviços à distância a todas as profissões

da saúde no Brasil, promulgado em dezembro de 2022,

hoje se tem uma avenida a ser regulamentada e

estruturada para fazer com que a teleodontologia

chegue com mais qualidade e acesso à população.

Por outro lado, a especialista ponderou que ainda

existem desafios a serem superados para que a

universalização do acesso seja atingida. 'Nós ainda

temos que superar desafios tecnológicos. A própria

conectividade é limitada e difícil em muitas regiões do

país, então precisamos de outras políticas públicas.

Precisamos que a política de saúde esteja integrada

com a de infraestrutura, com a de comunicação e com a

de conectividade'.

Além dessa atuação de forma sinérgica entre as

políticas públicas, outro ponto de suma relevância

abordado pela especialista em Odontopediatria e

professora titular da FOUSP foi a formação de

profissionais, de modo a capacitá-los a usarem a

tecnologia com cuidado e segurança necessária para

proteger os dados dos pacientes e manter o sigilo da

consulta.

'Esse conceito, com certeza, já se tornou uma matéria

na graduação de Odontologia. Na USP, por exemplo, a

gente incorporou a teleodontologia dentro da

Odontopediatria. Assim, os alunos vivenciam tanto os

ensinamentos teóricos, quanto as teleconsultas e as

suas diretrizes na prática', explicou.

Por fim, a Secretária falou sobre a aplicação da

teleodontologia na realidade brasileira e o seu potencial

de inclusão e democratização da saúde pública no país.

Segundo a Dra. Ana Estela, a promoção e prevenção de

saúde, seja em relação às doenças bucais ou em

relação às doenças crônicas não transmissíveis que têm

fatores de risco comum com a Odontologia, como

diabetes e hipertensão, podem ser facilitadas pela

informação. 'A telessaúde é um veículo do processo de

educação dos pacientes para a saúde, então

certamente a gente pode fazer muita coisa nesse

caminho, fazer com que a informação de qualidade seja

melhor disseminada a todos'.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgiã-dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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A cirurgiã-dentista Dra. Ana Estela Haddad assumiu, a

convite da Ministra da Saúde Nísia Trindade, a recém-

criada Secretaria de Informação e Saúde Digital.

Atualmente, a paulistana coordena o Núcleo de

Telessaúde e Teleodontologia da Faculdade de

Odontologia da USP - Universidade de São Paulo, é

membro do Comitê Assessor da Rede Universitária de

Telemedicina e diretora científica da Associação

Brasileira de Telemedicina e Telessaúde.

Com o objetivo de melhor entender os motivos que

impulsionaram a criação desta Secretaria e discutir

sobre o potencial e as perspectivas de futuro da saúde

digital no país, membros do Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo (CROSP) conversaram

com a Dra. Ana Estela Haddad.

Durante a pandemia de Covid-19, as consultas

odontológicas foram parcialmente suspensas, em

função das normas de biossegurança vigentes. Este

represamento, no entanto, foi contornado graças à

teleodontologia e à saúde digital, como um todo. De

acordo com a Dra. Ana Estela, a experiência pandêmica

foi um divisor de águas em relação à abordagem do

tema no Brasil e o fator que impulsionou a abstração da

telessaúde como algo possível e necessário para a

saúde pública do país.

'Eu lembro que, no começo da pandemia, durante a

primeira conferência online que me chamaram pra fazer,

eu olhava os comentários do chat e me dava vontade de

desligar o computador, porque as pessoas estavam

muito resistentes a esse tema', contou.

Com o recorte da pandemia, no entanto, as consultas

digitais passaram a mostrar o seu potencial de, mesmo

à distância, levar conhecimento, autocuidado e

informação aos lares em isolamento e, com isso, as

conversas em relação ao tema passaram a ser

recebidas com mais abertura e tranquilidade tanto pela

população, quanto pelos órgãos de saúde pública.

Da urgência do Brasil por discutir as potencialidades do

mundo virtual para auxiliar as profissões da saúde como

um todo (inclusive a Odontologia), surgiu, portanto, a

Secretaria de Informação e Saúde Digital do Ministério

da Saúde, chefiada este ano pela Dra. Ana Estela

Haddad.

Para a Secretária, que já integrou a equipe de Câmaras

Técnicas do CROSP, saúde digital é um conjunto de

técnicas, práticas, atitudes, modos de pensar e valores

que se desenvolvem em função do crescimento digital.

Na Odontologia, é a aplicação desses conceitos às

características da prática em sinergia com as

tecnologias emergentes para a classe.

A Odontologia, de acordo com a cirurgiã-dentista,

embora possua um corpo complexo de conhecimento

dividido em várias especialidades, assim como toda

profissão da área da saúde, deve se desenvolver de

forma integrada ao sistema de saúde pública. 'Nós

temos que considerar um patrimônio e um privilégio que

no Brasil tem-se um sistema de saúde que pensa e

considera o atendimento de saúde de uma forma

integrada. Isso abre possibilidade para nós tanto

exercermos e trabalharmos com as especificidades da
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saúde bucal, quanto para pensarmos a saúde bucal

como uma linha de cuidado que se integra com a saúde

geral'.

Dra. Ana Estela ainda destacou que graças à Lei

14.510, decreto que autorizou e estabeleceu a

prestação de serviços à distância a todas as profissões

da saúde no Brasil, promulgado em dezembro de 2022,

hoje se tem uma avenida a ser regulamentada e

estruturada para fazer com que a teleodontologia

chegue com mais qualidade e acesso à população.

Por outro lado, a especialista ponderou que ainda

existem desafios a serem superados para que a

universalização do acesso seja atingida. 'Nós ainda

temos que superar desafios tecnológicos. A própria

conectividade é limitada e difícil em muitas regiões do

país, então precisamos de outras políticas públicas.

Precisamos que a política de saúde esteja integrada

com a de infraestrutura, com a de comunicação e com a

de conectividade'.

Além dessa atuação de forma sinérgica entre as

políticas públicas, outro ponto de suma relevância

abordado pela especialista em Odontopediatria e

professora titular da FOUSP foi a formação de

profissionais, de modo a capacitá-los a usarem a

tecnologia com cuidado e segurança necessária para

proteger os dados dos pacientes e manter o sigilo da

consulta.

'Esse conceito, com certeza, já se tornou uma matéria

na graduação de Odontologia. Na USP, por exemplo, a

gente incorporou a teleodontologia dentro da

Odontopediatria. Assim, os alunos vivenciam tanto os

ensinamentos teóricos, quanto as teleconsultas e as

suas diretrizes na prática', explicou.

Por fim, a Secretária falou sobre a aplicação da

teleodontologia na realidade brasileira e o seu potencial

de inclusão e democratização da saúde pública no país.

Segundo a Dra. Ana Estela, a promoção e prevenção de

saúde, seja em relação às doenças bucais ou em

relação às doenças crônicas não transmissíveis que têm

fatores de risco comum com a Odontologia, como

diabetes e hipertensão, podem ser facilitadas pela

informação. 'A telessaúde é um veículo do processo de

educação dos pacientes para a saúde, então

certamente a gente pode fazer muita coisa nesse

caminho, fazer com que a informação de qualidade seja

melhor disseminada a todos'.

Website: https://crosp.org.br/
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A cirurgiã-dentista Dra. Ana Estela Haddad assumiu, a

convite da Ministra da Saúde Nísia Trindade, a recém-

criada Secretaria de Informação e Saúde Digital.

Atualmente, a paulistana coordena o Núcleo de

Telessaúde e Teleodontologia da Faculdade de

Odontologia da USP - Universidade de São Paulo, é

membro do Comitê Assessor da Rede Universitária de

Telemedicina e diretora científica da Associação

Brasileira de Telemedicina e Telessaúde. Com o

objetivo de melhor entender os motivos que

impulsionaram a criação desta Secretaria e discutir

sobre o potencial e as perspectivas de futuro da saúde

digital no país, membros do Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo (CROSP) conversaram

com a Dra. Ana Estela Haddad. Durante a pandemia de

Covid-19, as consultas odontológicas foram

parcialmente suspensas, em função das normas de

biossegurança vigentes. Este represamento, no entanto,

foi contornado graças à teleodontologia e à saúde

digital, como um todo. De acordo com a Dra. Ana

Estela, a experiência pandêmica foi um divisor de águas

em relação à abordagem do tema no Brasil e o fator que

impulsionou a abstração da telessaúde como algo

possível e necessário para a saúde pública do país. 'Eu

lembro que, no começo da pandemia, durante a

primeira conferência online que me chamaram pra fazer,

eu olhava os comentários do chat e me dava vontade de

desligar o computador, porque as pessoas estavam

muito resistentes a esse tema', contou. Com o recorte

da pandemia, no entanto, as consultas digitais

passaram a mostrar o seu potencial de, mesmo à

distância, levar conhecimento, autocuidado e

informação aos lares em isolamento e, com isso, as

conversas em relação ao tema passaram a ser

recebidas com mais abertura e tranquilidade tanto pela

população, quanto pelos órgãos de saúde pública. Da

urgência do Brasil por discutir as potencialidades do

mundo virtual para auxiliar as profissões da saúde como

um todo (inclusive a Odontologia), surgiu, portanto, a

Secretaria de Informação e Saúde Digital do Ministério

da Saúde, chefiada este ano pela Dra. Ana Estela

Haddad. Para a Secretária, que já integrou a equipe de

Câmaras Técnicas do CROSP, saúde digital é um

conjunto de técnicas, práticas, atitudes, modos de

pensar e valores que se desenvolvem em função do

crescimento digital. Na Odontologia, é a aplicação

desses conceitos às características da prática em

sinergia com as tecnologias emergentes para a classe.

A Odontologia, de acordo com a cirurgiã-dentista,

embora possua um corpo complexo de conhecimento

dividido em várias especialidades, assim como toda

profissão da área da saúde, deve se desenvolver de

forma integrada ao sistema de saúde pública. 'Nós

temos que considerar um patrimônio e um privilégio que

no Brasil tem-se um sistema de saúde que pensa e

considera o atendimento de saúde de uma forma

integrada. Isso abre possibilidade para nós tanto

exercermos e trabalharmos com as especificidades da

saúde bucal, quanto para pensarmos a saúde bucal

como uma linha de cuidado que se integra com a saúde

geral'. Dra. Ana Estela ainda destacou que graças à Lei

14.510, decreto que autorizou e estabeleceu a

prestação de serviços à distância a todas as profissões

da saúde no Brasil, promulgado em dezembro de 2022,

hoje se tem uma avenida a ser regulamentada e

estruturada para fazer com que a teleodontologia

chegue com mais qualidade e acesso à população. Por
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outro lado, a especialista ponderou que ainda existem

desafios a serem superados para que a universalização

do acesso seja atingida. 'Nós ainda temos que superar

desafios tecnológicos. A própria conectividade é limitada

e difícil em muitas regiões do país, então precisamos de

outras políticas públicas. Precisamos que a política de

saúde esteja integrada com a de infraestrutura, com a

de comunicação e com a de conectividade'. Além dessa

atuação de forma sinérgica entre as políticas públicas,

outro ponto de suma relevância abordado pela

especialista em Odontopediatria e professora titular da

FOUSP foi a formação de profissionais, de modo a

capacitá-los a usarem a tecnologia com cuidado e

segurança necessária para proteger os dados dos

pacientes e manter o sigilo da consulta. 'Esse conceito,

com certeza, já se tornou uma matéria na graduação de

Odontologia. Na USP, por exemplo, a gente incorporou

a teleodontologia dentro da Odontopediatria. Assim, os

alunos vivenciam tanto os ensinamentos teóricos,

quanto as teleconsultas e as suas diretrizes na prática',

explicou. Por fim, a Secretária falou sobre a aplicação

da teleodontologia na realidade brasileira e o seu

potencial de inclusão e democratização da saúde

pública no país. Segundo a Dra. Ana Estela, a

promoção e prevenção de saúde, seja em relação às

doenças bucais ou em relação às doenças crônicas não

transmissíveis que têm fatores de risco comum com a

Odontologia, como diabetes e hipertensão, podem ser

facilitadas pela informação. 'A telessaúde é um veículo

do processo de educação dos pacientes para a saúde,

então certamente a gente pode fazer muita coisa nesse

caminho, fazer com que a informação de qualidade seja

melhor disseminada a todos'.
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A cirurgiã-dentista Dra. Ana Estela Haddad assumiu, a

convite da Ministra da Saúde Nísia Trindade, a recém-

criada Secretaria de Informação e Saúde Digital.

Atualmente, a paulistana coordena o Núcleo de

Telessaúde e Teleodontologia da Faculdade de

Odontologia da USP - Universidade de São Paulo, é

membro do Comitê Assessor da Rede Universitária de

Telemedicina e diretora científica da Associação

Brasileira de Telemedicina e Telessaúde.

Com o objetivo de melhor entender os motivos que

impulsionaram a criação desta Secretaria e discutir

sobre o potencial e as perspectivas de futuro da saúde

digital no país, membros do Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo (CROSP) conversaram

com a Dra. Ana Estela Haddad.

Durante a pandemia de Covid-19, as consultas

odontológicas foram parcialmente suspensas, em

função das normas de biossegurança vigentes. Este

represamento, no entanto, foi contornado graças à

teleodontologia e à saúde digital, como um todo. De

acordo com a Dra. Ana Estela, a experiência pandêmica

foi um divisor de águas em relação à abordagem do

tema no Brasil e o fator que impulsionou a abstração da

telessaúde como algo possível e necessário para a

saúde pública do país.

'Eu lembro que, no começo da pandemia, durante a

primeira conferência online que me chamaram pra fazer,

eu olhava os comentários do chat e me dava vontade de

desligar o computador, porque as pessoas estavam

muito resistentes a esse tema', contou.

Com o recorte da pandemia, no entanto, as consultas

digitais passaram a mostrar o seu potencial de, mesmo

à distância, levar conhecimento, autocuidado e

informação aos lares em isolamento e, com isso, as

conversas em relação ao tema passaram a ser

recebidas com mais abertura e tranquilidade tanto pela

população, quanto pelos órgãos de saúde pública.

Da urgência do Brasil por discutir as potencialidades do

mundo virtual para auxiliar as profissões da saúde como

um todo (inclusive a Odontologia), surgiu, portanto, a

Secretaria de Informação e Saúde Digital do Ministério

da Saúde, chefiada este ano pela Dra. Ana Estela

Haddad.

Para a Secretária, que já integrou a equipe de Câmaras

Técnicas do CROSP, saúde digital é um conjunto de

técnicas, práticas, atitudes, modos de pensar e valores

que se desenvolvem em função do crescimento digital.

Na Odontologia, é a aplicação desses conceitos às

características da prática em sinergia com as

tecnologias emergentes para a classe.

A Odontologia, de acordo com a cirurgiã-dentista,

embora possua um corpo complexo de conhecimento

dividido em várias especialidades, assim como toda

profissão da área da saúde, deve se desenvolver de

forma integrada ao sistema de saúde pública. 'Nós

temos que considerar um patrimônio e um privilégio que

no Brasil tem-se um sistema de saúde que pensa e

considera o atendimento de saúde de uma forma
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integrada. Isso abre possibilidade para nós tanto

exercermos e trabalharmos com as especificidades da

saúde bucal, quanto para pensarmos a saúde bucal

como uma linha de cuidado que se integra com a saúde

geral'.

Dra. Ana Estela ainda destacou que graças à Lei

14.510, decreto que autorizou e estabeleceu a

prestação de serviços à distância a todas as profissões

da saúde no Brasil, promulgado em dezembro de 2022,

hoje se tem uma avenida a ser regulamentada e

estruturada para fazer com que a teleodontologia

chegue com mais qualidade e acesso à população.

Por outro lado, a especialista ponderou que ainda

existem desafios a serem superados para que a

universalização do acesso seja atingida. 'Nós ainda

temos que superar desafios tecnológicos. A própria

conectividade é limitada e difícil em muitas regiões do

país, então precisamos de outras políticas públicas.

Precisamos que a política de saúde esteja integrada

com a de infraestrutura, com a de comunicação e com a

de conectividade'.

Além dessa atuação de forma sinérgica entre as

políticas públicas, outro ponto de suma relevância

abordado pela especialista em Odontopediatria e

professora titular da FOUSP foi a formação de

profissionais, de modo a capacitá-los a usarem a

tecnologia com cuidado e segurança necessária para

proteger os dados dos pacientes e manter o sigilo da

consulta.

'Esse conceito, com certeza, já se tornou uma matéria

na graduação de Odontologia. Na USP, por exemplo, a

gente incorporou a teleodontologia dentro da

Odontopediatria. Assim, os alunos vivenciam tanto os

ensinamentos teóricos, quanto as teleconsultas e as

suas diretrizes na prática', explicou.

Por fim, a Secretária falou sobre a aplicação da

teleodontologia na realidade brasileira e o seu potencial

de inclusão e democratização da saúde pública no país.

Segundo a Dra. Ana Estela, a promoção e prevenção de

saúde, seja em relação às doenças bucais ou em

relação às doenças crônicas não transmissíveis que têm

fatores de risco comum com a Odontologia, como

diabetes e hipertensão, podem ser facilitadas pela

informação. 'A telessaúde é um veículo do processo de

educação dos pacientes para a saúde, então

certamente a gente pode fazer muita coisa nesse

caminho, fazer com que a informação de qualidade seja

melhor disseminada a todos'.
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A cirurgiã-dentista Dra. Ana Estela Haddad assumiu, a

convite da Ministra da Saúde Nísia Trindade, a recém-

criada Secretaria de Informação e Saúde Digital.

Atualmente, a paulistana coordena o Núcleo de

Telessaúde e Teleodontologia da Faculdade de

Odontologia da USP - Universidade de São Paulo, é

membro do Comitê Assessor da Rede Universitária de

Telemedicina e diretora científica da Associação

Brasileira de Telemedicina e Telessaúde.

Com o objetivo de melhor entender os motivos que

impulsionaram a criação desta Secretaria e discutir

sobre o potencial e as perspectivas de futuro da saúde

digital no país, membros do Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo (CROSP) conversaram

com a Dra. Ana Estela Haddad.

Durante a pandemia de Covid-19, as consultas

odontológicas foram parcialmente suspensas, em

função das normas de biossegurança vigentes. Este

represamento, no entanto, foi contornado graças à

teleodontologia e à saúde digital, como um todo. De

acordo com a Dra. Ana Estela, a experiência pandêmica

foi um divisor de águas em relação à abordagem do

tema no Brasil e o fator que impulsionou a abstração da

telessaúde como algo possível e necessário para a

saúde pública do país.

'Eu lembro que, no começo da pandemia, durante a

primeira conferência online que me chamaram pra fazer,

eu olhava os comentários do chat e me dava vontade de

desligar o computador, porque as pessoas estavam

muito resistentes a esse tema', contou.

Com o recorte da pandemia, no entanto, as consultas

digitais passaram a mostrar o seu potencial de, mesmo

à distância, levar conhecimento, autocuidado e

informação aos lares em isolamento e, com isso, as

conversas em relação ao tema passaram a ser

recebidas com mais abertura e tranquilidade tanto pela

população, quanto pelos órgãos de saúde pública.

Da urgência do Brasil por discutir as potencialidades do

mundo virtual para auxiliar as profissões da saúde como

um todo (inclusive a Odontologia), surgiu, portanto, a

Secretaria de Informação e Saúde Digital do Ministério

da Saúde, chefiada este ano pela Dra. Ana Estela

Haddad.

Para a Secretária, que já integrou a equipe de Câmaras

Técnicas do CROSP, saúde digital é um conjunto de

técnicas, práticas, atitudes, modos de pensar e valores

que se desenvolvem em função do crescimento digital.

Na Odontologia, é a aplicação desses conceitos às

características da prática em sinergia com as

tecnologias emergentes para a classe.

A Odontologia, de acordo com a cirurgiã-dentista,

embora possua um corpo complexo de conhecimento

dividido em várias especialidades, assim como toda

profissão da área da saúde, deve se desenvolver de

forma integrada ao sistema de saúde pública. 'Nós

temos que considerar um patrimônio e um privilégio que

no Brasil tem-se um sistema de saúde que pensa e

considera o atendimento de saúde de uma forma

integrada. Isso abre possibilidade para nós tanto

exercermos e trabalharmos com as especificidades da
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saúde bucal, quanto para pensarmos a saúde bucal

como uma linha de cuidado que se integra com a saúde

geral'.

Dra. Ana Estela ainda destacou que graças à Lei

14.510, decreto que autorizou e estabeleceu a

prestação de serviços à distância a todas as profissões

da saúde no Brasil, promulgado em dezembro de 2022,

hoje se tem uma avenida a ser regulamentada e

estruturada para fazer com que a teleodontologia

chegue com mais qualidade e acesso à população.

Por outro lado, a especialista ponderou que ainda

existem desafios a serem superados para que a

universalização do acesso seja atingida. 'Nós ainda

temos que superar desafios tecnológicos. A própria

conectividade é limitada e difícil em muitas regiões do

país, então precisamos de outras políticas públicas.

Precisamos que a política de saúde esteja integrada

com a de infraestrutura, com a de comunicação e com a

de conectividade'.

Além dessa atuação de forma sinérgica entre as

políticas públicas, outro ponto de suma relevância

abordado pela especialista em Odontopediatria e

professora titular da FOUSP foi a formação de

profissionais, de modo a capacitá-los a usarem a

tecnologia com cuidado e segurança necessária para

proteger os dados dos pacientes e manter o sigilo da

consulta.

'Esse conceito, com certeza, já se tornou uma matéria

na graduação de Odontologia. Na USP, por exemplo, a

gente incorporou a teleodontologia dentro da

Odontopediatria. Assim, os alunos vivenciam tanto os

ensinamentos teóricos, quanto as teleconsultas e as

suas diretrizes na prática', explicou.

Por fim, a Secretária falou sobre a aplicação da

teleodontologia na realidade brasileira e o seu potencial

de inclusão e democratização da saúde pública no país.

Segundo a Dra. Ana Estela, a promoção e prevenção de

saúde, seja em relação às doenças bucais ou em

relação às doenças crônicas não transmissíveis que têm

fatores de risco comum com a Odontologia, como

diabetes e hipertensão, podem ser facilitadas pela

informação. 'A telessaúde é um veículo do processo de

educação dos pacientes para a saúde, então

certamente a gente pode fazer muita coisa nesse

caminho, fazer com que a informação de qualidade seja

melhor disseminada a todos'.
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A cirurgiã-dentista Dra. Ana Estela Haddad assumiu, a

convite da Ministra da Saúde Nísia Trindade, a recém-

criada Secretaria de Informação e Saúde Digital.

Atualmente, a paulistana coordena o Núcleo de

Telessaúde e Teleodontologia da Faculdade de

Odontologia da USP - Universidade de São Paulo, é

membro do Comitê Assessor da Rede Universitária de

Telemedicina e diretora científica da Associação

Brasileira de Telemedicina e Telessaúde.

Com o objetivo de melhor entender os motivos que

impulsionaram a criação desta Secretaria e discutir

sobre o potencial e as perspectivas de futuro da saúde

digital no país, membros do Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo (CROSP) conversaram

com a Dra. Ana Estela Haddad.

Durante a pandemia de Covid-19, as consultas

odontológicas foram parcialmente suspensas, em

função das normas de biossegurança vigentes. Este

represamento, no entanto, foi contornado graças à

teleodontologia e à saúde digital, como um todo. De

acordo com a Dra. Ana Estela, a experiência pandêmica

foi um divisor de águas em relação à abordagem do

tema no Brasil e o fator que impulsionou a abstração da

telessaúde como algo possível e necessário para a

saúde pública do país.

'Eu lembro que, no começo da pandemia, durante a

primeira conferência online que me chamaram pra fazer,

eu olhava os comentários do chat e me dava vontade de

desligar o computador, porque as pessoas estavam

muito resistentes a esse tema', contou.

Com o recorte da pandemia, no entanto, as consultas

digitais passaram a mostrar o seu potencial de, mesmo

à distância, levar conhecimento, autocuidado e

informação aos lares em isolamento e, com isso, as

conversas em relação ao tema passaram a ser

recebidas com mais abertura e tranquilidade tanto pela

população, quanto pelos órgãos de saúde pública.

Da urgência do Brasil por discutir as potencialidades do

mundo virtual para auxiliar as profissões da saúde como

um todo (inclusive a Odontologia), surgiu, portanto, a

Secretaria de Informação e Saúde Digital do Ministério

da Saúde, chefiada este ano pela Dra. Ana Estela

Haddad.

Para a Secretária, que já integrou a equipe de Câmaras

Técnicas do CROSP, saúde digital é um conjunto de

técnicas, práticas, atitudes, modos de pensar e valores

que se desenvolvem em função do crescimento digital.

Na Odontologia, é a aplicação desses conceitos às

características da prática em sinergia com as

tecnologias emergentes para a classe.

A Odontologia, de acordo com a cirurgiã-dentista,

embora possua um corpo complexo de conhecimento

dividido em várias especialidades, assim como toda

profissão da área da saúde, deve se desenvolver de

forma integrada ao sistema de saúde pública. 'Nós

temos que considerar um patrimônio e um privilégio que

no Brasil tem-se um sistema de saúde que pensa e

considera o atendimento de saúde de uma forma

integrada. Isso abre possibilidade para nós tanto

exercermos e trabalharmos com as especificidades da
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saúde bucal, quanto para pensarmos a saúde bucal

como uma linha de cuidado que se integra com a saúde

geral'.

Dra. Ana Estela ainda destacou que graças à Lei

14.510, decreto que autorizou e estabeleceu a

prestação de serviços à distância a todas as profissões

da saúde no Brasil, promulgado em dezembro de 2022,

hoje se tem uma avenida a ser regulamentada e

estruturada para fazer com que a teleodontologia

chegue com mais qualidade e acesso à população.

Por outro lado, a especialista ponderou que ainda

existem desafios a serem superados para que a

universalização do acesso seja atingida. 'Nós ainda

temos que superar desafios tecnológicos. A própria

conectividade é limitada e difícil em muitas regiões do

país, então precisamos de outras políticas públicas.

Precisamos que a política de saúde esteja integrada

com a de infraestrutura, com a de comunicação e com a

de conectividade'.

Além dessa atuação de forma sinérgica entre as

políticas públicas, outro ponto de suma relevância

abordado pela especialista em Odontopediatria e

professora titular da FOUSP foi a formação de

profissionais, de modo a capacitá-los a usarem a

tecnologia com cuidado e segurança necessária para

proteger os dados dos pacientes e manter o sigilo da

consulta.

'Esse conceito, com certeza, já se tornou uma matéria

na graduação de Odontologia. Na USP, por exemplo, a

gente incorporou a teleodontologia dentro da

Odontopediatria. Assim, os alunos vivenciam tanto os

ensinamentos teóricos, quanto as teleconsultas e as

suas diretrizes na prática', explicou.

Por fim, a Secretária falou sobre a aplicação da

teleodontologia na realidade brasileira e o seu potencial

de inclusão e democratização da saúde pública no país.

Segundo a Dra. Ana Estela, a promoção e prevenção de

saúde, seja em relação às doenças bucais ou em

relação às doenças crônicas não transmissíveis que têm

fatores de risco comum com a Odontologia, como

diabetes e hipertensão, podem ser facilitadas pela

informação. 'A telessaúde é um veículo do processo de

educação dos pacientes para a saúde, então

certamente a gente pode fazer muita coisa nesse

caminho, fazer com que a informação de qualidade seja

melhor disseminada a todos'.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgiã-dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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São Paulo 9/2/2023 - A cirurgiã-dentista debateu com

integrantes do CROSP o potencial e as perspectivas de

futuro da saúde digital no país

A cirurgiã-dentista Dra. Ana Estela Haddad assumiu, a

convite da Ministra da Saúde Nísia Trindade, a recém-

criada Secretaria de Informação e Saúde Digital.

Atualmente, a paulistana coordena o Núcleo de

Telessaúde e Teleodontologia da Faculdade de

Odontologia da USP - Universidade de São Paulo, é

membro do Comitê Assessor da Rede Universitária de

Telemedicina e diretora científica da Associação

Brasileira de Telemedicina e Telessaúde.

Com o objetivo de melhor entender os motivos que

impulsionaram a criação desta Secretaria e discutir

sobre o potencial e as perspectivas de futuro da saúde

digital no país, membros do Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo (CROSP) conversaram

com a Dra. Ana Estela Haddad.

Durante a pandemia de Covid-19, as consultas

odontológicas foram parcialmente suspensas, em

função das normas de biossegurança vigentes. Este

represamento, no entanto, foi contornado graças à

teleodontologia e à saúde digital, como um todo. De

acordo com a Dra. Ana Estela, a experiência pandêmica

foi um divisor de águas em relação à abordagem do

tema no Brasil e o fator que impulsionou a abstração da

telessaúde como algo possível e necessário para a

saúde pública do país.

'Eu lembro que, no começo da pandemia, durante a

primeira conferência online que me chamaram pra fazer,

eu olhava os comentários do chat e me dava vontade de

desligar o computador, porque as pessoas estavam

muito resistentes a esse tema', contou.

Com o recorte da pandemia, no entanto, as consultas

digitais passaram a mostrar o seu potencial de, mesmo

à distância, levar conhecimento, autocuidado e

informação aos lares em isolamento e, com isso, as

conversas em relação ao tema passaram a ser

recebidas com mais abertura e tranquilidade tanto pela

população, quanto pelos órgãos de saúde pública.

Da urgência do Brasil por discutir as potencialidades do

mundo virtual para auxiliar as profissões da saúde como

um todo (inclusive a Odontologia), surgiu, portanto, a

Secretaria de Informação e Saúde Digital do Ministério

da Saúde, chefiada este ano pela Dra. Ana Estela

Haddad.

Para a Secretária, que já integrou a equipe de Câmaras

Técnicas do CROSP, saúde digital é um conjunto de

técnicas, práticas, atitudes, modos de pensar e valores

que se desenvolvem em função do crescimento digital.

Na Odontologia, é a aplicação desses conceitos às

características da prática em sinergia com as
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tecnologias emergentes para a classe.

A Odontologia, de acordo com a cirurgiã-dentista,

embora possua um corpo complexo de conhecimento

dividido em várias especialidades, assim como toda

profissão da área da saúde, deve se desenvolver de

forma integrada ao sistema de saúde pública. 'Nós

temos que considerar um patrimônio e um privilégio que

no Brasil tem-se um sistema de saúde que pensa e

considera o atendimento de saúde de uma forma

integrada. Isso abre possibilidade para nós tanto

exercermos e trabalharmos com as especificidades da

saúde bucal, quanto para pensarmos a saúde bucal

como uma linha de cuidado que se integra com a saúde

geral'.

Dra. Ana Estela ainda destacou que graças à Lei

14.510, decreto que autorizou e estabeleceu a

prestação de serviços à distância a todas as profissões

da saúde no Brasil, promulgado em dezembro de 2022,

hoje se tem uma avenida a ser regulamentada e

estruturada para fazer com que a teleodontologia

chegue com mais qualidade e acesso à população.

Por outro lado, a especialista ponderou que ainda

existem desafios a serem superados para que a

universalização do acesso seja atingida. 'Nós ainda

temos que superar desafios tecnológicos. A própria

conectividade é limitada e difícil em muitas regiões do

país, então precisamos de outras políticas públicas.

Precisamos que a política de saúde esteja integrada

com a de infraestrutura, com a de comunicação e com a

de conectividade'.

Além dessa atuação de forma sinérgica entre as

políticas públicas, outro ponto de suma relevância

abordado pela especialista em Odontopediatria e

professora titular da FOUSP foi a formação de

profissionais, de modo a capacitá-los a usarem a

tecnologia com cuidado e segurança necessária para

proteger os dados dos pacientes e manter o sigilo da

consulta.

'Esse conceito, com certeza, já se tornou uma matéria

na graduação de Odontologia. Na USP, por exemplo, a

gente incorporou a teleodontologia dentro da

Odontopediatria. Assim, os alunos vivenciam tanto os

ensinamentos teóricos, quanto as teleconsultas e as

suas diretrizes na prática', explicou.

Por fim, a Secretária falou sobre a aplicação da

teleodontologia na realidade brasileira e o seu potencial

de inclusão e democratização da saúde pública no país.

Segundo a Dra. Ana Estela, a promoção e prevenção de

saúde, seja em relação às doenças bucais ou em

relação às doenças crônicas não transmissíveis que têm

fatores de risco comum com a Odontologia, como

diabetes e hipertensão, podem ser facilitadas pela

informação. 'A telessaúde é um veículo do processo de

educação dos pacientes para a saúde, então

certamente a gente pode fazer muita coisa nesse

caminho, fazer com que a informação de qualidade seja

melhor disseminada a todos'.

Website: https://crosp.org.br/

Leia mais

Patrocínio

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgiã-dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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A cirurgiã-dentista Dra. Ana Estela Haddad assumiu, a

convite da Ministra da Saúde Nísia Trindade, a recém-

criada Secretaria de Informação e Saúde Digital.

Atualmente, a paulistana coordena o Núcleo de

Telessaúde e Teleodontologia da Faculdade de

Odontologia da USP - Universidade de São Paulo, é

membro do Comitê Assessor da Rede Universitária de

Telemedicina e diretora científica da Associação

Brasileira de Telemedicina e Telessaúde. Com o

objetivo de melhor entender os motivos que

impulsionaram a criação desta Secretaria e discutir

sobre o potencial e as perspectivas de futuro da saúde

digital no país, membros do Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo (CROSP) conversaram

com a Dra. Ana Estela Haddad. Durante a pandemia de

Covid-19, as consultas odontológicas foram

parcialmente suspensas, em função das normas de

biossegurança vigentes. Este represamento, no entanto,

foi contornado graças à teleodontologia e à saúde

digital, como um todo. De acordo com a Dra. Ana

Estela, a experiência pandêmica foi um divisor de águas

em relação à abordagem do tema no Brasil e o fator que

impulsionou a abstração da telessaúde como algo

possível e necessário para a saúde pública do país. 'Eu

lembro que, no começo da pandemia, durante a

primeira conferência online que me chamaram pra fazer,

eu olhava os comentários do chat e me dava vontade de

desligar o computador, porque as pessoas estavam

muito resistentes a esse tema', contou. Com o recorte

da pandemia, no entanto, as consultas digitais

passaram a mostrar o seu potencial de, mesmo à

distância, levar conhecimento, autocuidado e

informação aos lares em isolamento e, com isso, as

conversas em relação ao tema passaram a ser

recebidas com mais abertura e tranquilidade tanto pela

população, quanto pelos órgãos de saúde pública. Da

urgência do Brasil por discutir as potencialidades do

mundo virtual para auxiliar as profissões da saúde como

um todo (inclusive a Odontologia), surgiu, portanto, a

Secretaria de Informação e Saúde Digital do Ministério

da Saúde, chefiada este ano pela Dra. Ana Estela

Haddad. Para a Secretária, que já integrou a equipe de

Câmaras Técnicas do CROSP, saúde digital é um

conjunto de técnicas, práticas, atitudes, modos de

pensar e valores que se desenvolvem em função do

crescimento digital. Na Odontologia, é a aplicação

desses conceitos às características da prática em

sinergia com as tecnologias emergentes para a classe.

A Odontologia, de acordo com a cirurgiã-dentista,

embora possua um corpo complexo de conhecimento

dividido em várias especialidades, assim como toda

profissão da área da saúde, deve se desenvolver de

forma integrada ao sistema de saúde pública. 'Nós

temos que considerar um patrimônio e um privilégio que

no Brasil tem-se um sistema de saúde que pensa e

considera o atendimento de saúde de uma forma

integrada. Isso abre possibilidade para nós tanto

exercermos e trabalharmos com as especificidades da

saúde bucal, quanto para pensarmos a saúde bucal

como uma linha de cuidado que se integra com a saúde

geral'. Dra. Ana Estela ainda destacou que graças à Lei

14.510, decreto que autorizou e estabeleceu a

prestação de serviços à distância a todas as profissões

da saúde no Brasil, promulgado em dezembro de 2022,

hoje se tem uma avenida a ser regulamentada e

estruturada para fazer com que a teleodontologia

chegue com mais qualidade e acesso à população. Por
93

http://m.knew.in/n/M7vsWxumrs-haWhy_YtDZbqjLWvnL5u70
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/multclipp/arquivos/noticias/2023/02/09/74430048/74430048_site.jpg


Veículo: Jornal Web Digital Estado: Pernambuco
Data: 09/02/2023 00:00 Editoria: Noticias Página:

outro lado, a especialista ponderou que ainda existem

desafios a serem superados para que a universalização

do acesso seja atingida. 'Nós ainda temos que superar

desafios tecnológicos. A própria conectividade é limitada

e difícil em muitas regiões do país, então precisamos de

outras políticas públicas. Precisamos que a política de

saúde esteja integrada com a de infraestrutura, com a

de comunicação e com a de conectividade'. Além dessa

atuação de forma sinérgica entre as políticas públicas,

outro ponto de suma relevância abordado pela

especialista em Odontopediatria e professora titular da

FOUSP foi a formação de profissionais, de modo a

capacitá-los a usarem a tecnologia com cuidado e

segurança necessária para proteger os dados dos

pacientes e manter o sigilo da consulta. 'Esse conceito,

com certeza, já se tornou uma matéria na graduação de

Odontologia. Na USP, por exemplo, a gente incorporou

a teleodontologia dentro da Odontopediatria. Assim, os

alunos vivenciam tanto os ensinamentos teóricos,

quanto as teleconsultas e as suas diretrizes na prática',

explicou. Por fim, a Secretária falou sobre a aplicação

da teleodontologia na realidade brasileira e o seu

potencial de inclusão e democratização da saúde

pública no país. Segundo a Dra. Ana Estela, a

promoção e prevenção de saúde, seja em relação às

doenças bucais ou em relação às doenças crônicas não

transmissíveis que têm fatores de risco comum com a

Odontologia, como diabetes e hipertensão, podem ser

facilitadas pela informação. 'A telessaúde é um veículo

do processo de educação dos pacientes para a saúde,

então certamente a gente pode fazer muita coisa nesse

caminho, fazer com que a informação de qualidade seja

melhor disseminada a todos'.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgiã-dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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A cirurgiã-dentista Dra. Ana Estela Haddad assumiu, a

convite da Ministra da Saúde Nísia Trindade, a recém-

criada Secretaria de Informação e Saúde Digital.

Atualmente, a paulistana coordena o Núcleo de

Telessaúde e Teleodontologia da Faculdade de

Odontologia da USP - Universidade de São Paulo, é

membro do Comitê Assessor da Rede Universitária de

Telemedicina e diretora científica da Associação

Brasileira de Telemedicina e Telessaúde.

Com o objetivo de melhor entender os motivos que

impulsionaram a criação desta Secretaria e discutir

sobre o potencial e as perspectivas de futuro da saúde

digital no país, membros do Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo (CROSP) conversaram

com a Dra. Ana Estela Haddad.

Durante a pandemia de Covid-19, as consultas

odontológicas foram parcialmente suspensas, em

função das normas de biossegurança vigentes. Este

represamento, no entanto, foi contornado graças à

teleodontologia e à saúde digital, como um todo. De

acordo com a Dra. Ana Estela, a experiência pandêmica

foi um divisor de águas em relação à abordagem do

tema no Brasil e o fator que impulsionou a abstração da

telessaúde como algo possível e necessário para a

saúde pública do país.

'Eu lembro que, no começo da pandemia, durante a

primeira conferência online que me chamaram pra fazer,

eu olhava os comentários do chat e me dava vontade de

desligar o computador, porque as pessoas estavam

muito resistentes a esse tema', contou.

Com o recorte da pandemia, no entanto, as consultas

digitais passaram a mostrar o seu potencial de, mesmo

à distância, levar conhecimento, autocuidado e

informação aos lares em isolamento e, com isso, as

conversas em relação ao tema passaram a ser

recebidas com mais abertura e tranquilidade tanto pela

população, quanto pelos órgãos de saúde pública.

Da urgência do Brasil por discutir as potencialidades do

mundo virtual para auxiliar as profissões da saúde como

um todo (inclusive a Odontologia), surgiu, portanto, a

Secretaria de Informação e Saúde Digital do Ministério

da Saúde, chefiada este ano pela Dra. Ana Estela

Haddad.

Para a Secretária, que já integrou a equipe de Câmaras

Técnicas do CROSP, saúde digital é um conjunto de

técnicas, práticas, atitudes, modos de pensar e valores

que se desenvolvem em função do crescimento digital.

Na Odontologia, é a aplicação desses conceitos às

características da prática em sinergia com as

tecnologias emergentes para a classe.

A Odontologia, de acordo com a cirurgiã-dentista,

embora possua um corpo complexo de conhecimento

dividido em várias especialidades, assim como toda

profissão da área da saúde, deve se desenvolver de

forma integrada ao sistema de saúde pública. 'Nós

temos que considerar um patrimônio e um privilégio que

no Brasil tem-se um sistema de saúde que pensa e

considera o atendimento de saúde de uma forma

integrada. Isso abre possibilidade para nós tanto

exercermos e trabalharmos com as especificidades da
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saúde bucal, quanto para pensarmos a saúde bucal

como uma linha de cuidado que se integra com a saúde

geral'.

Dra. Ana Estela ainda destacou que graças à Lei

14.510, decreto que autorizou e estabeleceu a

prestação de serviços à distância a todas as profissões

da saúde no Brasil, promulgado em dezembro de 2022,

hoje se tem uma avenida a ser regulamentada e

estruturada para fazer com que a teleodontologia

chegue com mais qualidade e acesso à população.

Por outro lado, a especialista ponderou que ainda

existem desafios a serem superados para que a

universalização do acesso seja atingida. 'Nós ainda

temos que superar desafios tecnológicos. A própria

conectividade é limitada e difícil em muitas regiões do

país, então precisamos de outras políticas públicas.

Precisamos que a política de saúde esteja integrada

com a de infraestrutura, com a de comunicação e com a

de conectividade'.

Além dessa atuação de forma sinérgica entre as

políticas públicas, outro ponto de suma relevância

abordado pela especialista em Odontopediatria e

professora titular da FOUSP foi a formação de

profissionais, de modo a capacitá-los a usarem a

tecnologia com cuidado e segurança necessária para

proteger os dados dos pacientes e manter o sigilo da

consulta.

'Esse conceito, com certeza, já se tornou uma matéria

na graduação de Odontologia. Na USP, por exemplo, a

gente incorporou a teleodontologia dentro da

Odontopediatria. Assim, os alunos vivenciam tanto os

ensinamentos teóricos, quanto as teleconsultas e as

suas diretrizes na prática', explicou.

Por fim, a Secretária falou sobre a aplicação da

teleodontologia na realidade brasileira e o seu potencial

de inclusão e democratização da saúde pública no país.

Segundo a Dra. Ana Estela, a promoção e prevenção de

saúde, seja em relação às doenças bucais ou em

relação às doenças crônicas não transmissíveis que têm

fatores de risco comum com a Odontologia, como

diabetes e hipertensão, podem ser facilitadas pela

informação. 'A telessaúde é um veículo do processo de

educação dos pacientes para a saúde, então

certamente a gente pode fazer muita coisa nesse

caminho, fazer com que a informação de qualidade seja

melhor disseminada a todos'.

Website: https://crosp.org.br/

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgiã-dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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A cirurgiã-dentista Dra. Ana Estela Haddad assumiu, a

convite da Ministra da Saúde Nísia Trindade, a recém-

criada Secretaria de Informação e Saúde Digital.

Atualmente, a paulistana coordena o Núcleo de

Telessaúde e Teleodontologia da Faculdade de

Odontologia da USP - Universidade de São Paulo, é

membro do Comitê Assessor da Rede Universitária de

Telemedicina e diretora científica da Associação

Brasileira de Telemedicina e Telessaúde.

Com o objetivo de melhor entender os motivos que

impulsionaram a criação desta Secretaria e discutir

sobre o potencial e as perspectivas de futuro da saúde

digital no país, membros do Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo (CROSP) conversaram

com a Dra. Ana Estela Haddad.

Durante a pandemia de Covid-19, as consultas

odontológicas foram parcialmente suspensas, em

função das normas de biossegurança vigentes. Este

represamento, no entanto, foi contornado graças à

teleodontologia e à saúde digital, como um todo. De

acordo com a Dra. Ana Estela, a experiência pandêmica

foi um divisor de águas em relação à abordagem do

tema no Brasil e o fator que impulsionou a abstração da

telessaúde como algo possível e necessário para a

saúde pública do país.

'Eu lembro que, no começo da pandemia, durante a

primeira conferência online que me chamaram pra fazer,

eu olhava os comentários do chat e me dava vontade de

desligar o computador, porque as pessoas estavam

muito resistentes a esse tema', contou.

Com o recorte da pandemia, no entanto, as consultas

digitais passaram a mostrar o seu potencial de, mesmo

à distância, levar conhecimento, autocuidado e

informação aos lares em isolamento e, com isso, as

conversas em relação ao tema passaram a ser

recebidas com mais abertura e tranquilidade tanto pela

população, quanto pelos órgãos de saúde pública.

Da urgência do Brasil por discutir as potencialidades do

mundo virtual para auxiliar as profissões da saúde como

um todo (inclusive a Odontologia), surgiu, portanto, a

Secretaria de Informação e Saúde Digital do Ministério

da Saúde, chefiada este ano pela Dra. Ana Estela

Haddad.

Para a Secretária, que já integrou a equipe de Câmaras

Técnicas do CROSP, saúde digital é um conjunto de

técnicas, práticas, atitudes, modos de pensar e valores

que se desenvolvem em função do crescimento digital.

Na Odontologia, é a aplicação desses conceitos às

características da prática em sinergia com as

tecnologias emergentes para a classe.
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A Odontologia, de acordo com a cirurgiã-dentista,

embora possua um corpo complexo de conhecimento

dividido em várias especialidades, assim como toda

profissão da área da saúde, deve se desenvolver de

forma integrada ao sistema de saúde pública. 'Nós

temos que considerar um patrimônio e um privilégio que

no Brasil tem-se um sistema de saúde que pensa e

considera o atendimento de saúde de uma forma

integrada. Isso abre possibilidade para nós tanto

exercermos e trabalharmos com as especificidades da

saúde bucal, quanto para pensarmos a saúde bucal

como uma linha de cuidado que se integra com a saúde

geral'.

Dra. Ana Estela ainda destacou que graças à Lei

14.510, decreto que autorizou e estabeleceu a

prestação de serviços à distância a todas as profissões

da saúde no Brasil, promulgado em dezembro de 2022,

hoje se tem uma avenida a ser regulamentada e

estruturada para fazer com que a teleodontologia

chegue com mais qualidade e acesso à população.

Por outro lado, a especialista ponderou que ainda

existem desafios a serem superados para que a

universalização do acesso seja atingida. 'Nós ainda

temos que superar desafios tecnológicos. A própria

conectividade é limitada e difícil em muitas regiões do

país, então precisamos de outras políticas públicas.

Precisamos que a política de saúde esteja integrada

com a de infraestrutura, com a de comunicação e com a

de conectividade'.

Além dessa atuação de forma sinérgica entre as

políticas públicas, outro ponto de suma relevância

abordado pela especialista em Odontopediatria e

professora titular da FOUSP foi a formação de

profissionais, de modo a capacitá-los a usarem a

tecnologia com cuidado e segurança necessária para

proteger os dados dos pacientes e manter o sigilo da

consulta.

'Esse conceito, com certeza, já se tornou uma matéria

na graduação de Odontologia. Na USP, por exemplo, a

gente incorporou a teleodontologia dentro da

Odontopediatria. Assim, os alunos vivenciam tanto os

ensinamentos teóricos, quanto as teleconsultas e as

suas diretrizes na prática', explicou.

Por fim, a Secretária falou sobre a aplicação da

teleodontologia na realidade brasileira e o seu potencial

de inclusão e democratização da saúde pública no país.

Segundo a Dra. Ana Estela, a promoção e prevenção de

saúde, seja em relação às doenças bucais ou em

relação às doenças crônicas não transmissíveis que têm

fatores de risco comum com a Odontologia, como

diabetes e hipertensão, podem ser facilitadas pela

informação. 'A telessaúde é um veículo do processo de

educação dos pacientes para a saúde, então

certamente a gente pode fazer muita coisa nesse

caminho, fazer com que a informação de qualidade seja

melhor disseminada a todos'.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgiã-dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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Ana Estela Haddad assume Secretaria de Informação e Saúde Digital

Clique aqui para abrir a imagem

A cirurgiã-dentista Dra. Ana Estela Haddad assumiu, a

convite da Ministra da Saúde Nísia Trindade, a recém-

criada Secretaria de Informação e Saúde Digital.

Atualmente, a paulistana coordena o Núcleo de

Telessaúde e Teleodontologia da Faculdade de

Odontologia da USP - Universidade de São Paulo, é

membro do Comitê Assessor da Rede Universitária de

Telemedicina e diretora científica da Associação

Brasileira de Telemedicina e Telessaúde.

Com o objetivo de melhor entender os motivos que

impulsionaram a criação desta Secretaria e discutir

sobre o potencial e as perspectivas de futuro da saúde

digital no país, membros do Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo (CROSP) conversaram

com a Dra. Ana Estela Haddad.

Durante a pandemia de Covid-19, as consultas

odontológicas foram parcialmente suspensas, em

função das normas de biossegurança vigentes. Este

represamento, no entanto, foi contornado graças à

teleodontologia e à saúde digital, como um todo. De

acordo com a Dra. Ana Estela, a experiência pandêmica

foi um divisor de águas em relação à abordagem do

tema no Brasil e o fator que impulsionou a abstração da

telessaúde como algo possível e necessário para a

saúde pública do país.

'Eu lembro que, no começo da pandemia, durante a

primeira conferência online que me chamaram pra fazer,

eu olhava os comentários do chat e me dava vontade de

desligar o computador, porque as pessoas estavam

muito resistentes a esse tema', contou.

Com o recorte da pandemia, no entanto, as consultas

digitais passaram a mostrar o seu potencial de, mesmo

à distância, levar conhecimento, autocuidado e

informação aos lares em isolamento e, com isso, as

conversas em relação ao tema passaram a ser

recebidas com mais abertura e tranquilidade tanto pela

população, quanto pelos órgãos de saúde pública.

Da urgência do Brasil por discutir as potencialidades do

mundo virtual para auxiliar as profissões da saúde como

um todo (inclusive a Odontologia), surgiu, portanto, a

Secretaria de Informação e Saúde Digital do Ministério

da Saúde, chefiada este ano pela Dra. Ana Estela

Haddad.

Para a Secretária, que já integrou a equipe de Câmaras

Técnicas do CROSP, saúde digital é um conjunto de

técnicas, práticas, atitudes, modos de pensar e valores

que se desenvolvem em função do crescimento digital.

Na Odontologia, é a aplicação desses conceitos às

características da prática em sinergia com as

tecnologias emergentes para a classe.

A Odontologia, de acordo com a cirurgiã-dentista,

embora possua um corpo complexo de conhecimento

dividido em várias especialidades, assim como toda

profissão da área da saúde, deve se desenvolver de

forma integrada ao sistema de saúde pública. 'Nós

temos que considerar um patrimônio e um privilégio que

no Brasil tem-se um sistema de saúde que pensa e

considera o atendimento de saúde de uma forma

integrada. Isso abre possibilidade para nós tanto

exercermos e trabalharmos com as especificidades da
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saúde bucal, quanto para pensarmos a saúde bucal

como uma linha de cuidado que se integra com a saúde

geral'.

Dra. Ana Estela ainda destacou que graças à Lei

14.510, decreto que autorizou e estabeleceu a

prestação de serviços à distância a todas as profissões

da saúde no Brasil, promulgado em dezembro de 2022,

hoje se tem uma avenida a ser regulamentada e

estruturada para fazer com que a teleodontologia

chegue com mais qualidade e acesso à população.

Por outro lado, a especialista ponderou que ainda

existem desafios a serem superados para que a

universalização do acesso seja atingida. 'Nós ainda

temos que superar desafios tecnológicos. A própria

conectividade é limitada e difícil em muitas regiões do

país, então precisamos de outras políticas públicas.

Precisamos que a política de saúde esteja integrada

com a de infraestrutura, com a de comunicação e com a

de conectividade'.

Além dessa atuação de forma sinérgica entre as

políticas públicas, outro ponto de suma relevância

abordado pela especialista em Odontopediatria e

professora titular da FOUSP foi a formação de

profissionais, de modo a capacitá-los a usarem a

tecnologia com cuidado e segurança necessária para

proteger os dados dos pacientes e manter o sigilo da

consulta.

'Esse conceito, com certeza, já se tornou uma matéria

na graduação de Odontologia. Na USP, por exemplo, a

gente incorporou a teleodontologia dentro da

Odontopediatria. Assim, os alunos vivenciam tanto os

ensinamentos teóricos, quanto as teleconsultas e as

suas diretrizes na prática', explicou.

Por fim, a Secretária falou sobre a aplicação da

teleodontologia na realidade brasileira e o seu potencial

de inclusão e democratização da saúde pública no país.

Segundo a Dra. Ana Estela, a promoção e prevenção de

saúde, seja em relação às doenças bucais ou em

relação às doenças crônicas não transmissíveis que têm

fatores de risco comum com a Odontologia, como

diabetes e hipertensão, podem ser facilitadas pela

informação. 'A telessaúde é um veículo do processo de

educação dos pacientes para a saúde, então

certamente a gente pode fazer muita coisa nesse

caminho, fazer com que a informação de qualidade seja

melhor disseminada a todos'.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgiã-dentista, Assuntos de Interesse - Saúde Bucal,

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São

Paulo, CROSP - CRO-SP
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Ana Estela Haddad assume Secretaria de Informação e Saúde Digital
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Ana Estela Haddad assume Secretaria de Informação e

Saúde Digital

9 de fevereiro de 2023

A cirurgiã-dentista Dra. Ana Estela Haddad assumiu, a

convite da Ministra da Saúde Nísia Trindade, a recém-

criada Secretaria de Informação e Saúde Digital.

Atualmente, a paulistana coordena o Núcleo de

Telessaúde e Teleodontologia da Faculdade de

Odontologia da USP - Universidade de São Paulo, é

membro do Comitê Assessor da Rede Universitária de

Telemedicina e diretora científica da Associação

Brasileira de Telemedicina e Telessaúde.

Com o objetivo de melhor entender os motivos que

impulsionaram a criação desta Secretaria e discutir

sobre o potencial e as perspectivas de futuro da saúde

digital no país, membros do Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo (CROSP) conversaram

com a Dra. Ana Estela Haddad.

Durante a pandemia de Covid-19, as consultas

odontológicas foram parcialmente suspensas, em

função das normas de biossegurança vigentes. Este

represamento, no entanto, foi contornado graças à

teleodontologia e à saúde digital, como um todo. De

acordo com a Dra. Ana Estela, a experiência pandêmica

foi um divisor de águas em relação à abordagem do

tema no Brasil e o fator que impulsionou a abstração da

telessaúde como algo possível e necessário para a

saúde pública do país.

'Eu lembro que, no começo da pandemia, durante a

primeira conferência online que me chamaram pra fazer,

eu olhava os comentários do chat e me dava vontade de

desligar o computador, porque as pessoas estavam

muito resistentes a esse tema', contou.

Com o recorte da pandemia, no entanto, as consultas

digitais passaram a mostrar o seu potencial de, mesmo

à distância, levar conhecimento, autocuidado e

informação aos lares em isolamento e, com isso, as

conversas em relação ao tema passaram a ser

recebidas com mais abertura e tranquilidade tanto pela

população, quanto pelos órgãos de saúde pública.

Da urgência do Brasil por discutir as potencialidades do

mundo virtual para auxiliar as profissões da saúde como

um todo (inclusive a Odontologia), surgiu, portanto, a

Secretaria de Informação e Saúde Digital do Ministério

da Saúde, chefiada este ano pela Dra. Ana Estela

Haddad.

Para a Secretária, que já integrou a equipe de Câmaras

Técnicas do CROSP, saúde digital é um conjunto de

técnicas, práticas, atitudes, modos de pensar e valores

que se desenvolvem em função do crescimento digital.

Na Odontologia, é a aplicação desses conceitos às

características da prática em sinergia com as

tecnologias emergentes para a classe.

A Odontologia, de acordo com a cirurgiã-dentista,

embora possua um corpo complexo de conhecimento

dividido em várias especialidades, assim como toda

profissão da área da saúde, deve se desenvolver de

forma integrada ao sistema de saúde pública. 'Nós
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temos que considerar um patrimônio e um privilégio que

no Brasil tem-se um sistema de saúde que pensa e

considera o atendimento de saúde de uma forma

integrada. Isso abre possibilidade para nós tanto

exercermos e trabalharmos com as especificidades da

saúde bucal, quanto para pensarmos a saúde bucal

como uma linha de cuidado que se integra com a saúde

geral'.

Dra. Ana Estela ainda destacou que graças à Lei

14.510, decreto que autorizou e estabeleceu a

prestação de serviços à distância a todas as profissões

da saúde no Brasil, promulgado em dezembro de 2022,

hoje se tem uma avenida a ser regulamentada e

estruturada para fazer com que a teleodontologia

chegue com mais qualidade e acesso à população.

Por outro lado, a especialista ponderou que ainda

existem desafios a serem superados para que a

universalização do acesso seja atingida. 'Nós ainda

temos que superar desafios tecnológicos. A própria

conectividade é limitada e difícil em muitas regiões do

país, então precisamos de outras políticas públicas.

Precisamos que a política de saúde esteja integrada

com a de infraestrutura, com a de comunicação e com a

de conectividade'.

Além dessa atuação de forma sinérgica entre as

políticas públicas, outro ponto de suma relevância

abordado pela especialista em Odontopediatria e

professora titular da FOUSP foi a formação de

profissionais, de modo a capacitá-los a usarem a

tecnologia com cuidado e segurança necessária para

proteger os dados dos pacientes e manter o sigilo da

consulta.

'Esse conceito, com certeza, já se tornou uma matéria

na graduação de Odontologia. Na USP, por exemplo, a

gente incorporou a teleodontologia dentro da

Odontopediatria. Assim, os alunos vivenciam tanto os

ensinamentos teóricos, quanto as teleconsultas e as

suas diretrizes na prática', explicou.

Por fim, a Secretária falou sobre a aplicação da

teleodontologia na realidade brasileira e o seu potencial

de inclusão e democratização da saúde pública no país.

Segundo a Dra. Ana Estela, a promoção e prevenção de

saúde, seja em relação às doenças bucais ou em

relação às doenças crônicas não transmissíveis que têm

fatores de risco comum com a Odontologia, como

diabetes e hipertensão, podem ser facilitadas pela

informação. 'A telessaúde é um veículo do processo de

educação dos pacientes para a saúde, então

certamente a gente pode fazer muita coisa nesse

caminho, fazer com que a informação de qualidade seja

melhor disseminada a todos'.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgiã-dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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CROSP pede retificação do edital do concurso público do Município de

Palmares Paulista devido à defasagem salarial

Clique aqui para abrir a imagem

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) obteve liminar em ação civil pública visando a

retificação salarial e de carga horária constante no edital

do concurso público para o cargo de Cirurgião-Dentista

(Edital 01/2023), realizado pela Prefeitura de Palmares

Paulista.

A ação foi motivada devido à remuneração para o cargo

estar abaixo do piso salarial estabelecido pela Lei nº

3.999/61. Diante disso, a Autarquia ajuizou junto à 1ª

Vara Federal de Catanduva a referida ação civil pública,

com pedido de tutela provisória antecipada de urgência,

destinada à retificação liminar do edital do Concurso

Público.

Conforme previsto na legislação, o piso salarial do

Cirurgião-Dentista deve ser correspondente a três (3)

salários-mínimos para a carga horária semanal de 20

horas. A decisão liminar determinou que o salário

constante no edital deveria ser o equivalente a R$

3.636,00, diverso do que constava no edital, em que o

valor era de R$ 2.531,20 para 40 horas semanais.

O Presidente do CROSP, Dr. Braz Antunes, reforçou a

importância do Conselho zelar pela dignidade

profissional na Odontologia, atuando como órgão ético e

fiscalizador, visando a valorização da Classe

Odontológica.

Fonte: CRO-SP

Assuntos e Palavras-Chave: CROSP - Conselho

Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-

SP
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CROSP participa da Colação de Grau da UNISA

Clique aqui para abrir a imagem

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP), representado pelo seu Presidente, Dr. Braz

Antunes, participou da Colação de Grau da turma

formanda de Odontologia da Universidade Santo Amaro

(UNISA), na terça-feira (7), realizada na Sala São Paulo.

O convite ao CROSP foi feito pela Coordenadora do

Curso de Odontologia da UNISA, Profa. Dra. Patricia

Gabriela Viana Mantoanelli. Na oportunidade, o

presidente da Autarquia entregou o prêmio de melhores

alunas para as Cirurgiãs-Dentistas Dra. Marcela Ferraz

do Amaral e Dra. Jaíne Alves de Souza.

'É uma honra participar da Colação de Grau da

instituição e ter a oportunidade de entregar o prêmio de

melhores alunos do curso, ainda mais representando o

CROSP. E, assim, desejo todo o sucesso na carreira

dos recém-formados', disse Dr. Braz, que finalizou

agradecendo o convite feito pela coordenadora do

curso.

Assuntos e Palavras-Chave: CROSP - Conselho

Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-

SP
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Ana Estela Haddad assume Secretaria de Informação e Saúde Digital

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: DINO

A cirurgiã-dentista Dra. Ana Estela Haddad assumiu, a

convite da Ministra da Saúde Nísia Trindade, a recém-

criada Secretaria de Informação e Saúde Digital.

Atualmente, a paulistana coordena o Núcleo de

Telessaúde e Teleodontologia da Faculdade de

Odontologia da USP - Universidade de São Paulo, é

membro do Comitê Assessor da Rede Universitária de

Telemedicina e diretora científica da Associação

Brasileira de Telemedicina e Telessaúde.

Com o objetivo de melhor entender os motivos que

impulsionaram a criação desta Secretaria e discutir

sobre o potencial e as perspectivas de futuro da saúde

digital no país, membros do Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo (CROSP) conversaram

com a Dra. Ana Estela Haddad.

Durante a pandemia de Covid-19, as consultas

odontológicas foram parcialmente suspensas, em

função das normas de biossegurança vigentes. Este

represamento, no entanto, foi contornado graças à

teleodontologia e à saúde digital, como um todo. De

acordo com a Dra. Ana Estela, a experiência pandêmica

foi um divisor de águas em relação à abordagem do

tema no Brasil e o fator que impulsionou a abstração da

telessaúde como algo possível e necessário para a

saúde pública do país.

'Eu lembro que, no começo da pandemia, durante a

primeira conferência online que me chamaram pra fazer,

eu olhava os comentários do chat e me dava vontade de

desligar o computador, porque as pessoas estavam

muito resistentes a esse tema', contou.

Com o recorte da pandemia, no entanto, as consultas

digitais passaram a mostrar o seu potencial de, mesmo

à distância, levar conhecimento, autocuidado e

informação aos lares em isolamento e, com isso, as

conversas em relação ao tema passaram a ser

recebidas com mais abertura e tranquilidade tanto pela

população, quanto pelos órgãos de saúde pública.

Da urgência do Brasil por discutir as potencialidades do

mundo virtual para auxiliar as profissões da saúde como

um todo (inclusive a Odontologia), surgiu, portanto, a

Secretaria de Informação e Saúde Digital do Ministério

da Saúde, chefiada este ano pela Dra. Ana Estela

Haddad.

Para a Secretária, que já integrou a equipe de Câmaras

Técnicas do CROSP, saúde digital é um conjunto de

técnicas, práticas, atitudes, modos de pensar e valores

que se desenvolvem em função do crescimento digital.

Na Odontologia, é a aplicação desses conceitos às

características da prática em sinergia com as

tecnologias emergentes para a classe.

A Odontologia, de acordo com a cirurgiã-dentista,

embora possua um corpo complexo de conhecimento

dividido em várias especialidades, assim como toda

profissão da área da saúde, deve se desenvolver de

forma integrada ao sistema de saúde pública. 'Nós

temos que considerar um patrimônio e um privilégio que

no Brasil tem-se um sistema de saúde que pensa e

considera o atendimento de saúde de uma forma
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integrada. Isso abre possibilidade para nós tanto

exercermos e trabalharmos com as especificidades da

saúde bucal, quanto para pensarmos a saúde bucal

como uma linha de cuidado que se integra com a saúde

geral'.

Dra. Ana Estela ainda destacou que graças à Lei

14.510, decreto que autorizou e estabeleceu a

prestação de serviços à distância a todas as profissões

da saúde no Brasil, promulgado em dezembro de 2022,

hoje se tem uma avenida a ser regulamentada e

estruturada para fazer com que a teleodontologia

chegue com mais qualidade e acesso à população.

Por outro lado, a especialista ponderou que ainda

existem desafios a serem superados para que a

universalização do acesso seja atingida. 'Nós ainda

temos que superar desafios tecnológicos. A própria

conectividade é limitada e difícil em muitas regiões do

país, então precisamos de outras políticas públicas.

Precisamos que a política de saúde esteja integrada

com a de infraestrutura, com a de comunicação e com a

de conectividade'.

Além dessa atuação de forma sinérgica entre as

políticas públicas, outro ponto de suma relevância

abordado pela especialista em Odontopediatria e

professora titular da FOUSP foi a formação de

profissionais, de modo a capacitá-los a usarem a

tecnologia com cuidado e segurança necessária para

proteger os dados dos pacientes e manter o sigilo da

consulta.

'Esse conceito, com certeza, já se tornou uma matéria

na graduação de Odontologia. Na USP, por exemplo, a

gente incorporou a teleodontologia dentro da

Odontopediatria. Assim, os alunos vivenciam tanto os

ensinamentos teóricos, quanto as teleconsultas e as

suas diretrizes na prática', explicou.

Por fim, a Secretária falou sobre a aplicação da

teleodontologia na realidade brasileira e o seu potencial

de inclusão e democratização da saúde pública no país.

Segundo a Dra. Ana Estela, a promoção e prevenção de

saúde, seja em relação às doenças bucais ou em

relação às doenças crônicas não transmissíveis que têm

fatores de risco comum com a Odontologia, como

diabetes e hipertensão, podem ser facilitadas pela

informação. 'A telessaúde é um veículo do processo de

educação dos pacientes para a saúde, então

certamente a gente pode fazer muita coisa nesse

caminho, fazer com que a informação de qualidade seja

melhor disseminada a todos'.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgiã-dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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Ana Estela Haddad assume Secretaria de Informação e

Saúde Digital

9 de fevereiro de 2023

Por DINO

A cirurgiã-dentista Dra. Ana Estela Haddad assumiu, a

convite da Ministra da Saúde Nísia Trindade, a recém-

criada Secretaria de Informação e Saúde Digital.

Atualmente, a paulistana coordena o Núcleo de

Telessaúde e Teleodontologia da Faculdade de

Odontologia da USP - Universidade de São Paulo, é

membro do Comitê Assessor da Rede Universitária de

Telemedicina e diretora científica da Associação

Brasileira de Telemedicina e Telessaúde.

Com o objetivo de melhor entender os motivos que

impulsionaram a criação desta Secretaria e discutir

sobre o potencial e as perspectivas de futuro da saúde

digital no país, membros do Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo (CROSP) conversaram

com a Dra. Ana Estela Haddad.

Durante a pandemia de Covid-19, as consultas

odontológicas foram parcialmente suspensas, em

função das normas de biossegurança vigentes. Este

represamento, no entanto, foi contornado graças à

teleodontologia e à saúde digital, como um todo. De

acordo com a Dra. Ana Estela, a experiência pandêmica

foi um divisor de águas em relação à abordagem do

tema no Brasil e o fator que impulsionou a abstração da

telessaúde como algo possível e necessário para a

saúde pública do país.

'Eu lembro que, no começo da pandemia, durante a

primeira conferência online que me chamaram pra fazer,

eu olhava os comentários do chat e me dava vontade de

desligar o computador, porque as pessoas estavam

muito resistentes a esse tema', contou.

Com o recorte da pandemia, no entanto, as consultas

digitais passaram a mostrar o seu potencial de, mesmo

à distância, levar conhecimento, autocuidado e

informação aos lares em isolamento e, com isso, as

conversas em relação ao tema passaram a ser

recebidas com mais abertura e tranquilidade tanto pela

população, quanto pelos órgãos de saúde pública.

Da urgência do Brasil por discutir as potencialidades do

mundo virtual para auxiliar as profissões da saúde como

um todo (inclusive a Odontologia), surgiu, portanto, a

Secretaria de Informação e Saúde Digital do Ministério

da Saúde, chefiada este ano pela Dra. Ana Estela

Haddad.

Para a Secretária, que já integrou a equipe de Câmaras

Técnicas do CROSP, saúde digital é um conjunto de

técnicas, práticas, atitudes, modos de pensar e valores

que se desenvolvem em função do crescimento digital.

Na Odontologia, é a aplicação desses conceitos às

características da prática em sinergia com as

tecnologias emergentes para a classe.
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A Odontologia, de acordo com a cirurgiã-dentista,

embora possua um corpo complexo de conhecimento

dividido em várias especialidades, assim como toda

profissão da área da saúde, deve se desenvolver de

forma integrada ao sistema de saúde pública. 'Nós

temos que considerar um patrimônio e um privilégio que

no Brasil tem-se um sistema de saúde que pensa e

considera o atendimento de saúde de uma forma

integrada. Isso abre possibilidade para nós tanto

exercermos e trabalharmos com as especificidades da

saúde bucal, quanto para pensarmos a saúde bucal

como uma linha de cuidado que se integra com a saúde

geral'.

Dra. Ana Estela ainda destacou que graças à Lei

14.510, decreto que autorizou e estabeleceu a

prestação de serviços à distância a todas as profissões

da saúde no Brasil, promulgado em dezembro de 2022,

hoje se tem uma avenida a ser regulamentada e

estruturada para fazer com que a teleodontologia

chegue com mais qualidade e acesso à população.

Por outro lado, a especialista ponderou que ainda

existem desafios a serem superados para que a

universalização do acesso seja atingida. 'Nós ainda

temos que superar desafios tecnológicos. A própria

conectividade é limitada e difícil em muitas regiões do

país, então precisamos de outras políticas públicas.

Precisamos que a política de saúde esteja integrada

com a de infraestrutura, com a de comunicação e com a

de conectividade'.

Além dessa atuação de forma sinérgica entre as

políticas públicas, outro ponto de suma relevância

abordado pela especialista em Odontopediatria e

professora titular da FOUSP foi a formação de

profissionais, de modo a capacitá-los a usarem a

tecnologia com cuidado e segurança necessária para

proteger os dados dos pacientes e manter o sigilo da

consulta.

'Esse conceito, com certeza, já se tornou uma matéria

na graduação de Odontologia. Na USP, por exemplo, a

gente incorporou a teleodontologia dentro da

Odontopediatria. Assim, os alunos vivenciam tanto os

ensinamentos teóricos, quanto as teleconsultas e as

suas diretrizes na prática', explicou.

Por fim, a Secretária falou sobre a aplicação da

teleodontologia na realidade brasileira e o seu potencial

de inclusão e democratização da saúde pública no país.

Segundo a Dra. Ana Estela, a promoção e prevenção de

saúde, seja em relação às doenças bucais ou em

relação às doenças crônicas não transmissíveis que têm

fatores de risco comum com a Odontologia, como

diabetes e hipertensão, podem ser facilitadas pela

informação. 'A telessaúde é um veículo do processo de

educação dos pacientes para a saúde, então

certamente a gente pode fazer muita coisa nesse

caminho, fazer com que a informação de qualidade seja

melhor disseminada a todos'.

Notícias relacionadas

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgiã-dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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A cirurgiã-dentista Dra. Ana Estela Haddad assumiu, a

convite da Ministra da Saúde Nísia Trindade, a recém-

criada Secretaria de Informação e Saúde Digital.

Atualmente, a paulistana coordena o Núcleo de

Telessaúde e Teleodontologia da Faculdade de

Odontologia da USP - Universidade de São Paulo, é

membro do Comitê Assessor da Rede Universitária de

Telemedicina e diretora científica da Associação

Brasileira de Telemedicina e Telessaúde.

Com o objetivo de melhor entender os motivos que

impulsionaram a criação desta Secretaria e discutir

sobre o potencial e as perspectivas de futuro da saúde

digital no país, membros do Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo (CROSP) conversaram

com a Dra. Ana Estela Haddad.

Durante a pandemia de Covid-19, as consultas

odontológicas foram parcialmente suspensas, em

função das normas de biossegurança vigentes. Este

represamento, no entanto, foi contornado graças à

teleodontologia e à saúde digital, como um todo. De

acordo com a Dra. Ana Estela, a experiência pandêmica

foi um divisor de águas em relação à abordagem do

tema no Brasil e o fator que impulsionou a abstração da

telessaúde como algo possível e necessário para a

saúde pública do país.

'Eu lembro que, no começo da pandemia, durante a

primeira conferência online que me chamaram pra fazer,

eu olhava os comentários do chat e me dava vontade de

desligar o computador, porque as pessoas estavam

muito resistentes a esse tema', contou.

Com o recorte da pandemia, no entanto, as consultas

digitais passaram a mostrar o seu potencial de, mesmo

à distância, levar conhecimento, autocuidado e

informação aos lares em isolamento e, com isso, as

conversas em relação ao tema passaram a ser

recebidas com mais abertura e tranquilidade tanto pela

população, quanto pelos órgãos de saúde pública.

Da urgência do Brasil por discutir as potencialidades do

mundo virtual para auxiliar as profissões da saúde como

um todo (inclusive a Odontologia), surgiu, portanto, a

Secretaria de Informação e Saúde Digital do Ministério

da Saúde, chefiada este ano pela Dra. Ana Estela

Haddad.

Para a Secretária, que já integrou a equipe de Câmaras

Técnicas do CROSP, saúde digital é um conjunto de

técnicas, práticas, atitudes, modos de pensar e valores

que se desenvolvem em função do crescimento digital.

Na Odontologia, é a aplicação desses conceitos às

características da prática em sinergia com as

tecnologias emergentes para a classe.

A Odontologia, de acordo com a cirurgiã-dentista,

embora possua um corpo complexo de conhecimento

dividido em várias especialidades, assim como toda

profissão da área da saúde, deve se desenvolver de

forma integrada ao sistema de saúde pública. 'Nós

temos que considerar um patrimônio e um privilégio que

no Brasil tem-se um sistema de saúde que pensa e

considera o atendimento de saúde de uma forma

integrada. Isso abre possibilidade para nós tanto

exercermos e trabalharmos com as especificidades da
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saúde bucal, quanto para pensarmos a saúde bucal

como uma linha de cuidado que se integra com a saúde

geral'.

Dra. Ana Estela ainda destacou que graças à Lei

14.510, decreto que autorizou e estabeleceu a

prestação de serviços à distância a todas as profissões

da saúde no Brasil, promulgado em dezembro de 2022,

hoje se tem uma avenida a ser regulamentada e

estruturada para fazer com que a teleodontologia

chegue com mais qualidade e acesso à população.

Por outro lado, a especialista ponderou que ainda

existem desafios a serem superados para que a

universalização do acesso seja atingida. 'Nós ainda

temos que superar desafios tecnológicos. A própria

conectividade é limitada e difícil em muitas regiões do

país, então precisamos de outras políticas públicas.

Precisamos que a política de saúde esteja integrada

com a de infraestrutura, com a de comunicação e com a

de conectividade'.

Além dessa atuação de forma sinérgica entre as

políticas públicas, outro ponto de suma relevância

abordado pela especialista em Odontopediatria e

professora titular da FOUSP foi a formação de

profissionais, de modo a capacitá-los a usarem a

tecnologia com cuidado e segurança necessária para

proteger os dados dos pacientes e manter o sigilo da

consulta.

'Esse conceito, com certeza, já se tornou uma matéria

na graduação de Odontologia. Na USP, por exemplo, a

gente incorporou a teleodontologia dentro da

Odontopediatria. Assim, os alunos vivenciam tanto os

ensinamentos teóricos, quanto as teleconsultas e as

suas diretrizes na prática', explicou.

Por fim, a Secretária falou sobre a aplicação da

teleodontologia na realidade brasileira e o seu potencial

de inclusão e democratização da saúde pública no país.

Segundo a Dra. Ana Estela, a promoção e prevenção de

saúde, seja em relação às doenças bucais ou em

relação às doenças crônicas não transmissíveis que têm

fatores de risco comum com a Odontologia, como

diabetes e hipertensão, podem ser facilitadas pela

informação. 'A telessaúde é um veículo do processo de

educação dos pacientes para a saúde, então

certamente a gente pode fazer muita coisa nesse

caminho, fazer com que a informação de qualidade seja

melhor disseminada a todos'.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgiã-dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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A cirurgiã-dentista Dra. Ana Estela Haddad assumiu, a

convite da Ministra da Saúde Nísia Trindade, a recém-

criada Secretaria de Informação e Saúde Digital.

Atualmente, a paulistana coordena o Núcleo de

Telessaúde e Teleodontologia da Faculdade de

Odontologia da USP - Universidade de São Paulo, é

membro do Comitê Assessor da Rede Universitária de

Telemedicina e diretora científica da Associação

Brasileira de Telemedicina e Telessaúde.

Com o objetivo de melhor entender os motivos que

impulsionaram a criação desta Secretaria e discutir

sobre o potencial e as perspectivas de futuro da saúde

digital no país, membros do Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo (CROSP) conversaram

com a Dra. Ana Estela Haddad.

Durante a pandemia de Covid-19, as consultas

odontológicas foram parcialmente suspensas, em

função das normas de biossegurança vigentes. Este

represamento, no entanto, foi contornado graças à

teleodontologia e à saúde digital, como um todo. De

acordo com a Dra. Ana Estela, a experiência pandêmica

foi um divisor de águas em relação à abordagem do

tema no Brasil e o fator que impulsionou a abstração da

telessaúde como algo possível e necessário para a

saúde pública do país.

'Eu lembro que, no começo da pandemia, durante a

primeira conferência online que me chamaram pra fazer,

eu olhava os comentários do chat e me dava vontade de

desligar o computador, porque as pessoas estavam

muito resistentes a esse tema', contou.

Com o recorte da pandemia, no entanto, as consultas

digitais passaram a mostrar o seu potencial de, mesmo

à distância, levar conhecimento, autocuidado e

informação aos lares em isolamento e, com isso, as

conversas em relação ao tema passaram a ser

recebidas com mais abertura e tranquilidade tanto pela

população, quanto pelos órgãos de saúde pública.

Da urgência do Brasil por discutir as potencialidades do

mundo virtual para auxiliar as profissões da saúde como

um todo (inclusive a Odontologia), surgiu, portanto, a

Secretaria de Informação e Saúde Digital do Ministério

da Saúde, chefiada este ano pela Dra. Ana Estela

Haddad.

Para a Secretária, que já integrou a equipe de Câmaras

Técnicas do CROSP, saúde digital é um conjunto de

técnicas, práticas, atitudes, modos de pensar e valores

que se desenvolvem em função do crescimento digital.

Na Odontologia, é a aplicação desses conceitos às

características da prática em sinergia com as

tecnologias emergentes para a classe.

A Odontologia, de acordo com a cirurgiã-dentista,

embora possua um corpo complexo de conhecimento

dividido em várias especialidades, assim como toda

profissão da área da saúde, deve se desenvolver de

forma integrada ao sistema de saúde pública. 'Nós

temos que considerar um patrimônio e um privilégio que

no Brasil tem-se um sistema de saúde que pensa e

considera o atendimento de saúde de uma forma

integrada. Isso abre possibilidade para nós tanto

exercermos e trabalharmos com as especificidades da
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saúde bucal, quanto para pensarmos a saúde bucal

como uma linha de cuidado que se integra com a saúde

geral'.

Dra. Ana Estela ainda destacou que graças à Lei

14.510, decreto que autorizou e estabeleceu a

prestação de serviços à distância a todas as profissões

da saúde no Brasil, promulgado em dezembro de 2022,

hoje se tem uma avenida a ser regulamentada e

estruturada para fazer com que a teleodontologia

chegue com mais qualidade e acesso à população.

Por outro lado, a especialista ponderou que ainda

existem desafios a serem superados para que a

universalização do acesso seja atingida. 'Nós ainda

temos que superar desafios tecnológicos. A própria

conectividade é limitada e difícil em muitas regiões do

país, então precisamos de outras políticas públicas.

Precisamos que a política de saúde esteja integrada

com a de infraestrutura, com a de comunicação e com a

de conectividade'.

Além dessa atuação de forma sinérgica entre as

políticas públicas, outro ponto de suma relevância

abordado pela especialista em Odontopediatria e

professora titular da FOUSP foi a formação de

profissionais, de modo a capacitá-los a usarem a

tecnologia com cuidado e segurança necessária para

proteger os dados dos pacientes e manter o sigilo da

consulta.

'Esse conceito, com certeza, já se tornou uma matéria

na graduação de Odontologia. Na USP, por exemplo, a

gente incorporou a teleodontologia dentro da

Odontopediatria. Assim, os alunos vivenciam tanto os

ensinamentos teóricos, quanto as teleconsultas e as

suas diretrizes na prática', explicou.

Por fim, a Secretária falou sobre a aplicação da

teleodontologia na realidade brasileira e o seu potencial

de inclusão e democratização da saúde pública no país.

Segundo a Dra. Ana Estela, a promoção e prevenção de

saúde, seja em relação às doenças bucais ou em

relação às doenças crônicas não transmissíveis que têm

fatores de risco comum com a Odontologia, como

diabetes e hipertensão, podem ser facilitadas pela

informação. 'A telessaúde é um veículo do processo de

educação dos pacientes para a saúde, então

certamente a gente pode fazer muita coisa nesse

caminho, fazer com que a informação de qualidade seja

melhor disseminada a todos'.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgiã-dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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Ana Estela Haddad assume Secretaria de Informação e Saúde Digital
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A cirurgiã-dentista Dra. Ana Estela Haddad assumiu, a

convite da Ministra da Saúde Nísia Trindade, a recém-

criada Secretaria de Informação e Saúde Digital.

Atualmente, a paulistana coordena o Núcleo de

Telessaúde e Teleodontologia da Faculdade de

Odontologia da USP - Universidade de São Paulo, é

membro do Comitê Assessor da Rede Universitária de

Telemedicina e diretora científica da Associação

Brasileira de Telemedicina e Telessaúde.

Com o objetivo de melhor entender os motivos que

impulsionaram a criação desta Secretaria e discutir

sobre o potencial e as perspectivas de futuro da saúde

digital no país, membros do Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo (CROSP) conversaram

com a Dra. Ana Estela Haddad.

Durante a pandemia de Covid-19, as consultas

odontológicas foram parcialmente suspensas, em

função das normas de biossegurança vigentes. Este

represamento, no entanto, foi contornado graças à

teleodontologia e à saúde digital, como um todo. De

acordo com a Dra. Ana Estela, a experiência pandêmica

foi um divisor de águas em relação à abordagem do

tema no Brasil e o fator que impulsionou a abstração da

telessaúde como algo possível e necessário para a

saúde pública do país.

'Eu lembro que, no começo da pandemia, durante a

primeira conferência online que me chamaram pra fazer,

eu olhava os comentários do chat e me dava vontade de

desligar o computador, porque as pessoas estavam

muito resistentes a esse tema', contou.

Com o recorte da pandemia, no entanto, as consultas

digitais passaram a mostrar o seu potencial de, mesmo

à distância, levar conhecimento, autocuidado e

informação aos lares em isolamento e, com isso, as

conversas em relação ao tema passaram a ser

recebidas com mais abertura e tranquilidade tanto pela

população, quanto pelos órgãos de saúde pública.

Da urgência do Brasil por discutir as potencialidades do

mundo virtual para auxiliar as profissões da saúde como

um todo (inclusive a Odontologia), surgiu, portanto, a

Secretaria de Informação e Saúde Digital do Ministério

da Saúde, chefiada este ano pela Dra. Ana Estela

Haddad.

Para a Secretária, que já integrou a equipe de Câmaras

Técnicas do CROSP, saúde digital é um conjunto de

técnicas, práticas, atitudes, modos de pensar e valores

que se desenvolvem em função do crescimento digital.

Na Odontologia, é a aplicação desses conceitos às

características da prática em sinergia com as

tecnologias emergentes para a classe.

A Odontologia, de acordo com a cirurgiã-dentista,

embora possua um corpo complexo de conhecimento

dividido em várias especialidades, assim como toda

profissão da área da saúde, deve se desenvolver de

forma integrada ao sistema de saúde pública. 'Nós

temos que considerar um patrimônio e um privilégio que

no Brasil tem-se um sistema de saúde que pensa e

considera o atendimento de saúde de uma forma

integrada. Isso abre possibilidade para nós tanto

exercermos e trabalharmos com as especificidades da
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saúde bucal, quanto para pensarmos a saúde bucal

como uma linha de cuidado que se integra com a saúde

geral'.

Dra. Ana Estela ainda destacou que graças à Lei

14.510, decreto que autorizou e estabeleceu a

prestação de serviços à distância a todas as profissões

da saúde no Brasil, promulgado em dezembro de 2022,

hoje se tem uma avenida a ser regulamentada e

estruturada para fazer com que a teleodontologia

chegue com mais qualidade e acesso à população.

Por outro lado, a especialista ponderou que ainda

existem desafios a serem superados para que a

universalização do acesso seja atingida. 'Nós ainda

temos que superar desafios tecnológicos. A própria

conectividade é limitada e difícil em muitas regiões do

país, então precisamos de outras políticas públicas.

Precisamos que a política de saúde esteja integrada

com a de infraestrutura, com a de comunicação e com a

de conectividade'.

Além dessa atuação de forma sinérgica entre as

políticas públicas, outro ponto de suma relevância

abordado pela especialista em Odontopediatria e

professora titular da FOUSP foi a formação de

profissionais, de modo a capacitá-los a usarem a

tecnologia com cuidado e segurança necessária para

proteger os dados dos pacientes e manter o sigilo da

consulta.

'Esse conceito, com certeza, já se tornou uma matéria

na graduação de Odontologia. Na USP, por exemplo, a

gente incorporou a teleodontologia dentro da

Odontopediatria. Assim, os alunos vivenciam tanto os

ensinamentos teóricos, quanto as teleconsultas e as

suas diretrizes na prática', explicou.

Por fim, a Secretária falou sobre a aplicação da

teleodontologia na realidade brasileira e o seu potencial

de inclusão e democratização da saúde pública no país.

Segundo a Dra. Ana Estela, a promoção e prevenção de

saúde, seja em relação às doenças bucais ou em

relação às doenças crônicas não transmissíveis que têm

fatores de risco comum com a Odontologia, como

diabetes e hipertensão, podem ser facilitadas pela

informação. 'A telessaúde é um veículo do processo de

educação dos pacientes para a saúde, então

certamente a gente pode fazer muita coisa nesse

caminho, fazer com que a informação de qualidade seja

melhor disseminada a todos'.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgiã-dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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Ana Estela Haddad assume Secretaria de Informação e Saúde Digital

Clique aqui para abrir a imagem

A cirurgiã-dentista Dra. Ana Estela Haddad assumiu, a

convite da Ministra da Saúde Nísia Trindade, a recém-

criada Secretaria de Informação e Saúde Digital.

Atualmente, a paulistana coordena o Núcleo de

Telessaúde e Teleodontologia da Faculdade de

Odontologia da USP - Universidade de São Paulo, é

membro do Comitê Assessor da Rede Universitária de

Telemedicina e diretora científica da Associação

Brasileira de Telemedicina e Telessaúde.

Com o objetivo de melhor entender os motivos que

impulsionaram a criação desta Secretaria e discutir

sobre o potencial e as perspectivas de futuro da saúde

digital no país, membros do Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo (CROSP) conversaram

com a Dra. Ana Estela Haddad.

Durante a pandemia de Covid-19, as consultas

odontológicas foram parcialmente suspensas, em

função das normas de biossegurança vigentes. Este

represamento, no entanto, foi contornado graças à

teleodontologia e à saúde digital, como um todo. De

acordo com a Dra. Ana Estela, a experiência pandêmica

foi um divisor de águas em relação à abordagem do

tema no Brasil e o fator que impulsionou a abstração da

telessaúde como algo possível e necessário para a

saúde pública do país.

'Eu lembro que, no começo da pandemia, durante a

primeira conferência online que me chamaram pra fazer,

eu olhava os comentários do chat e me dava vontade de

desligar o computador, porque as pessoas estavam

muito resistentes a esse tema', contou.

Com o recorte da pandemia, no entanto, as consultas

digitais passaram a mostrar o seu potencial de, mesmo

à distância, levar conhecimento, autocuidado e

informação aos lares em isolamento e, com isso, as

conversas em relação ao tema passaram a ser

recebidas com mais abertura e tranquilidade tanto pela

população, quanto pelos órgãos de saúde pública.

Da urgência do Brasil por discutir as potencialidades do

mundo virtual para auxiliar as profissões da saúde como

um todo (inclusive a Odontologia), surgiu, portanto, a

Secretaria de Informação e Saúde Digital do Ministério

da Saúde, chefiada este ano pela Dra. Ana Estela

Haddad.

Para a Secretária, que já integrou a equipe de Câmaras

Técnicas do CROSP, saúde digital é um conjunto de

técnicas, práticas, atitudes, modos de pensar e valores

que se desenvolvem em função do crescimento digital.

Na Odontologia, é a aplicação desses conceitos às

características da prática em sinergia com as

tecnologias emergentes para a classe.

A Odontologia, de acordo com a cirurgiã-dentista,

embora possua um corpo complexo de conhecimento

dividido em várias especialidades, assim como toda

profissão da área da saúde, deve se desenvolver de

forma integrada ao sistema de saúde pública. 'Nós

temos que considerar um patrimônio e um privilégio que

no Brasil tem-se um sistema de saúde que pensa e

considera o atendimento de saúde de uma forma

integrada. Isso abre possibilidade para nós tanto

exercermos e trabalharmos com as especificidades da
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saúde bucal, quanto para pensarmos a saúde bucal

como uma linha de cuidado que se integra com a saúde

geral'.

Dra. Ana Estela ainda destacou que graças à Lei

14.510, decreto que autorizou e estabeleceu a

prestação de serviços à distância a todas as profissões

da saúde no Brasil, promulgado em dezembro de 2022,

hoje se tem uma avenida a ser regulamentada e

estruturada para fazer com que a teleodontologia

chegue com mais qualidade e acesso à população.

Por outro lado, a especialista ponderou que ainda

existem desafios a serem superados para que a

universalização do acesso seja atingida. 'Nós ainda

temos que superar desafios tecnológicos. A própria

conectividade é limitada e difícil em muitas regiões do

país, então precisamos de outras políticas públicas.

Precisamos que a política de saúde esteja integrada

com a de infraestrutura, com a de comunicação e com a

de conectividade'.

Além dessa atuação de forma sinérgica entre as

políticas públicas, outro ponto de suma relevância

abordado pela especialista em Odontopediatria e

professora titular da FOUSP foi a formação de

profissionais, de modo a capacitá-los a usarem a

tecnologia com cuidado e segurança necessária para

proteger os dados dos pacientes e manter o sigilo da

consulta.

'Esse conceito, com certeza, já se tornou uma matéria

na graduação de Odontologia. Na USP, por exemplo, a

gente incorporou a teleodontologia dentro da

Odontopediatria. Assim, os alunos vivenciam tanto os

ensinamentos teóricos, quanto as teleconsultas e as

suas diretrizes na prática', explicou.

Por fim, a Secretária falou sobre a aplicação da

teleodontologia na realidade brasileira e o seu potencial

de inclusão e democratização da saúde pública no país.

Segundo a Dra. Ana Estela, a promoção e prevenção de

saúde, seja em relação às doenças bucais ou em

relação às doenças crônicas não transmissíveis que têm

fatores de risco comum com a Odontologia, como

diabetes e hipertensão, podem ser facilitadas pela

informação. 'A telessaúde é um veículo do processo de

educação dos pacientes para a saúde, então

certamente a gente pode fazer muita coisa nesse

caminho, fazer com que a informação de qualidade seja

melhor disseminada a todos'.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgiã-dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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Ana Estela Haddad assume Secretaria de Informação e Saúde Digital
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A cirurgiã-dentista Dra. Ana Estela Haddad assumiu, a

convite da Ministra da Saúde Nísia Trindade, a recém-

criada Secretaria de Informação e Saúde Digital.

Atualmente, a paulistana coordena o Núcleo de

Telessaúde e Teleodontologia da Faculdade de

Odontologia da USP - Universidade de São Paulo, é

membro do Comitê Assessor da Rede Universitária de

Telemedicina e diretora científica da Associação

Brasileira de Telemedicina e Telessaúde.

Com o objetivo de melhor entender os motivos que

impulsionaram a criação desta Secretaria e discutir

sobre o potencial e as perspectivas de futuro da saúde

digital no país, membros do Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo (CROSP) conversaram

com a Dra. Ana Estela Haddad.

Durante a pandemia de Covid-19, as consultas

odontológicas foram parcialmente suspensas, em

função das normas de biossegurança vigentes. Este

represamento, no entanto, foi contornado graças à

teleodontologia e à saúde digital, como um todo. De

acordo com a Dra. Ana Estela, a experiência pandêmica

foi um divisor de águas em relação à abordagem do

tema no Brasil e o fator que impulsionou a abstração da

telessaúde como algo possível e necessário para a

saúde pública do país.

'Eu lembro que, no começo da pandemia, durante a

primeira conferência online que me chamaram pra fazer,

eu olhava os comentários do chat e me dava vontade de

desligar o computador, porque as pessoas estavam

muito resistentes a esse tema', contou.

Com o recorte da pandemia, no entanto, as consultas

digitais passaram a mostrar o seu potencial de, mesmo

à distância, levar conhecimento, autocuidado e

informação aos lares em isolamento e, com isso, as

conversas em relação ao tema passaram a ser

recebidas com mais abertura e tranquilidade tanto pela

população, quanto pelos órgãos de saúde pública.

Da urgência do Brasil por discutir as potencialidades do

mundo virtual para auxiliar as profissões da saúde como

um todo (inclusive a Odontologia), surgiu, portanto, a

Secretaria de Informação e Saúde Digital do Ministério

da Saúde, chefiada este ano pela Dra. Ana Estela

Haddad.

Para a Secretária, que já integrou a equipe de Câmaras

Técnicas do CROSP, saúde digital é um conjunto de

técnicas, práticas, atitudes, modos de pensar e valores

que se desenvolvem em função do crescimento digital.

Na Odontologia, é a aplicação desses conceitos às

características da prática em sinergia com as

tecnologias emergentes para a classe.

A Odontologia, de acordo com a cirurgiã-dentista,

embora possua um corpo complexo de conhecimento

dividido em várias especialidades, assim como toda

profissão da área da saúde, deve se desenvolver de

forma integrada ao sistema de saúde pública. 'Nós

temos que considerar um patrimônio e um privilégio que

no Brasil tem-se um sistema de saúde que pensa e

considera o atendimento de saúde de uma forma

integrada. Isso abre possibilidade para nós tanto

exercermos e trabalharmos com as especificidades da
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saúde bucal, quanto para pensarmos a saúde bucal

como uma linha de cuidado que se integra com a saúde

geral'.

Dra. Ana Estela ainda destacou que graças à Lei

14.510, decreto que autorizou e estabeleceu a

prestação de serviços à distância a todas as profissões

da saúde no Brasil, promulgado em dezembro de 2022,

hoje se tem uma avenida a ser regulamentada e

estruturada para fazer com que a teleodontologia

chegue com mais qualidade e acesso à população.

Por outro lado, a especialista ponderou que ainda

existem desafios a serem superados para que a

universalização do acesso seja atingida. 'Nós ainda

temos que superar desafios tecnológicos. A própria

conectividade é limitada e difícil em muitas regiões do

país, então precisamos de outras políticas públicas.

Precisamos que a política de saúde esteja integrada

com a de infraestrutura, com a de comunicação e com a

de conectividade'.

Além dessa atuação de forma sinérgica entre as

políticas públicas, outro ponto de suma relevância

abordado pela especialista em Odontopediatria e

professora titular da FOUSP foi a formação de

profissionais, de modo a capacitá-los a usarem a

tecnologia com cuidado e segurança necessária para

proteger os dados dos pacientes e manter o sigilo da

consulta.

'Esse conceito, com certeza, já se tornou uma matéria

na graduação de Odontologia. Na USP, por exemplo, a

gente incorporou a teleodontologia dentro da

Odontopediatria. Assim, os alunos vivenciam tanto os

ensinamentos teóricos, quanto as teleconsultas e as

suas diretrizes na prática', explicou.

Por fim, a Secretária falou sobre a aplicação da

teleodontologia na realidade brasileira e o seu potencial

de inclusão e democratização da saúde pública no país.

Segundo a Dra. Ana Estela, a promoção e prevenção de

saúde, seja em relação às doenças bucais ou em

relação às doenças crônicas não transmissíveis que têm

fatores de risco comum com a Odontologia, como

diabetes e hipertensão, podem ser facilitadas pela

informação. 'A telessaúde é um veículo do processo de

educação dos pacientes para a saúde, então

certamente a gente pode fazer muita coisa nesse

caminho, fazer com que a informação de qualidade seja

melhor disseminada a todos'.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgiã-dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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APCD e ABIMO renovam parceria para realização do CIOSP até 2025
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A Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas (APCD)

e a Associação Brasileira da Indústria de Dispositivos

Médicos (ABIMO) renovaram a parceria para a

realização do Congresso Internacional de Odontologia

de São Paulo (CIOSP) por mais dois anos, garantindo

aos associados à ABIMO, desconto de 7,5% no metro

quadrado para a montagem de estandes nas próximas

duas edições do congresso.

O novo contrato foi assinado durante o 40º CIOSP pelo

presidente da APCD, Wilson Chediek e pelo

superintendente da ABIMO, Paulo Henrique Fraccaro.

'Essa união é estratégica para o desenvolvimento do

setor. Acabamos de assinar um trato de parceria com a

APCD, criando um caminho importante para que a

indústria nacional possa utilizar o palco do CIOSP para

demonstração de seus produtos e tecnologias. Esse é

um passo relevante e tenho certeza de que será muito

produtivo para toda a Odontologia', declarou Fraccaro.

Na ocasião, Chediek destacou que as duas entidades

têm um grande poder de complementariedade. 'A

parceria com a ABIMO é de extrema importância para

nós, pois preenche nosso escopo. A APCD traz a parte

científica, de reciclagem dos profissionais, enquanto a

ABIMO, com todo seu poderio, traz a indústria

odontológica brasileira, uma das mais respeitadas no

mundo. Com isso, beneficiamos tanto os Cirurgiões-

Dentistas, quanto a população geral', afirmou o

presidente da entidade responsável pela organização do

CIOSP.

Com informações da Comunicação ABIMO

Assuntos e Palavras-Chave: CROSP - CIOSP
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Ana Estela Haddad assume Secretaria de Informação e Saúde Digital
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Compartilhe Tweet

Ana Estela Haddad assume Secretaria de Informação e

Saúde Digital

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A cirurgiã-dentista Dra. Ana Estela Haddad assumiu, a

convite da Ministra da Saúde Nísia Trindade, a recém-

criada Secretaria de Informação e Saúde Digital.

Atualmente, a paulistana coordena o Núcleo de

Telessaúde e Teleodontologia da Faculdade de

Odontologia da USP - Universidade de São Paulo, é

membro do Comitê Assessor da Rede Universitária de

Telemedicina e diretora científica da Associação

Brasileira de Telemedicina e Telessaúde.

Com o objetivo de melhor entender os motivos que

impulsionaram a criação desta Secretaria e discutir

sobre o potencial e as perspectivas de futuro da saúde

digital no país, membros do Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo (CROSP) conversaram

com a Dra. Ana Estela Haddad.

Durante a pandemia de Covid-19, as consultas

odontológicas foram parcialmente suspensas, em

função das normas de biossegurança vigentes. Este

represamento, no entanto, foi contornado graças à

teleodontologia e à saúde digital, como um todo. De

acordo com a Dra. Ana Estela, a experiência pandêmica

foi um divisor de águas em relação à abordagem do

tema no Brasil e o fator que impulsionou a abstração da

telessaúde como algo possível e necessário para a

saúde pública do país.

'Eu lembro que, no começo da pandemia, durante a

primeira conferência online que me chamaram pra fazer,

eu olhava os comentários do chat e me dava vontade de

desligar o computador, porque as pessoas estavam

muito resistentes a esse tema', contou.

Com o recorte da pandemia, no entanto, as consultas

digitais passaram a mostrar o seu potencial de, mesmo

à distância, levar conhecimento, autocuidado e

informação aos lares em isolamento e, com isso, as

conversas em relação ao tema passaram a ser

recebidas com mais abertura e tranquilidade tanto pela

população, quanto pelos órgãos de saúde pública.

Da urgência do Brasil por discutir as potencialidades do

mundo virtual para auxiliar as profissões da saúde como

um todo (inclusive a Odontologia), surgiu, portanto, a

Secretaria de Informação e Saúde Digital do Ministério

da Saúde, chefiada este ano pela Dra. Ana Estela

Haddad.

Para a Secretária, que já integrou a equipe de Câmaras

Técnicas do CROSP, saúde digital é um conjunto de

técnicas, práticas, atitudes, modos de pensar e valores

que se desenvolvem em função do crescimento digital.

Na Odontologia, é a aplicação desses conceitos às

características da prática em sinergia com as

tecnologias emergentes para a classe.

A Odontologia, de acordo com a cirurgiã-dentista,

embora possua um corpo complexo de conhecimento

dividido em várias especialidades, assim como toda
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profissão da área da saúde, deve se desenvolver de

forma integrada ao sistema de saúde pública. 'Nós

temos que considerar um patrimônio e um privilégio que

no Brasil tem-se um sistema de saúde que pensa e

considera o atendimento de saúde de uma forma

integrada. Isso abre possibilidade para nós tanto

exercermos e trabalharmos com as especificidades da

saúde bucal, quanto para pensarmos a saúde bucal

como uma linha de cuidado que se integra com a saúde

geral'.

Dra. Ana Estela ainda destacou que graças à Lei

14.510, decreto que autorizou e estabeleceu a

prestação de serviços à distância a todas as profissões

da saúde no Brasil, promulgado em dezembro de 2022,

hoje se tem uma avenida a ser regulamentada e

estruturada para fazer com que a teleodontologia

chegue com mais qualidade e acesso à população.

Por outro lado, a especialista ponderou que ainda

existem desafios a serem superados para que a

universalização do acesso seja atingida. 'Nós ainda

temos que superar desafios tecnológicos. A própria

conectividade é limitada e difícil em muitas regiões do

país, então precisamos de outras políticas públicas.

Precisamos que a política de saúde esteja integrada

com a de infraestrutura, com a de comunicação e com a

de conectividade'.

Além dessa atuação de forma sinérgica entre as

políticas públicas, outro ponto de suma relevância

abordado pela especialista em Odontopediatria e

professora titular da FOUSP foi a formação de

profissionais, de modo a capacitá-los a usarem a

tecnologia com cuidado e segurança necessária para

proteger os dados dos pacientes e manter o sigilo da

consulta.

'Esse conceito, com certeza, já se tornou uma matéria

na graduação de Odontologia. Na USP, por exemplo, a

gente incorporou a teleodontologia dentro da

Odontopediatria. Assim, os alunos vivenciam tanto os

ensinamentos teóricos, quanto as teleconsultas e as

suas diretrizes na prática', explicou.

Por fim, a Secretária falou sobre a aplicação da

teleodontologia na realidade brasileira e o seu potencial

de inclusão e democratização da saúde pública no país.

Segundo a Dra. Ana Estela, a promoção e prevenção de

saúde, seja em relação às doenças bucais ou em

relação às doenças crônicas não transmissíveis que têm

fatores de risco comum com a Odontologia, como

diabetes e hipertensão, podem ser facilitadas pela

informação. 'A telessaúde é um veículo do processo de

educação dos pacientes para a saúde, então

certamente a gente pode fazer muita coisa nesse

caminho, fazer com que a informação de qualidade seja

melhor disseminada a todos'.

Siga o @portaldeamericana no Instagram (clique aqui)
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Ana Estela Haddad assume Secretaria de Informação e Saúde Digital -
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A cirurgiã-dentista Dra. Ana Estela Haddad assumiu, a

convite da Ministra da Saúde Nísia Trindade, a recém-

criada Secretaria de Informação e Saúde Digital.

Atualmente, a paulistana coordena o Núcleo de

Telessaúde e Teleodontologia da Faculdade de

Odontologia da USP - Universidade de São Paulo, é

membro do Comitê Assessor da Rede Universitária de

Telemedicina e diretora científica da Associação

Brasileira de Telemedicina e Telessaúde.

Com o objetivo de melhor entender os motivos que

impulsionaram a criação desta Secretaria e discutir

sobre o potencial e as perspectivas de futuro da saúde

digital no país, membros do Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo (CROSP) conversaram

com a Dra. Ana Estela Haddad.

Durante a pandemia de Covid-19, as consultas

odontológicas foram parcialmente suspensas, em

função das normas de biossegurança vigentes. Este

represamento, no entanto, foi contornado graças à

teleodontologia e à saúde digital, como um todo. De

acordo com a Dra. Ana Estela, a experiência pandêmica

foi um divisor de águas em relação à abordagem do

tema no Brasil e o fator que impulsionou a abstração da

telessaúde como algo possível e necessário para a

saúde pública do país.

'Eu lembro que, no começo da pandemia, durante a

primeira conferência online que me chamaram pra fazer,

eu olhava os comentários do chat e me dava vontade de

desligar o computador, porque as pessoas estavam

muito resistentes a esse tema', contou.

Com o recorte da pandemia, no entanto, as consultas

digitais passaram a mostrar o seu potencial de, mesmo

à distância, levar conhecimento, autocuidado e

informação aos lares em isolamento e, com isso, as

conversas em relação ao tema passaram a ser

recebidas com mais abertura e tranquilidade tanto pela

população, quanto pelos órgãos de saúde pública.

Da urgência do Brasil por discutir as potencialidades do

mundo virtual para auxiliar as profissões da saúde como

um todo (inclusive a Odontologia), surgiu, portanto, a

Secretaria de Informação e Saúde Digital do Ministério

da Saúde, chefiada este ano pela Dra. Ana Estela

Haddad.

Para a Secretária, que já integrou a equipe de Câmaras

Técnicas do CROSP, saúde digital é um conjunto de

técnicas, práticas, atitudes, modos de pensar e valores

que se desenvolvem em função do crescimento digital.

Na Odontologia, é a aplicação desses conceitos às

características da prática em sinergia com as

tecnologias emergentes para a classe.

A Odontologia, de acordo com a cirurgiã-dentista,

embora possua um corpo complexo de conhecimento

dividido em várias especialidades, assim como toda

profissão da área da saúde, deve se desenvolver de

forma integrada ao sistema de saúde pública. 'Nós

temos que considerar um patrimônio e um privilégio que

no Brasil tem-se um sistema de saúde que pensa e

considera o atendimento de saúde de uma forma

integrada. Isso abre possibilidade para nós tanto

exercermos e trabalharmos com as especificidades da
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saúde bucal, quanto para pensarmos a saúde bucal

como uma linha de cuidado que se integra com a saúde

geral'.

Dra. Ana Estela ainda destacou que graças à Lei

14.510, decreto que autorizou e estabeleceu a

prestação de serviços à distância a todas as profissões

da saúde no Brasil, promulgado em dezembro de 2022,

hoje se tem uma avenida a ser regulamentada e

estruturada para fazer com que a teleodontologia

chegue com mais qualidade e acesso à população.

Por outro lado, a especialista ponderou que ainda

existem desafios a serem superados para que a

universalização do acesso seja atingida. 'Nós ainda

temos que superar desafios tecnológicos. A própria

conectividade é limitada e difícil em muitas regiões do

país, então precisamos de outras políticas públicas.

Precisamos que a política de saúde esteja integrada

com a de infraestrutura, com a de comunicação e com a

de conectividade'.

Além dessa atuação de forma sinérgica entre as

políticas públicas, outro ponto de suma relevância

abordado pela especialista em Odontopediatria e

professora titular da FOUSP foi a formação de

profissionais, de modo a capacitá-los a usarem a

tecnologia com cuidado e segurança necessária para

proteger os dados dos pacientes e manter o sigilo da

consulta.

'Esse conceito, com certeza, já se tornou uma matéria

na graduação de Odontologia. Na USP, por exemplo, a

gente incorporou a teleodontologia dentro da

Odontopediatria. Assim, os alunos vivenciam tanto os

ensinamentos teóricos, quanto as teleconsultas e as

suas diretrizes na prática', explicou.

Por fim, a Secretária falou sobre a aplicação da

teleodontologia na realidade brasileira e o seu potencial

de inclusão e democratização da saúde pública no país.

Segundo a Dra. Ana Estela, a promoção e prevenção de

saúde, seja em relação às doenças bucais ou em

relação às doenças crônicas não transmissíveis que têm

fatores de risco comum com a Odontologia, como

diabetes e hipertensão, podem ser facilitadas pela

informação. 'A telessaúde é um veículo do processo de

educação dos pacientes para a saúde, então

certamente a gente pode fazer muita coisa nesse

caminho, fazer com que a informação de qualidade seja

melhor disseminada a todos'.

Relacionado

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgiã-dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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A cirurgiã-dentista Dra. Ana Estela Haddad assumiu, a

convite da Ministra da Saúde Nísia Trindade, a recém-

criada Secretaria de Informação e Saúde Digital.

Atualmente, a paulistana coordena o Núcleo de

Telessaúde e Teleodontologia da Faculdade de

Odontologia da USP - Universidade de São Paulo, é

membro do Comitê Assessor da Rede Universitária de

Telemedicina e diretora científica da Associação

Brasileira de Telemedicina e Telessaúde.

Com o objetivo de melhor entender os motivos que

impulsionaram a criação desta Secretaria e discutir

sobre o potencial e as perspectivas de futuro da saúde

digital no país, membros do Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo (CROSP) conversaram

com a Dra. Ana Estela Haddad.

Durante a pandemia de Covid-19, as consultas

odontológicas foram parcialmente suspensas, em

função das normas de biossegurança vigentes. Este

represamento, no entanto, foi contornado graças à

teleodontologia e à saúde digital, como um todo. De

acordo com a Dra. Ana Estela, a experiência pandêmica

foi um divisor de águas em relação à abordagem do

tema no Brasil e o fator que impulsionou a abstração da

telessaúde como algo possível e necessário para a

saúde pública do país.

'Eu lembro que, no começo da pandemia, durante a

primeira conferência online que me chamaram pra fazer,

eu olhava os comentários do chat e me dava vontade de

desligar o computador, porque as pessoas estavam

muito resistentes a esse tema', contou.

Com o recorte da pandemia, no entanto, as consultas

digitais passaram a mostrar o seu potencial de, mesmo

à distância, levar conhecimento, autocuidado e

informação aos lares em isolamento e, com isso, as

conversas em relação ao tema passaram a ser

recebidas com mais abertura e tranquilidade tanto pela

população, quanto pelos órgãos de saúde pública.

Da urgência do Brasil por discutir as potencialidades do

mundo virtual para auxiliar as profissões da saúde como

um todo (inclusive a Odontologia), surgiu, portanto, a

Secretaria de Informação e Saúde Digital do Ministério

da Saúde, chefiada este ano pela Dra. Ana Estela

Haddad.

Para a Secretária, que já integrou a equipe de Câmaras

Técnicas do CROSP, saúde digital é um conjunto de

técnicas, práticas, atitudes, modos de pensar e valores

que se desenvolvem em função do crescimento digital.

Na Odontologia, é a aplicação desses conceitos às

características da prática em sinergia com as

tecnologias emergentes para a classe.

A Odontologia, de acordo com a cirurgiã-dentista,

embora possua um corpo complexo de conhecimento

dividido em várias especialidades, assim como toda

profissão da área da saúde, deve se desenvolver de

forma integrada ao sistema de saúde pública. 'Nós

temos que considerar um patrimônio e um privilégio que

no Brasil tem-se um sistema de saúde que pensa e

considera o atendimento de saúde de uma forma
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integrada. Isso abre possibilidade para nós tanto

exercermos e trabalharmos com as especificidades da

saúde bucal, quanto para pensarmos a saúde bucal

como uma linha de cuidado que se integra com a saúde

geral'.

Dra. Ana Estela ainda destacou que graças à Lei

14.510, decreto que autorizou e estabeleceu a

prestação de serviços à distância a todas as profissões

da saúde no Brasil, promulgado em dezembro de 2022,

hoje se tem uma avenida a ser regulamentada e

estruturada para fazer com que a teleodontologia

chegue com mais qualidade e acesso à população.

Por outro lado, a especialista ponderou que ainda

existem desafios a serem superados para que a

universalização do acesso seja atingida. 'Nós ainda

temos que superar desafios tecnológicos. A própria

conectividade é limitada e difícil em muitas regiões do

país, então precisamos de outras políticas públicas.

Precisamos que a política de saúde esteja integrada

com a de infraestrutura, com a de comunicação e com a

de conectividade'.

Além dessa atuação de forma sinérgica entre as

políticas públicas, outro ponto de suma relevância

abordado pela especialista em Odontopediatria e

professora titular da FOUSP foi a formação de

profissionais, de modo a capacitá-los a usarem a

tecnologia com cuidado e segurança necessária para

proteger os dados dos pacientes e manter o sigilo da

consulta.

'Esse conceito, com certeza, já se tornou uma matéria

na graduação de Odontologia. Na USP, por exemplo, a

gente incorporou a teleodontologia dentro da

Odontopediatria. Assim, os alunos vivenciam tanto os

ensinamentos teóricos, quanto as teleconsultas e as

suas diretrizes na prática', explicou.

Por fim, a Secretária falou sobre a aplicação da

teleodontologia na realidade brasileira e o seu potencial

de inclusão e democratização da saúde pública no país.

Segundo a Dra. Ana Estela, a promoção e prevenção de

saúde, seja em relação às doenças bucais ou em

relação às doenças crônicas não transmissíveis que têm

fatores de risco comum com a Odontologia, como

diabetes e hipertensão, podem ser facilitadas pela

informação. 'A telessaúde é um veículo do processo de

educação dos pacientes para a saúde, então

certamente a gente pode fazer muita coisa nesse

caminho, fazer com que a informação de qualidade seja

melhor disseminada a todos'.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgiã-dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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Ana Estela Haddad assume Secretaria de Informação e

Saúde Digital

A cirurgiã-dentista debateu com integrantes do

CROSP o potencial e as perspectivas de futuro da

saúde digital no país

DINO

https://crosp.org.br/

A cirurgiã-dentista Dra. Ana Estela Haddad assumiu, a

convite da Ministra da Saúde Nísia Trindade, a recém-

criada Secretaria de Informação e Saúde Digital.

Atualmente, a paulistana coordena o Núcleo de

Telessaúde e Teleodontologia da Faculdade de

Odontologia da USP - Universidade de São Paulo, é

membro do Comitê Assessor da Rede Universitária de

Telemedicina e diretora científica da Associação

Brasileira de Telemedicina e Telessaúde.

Com o objetivo de melhor entender os motivos que

impulsionaram a criação desta Secretaria e discutir

sobre o potencial e as perspectivas de futuro da saúde

digital no país, membros do Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo (CROSP) conversaram

com a Dra. Ana Estela Haddad.

Durante a pandemia de Covid-19, as consultas

odontológicas foram parcialmente suspensas, em

função das normas de biossegurança vigentes. Este

represamento, no entanto, foi contornado graças à

teleodontologia e à saúde digital, como um todo. De

acordo com a Dra. Ana Estela, a experiência pandêmica

foi um divisor de águas em relação à abordagem do

tema no Brasil e o fator que impulsionou a abstração da

telessaúde como algo possível e necessário para a

saúde pública do país.

'Eu lembro que, no começo da pandemia, durante a

primeira conferência online que me chamaram pra fazer,

eu olhava os comentários do chat e me dava vontade de

desligar o computador, porque as pessoas estavam

muito resistentes a esse tema', contou.

Com o recorte da pandemia, no entanto, as consultas

digitais passaram a mostrar o seu potencial de, mesmo

à distância, levar conhecimento, autocuidado e

informação aos lares em isolamento e, com isso, as

conversas em relação ao tema passaram a ser

recebidas com mais abertura e tranquilidade tanto pela

população, quanto pelos órgãos de saúde pública.

Da urgência do Brasil por discutir as potencialidades do

mundo virtual para auxiliar as profissões da saúde como

um todo (inclusive a Odontologia), surgiu, portanto, a

Secretaria de Informação e Saúde Digital do Ministério

da Saúde, chefiada este ano pela Dra. Ana Estela

Haddad.

Para a Secretária, que já integrou a equipe de Câmaras

Técnicas do CROSP, saúde digital é um conjunto de

técnicas, práticas, atitudes, modos de pensar e valores

que se desenvolvem em função do crescimento digital.
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Na Odontologia, é a aplicação desses conceitos às

características da prática em sinergia com as

tecnologias emergentes para a classe.

A Odontologia, de acordo com a cirurgiã-dentista,

embora possua um corpo complexo de conhecimento

dividido em várias especialidades, assim como toda

profissão da área da saúde, deve se desenvolver de

forma integrada ao sistema de saúde pública. 'Nós

temos que considerar um patrimônio e um privilégio que

no Brasil tem-se um sistema de saúde que pensa e

considera o atendimento de saúde de uma forma

integrada. Isso abre possibilidade para nós tanto

exercermos e trabalharmos com as especificidades da

saúde bucal, quanto para pensarmos a saúde bucal

como uma linha de cuidado que se integra com a saúde

geral'.

Dra. Ana Estela ainda destacou que graças à Lei

14.510, decreto que autorizou e estabeleceu a

prestação de serviços à distância a todas as profissões

da saúde no Brasil, promulgado em dezembro de 2022,

hoje se tem uma avenida a ser regulamentada e

estruturada para fazer com que a teleodontologia

chegue com mais qualidade e acesso à população.

Por outro lado, a especialista ponderou que ainda

existem desafios a serem superados para que a

universalização do acesso seja atingida. 'Nós ainda

temos que superar desafios tecnológicos. A própria

conectividade é limitada e difícil em muitas regiões do

país, então precisamos de outras políticas públicas.

Precisamos que a política de saúde esteja integrada

com a de infraestrutura, com a de comunicação e com a

de conectividade'.

Além dessa atuação de forma sinérgica entre as

políticas públicas, outro ponto de suma relevância

abordado pela especialista em Odontopediatria e

professora titular da FOUSP foi a formação de

profissionais, de modo a capacitá-los a usarem a

tecnologia com cuidado e segurança necessária para

proteger os dados dos pacientes e manter o sigilo da

consulta.

'Esse conceito, com certeza, já se tornou uma matéria

na graduação de Odontologia. Na USP, por exemplo, a

gente incorporou a teleodontologia dentro da

Odontopediatria. Assim, os alunos vivenciam tanto os

ensinamentos teóricos, quanto as teleconsultas e as

suas diretrizes na prática', explicou.

Por fim, a Secretária falou sobre a aplicação da

teleodontologia na realidade brasileira e o seu potencial

de inclusão e democratização da saúde pública no país.

Segundo a Dra. Ana Estela, a promoção e prevenção de

saúde, seja em relação às doenças bucais ou em

relação às doenças crônicas não transmissíveis que têm

fatores de risco comum com a Odontologia, como

diabetes e hipertensão, podem ser facilitadas pela

informação. 'A telessaúde é um veículo do processo de

educação dos pacientes para a saúde, então

certamente a gente pode fazer muita coisa nesse

caminho, fazer com que a informação de qualidade seja

melhor disseminada a todos'.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgiã-dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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A cirurgiã-dentista Dra. Ana Estela Haddad assumiu, a

convite da Ministra da Saúde Nísia Trindade, a recém-

criada Secretaria de Informação e Saúde Digital.

Atualmente, a paulistana coordena o Núcleo de

Telessaúde e Teleodontologia da Faculdade de

Odontologia da USP - Universidade de São Paulo, é

membro do Comitê Assessor da Rede Universitária de

Telemedicina e diretora científica da Associação

Brasileira de Telemedicina e Telessaúde.

Com o objetivo de melhor entender os motivos que

impulsionaram a criação desta Secretaria e discutir

sobre o potencial e as perspectivas de futuro da saúde

digital no país, membros do Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo (CROSP) conversaram

com a Dra. Ana Estela Haddad.

Durante a pandemia de Covid-19, as consultas

odontológicas foram parcialmente suspensas, em

função das normas de biossegurança vigentes. Este

represamento, no entanto, foi contornado graças à

teleodontologia e à saúde digital, como um todo. De

acordo com a Dra. Ana Estela, a experiência pandêmica

foi um divisor de águas em relação à abordagem do

tema no Brasil e o fator que impulsionou a abstração da

telessaúde como algo possível e necessário para a

saúde pública do país.

'Eu lembro que, no começo da pandemia, durante a

primeira conferência online que me chamaram pra fazer,

eu olhava os comentários do chat e me dava vontade de

desligar o computador, porque as pessoas estavam

muito resistentes a esse tema', contou.

Com o recorte da pandemia, no entanto, as consultas

digitais passaram a mostrar o seu potencial de, mesmo

à distância, levar conhecimento, autocuidado e

informação aos lares em isolamento e, com isso, as

conversas em relação ao tema passaram a ser

recebidas com mais abertura e tranquilidade tanto pela

população, quanto pelos órgãos de saúde pública.

Da urgência do Brasil por discutir as potencialidades do

mundo virtual para auxiliar as profissões da saúde como

um todo (inclusive a Odontologia), surgiu, portanto, a

Secretaria de Informação e Saúde Digital do Ministério

da Saúde, chefiada este ano pela Dra. Ana Estela

Haddad.

Para a Secretária, que já integrou a equipe de Câmaras

Técnicas do CROSP, saúde digital é um conjunto de

técnicas, práticas, atitudes, modos de pensar e valores

que se desenvolvem em função do crescimento digital.

Na Odontologia, é a aplicação desses conceitos às

características da prática em sinergia com as

tecnologias emergentes para a classe.

A Odontologia, de acordo com a cirurgiã-dentista,

embora possua um corpo complexo de conhecimento

dividido em várias especialidades, assim como toda

profissão da área da saúde, deve se desenvolver de

forma integrada ao sistema de saúde pública. 'Nós

temos que considerar um patrimônio e um privilégio que

no Brasil tem-se um sistema de saúde que pensa e

considera o atendimento de saúde de uma forma

integrada. Isso abre possibilidade para nós tanto

exercermos e trabalharmos com as especificidades da
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saúde bucal, quanto para pensarmos a saúde bucal

como uma linha de cuidado que se integra com a saúde

geral'.

Dra. Ana Estela ainda destacou que graças à Lei

14.510, decreto que autorizou e estabeleceu a

prestação de serviços à distância a todas as profissões

da saúde no Brasil, promulgado em dezembro de 2022,

hoje se tem uma avenida a ser regulamentada e

estruturada para fazer com que a teleodontologia

chegue com mais qualidade e acesso à população.

Por outro lado, a especialista ponderou que ainda

existem desafios a serem superados para que a

universalização do acesso seja atingida. 'Nós ainda

temos que superar desafios tecnológicos. A própria

conectividade é limitada e difícil em muitas regiões do

país, então precisamos de outras políticas públicas.

Precisamos que a política de saúde esteja integrada

com a de infraestrutura, com a de comunicação e com a

de conectividade'.

Além dessa atuação de forma sinérgica entre as

políticas públicas, outro ponto de suma relevância

abordado pela especialista em Odontopediatria e

professora titular da FOUSP foi a formação de

profissionais, de modo a capacitá-los a usarem a

tecnologia com cuidado e segurança necessária para

proteger os dados dos pacientes e manter o sigilo da

consulta.

'Esse conceito, com certeza, já se tornou uma matéria

na graduação de Odontologia. Na USP, por exemplo, a

gente incorporou a teleodontologia dentro da

Odontopediatria. Assim, os alunos vivenciam tanto os

ensinamentos teóricos, quanto as teleconsultas e as

suas diretrizes na prática', explicou.

Por fim, a Secretária falou sobre a aplicação da

teleodontologia na realidade brasileira e o seu potencial

de inclusão e democratização da saúde pública no país.

Segundo a Dra. Ana Estela, a promoção e prevenção de

saúde, seja em relação às doenças bucais ou em

relação às doenças crônicas não transmissíveis que têm

fatores de risco comum com a Odontologia, como

diabetes e hipertensão, podem ser facilitadas pela

informação. 'A telessaúde é um veículo do processo de

educação dos pacientes para a saúde, então

certamente a gente pode fazer muita coisa nesse

caminho, fazer com que a informação de qualidade seja

melhor disseminada a todos'.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgiã-dentista, CROSP - Conselho Regional de
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Ana Estela Haddad assume Secretaria de Informação e Saúde Digital
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A cirurgiã-dentista Dra. Ana Estela Haddad assumiu, a

convite da Ministra da Saúde Nísia Trindade, a recém-

criada Secretaria de Informação e Saúde Digital.

Atualmente, a paulistana coordena o Núcleo de

Telessaúde e Teleodontologia da Faculdade de

Odontologia da USP - Universidade de São Paulo, é

membro do Comitê Assessor da Rede Universitária de

Telemedicina e diretora científica da Associação

Brasileira de Telemedicina e Telessaúde.

Com o objetivo de melhor entender os motivos que

impulsionaram a criação desta Secretaria e discutir

sobre o potencial e as perspectivas de futuro da saúde

digital no país, membros do Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo (CROSP) conversaram

com a Dra. Ana Estela Haddad.

Durante a pandemia de Covid-19, as consultas

odontológicas foram parcialmente suspensas, em

função das normas de biossegurança vigentes. Este

represamento, no entanto, foi contornado graças à

teleodontologia e à saúde digital, como um todo. De

acordo com a Dra. Ana Estela, a experiência pandêmica

foi um divisor de águas em relação à abordagem do

tema no Brasil e o fator que impulsionou a abstração da

telessaúde como algo possível e necessário para a

saúde pública do país.

'Eu lembro que, no começo da pandemia, durante a

primeira conferência online que me chamaram pra fazer,

eu olhava os comentários do chat e me dava vontade de

desligar o computador, porque as pessoas estavam

muito resistentes a esse tema', contou.

Com o recorte da pandemia, no entanto, as consultas

digitais passaram a mostrar o seu potencial de, mesmo

à distância, levar conhecimento, autocuidado e

informação aos lares em isolamento e, com isso, as

conversas em relação ao tema passaram a ser

recebidas com mais abertura e tranquilidade tanto pela

população, quanto pelos órgãos de saúde pública.

Da urgência do Brasil por discutir as potencialidades do

mundo virtual para auxiliar as profissões da saúde como

um todo (inclusive a Odontologia), surgiu, portanto, a

Secretaria de Informação e Saúde Digital do Ministério

da Saúde, chefiada este ano pela Dra. Ana Estela

Haddad.

Para a Secretária, que já integrou a equipe de Câmaras

Técnicas do CROSP, saúde digital é um conjunto de

técnicas, práticas, atitudes, modos de pensar e valores

que se desenvolvem em função do crescimento digital.

Na Odontologia, é a aplicação desses conceitos às

características da prática em sinergia com as

tecnologias emergentes para a classe.

A Odontologia, de acordo com a cirurgiã-dentista,

embora possua um corpo complexo de conhecimento

dividido em várias especialidades, assim como toda

profissão da área da saúde, deve se desenvolver de

forma integrada ao sistema de saúde pública. 'Nós

temos que considerar um patrimônio e um privilégio que

no Brasil tem-se um sistema de saúde que pensa e

considera o atendimento de saúde de uma forma

integrada. Isso abre possibilidade para nós tanto

exercermos e trabalharmos com as especificidades da
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saúde bucal, quanto para pensarmos a saúde bucal

como uma linha de cuidado que se integra com a saúde

geral'.

Dra. Ana Estela ainda destacou que graças à Lei

14.510, decreto que autorizou e estabeleceu a

prestação de serviços à distância a todas as profissões

da saúde no Brasil, promulgado em dezembro de 2022,

hoje se tem uma avenida a ser regulamentada e

estruturada para fazer com que a teleodontologia

chegue com mais qualidade e acesso à população.

Por outro lado, a especialista ponderou que ainda

existem desafios a serem superados para que a

universalização do acesso seja atingida. 'Nós ainda

temos que superar desafios tecnológicos. A própria

conectividade é limitada e difícil em muitas regiões do

país, então precisamos de outras políticas públicas.

Precisamos que a política de saúde esteja integrada

com a de infraestrutura, com a de comunicação e com a

de conectividade'.

Além dessa atuação de forma sinérgica entre as

políticas públicas, outro ponto de suma relevância

abordado pela especialista em Odontopediatria e

professora titular da FOUSP foi a formação de

profissionais, de modo a capacitá-los a usarem a

tecnologia com cuidado e segurança necessária para

proteger os dados dos pacientes e manter o sigilo da

consulta.

'Esse conceito, com certeza, já se tornou uma matéria

na graduação de Odontologia. Na USP, por exemplo, a

gente incorporou a teleodontologia dentro da

Odontopediatria. Assim, os alunos vivenciam tanto os

ensinamentos teóricos, quanto as teleconsultas e as

suas diretrizes na prática', explicou.

Por fim, a Secretária falou sobre a aplicação da

teleodontologia na realidade brasileira e o seu potencial

de inclusão e democratização da saúde pública no país.

Segundo a Dra. Ana Estela, a promoção e prevenção de

saúde, seja em relação às doenças bucais ou em

relação às doenças crônicas não transmissíveis que têm

fatores de risco comum com a Odontologia, como

diabetes e hipertensão, podem ser facilitadas pela

informação. 'A telessaúde é um veículo do processo de

educação dos pacientes para a saúde, então

certamente a gente pode fazer muita coisa nesse

caminho, fazer com que a informação de qualidade seja

melhor disseminada a todos'.
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A cirurgiã-dentista debateu com integrantes do CROSP o potencial e as

perspectivas de futuro da saúde digital no país
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A cirurgiã-dentista Dra. Ana Estela Haddad assumiu, a

convite da Ministra da Saúde Nísia Trindade, a recém-

criada Secretaria de Informação e Saúde Digital.

Atualmente, a paulistana coordena o Núcleo de

Telessaúde e Teleodontologia da Faculdade de

Odontologia da USP - Universidade de São Paulo, é

membro do Comitê Assessor da Rede Universitária de

Telemedicina e diretora científica da Associação

Brasileira de Telemedicina e Telessaúde.

Com o objetivo de melhor entender os motivos que

impulsionaram a criação desta Secretaria e discutir

sobre o potencial e as perspectivas de futuro da saúde

digital no país, membros do Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo (CROSP) conversaram

com a Dra. Ana Estela Haddad.

Durante a pandemia de Covid-19, as consultas

odontológicas foram parcialmente suspensas, em

função das normas de biossegurança vigentes. Este

represamento, no entanto, foi contornado graças à

teleodontologia e à saúde digital, como um todo. De

acordo com a Dra. Ana Estela, a experiência pandêmica

foi um divisor de águas em relação à abordagem do

tema no Brasil e o fator que impulsionou a abstração da

telessaúde como algo possível e necessário para a

saúde pública do país.

'Eu lembro que, no começo da pandemia, durante a

primeira conferência online que me chamaram pra fazer,

eu olhava os comentários do chat e me dava vontade de

desligar o computador, porque as pessoas estavam

muito resistentes a esse tema', contou.

Com o recorte da pandemia, no entanto, as consultas

digitais passaram a mostrar o seu potencial de, mesmo

à distância, levar conhecimento, autocuidado e

informação aos lares em isolamento e, com isso, as

conversas em relação ao tema passaram a ser

recebidas com mais abertura e tranquilidade tanto pela

população, quanto pelos órgãos de saúde pública.

Da urgência do Brasil por discutir as potencialidades do

mundo virtual para auxiliar as profissões da saúde como

um todo (inclusive a Odontologia), surgiu, portanto, a

Secretaria de Informação e Saúde Digital do Ministério

da Saúde, chefiada este ano pela Dra. Ana Estela

Haddad.

Para a Secretária, que já integrou a equipe de Câmaras

Técnicas do CROSP, saúde digital é um conjunto de

técnicas, práticas, atitudes, modos de pensar e valores

que se desenvolvem em função do crescimento digital.

Na Odontologia, é a aplicação desses conceitos às

características da prática em sinergia com as

tecnologias emergentes para a classe.

A Odontologia, de acordo com a cirurgiã-dentista,

embora possua um corpo complexo de conhecimento

dividido em várias especialidades, assim como toda

profissão da área da saúde, deve se desenvolver de

forma integrada ao sistema de saúde pública. 'Nós

temos que considerar um patrimônio e um privilégio que
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no Brasil tem-se um sistema de saúde que pensa e

considera o atendimento de saúde de uma forma

integrada. Isso abre possibilidade para nós tanto

exercermos e trabalharmos com as especificidades da

saúde bucal, quanto para pensarmos a saúde bucal

como uma linha de cuidado que se integra com a saúde

geral'.

Dra. Ana Estela ainda destacou que graças à Lei

14.510, decreto que autorizou e estabeleceu a

prestação de serviços à distância a todas as profissões

da saúde no Brasil, promulgado em dezembro de 2022,

hoje se tem uma avenida a ser regulamentada e

estruturada para fazer com que a teleodontologia

chegue com mais qualidade e acesso à população.

Por outro lado, a especialista ponderou que ainda

existem desafios a serem superados para que a

universalização do acesso seja atingida. 'Nós ainda

temos que superar desafios tecnológicos. A própria

conectividade é limitada e difícil em muitas regiões do

país, então precisamos de outras políticas públicas.

Precisamos que a política de saúde esteja integrada

com a de infraestrutura, com a de comunicação e com a

de conectividade'.

Além dessa atuação de forma sinérgica entre as

políticas públicas, outro ponto de suma relevância

abordado pela especialista em Odontopediatria e

professora titular da FOUSP foi a formação de

profissionais, de modo a capacitá-los a usarem a

tecnologia com cuidado e segurança necessária para

proteger os dados dos pacientes e manter o sigilo da

consulta.

'Esse conceito, com certeza, já se tornou uma matéria

na graduação de Odontologia. Na USP, por exemplo, a

gente incorporou a teleodontologia dentro da

Odontopediatria. Assim, os alunos vivenciam tanto os

ensinamentos teóricos, quanto as teleconsultas e as

suas diretrizes na prática', explicou.

Por fim, a Secretária falou sobre a aplicação da

teleodontologia na realidade brasileira e o seu potencial

de inclusão e democratização da saúde pública no país.

Segundo a Dra. Ana Estela, a promoção e prevenção de

saúde, seja em relação às doenças bucais ou em

relação às doenças crônicas não transmissíveis que têm

fatores de risco comum com a Odontologia, como

diabetes e hipertensão, podem ser facilitadas pela

informação. 'A telessaúde é um veículo do processo de

educação dos pacientes para a saúde, então

certamente a gente pode fazer muita coisa nesse

caminho, fazer com que a informação de qualidade seja

melhor disseminada a todos'.

Website: https://crosp.org.br/
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Ana Estela Haddad assume Secretaria de Informação e Saúde Digital
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Ana Estela Haddad assume Secretaria de Informação e

Saúde Digital

WhatsApp

A cirurgiã-dentista Dra. Ana Estela Haddad assumiu, a

convite da Ministra da Saúde Nísia Trindade, a recém-

criada Secretaria de Informação e Saúde Digital.

Atualmente, a paulistana coordena o Núcleo de

Telessaúde e Teleodontologia da Faculdade de

Odontologia da USP - Universidade de São Paulo, é

membro do Comitê Assessor da Rede Universitária de

Telemedicina e diretora científica da Associação

Brasileira de Telemedicina e Telessaúde.

Com o objetivo de melhor entender os motivos que

impulsionaram a criação desta Secretaria e discutir

sobre o potencial e as perspectivas de futuro da saúde

digital no país, membros do Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo (CROSP) conversaram

com a Dra. Ana Estela Haddad.

Durante a pandemia de Covid-19, as consultas

odontológicas foram parcialmente suspensas, em

função das normas de biossegurança vigentes. Este

represamento, no entanto, foi contornado graças à

teleodontologia e à saúde digital, como um todo. De

acordo com a Dra. Ana Estela, a experiência pandêmica

foi um divisor de águas em relação à abordagem do

tema no Brasil e o fator que impulsionou a abstração da

telessaúde como algo possível e necessário para a

saúde pública do país.

'Eu lembro que, no começo da pandemia, durante a

primeira conferência online que me chamaram pra fazer,

eu olhava os comentários do chat e me dava vontade de

desligar o computador, porque as pessoas estavam

muito resistentes a esse tema', contou.

Com o recorte da pandemia, no entanto, as consultas

digitais passaram a mostrar o seu potencial de, mesmo

à distância, levar conhecimento, autocuidado e

informação aos lares em isolamento e, com isso, as

conversas em relação ao tema passaram a ser

recebidas com mais abertura e tranquilidade tanto pela

população, quanto pelos órgãos de saúde pública.

Da urgência do Brasil por discutir as potencialidades do

mundo virtual para auxiliar as profissões da saúde como

um todo (inclusive a Odontologia), surgiu, portanto, a

Secretaria de Informação e Saúde Digital do Ministério

da Saúde, chefiada este ano pela Dra. Ana Estela

Haddad.

Para a Secretária, que já integrou a equipe de Câmaras

Técnicas do CROSP, saúde digital é um conjunto de

técnicas, práticas, atitudes, modos de pensar e valores

que se desenvolvem em função do crescimento digital.

Na Odontologia, é a aplicação desses conceitos às

características da prática em sinergia com as

tecnologias emergentes para a classe.

A Odontologia, de acordo com a cirurgiã-dentista,

embora possua um corpo complexo de conhecimento

dividido em várias especialidades, assim como toda

profissão da área da saúde, deve se desenvolver de

forma integrada ao sistema de saúde pública. 'Nós
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temos que considerar um patrimônio e um privilégio que

no Brasil tem-se um sistema de saúde que pensa e

considera o atendimento de saúde de uma forma

integrada. Isso abre possibilidade para nós tanto

exercermos e trabalharmos com as especificidades da

saúde bucal, quanto para pensarmos a saúde bucal

como uma linha de cuidado que se integra com a saúde

geral'.

Dra. Ana Estela ainda destacou que graças à Lei

14.510, decreto que autorizou e estabeleceu a

prestação de serviços à distância a todas as profissões

da saúde no Brasil, promulgado em dezembro de 2022,

hoje se tem uma avenida a ser regulamentada e

estruturada para fazer com que a teleodontologia

chegue com mais qualidade e acesso à população.

Por outro lado, a especialista ponderou que ainda

existem desafios a serem superados para que a

universalização do acesso seja atingida. 'Nós ainda

temos que superar desafios tecnológicos. A própria

conectividade é limitada e difícil em muitas regiões do

país, então precisamos de outras políticas públicas.

Precisamos que a política de saúde esteja integrada

com a de infraestrutura, com a de comunicação e com a

de conectividade'.

Além dessa atuação de forma sinérgica entre as

políticas públicas, outro ponto de suma relevância

abordado pela especialista em Odontopediatria e

professora titular da FOUSP foi a formação de

profissionais, de modo a capacitá-los a usarem a

tecnologia com cuidado e segurança necessária para

proteger os dados dos pacientes e manter o sigilo da

consulta.

'Esse conceito, com certeza, já se tornou uma matéria

na graduação de Odontologia. Na USP, por exemplo, a

gente incorporou a teleodontologia dentro da

Odontopediatria. Assim, os alunos vivenciam tanto os

ensinamentos teóricos, quanto as teleconsultas e as

suas diretrizes na prática', explicou.

Por fim, a Secretária falou sobre a aplicação da

teleodontologia na realidade brasileira e o seu potencial

de inclusão e democratização da saúde pública no país.

Segundo a Dra. Ana Estela, a promoção e prevenção de

saúde, seja em relação às doenças bucais ou em

relação às doenças crônicas não transmissíveis que têm

fatores de risco comum com a Odontologia, como

diabetes e hipertensão, podem ser facilitadas pela

informação. 'A telessaúde é um veículo do processo de

educação dos pacientes para a saúde, então

certamente a gente pode fazer muita coisa nesse

caminho, fazer com que a informação de qualidade seja

melhor disseminada a todos'.
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Ana Estela Haddad assume Secretaria de Informação e Saúde Digital
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A cirurgiã-dentista Dra. Ana Estela Haddad assumiu, a

convite da Ministra da Saúde Nísia Trindade, a recém-

criada Secretaria de Informação e Saúde Digital.

Atualmente, a paulistana coordena o Núcleo de

Telessaúde e Teleodontologia da Faculdade de

Odontologia da USP - Universidade de São Paulo, é

membro do Comitê Assessor da Rede Universitária de

Telemedicina e diretora científica da Associação

Brasileira de Telemedicina e Telessaúde. Com o

objetivo de melhor entender os motivos que

impulsionaram a criação desta Secretaria e discutir

sobre o potencial e as perspectivas de futuro da saúde

digital no país, membros do Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo (CROSP) conversaram

com a Dra. Ana Estela Haddad. Durante a pandemia de

Covid-19, as consultas odontológicas foram

parcialmente suspensas, em função das normas de

biossegurança vigentes. Este represamento, no entanto,

foi contornado graças à teleodontologia e à saúde

digital, como um todo. De acordo com a Dra. Ana

Estela, a experiência pandêmica foi um divisor de águas

em relação à abordagem do tema no Brasil e o fator que

impulsionou a abstração da telessaúde como algo

possível e necessário para a saúde pública do país. 'Eu

lembro que, no começo da pandemia, durante a

primeira conferência online que me chamaram pra fazer,

eu olhava os comentários do chat e me dava vontade de

desligar o computador, porque as pessoas estavam

muito resistentes a esse tema', contou. Com o recorte

da pandemia, no entanto, as consultas digitais

passaram a mostrar o seu potencial de, mesmo à

distância, levar conhecimento, autocuidado e

informação aos lares em isolamento e, com isso, as

conversas em relação ao tema passaram a ser

recebidas com mais abertura e tranquilidade tanto pela

população, quanto pelos órgãos de saúde pública. Da

urgência do Brasil por discutir as potencialidades do

mundo virtual para auxiliar as profissões da saúde como

um todo (inclusive a Odontologia), surgiu, portanto, a

Secretaria de Informação e Saúde Digital do Ministério

da Saúde, chefiada este ano pela Dra. Ana Estela

Haddad. Para a Secretária, que já integrou a equipe de

Câmaras Técnicas do CROSP, saúde digital é um

conjunto de técnicas, práticas, atitudes, modos de

pensar e valores que se desenvolvem em função do

crescimento digital. Na Odontologia, é a aplicação

desses conceitos às características da prática em

sinergia com as tecnologias emergentes para a classe.

A Odontologia, de acordo com a cirurgiã-dentista,

embora possua um corpo complexo de conhecimento

dividido em várias especialidades, assim como toda

profissão da área da saúde, deve se desenvolver de

forma integrada ao sistema de saúde pública. 'Nós

temos que considerar um patrimônio e um privilégio que

no Brasil tem-se um sistema de saúde que pensa e

considera o atendimento de saúde de uma forma

integrada. Isso abre possibilidade para nós tanto

exercermos e trabalharmos com as especificidades da

saúde bucal, quanto para pensarmos a saúde bucal

como uma linha de cuidado que se integra com a saúde

geral'. Dra. Ana Estela ainda destacou que graças à Lei

14.510, decreto que autorizou e estabeleceu a

prestação de serviços à distância a todas as profissões

da saúde no Brasil, promulgado em dezembro de 2022,

hoje se tem uma avenida a ser regulamentada e

estruturada para fazer com que a teleodontologia

chegue com mais qualidade e acesso à população. Por
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outro lado, a especialista ponderou que ainda existem

desafios a serem superados para que a universalização

do acesso seja atingida. 'Nós ainda temos que superar

desafios tecnológicos. A própria conectividade é limitada

e difícil em muitas regiões do país, então precisamos de

outras políticas públicas. Precisamos que a política de

saúde esteja integrada com a de infraestrutura, com a

de comunicação e com a de conectividade'. Além dessa

atuação de forma sinérgica entre as políticas públicas,

outro ponto de suma relevância abordado pela

especialista em Odontopediatria e professora titular da

FOUSP foi a formação de profissionais, de modo a

capacitá-los a usarem a tecnologia com cuidado e

segurança necessária para proteger os dados dos

pacientes e manter o sigilo da consulta. 'Esse conceito,

com certeza, já se tornou uma matéria na graduação de

Odontologia. Na USP, por exemplo, a gente incorporou

a teleodontologia dentro da Odontopediatria. Assim, os

alunos vivenciam tanto os ensinamentos teóricos,

quanto as teleconsultas e as suas diretrizes na prática',

explicou. Por fim, a Secretária falou sobre a aplicação

da teleodontologia na realidade brasileira e o seu

potencial de inclusão e democratização da saúde

pública no país. Segundo a Dra. Ana Estela, a

promoção e prevenção de saúde, seja em relação às

doenças bucais ou em relação às doenças crônicas não

transmissíveis que têm fatores de risco comum com a

Odontologia, como diabetes e hipertensão, podem ser

facilitadas pela informação. 'A telessaúde é um veículo

do processo de educação dos pacientes para a saúde,

então certamente a gente pode fazer muita coisa nesse

caminho, fazer com que a informação de qualidade seja

melhor disseminada a todos'.
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A cirurgiã-dentista Dra. Ana Estela Haddad assumiu, a

convite da Ministra da Saúde Nísia Trindade, a recém-

criada Secretaria de Informação e Saúde Digital.

Atualmente, a paulistana coordena o Núcleo de

Telessaúde e Teleodontologia da Faculdade de

Odontologia da USP - Universidade de São Paulo, é

membro do Comitê Assessor da Rede Universitária de

Telemedicina e diretora científica da Associação

Brasileira de Telemedicina e Telessaúde.

Com o objetivo de melhor entender os motivos que

impulsionaram a criação desta Secretaria e discutir

sobre o potencial e as perspectivas de futuro da saúde

digital no país, membros do Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo (CROSP) conversaram

com a Dra. Ana Estela Haddad.

Durante a pandemia de Covid-19, as consultas

odontológicas foram parcialmente suspensas, em

função das normas de biossegurança vigentes. Este

represamento, no entanto, foi contornado graças à

teleodontologia e à saúde digital, como um todo. De

acordo com a Dra. Ana Estela, a experiência pandêmica

foi um divisor de águas em relação à abordagem do

tema no Brasil e o fator que impulsionou a abstração da

telessaúde como algo possível e necessário para a

saúde pública do país.

'Eu lembro que, no começo da pandemia, durante a

primeira conferência online que me chamaram pra fazer,

eu olhava os comentários do chat e me dava vontade de

desligar o computador, porque as pessoas estavam

muito resistentes a esse tema', contou.

Com o recorte da pandemia, no entanto, as consultas

digitais passaram a mostrar o seu potencial de, mesmo

à distância, levar conhecimento, autocuidado e

informação aos lares em isolamento e, com isso, as

conversas em relação ao tema passaram a ser

recebidas com mais abertura e tranquilidade tanto pela

população, quanto pelos órgãos de saúde pública.

Da urgência do Brasil por discutir as potencialidades do

mundo virtual para auxiliar as profissões da saúde como

um todo (inclusive a Odontologia), surgiu, portanto, a

Secretaria de Informação e Saúde Digital do Ministério

da Saúde, chefiada este ano pela Dra. Ana Estela

Haddad.

Para a Secretária, que já integrou a equipe de Câmaras

Técnicas do CROSP, saúde digital é um conjunto de

técnicas, práticas, atitudes, modos de pensar e valores

que se desenvolvem em função do crescimento digital.

Na Odontologia, é a aplicação desses conceitos às

características da prática em sinergia com as

tecnologias emergentes para a classe.

A Odontologia, de acordo com a cirurgiã-dentista,

embora possua um corpo complexo de conhecimento

dividido em várias especialidades, assim como toda

profissão da área da saúde, deve se desenvolver de

forma integrada ao sistema de saúde pública. 'Nós

temos que considerar um patrimônio e um privilégio que
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no Brasil tem-se um sistema de saúde que pensa e

considera o atendimento de saúde de uma forma

integrada. Isso abre possibilidade para nós tanto

exercermos e trabalharmos com as especificidades da

saúde bucal, quanto para pensarmos a saúde bucal

como uma linha de cuidado que se integra com a saúde

geral'.

Dra. Ana Estela ainda destacou que graças à Lei

14.510, decreto que autorizou e estabeleceu a

prestação de serviços à distância a todas as profissões

da saúde no Brasil, promulgado em dezembro de 2022,

hoje se tem uma avenida a ser regulamentada e

estruturada para fazer com que a teleodontologia

chegue com mais qualidade e acesso à população.

Por outro lado, a especialista ponderou que ainda

existem desafios a serem superados para que a

universalização do acesso seja atingida. 'Nós ainda

temos que superar desafios tecnológicos. A própria

conectividade é limitada e difícil em muitas regiões do

país, então precisamos de outras políticas públicas.

Precisamos que a política de saúde esteja integrada

com a de infraestrutura, com a de comunicação e com a

de conectividade'.

Além dessa atuação de forma sinérgica entre as

políticas públicas, outro ponto de suma relevância

abordado pela especialista em Odontopediatria e

professora titular da FOUSP foi a formação de

profissionais, de modo a capacitá-los a usarem a

tecnologia com cuidado e segurança necessária para

proteger os dados dos pacientes e manter o sigilo da

consulta.

'Esse conceito, com certeza, já se tornou uma matéria

na graduação de Odontologia. Na USP, por exemplo, a

gente incorporou a teleodontologia dentro da

Odontopediatria. Assim, os alunos vivenciam tanto os

ensinamentos teóricos, quanto as teleconsultas e as

suas diretrizes na prática', explicou.

Por fim, a Secretária falou sobre a aplicação da

teleodontologia na realidade brasileira e o seu potencial

de inclusão e democratização da saúde pública no país.

Segundo a Dra. Ana Estela, a promoção e prevenção de

saúde, seja em relação às doenças bucais ou em

relação às doenças crônicas não transmissíveis que têm

fatores de risco comum com a Odontologia, como

diabetes e hipertensão, podem ser facilitadas pela

informação. 'A telessaúde é um veículo do processo de

educação dos pacientes para a saúde, então

certamente a gente pode fazer muita coisa nesse

caminho, fazer com que a informação de qualidade seja

melhor disseminada a todos'.
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A cirurgiã-dentista Dra. Ana Estela Haddad assumiu, a

convite da Ministra da Saúde Nísia Trindade, a recém-

criada Secretaria de Informação e Saúde Digital.

Atualmente, a paulistana coordena o Núcleo de

Telessaúde e Teleodontologia da Faculdade de

Odontologia da USP - Universidade de São Paulo, é

membro do Comitê Assessor da Rede Universitária de

Telemedicina e diretora científica da Associação

Brasileira de Telemedicina e Telessaúde. Com o

objetivo de melhor entender os motivos que

impulsionaram a criação desta Secretaria e discutir

sobre o potencial e as perspectivas de futuro da saúde

digital no país, membros do Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo (CROSP) conversaram

com a Dra. Ana Estela Haddad. Durante a pandemia de

Covid-19, as consultas odontológicas foram

parcialmente suspensas, em função das normas de

biossegurança vigentes. Este represamento, no entanto,

foi contornado graças à teleodontologia e à saúde

digital, como um todo. De acordo com a Dra. Ana

Estela, a experiência pandêmica foi um divisor de águas

em relação à abordagem do tema no Brasil e o fator que

impulsionou a abstração da telessaúde como algo

possível e necessário para a saúde pública do país. 'Eu

lembro que, no começo da pandemia, durante a

primeira conferência online que me chamaram pra fazer,

eu olhava os comentários do chat e me dava vontade de

desligar o computador, porque as pessoas estavam

muito resistentes a esse tema', contou. Com o recorte

da pandemia, no entanto, as consultas digitais

passaram a mostrar o seu potencial de, mesmo à

distância, levar conhecimento, autocuidado e

informação aos lares em isolamento e, com isso, as

conversas em relação ao tema passaram a ser

recebidas com mais abertura e tranquilidade tanto pela

população, quanto pelos órgãos de saúde pública. Da

urgência do Brasil por discutir as potencialidades do

mundo virtual para auxiliar as profissões da saúde como

um todo (inclusive a Odontologia), surgiu, portanto, a

Secretaria de Informação e Saúde Digital do Ministério

da Saúde, chefiada este ano pela Dra. Ana Estela

Haddad. Para a Secretária, que já integrou a equipe de

Câmaras Técnicas do CROSP, saúde digital é um

conjunto de técnicas, práticas, atitudes, modos de

pensar e valores que se desenvolvem em função do

crescimento digital. Na Odontologia, é a aplicação

desses conceitos às características da prática em

sinergia com as tecnologias emergentes para a classe.

A Odontologia, de acordo com a cirurgiã-dentista,

embora possua um corpo complexo de conhecimento

dividido em várias especialidades, assim como toda

profissão da área da saúde, deve se desenvolver de

forma integrada ao sistema de saúde pública. 'Nós

temos que considerar um patrimônio e um privilégio que

no Brasil tem-se um sistema de saúde que pensa e

considera o atendimento de saúde de uma forma

integrada. Isso abre possibilidade para nós tanto

exercermos e trabalharmos com as especificidades da

saúde bucal, quanto para pensarmos a saúde bucal

como uma linha de cuidado que se integra com a saúde

geral'. Dra. Ana Estela ainda destacou que graças à Lei

14.510, decreto que autorizou e estabeleceu a

prestação de serviços à distância a todas as profissões

da saúde no Brasil, promulgado em dezembro de 2022,

hoje se tem uma avenida a ser regulamentada e

estruturada para fazer com que a teleodontologia

chegue com mais qualidade e acesso à população. Por
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outro lado, a especialista ponderou que ainda existem

desafios a serem superados para que a universalização

do acesso seja atingida. 'Nós ainda temos que superar

desafios tecnológicos. A própria conectividade é limitada

e difícil em muitas regiões do país, então precisamos de

outras políticas públicas. Precisamos que a política de

saúde esteja integrada com a de infraestrutura, com a

de comunicação e com a de conectividade'. Além dessa

atuação de forma sinérgica entre as políticas públicas,

outro ponto de suma relevância abordado pela

especialista em Odontopediatria e professora titular da

FOUSP foi a formação de profissionais, de modo a

capacitá-los a usarem a tecnologia com cuidado e

segurança necessária para proteger os dados dos

pacientes e manter o sigilo da consulta. 'Esse conceito,

com certeza, já se tornou uma matéria na graduação de

Odontologia. Na USP, por exemplo, a gente incorporou

a teleodontologia dentro da Odontopediatria. Assim, os

alunos vivenciam tanto os ensinamentos teóricos,

quanto as teleconsultas e as suas diretrizes na prática',

explicou. Por fim, a Secretária falou sobre a aplicação

da teleodontologia na realidade brasileira e o seu

potencial de inclusão e democratização da saúde

pública no país. Segundo a Dra. Ana Estela, a

promoção e prevenção de saúde, seja em relação às

doenças bucais ou em relação às doenças crônicas não

transmissíveis que têm fatores de risco comum com a

Odontologia, como diabetes e hipertensão, podem ser

facilitadas pela informação. 'A telessaúde é um veículo

do processo de educação dos pacientes para a saúde,

então certamente a gente pode fazer muita coisa nesse

caminho, fazer com que a informação de qualidade seja

melhor disseminada a todos'.
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A cirurgiã-dentista Dra. Ana Estela Haddad assumiu, a

convite da Ministra da Saúde Nísia Trindade, a recém-

criada Secretaria de Informação e Saúde Digital.

Atualmente, a paulistana coordena o Núcleo de

Telessaúde e Teleodontologia da Faculdade de

Odontologia da USP - Universidade de São Paulo, é

membro do Comitê Assessor da Rede Universitária de

Telemedicina e diretora científica da Associação

Brasileira de Telemedicina e Telessaúde.

Com o objetivo de melhor entender os motivos que

impulsionaram a criação desta Secretaria e discutir

sobre o potencial e as perspectivas de futuro da saúde

digital no país, membros do Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo (CROSP) conversaram

com a Dra. Ana Estela Haddad.

Durante a pandemia de Covid-19, as consultas

odontológicas foram parcialmente suspensas, em

função das normas de biossegurança vigentes. Este

represamento, no entanto, foi contornado graças à

teleodontologia e à saúde digital, como um todo. De

acordo com a Dra. Ana Estela, a experiência pandêmica

foi um divisor de águas em relação à abordagem do

tema no Brasil e o fator que impulsionou a abstração da

telessaúde como algo possível e necessário para a

saúde pública do país.

'Eu lembro que, no começo da pandemia, durante a

primeira conferência online que me chamaram pra fazer,

eu olhava os comentários do chat e me dava vontade de

desligar o computador, porque as pessoas estavam

muito resistentes a esse tema', contou.

Com o recorte da pandemia, no entanto, as consultas

digitais passaram a mostrar o seu potencial de, mesmo

à distância, levar conhecimento, autocuidado e

informação aos lares em isolamento e, com isso, as

conversas em relação ao tema passaram a ser

recebidas com mais abertura e tranquilidade tanto pela

população, quanto pelos órgãos de saúde pública.

Da urgência do Brasil por discutir as potencialidades do

mundo virtual para auxiliar as profissões da saúde como

um todo (inclusive a Odontologia), surgiu, portanto, a

Secretaria de Informação e Saúde Digital do Ministério

da Saúde, chefiada este ano pela Dra. Ana Estela

Haddad.

Para a Secretária, que já integrou a equipe de Câmaras

Técnicas do CROSP, saúde digital é um conjunto de

técnicas, práticas, atitudes, modos de pensar e valores

que se desenvolvem em função do crescimento digital.

Na Odontologia, é a aplicação desses conceitos às

características da prática em sinergia com as

tecnologias emergentes para a classe.

A Odontologia, de acordo com a cirurgiã-dentista,

embora possua um corpo complexo de conhecimento

dividido em várias especialidades, assim como toda

profissão da área da saúde, deve se desenvolver de

forma integrada ao sistema de saúde pública. 'Nós

temos que considerar um patrimônio e um privilégio que

no Brasil tem-se um sistema de saúde que pensa e

considera o atendimento de saúde de uma forma

integrada. Isso abre possibilidade para nós tanto

exercermos e trabalharmos com as especificidades da
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saúde bucal, quanto para pensarmos a saúde bucal

como uma linha de cuidado que se integra com a saúde

geral'.

Dra. Ana Estela ainda destacou que graças à Lei

14.510, decreto que autorizou e estabeleceu a

prestação de serviços à distância a todas as profissões

da saúde no Brasil, promulgado em dezembro de 2022,

hoje se tem uma avenida a ser regulamentada e

estruturada para fazer com que a teleodontologia

chegue com mais qualidade e acesso à população.

Por outro lado, a especialista ponderou que ainda

existem desafios a serem superados para que a

universalização do acesso seja atingida. 'Nós ainda

temos que superar desafios tecnológicos. A própria

conectividade é limitada e difícil em muitas regiões do

país, então precisamos de outras políticas públicas.

Precisamos que a política de saúde esteja integrada

com a de infraestrutura, com a de comunicação e com a

de conectividade'.

Além dessa atuação de forma sinérgica entre as

políticas públicas, outro ponto de suma relevância

abordado pela especialista em Odontopediatria e

professora titular da FOUSP foi a formação de

profissionais, de modo a capacitá-los a usarem a

tecnologia com cuidado e segurança necessária para

proteger os dados dos pacientes e manter o sigilo da

consulta.

'Esse conceito, com certeza, já se tornou uma matéria

na graduação de Odontologia. Na USP, por exemplo, a

gente incorporou a teleodontologia dentro da

Odontopediatria. Assim, os alunos vivenciam tanto os

ensinamentos teóricos, quanto as teleconsultas e as

suas diretrizes na prática', explicou.

Por fim, a Secretária falou sobre a aplicação da

teleodontologia na realidade brasileira e o seu potencial

de inclusão e democratização da saúde pública no país.

Segundo a Dra. Ana Estela, a promoção e prevenção de

saúde, seja em relação às doenças bucais ou em

relação às doenças crônicas não transmissíveis que têm

fatores de risco comum com a Odontologia, como

diabetes e hipertensão, podem ser facilitadas pela

informação. 'A telessaúde é um veículo do processo de

educação dos pacientes para a saúde, então

certamente a gente pode fazer muita coisa nesse

caminho, fazer com que a informação de qualidade seja

melhor disseminada a todos'.
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A cirurgiã-dentista Dra. Ana Estela Haddad assumiu, a

convite da Ministra da Saúde Nísia Trindade, a recém-

criada Secretaria de Informação e Saúde Digital.

Atualmente, a paulistana coordena o Núcleo de

Telessaúde e Teleodontologia da Faculdade de

Odontologia da USP - Universidade de São Paulo, é

membro do Comitê Assessor da Rede Universitária de

Telemedicina e diretora científica da Associação

Brasileira de Telemedicina e Telessaúde.

Com o objetivo de melhor entender os motivos que

impulsionaram a criação desta Secretaria e discutir

sobre o potencial e as perspectivas de futuro da saúde

digital no país, membros do Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo (CROSP) conversaram

com a Dra. Ana Estela Haddad.

Durante a pandemia de Covid-19, as consultas

odontológicas foram parcialmente suspensas, em

função das normas de biossegurança vigentes. Este

represamento, no entanto, foi contornado graças à

teleodontologia e à saúde digital, como um todo. De

acordo com a Dra. Ana Estela, a experiência pandêmica

foi um divisor de águas em relação à abordagem do

tema no Brasil e o fator que impulsionou a abstração da

telessaúde como algo possível e necessário para a

saúde pública do país.

'Eu lembro que, no começo da pandemia, durante a

primeira conferência online que me chamaram pra fazer,

eu olhava os comentários do chat e me dava vontade de

desligar o computador, porque as pessoas estavam

muito resistentes a esse tema', contou.

Com o recorte da pandemia, no entanto, as consultas

digitais passaram a mostrar o seu potencial de, mesmo

à distância, levar conhecimento, autocuidado e

informação aos lares em isolamento e, com isso, as

conversas em relação ao tema passaram a ser

recebidas com mais abertura e tranquilidade tanto pela

população, quanto pelos órgãos de saúde pública.
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Da urgência do Brasil por discutir as potencialidades do

mundo virtual para auxiliar as profissões da saúde como

um todo (inclusive a Odontologia), surgiu, portanto, a

Secretaria de Informação e Saúde Digital do Ministério

da Saúde, chefiada este ano pela Dra. Ana Estela

Haddad.

Para a Secretária, que já integrou a equipe de Câmaras

Técnicas do CROSP, saúde digital é um conjunto de

técnicas, práticas, atitudes, modos de pensar e valores

que se desenvolvem em função do crescimento digital.

Na Odontologia, é a aplicação desses conceitos às

características da prática em sinergia com as

tecnologias emergentes para a classe.

A Odontologia, de acordo com a cirurgiã-dentista,

embora possua um corpo complexo de conhecimento

dividido em várias especialidades, assim como toda

profissão da área da saúde, deve se desenvolver de

forma integrada ao sistema de saúde pública. 'Nós

temos que considerar um patrimônio e um privilégio que

no Brasil tem-se um sistema de saúde que pensa e

considera o atendimento de saúde de uma forma

integrada. Isso abre possibilidade para nós tanto

exercermos e trabalharmos com as especificidades da

saúde bucal, quanto para pensarmos a saúde bucal

como uma linha de cuidado que se integra com a saúde

geral'.

Dra. Ana Estela ainda destacou que graças à Lei

14.510, decreto que autorizou e estabeleceu a

prestação de serviços à distância a todas as profissões

da saúde no Brasil, promulgado em dezembro de 2022,

hoje se tem uma avenida a ser regulamentada e

estruturada para fazer com que a teleodontologia

chegue com mais qualidade e acesso à população.

Por outro lado, a especialista ponderou que ainda

existem desafios a serem superados para que a

universalização do acesso seja atingida. 'Nós ainda

temos que superar desafios tecnológicos. A própria

conectividade é limitada e difícil em muitas regiões do

país, então precisamos de outras políticas públicas.

Precisamos que a política de saúde esteja integrada

com a de infraestrutura, com a de comunicação e com a

de conectividade'.

Além dessa atuação de forma sinérgica entre as

políticas públicas, outro ponto de suma relevância

abordado pela especialista em Odontopediatria e

professora titular da FOUSP foi a formação de

profissionais, de modo a capacitá-los a usarem a

tecnologia com cuidado e segurança necessária para

proteger os dados dos pacientes e manter o sigilo da

consulta.

'Esse conceito, com certeza, já se tornou uma matéria

na graduação de Odontologia. Na USP, por exemplo, a

gente incorporou a teleodontologia dentro da

Odontopediatria. Assim, os alunos vivenciam tanto os

ensinamentos teóricos, quanto as teleconsultas e as

suas diretrizes na prática', explicou.

Por fim, a Secretária falou sobre a aplicação da

teleodontologia na realidade brasileira e o seu potencial

de inclusão e democratização da saúde pública no país.

Segundo a Dra. Ana Estela, a promoção e prevenção de

saúde, seja em relação às doenças bucais ou em

relação às doenças crônicas não transmissíveis que têm

fatores de risco comum com a Odontologia, como

diabetes e hipertensão, podem ser facilitadas pela

informação. 'A telessaúde é um veículo do processo de

educação dos pacientes para a saúde, então

certamente a gente pode fazer muita coisa nesse

caminho, fazer com que a informação de qualidade seja

melhor disseminada a todos'.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -
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A cirurgiã-dentista Dra. Ana Estela Haddad assumiu, a

convite da Ministra da Saúde Nísia Trindade, a recém-

criada Secretaria de Informação e Saúde Digital.

Atualmente, a paulistana coordena o Núcleo de

Telessaúde e Teleodontologia da Faculdade de

Odontologia da USP - Universidade de São Paulo, é

membro do Comitê Assessor da Rede Universitária de

Telemedicina e diretora científica da Associação

Brasileira de Telemedicina e Telessaúde.

Com o objetivo de melhor entender os motivos que

impulsionaram a criação desta Secretaria e discutir

sobre o potencial e as perspectivas de futuro da saúde

digital no país, membros do Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo (CROSP) conversaram

com a Dra. Ana Estela Haddad.

Durante a pandemia de Covid-19, as consultas

odontológicas foram parcialmente suspensas, em

função das normas de biossegurança vigentes. Este

represamento, no entanto, foi contornado graças à

teleodontologia e à saúde digital, como um todo. De

acordo com a Dra. Ana Estela, a experiência pandêmica

foi um divisor de águas em relação à abordagem do

tema no Brasil e o fator que impulsionou a abstração da

telessaúde como algo possível e necessário para a

saúde pública do país.

'Eu lembro que, no começo da pandemia, durante a

primeira conferência online que me chamaram pra fazer,

eu olhava os comentários do chat e me dava vontade de

desligar o computador, porque as pessoas estavam

muito resistentes a esse tema', contou.

Com o recorte da pandemia, no entanto, as consultas

digitais passaram a mostrar o seu potencial de, mesmo

à distância, levar conhecimento, autocuidado e

informação aos lares em isolamento e, com isso, as

conversas em relação ao tema passaram a ser

recebidas com mais abertura e tranquilidade tanto pela

população, quanto pelos órgãos de saúde pública.

Da urgência do Brasil por discutir as potencialidades do

mundo virtual para auxiliar as profissões da saúde como

um todo (inclusive a Odontologia), surgiu, portanto, a

Secretaria de Informação e Saúde Digital do Ministério

da Saúde, chefiada este ano pela Dra. Ana Estela

Haddad.

Para a Secretária, que já integrou a equipe de Câmaras

Técnicas do CROSP, saúde digital é um conjunto de

técnicas, práticas, atitudes, modos de pensar e valores

que se desenvolvem em função do crescimento digital.

Na Odontologia, é a aplicação desses conceitos às

características da prática em sinergia com as
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tecnologias emergentes para a classe.

A Odontologia, de acordo com a cirurgiã-dentista,

embora possua um corpo complexo de conhecimento

dividido em várias especialidades, assim como toda

profissão da área da saúde, deve se desenvolver de

forma integrada ao sistema de saúde pública. 'Nós

temos que considerar um patrimônio e um privilégio que

no Brasil tem-se um sistema de saúde que pensa e

considera o atendimento de saúde de uma forma

integrada. Isso abre possibilidade para nós tanto

exercermos e trabalharmos com as especificidades da

saúde bucal, quanto para pensarmos a saúde bucal

como uma linha de cuidado que se integra com a saúde

geral'.

Dra. Ana Estela ainda destacou que graças à Lei

14.510, decreto que autorizou e estabeleceu a

prestação de serviços à distância a todas as profissões

da saúde no Brasil, promulgado em dezembro de 2022,

hoje se tem uma avenida a ser regulamentada e

estruturada para fazer com que a teleodontologia

chegue com mais qualidade e acesso à população.

Por outro lado, a especialista ponderou que ainda

existem desafios a serem superados para que a

universalização do acesso seja atingida. 'Nós ainda

temos que superar desafios tecnológicos. A própria

conectividade é limitada e difícil em muitas regiões do

país, então precisamos de outras políticas públicas.

Precisamos que a política de saúde esteja integrada

com a de infraestrutura, com a de comunicação e com a

de conectividade'.

Além dessa atuação de forma sinérgica entre as

políticas públicas, outro ponto de suma relevância

abordado pela especialista em Odontopediatria e

professora titular da FOUSP foi a formação de

profissionais, de modo a capacitá-los a usarem a

tecnologia com cuidado e segurança necessária para

proteger os dados dos pacientes e manter o sigilo da

consulta.

'Esse conceito, com certeza, já se tornou uma matéria

na graduação de Odontologia. Na USP, por exemplo, a

gente incorporou a teleodontologia dentro da

Odontopediatria. Assim, os alunos vivenciam tanto os

ensinamentos teóricos, quanto as teleconsultas e as

suas diretrizes na prática', explicou.

Por fim, a Secretária falou sobre a aplicação da

teleodontologia na realidade brasileira e o seu potencial

de inclusão e democratização da saúde pública no país.

Segundo a Dra. Ana Estela, a promoção e prevenção de

saúde, seja em relação às doenças bucais ou em

relação às doenças crônicas não transmissíveis que têm

fatores de risco comum com a Odontologia, como

diabetes e hipertensão, podem ser facilitadas pela

informação. 'A telessaúde é um veículo do processo de

educação dos pacientes para a saúde, então

certamente a gente pode fazer muita coisa nesse

caminho, fazer com que a informação de qualidade seja

melhor disseminada a todos'.

anuncio patrocinado

Anunciando...
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Cirurgiã-Dentista debateu com integrantes do CROSP o

potencial e as perspectivas de futuro da saúde digital no

país

A Cirurgiã-Dentista Dra. Ana Estela Haddad acaba de

assumir, a convite da Ministra da Saúde Nísia Trindade,

a recém-criada Secretaria de Informação e Saúde

Digital. Atualmente, a paulistana coordena o Núcleo de

Telessaúde e Teleodontologia da Faculdade de

Odontologia da USP, é membro do Comitê Assessor da

Rede Universitária de Telemedicina e diretora científica

da Associação Brasileira de Telemedicina e Telessaúde.

Com o objetivo de melhor entender os motivos que

impulsionaram a criação da Secretaria e discutir sobre o

potencial e as perspectivas de futuro da saúde digital no

país, o Conselho Regional de Odontologia de São

Paulo (CROSP) conversou com a Dra. Ana Estela

Haddad, que estará à frente da pasta durante a atual

gestão.

Durante a pandemia da Covid-19, as consultas

odontológicas foram parcialmente suspensas, em

função das normas de biossegurança vigentes. Este

represamento, no entanto, foi contornado graças à

teleodontologia e à saúde digital, como um todo. De

acordo com a Dra. Ana Estela, a experiência pandêmica

foi um divisor de águas em relação à abordagem do

tema no Brasil e o fator que impulsionou a abstração da

telessaúde como algo possível e necessário para a

saúde pública do país.

'Eu me lembro que no começo da pandemia, durante a

primeira conferência live que me chamaram pra fazer,

eu olhava os comentários do chat e me dava vontade de

desligar o computador, porque as pessoas estavam

muito resistentes a esse tema'.

Com o recorte da pandemia, no entanto, as consultas

digitais passaram a mostrar o seu potencial de, mesmo

à distância, levar conhecimento, autocuidado e

informação aos lares em isolamento e, com isso, as

conversas em relação ao tema passaram a ser

recebidas com mais abertura e tranquilidade tanto pela

população, quanto pelos órgãos de saúde pública.

Da urgência do Brasil por discutir as potencialidades do

mundo virtual para auxiliar as profissões da saúde como

um todo (inclusive a Odontologia), surgiu, portanto, a

Secretaria de Informação e Saúde Digital do Ministério

da Saúde, chefiada este ano pela Dra. Ana Estela

Haddad.

Para a Secretária, que inclusive já integrou a equipe de

Câmaras Técnicas do CROSP, saúde digital é um

conjunto de técnicas, práticas, atitudes, modos de

pensar e valores que se desenvolvem em função do

crescimento digital. Na Odontologia, portanto, é a

aplicação desses conceitos às características da prática

em sinergia com as tecnologias emergentes para a

classe.

A Odontologia, de acordo com a Cirurgiã-Dentista,

embora possua um corpo complexo de conhecimento

dividido em várias especialidades, assim como toda

profissão da área da saúde, deve se desenvolver de

forma integrada ao sistema de saúde pública. 'Nós
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temos que considerar um patrimônio e um privilégio que

no Brasil tem-se um sistema de saúde que pensa e

considera o atendimento de saúde de uma forma

integrada. Isso abre possibilidade para nós tanto

exercermos e trabalharmos com as especificidades da

saúde bucal, quanto para pensarmos a saúde bucal

como uma linha de cuidado que se integra com a saúde

geral'.

Dra. Ana Estela ainda destacou que graças à Lei

14.510, decreto que autorizou e estabeleceu a

prestação de serviços à distância a todas as profissões

da saúde no Brasil, promulgado em dezembro de 2022,

hoje tem-se uma avenida a ser regulamentada e

estruturada para fazer com que a teleodontologia

chegue com mais qualidade e acesso à população.

Por outro lado, a especialista ponderou que ainda

existem desafios a serem superados para que a

universalização do acesso seja atingida. 'Nós ainda

temos que superar desafios tecnológicos. A própria

conectividade é limitada e difícil em muitas regiões do

país, então a gente precisa de outras políticas públicas.

A gente precisa que a política de saúde esteja integrada

com a de infraestrutura, com a de comunicação e com a

de conectividade'.

Além dessa atuação de forma sinérgica entre as

políticas públicas, um outro ponto de suma relevância

abordado pela especialista em Odontopediatria e

professora titular da FOUSP foi a formação de

profissionais, de modo a capacitá-los a usarem a

tecnologia com cuidado e segurança necessária para

proteger os dados dos pacientes e manter o sigilo da

consulta.

'Esse conceito, com certeza, já tornou-se uma matéria

na graduação de Odontologia. Na USP, por exemplo, a

gente incorporou a teleodontologia dentro da

Odontopediatria. Assim, os alunos vivenciam tanto os

ensinamentos teóricos, quanto as teleconsultas e as

suas diretrizes na prática'.

Por fim, a Secretária dissertou sobre a aplicação da

teleodontologia na realidade brasileira e o seu potencial

de inclusão e democratização da saúde pública no país.

Segundo a Dra. Ana Estela, a promoção e prevenção de

saúde, seja em relação às doenças bucais, seja em

relação às doenças crônicas não transmissíveis que têm

fatores de risco comum com a Odontologia, como

diabetes e hipertensão, podem ser combatidas com a

luz da informação. 'A telessaúde é um veículo do

processo de educação dos pacientes para a saúde,

então certamente a gente pode fazer muita coisa nesse

caminho, fazer com que a informação de qualidade seja

melhor disseminada a todos'.

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 mais

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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A cirurgiã-dentista Dra. Ana Estela Haddad assumiu, a

convite da Ministra da Saúde Nísia Trindade, a recém-

criada Secretaria de Informação e Saúde Digital.

Atualmente, a paulistana coordena o Núcleo de

Telessaúde e Teleodontologia da Faculdade de

Odontologia da USP - Universidade de São Paulo, é

membro do Comitê Assessor da Rede Universitária de

Telemedicina e diretora científica da Associação

Brasileira de Telemedicina e Telessaúde.

Com o objetivo de melhor entender os motivos que

impulsionaram a criação desta Secretaria e discutir

sobre o potencial e as perspectivas de futuro da saúde

digital no país, membros do Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo (CROSP) conversaram

com a Dra. Ana Estela Haddad.

Durante a pandemia de Covid-19, as consultas

odontológicas foram parcialmente suspensas, em

função das normas de biossegurança vigentes. Este

represamento, no entanto, foi contornado graças à

teleodontologia e à saúde digital, como um todo. De

acordo com a Dra. Ana Estela, a experiência pandêmica

foi um divisor de águas em relação à abordagem do

tema no Brasil e o fator que impulsionou a abstração da

telessaúde como algo possível e necessário para a

saúde pública do país.

'Eu lembro que, no começo da pandemia, durante a

primeira conferência online que me chamaram pra fazer,

eu olhava os comentários do chat e me dava vontade de

desligar o computador, porque as pessoas estavam

muito resistentes a esse tema', contou.

Com o recorte da pandemia, no entanto, as consultas

digitais passaram a mostrar o seu potencial de, mesmo

à distância, levar conhecimento, autocuidado e

informação aos lares em isolamento e, com isso, as

conversas em relação ao tema passaram a ser

recebidas com mais abertura e tranquilidade tanto pela

população, quanto pelos órgãos de saúde pública.

Da urgência do Brasil por discutir as potencialidades do

mundo virtual para auxiliar as profissões da saúde como

um todo (inclusive a Odontologia), surgiu, portanto, a

Secretaria de Informação e Saúde Digital do Ministério

da Saúde, chefiada este ano pela Dra. Ana Estela

Haddad.

Para a Secretária, que já integrou a equipe de Câmaras

Técnicas do CROSP, saúde digital é um conjunto de

técnicas, práticas, atitudes, modos de pensar e valores

que se desenvolvem em função do crescimento digital.

Na Odontologia, é a aplicação desses conceitos às

características da prática em sinergia com as

tecnologias emergentes para a classe.

A Odontologia, de acordo com a cirurgiã-dentista,

embora possua um corpo complexo de conhecimento

dividido em várias especialidades, assim como toda

profissão da área da saúde, deve se desenvolver de

forma integrada ao sistema de saúde pública. 'Nós

temos que considerar um patrimônio e um privilégio que

no Brasil tem-se um sistema de saúde que pensa e

considera o atendimento de saúde de uma forma
150

http://m.knew.in/n/Zc-_J1bW6OVUT20RctbEVLqjLWvnL5u70
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/multclipp/arquivos/noticias/2023/02/09/74435264/74435264_site.jpg


Veículo: Uno midias Estado: Amazonas
Data: 09/02/2023 00:00 Editoria: Notícias Corporativas Página:

integrada. Isso abre possibilidade para nós tanto

exercermos e trabalharmos com as especificidades da

saúde bucal, quanto para pensarmos a saúde bucal

como uma linha de cuidado que se integra com a saúde

geral'.

Dra. Ana Estela ainda destacou que graças à Lei

14.510, decreto que autorizou e estabeleceu a

prestação de serviços à distância a todas as profissões

da saúde no Brasil, promulgado em dezembro de 2022,

hoje se tem uma avenida a ser regulamentada e

estruturada para fazer com que a teleodontologia

chegue com mais qualidade e acesso à população.

Por outro lado, a especialista ponderou que ainda

existem desafios a serem superados para que a

universalização do acesso seja atingida. 'Nós ainda

temos que superar desafios tecnológicos. A própria

conectividade é limitada e difícil em muitas regiões do

país, então precisamos de outras políticas públicas.

Precisamos que a política de saúde esteja integrada

com a de infraestrutura, com a de comunicação e com a

de conectividade'.

Além dessa atuação de forma sinérgica entre as

políticas públicas, outro ponto de suma relevância

abordado pela especialista em Odontopediatria e

professora titular da FOUSP foi a formação de

profissionais, de modo a capacitá-los a usarem a

tecnologia com cuidado e segurança necessária para

proteger os dados dos pacientes e manter o sigilo da

consulta.

'Esse conceito, com certeza, já se tornou uma matéria

na graduação de Odontologia. Na USP, por exemplo, a

gente incorporou a teleodontologia dentro da

Odontopediatria. Assim, os alunos vivenciam tanto os

ensinamentos teóricos, quanto as teleconsultas e as

suas diretrizes na prática', explicou.

Por fim, a Secretária falou sobre a aplicação da

teleodontologia na realidade brasileira e o seu potencial

de inclusão e democratização da saúde pública no país.

Segundo a Dra. Ana Estela, a promoção e prevenção de

saúde, seja em relação às doenças bucais ou em

relação às doenças crônicas não transmissíveis que têm

fatores de risco comum com a Odontologia, como

diabetes e hipertensão, podem ser facilitadas pela

informação. 'A telessaúde é um veículo do processo de

educação dos pacientes para a saúde, então

certamente a gente pode fazer muita coisa nesse

caminho, fazer com que a informação de qualidade seja

melhor disseminada a todos'.
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A cirurgiã-dentista Dra. Ana Estela Haddad assumiu, a

convite da Ministra da Saúde Nísia Trindade, a recém-

criada Secretaria de Informação e Saúde Digital.

Atualmente, a paulistana coordena o Núcleo de

Telessaúde e Teleodontologia da Faculdade de

Odontologia da USP - Universidade de São Paulo, é

membro do Comitê Assessor da Rede Universitária de

Telemedicina e diretora científica da Associação

Brasileira de Telemedicina e Telessaúde.

Com o objetivo de melhor entender os motivos que

impulsionaram a criação desta Secretaria e discutir

sobre o potencial e as perspectivas de futuro da saúde

digital no país, membros do Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo (CROSP) conversaram

com a Dra. Ana Estela Haddad.

Durante a pandemia de Covid-19, as consultas

odontológicas foram parcialmente suspensas, em

função das normas de biossegurança vigentes. Este

represamento, no entanto, foi contornado graças à

teleodontologia e à saúde digital, como um todo. De

acordo com a Dra. Ana Estela, a experiência pandêmica

foi um divisor de águas em relação à abordagem do

tema no Brasil e o fator que impulsionou a abstração da

telessaúde como algo possível e necessário para a

saúde pública do país.

'Eu lembro que, no começo da pandemia, durante a

primeira conferência online que me chamaram pra fazer,

eu olhava os comentários do chat e me dava vontade de

desligar o computador, porque as pessoas estavam

muito resistentes a esse tema', contou.

Com o recorte da pandemia, no entanto, as consultas

digitais passaram a mostrar o seu potencial de, mesmo

à distância, levar conhecimento, autocuidado e

informação aos lares em isolamento e, com isso, as

conversas em relação ao tema passaram a ser

recebidas com mais abertura e tranquilidade tanto pela

população, quanto pelos órgãos de saúde pública.

Da urgência do Brasil por discutir as potencialidades do

mundo virtual para auxiliar as profissões da saúde como

um todo (inclusive a Odontologia), surgiu, portanto, a

Secretaria de Informação e Saúde Digital do Ministério

da Saúde, chefiada este ano pela Dra. Ana Estela

Haddad.

Para a Secretária, que já integrou a equipe de Câmaras

Técnicas do CROSP, saúde digital é um conjunto de

técnicas, práticas, atitudes, modos de pensar e valores

que se desenvolvem em função do crescimento digital.

Na Odontologia, é a aplicação desses conceitos às

características da prática em sinergia com as

tecnologias emergentes para a classe.

A Odontologia, de acordo com a cirurgiã-dentista,

embora possua um corpo complexo de conhecimento

dividido em várias especialidades, assim como toda

profissão da área da saúde, deve se desenvolver de

forma integrada ao sistema de saúde pública. 'Nós

temos que considerar um patrimônio e um privilégio que

no Brasil tem-se um sistema de saúde que pensa e

considera o atendimento de saúde de uma forma

integrada. Isso abre possibilidade para nós tanto

exercermos e trabalharmos com as especificidades da
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saúde bucal, quanto para pensarmos a saúde bucal

como uma linha de cuidado que se integra com a saúde

geral'.

Dra. Ana Estela ainda destacou que graças à Lei

14.510, decreto que autorizou e estabeleceu a

prestação de serviços à distância a todas as profissões

da saúde no Brasil, promulgado em dezembro de 2022,

hoje se tem uma avenida a ser regulamentada e

estruturada para fazer com que a teleodontologia

chegue com mais qualidade e acesso à população.

Por outro lado, a especialista ponderou que ainda

existem desafios a serem superados para que a

universalização do acesso seja atingida. 'Nós ainda

temos que superar desafios tecnológicos. A própria

conectividade é limitada e difícil em muitas regiões do

país, então precisamos de outras políticas públicas.

Precisamos que a política de saúde esteja integrada

com a de infraestrutura, com a de comunicação e com a

de conectividade'.

Além dessa atuação de forma sinérgica entre as

políticas públicas, outro ponto de suma relevância

abordado pela especialista em Odontopediatria e

professora titular da FOUSP foi a formação de

profissionais, de modo a capacitá-los a usarem a

tecnologia com cuidado e segurança necessária para

proteger os dados dos pacientes e manter o sigilo da

consulta.

'Esse conceito, com certeza, já se tornou uma matéria

na graduação de Odontologia. Na USP, por exemplo, a

gente incorporou a teleodontologia dentro da

Odontopediatria. Assim, os alunos vivenciam tanto os

ensinamentos teóricos, quanto as teleconsultas e as

suas diretrizes na prática', explicou.

Por fim, a Secretária falou sobre a aplicação da

teleodontologia na realidade brasileira e o seu potencial

de inclusão e democratização da saúde pública no país.

Segundo a Dra. Ana Estela, a promoção e prevenção de

saúde, seja em relação às doenças bucais ou em

relação às doenças crônicas não transmissíveis que têm

fatores de risco comum com a Odontologia, como

diabetes e hipertensão, podem ser facilitadas pela

informação. 'A telessaúde é um veículo do processo de

educação dos pacientes para a saúde, então

certamente a gente pode fazer muita coisa nesse

caminho, fazer com que a informação de qualidade seja

melhor disseminada a todos'.
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Ana Estela Haddad assume Secretaria de Informação e

Saúde Digital

A cirurgiã-dentista debateu com integrantes do

CROSP o potencial e as perspectivas de futuro da

saúde digital no país

DINO

https://crosp.org.br/

A cirurgiã-dentista Dra. Ana Estela Haddad assumiu, a

convite da Ministra da Saúde Nísia Trindade, a recém-

criada Secretaria de Informação e Saúde Digital.

Atualmente, a paulistana coordena o Núcleo de

Telessaúde e Teleodontologia da Faculdade de

Odontologia da USP - Universidade de São Paulo, é

membro do Comitê Assessor da Rede Universitária de

Telemedicina e diretora científica da Associação

Brasileira de Telemedicina e Telessaúde.

Com o objetivo de melhor entender os motivos que

impulsionaram a criação desta Secretaria e discutir

sobre o potencial e as perspectivas de futuro da saúde

digital no país, membros do Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo (CROSP) conversaram

com a Dra. Ana Estela Haddad.

Durante a pandemia de Covid-19, as consultas

odontológicas foram parcialmente suspensas, em

função das normas de biossegurança vigentes. Este

represamento, no entanto, foi contornado graças à

teleodontologia e à saúde digital, como um todo. De

acordo com a Dra. Ana Estela, a experiência pandêmica

foi um divisor de águas em relação à abordagem do

tema no Brasil e o fator que impulsionou a abstração da

telessaúde como algo possível e necessário para a

saúde pública do país.

'Eu lembro que, no começo da pandemia, durante a

primeira conferência online que me chamaram pra fazer,

eu olhava os comentários do chat e me dava vontade de

desligar o computador, porque as pessoas estavam

muito resistentes a esse tema', contou.

Com o recorte da pandemia, no entanto, as consultas

digitais passaram a mostrar o seu potencial de, mesmo

à distância, levar conhecimento, autocuidado e

informação aos lares em isolamento e, com isso, as

conversas em relação ao tema passaram a ser

recebidas com mais abertura e tranquilidade tanto pela

população, quanto pelos órgãos de saúde pública.

Da urgência do Brasil por discutir as potencialidades do

mundo virtual para auxiliar as profissões da saúde como

um todo (inclusive a Odontologia), surgiu, portanto, a

Secretaria de Informação e Saúde Digital do Ministério

da Saúde, chefiada este ano pela Dra. Ana Estela

Haddad.

Para a Secretária, que já integrou a equipe de Câmaras

Técnicas do CROSP, saúde digital é um conjunto de

técnicas, práticas, atitudes, modos de pensar e valores

que se desenvolvem em função do crescimento digital.
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Na Odontologia, é a aplicação desses conceitos às

características da prática em sinergia com as

tecnologias emergentes para a classe.

A Odontologia, de acordo com a cirurgiã-dentista,

embora possua um corpo complexo de conhecimento

dividido em várias especialidades, assim como toda

profissão da área da saúde, deve se desenvolver de

forma integrada ao sistema de saúde pública. 'Nós

temos que considerar um patrimônio e um privilégio que

no Brasil tem-se um sistema de saúde que pensa e

considera o atendimento de saúde de uma forma

integrada. Isso abre possibilidade para nós tanto

exercermos e trabalharmos com as especificidades da

saúde bucal, quanto para pensarmos a saúde bucal

como uma linha de cuidado que se integra com a saúde

geral'.

Dra. Ana Estela ainda destacou que graças à Lei

14.510, decreto que autorizou e estabeleceu a

prestação de serviços à distância a todas as profissões

da saúde no Brasil, promulgado em dezembro de 2022,

hoje se tem uma avenida a ser regulamentada e

estruturada para fazer com que a teleodontologia

chegue com mais qualidade e acesso à população.

Por outro lado, a especialista ponderou que ainda

existem desafios a serem superados para que a

universalização do acesso seja atingida. 'Nós ainda

temos que superar desafios tecnológicos. A própria

conectividade é limitada e difícil em muitas regiões do

país, então precisamos de outras políticas públicas.

Precisamos que a política de saúde esteja integrada

com a de infraestrutura, com a de comunicação e com a

de conectividade'.

Além dessa atuação de forma sinérgica entre as

políticas públicas, outro ponto de suma relevância

abordado pela especialista em Odontopediatria e

professora titular da FOUSP foi a formação de

profissionais, de modo a capacitá-los a usarem a

tecnologia com cuidado e segurança necessária para

proteger os dados dos pacientes e manter o sigilo da

consulta.

'Esse conceito, com certeza, já se tornou uma matéria

na graduação de Odontologia. Na USP, por exemplo, a

gente incorporou a teleodontologia dentro da

Odontopediatria. Assim, os alunos vivenciam tanto os

ensinamentos teóricos, quanto as teleconsultas e as

suas diretrizes na prática', explicou.

Por fim, a Secretária falou sobre a aplicação da

teleodontologia na realidade brasileira e o seu potencial

de inclusão e democratização da saúde pública no país.

Segundo a Dra. Ana Estela, a promoção e prevenção de

saúde, seja em relação às doenças bucais ou em

relação às doenças crônicas não transmissíveis que têm

fatores de risco comum com a Odontologia, como

diabetes e hipertensão, podem ser facilitadas pela

informação. 'A telessaúde é um veículo do processo de

educação dos pacientes para a saúde, então

certamente a gente pode fazer muita coisa nesse

caminho, fazer com que a informação de qualidade seja

melhor disseminada a todos'.
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Com o objetivo de melhor entender os motivos que

impulsionaram a criação desta Secretaria e discutir

sobre o potencial e as perspectivas de futuro da saúde

digital no país, membros do Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo (CROSP) conversaram

com a Dra. Ana Estela Haddad.

Durante a pandemia de Covid-19, as consultas

odontológicas foram parcialmente suspensas, em

função das normas de biossegurança vigentes. Este

represamento, no entanto, foi contornado graças à

teleodontologia e à saúde digital, como um todo. De

acordo com a Dra. Ana Estela, a experiência pandêmica

foi um divisor de águas em relação à abordagem do

tema no Brasil e o fator que impulsionou a abstração da

telessaúde como algo possível e necessário para a

saúde pública do país.

'Eu lembro que, no começo da pandemia, durante a

primeira conferência online que me chamaram pra fazer,

eu olhava os comentários do chat e me dava vontade de

desligar o computador, porque as pessoas estavam

muito resistentes a esse tema', contou.

Com o recorte da pandemia, no entanto, as consultas

digitais passaram a mostrar o seu potencial de, mesmo

à distância, levar conhecimento, autocuidado e

informação aos lares em isolamento e, com isso, as

conversas em relação ao tema passaram a ser

recebidas com mais abertura e tranquilidade tanto pela

população, quanto pelos órgãos de saúde pública.

Da urgência do Brasil por discutir as potencialidades do

mundo virtual para auxiliar as profissões da saúde como

um todo (inclusive a Odontologia), surgiu, portanto, a

Secretaria de Informação e Saúde Digital do Ministério

da Saúde, chefiada este ano pela Dra. Ana Estela

Haddad.

Para a Secretária, que já integrou a equipe de Câmaras

Técnicas do CROSP, saúde digital é um conjunto de

técnicas, práticas, atitudes, modos de pensar e valores

que se desenvolvem em função do crescimento digital.

Na Odontologia, é a aplicação desses conceitos às

características da prática em sinergia com as

tecnologias emergentes para a classe.

A Odontologia, de acordo com a cirurgiã-dentista,

embora possua um corpo complexo de conhecimento

dividido em várias especialidades, assim como toda

profissão da área da saúde, deve se desenvolver de

forma integrada ao sistema de saúde pública. 'Nós

temos que considerar um patrimônio e um privilégio que

no Brasil tem-se um sistema de saúde que pensa e

considera o atendimento de saúde de uma forma

integrada. Isso abre possibilidade para nós tanto

exercermos e trabalharmos com as especificidades da

saúde bucal, quanto para pensarmos a saúde bucal

como uma linha de cuidado que se integra com a saúde

geral'.

Dra. Ana Estela ainda destacou que graças à Lei

14.510, decreto que autorizou e estabeleceu a

prestação de serviços à distância a todas as profissões

da saúde no Brasil, promulgado em dezembro de 2022,

hoje se tem uma avenida a ser regulamentada e

estruturada para fazer com que a teleodontologia
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chegue com mais qualidade e acesso à população.

Por outro lado, a especialista ponderou que ainda

existem desafios a serem superados para que a

universalização do acesso seja atingida. 'Nós ainda

temos que superar desafios tecnológicos. A própria

conectividade é limitada e difícil em muitas regiões do

país, então precisamos de outras políticas públicas.

Precisamos que a política de saúde esteja integrada

com a de infraestrutura, com a de comunicação e com a

de conectividade'.

Além dessa atuação de forma sinérgica entre as

políticas públicas, outro ponto de suma relevância

abordado pela especialista em Odontopediatria e

professora titular da FOUSP foi a formação de

profissionais, de modo a capacitá-los a usarem a

tecnologia com cuidado e segurança necessária para

proteger os dados dos pacientes e manter o sigilo da

consulta.

'Esse conceito, com certeza, já se tornou uma matéria

na graduação de Odontologia. Na USP, por exemplo, a

gente incorporou a teleodontologia dentro da

Odontopediatria. Assim, os alunos vivenciam tanto os

ensinamentos teóricos, quanto as teleconsultas e as

suas diretrizes na prática', explicou.

Por fim, a Secretária falou sobre a aplicação da

teleodontologia na realidade brasileira e o seu potencial

de inclusão e democratização da saúde pública no país.

Segundo a Dra. Ana Estela, a promoção e prevenção de

saúde, seja em relação às doenças bucais ou em

relação às doenças crônicas não transmissíveis que têm

fatores de risco comum com a Odontologia, como

diabetes e hipertensão, podem ser facilitadas pela

informação. 'A telessaúde é um veículo do processo de

educação dos pacientes para a saúde, então

certamente a gente pode fazer muita coisa nesse

caminho, fazer com que a informação de qualidade seja

melhor disseminada a todos'.
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A cirurgiã-dentista Dra. Ana Estela Haddad assumiu, a

convite da Ministra da Saúde Nísia Trindade, a recém-

criada Secretaria de Informação e Saúde Digital.

Atualmente, a paulistana coordena o Núcleo de

Telessaúde e Teleodontologia da Faculdade de

Odontologia da USP - Universidade de São Paulo, é

membro do Comitê Assessor da Rede Universitária de

Telemedicina e diretora científica da Associação

Brasileira de Telemedicina e Telessaúde.

Com o objetivo de melhor entender os motivos que

impulsionaram a criação desta Secretaria e discutir

sobre o potencial e as perspectivas de futuro da saúde

digital no país, membros do Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo (CROSP) conversaram

com a Dra. Ana Estela Haddad.

Durante a pandemia de Covid-19, as consultas

odontológicas foram parcialmente suspensas, em

função das normas de biossegurança vigentes. Este

represamento, no entanto, foi contornado graças à

teleodontologia e à saúde digital, como um todo. De

acordo com a Dra. Ana Estela, a experiência pandêmica

foi um divisor de águas em relação à abordagem do

tema no Brasil e o fator que impulsionou a abstração da

telessaúde como algo possível e necessário para a

saúde pública do país.

'Eu lembro que, no começo da pandemia, durante a

primeira conferência online que me chamaram pra fazer,

eu olhava os comentários do chat e me dava vontade de

desligar o computador, porque as pessoas estavam

muito resistentes a esse tema', contou.

Com o recorte da pandemia, no entanto, as consultas

digitais passaram a mostrar o seu potencial de, mesmo

à distância, levar conhecimento, autocuidado e

informação aos lares em isolamento e, com isso, as

conversas em relação ao tema passaram a ser

recebidas com mais abertura e tranquilidade tanto pela

população, quanto pelos órgãos de saúde pública.

Da urgência do Brasil por discutir as potencialidades do

mundo virtual para auxiliar as profissões da saúde como

um todo (inclusive a Odontologia), surgiu, portanto, a

Secretaria de Informação e Saúde Digital do Ministério

da Saúde, chefiada este ano pela Dra. Ana Estela

Haddad.

Para a Secretária, que já integrou a equipe de Câmaras

Técnicas do CROSP, saúde digital é um conjunto de

técnicas, práticas, atitudes, modos de pensar e valores

que se desenvolvem em função do crescimento digital.

Na Odontologia, é a aplicação desses conceitos às

características da prática em sinergia com as

tecnologias emergentes para a classe.

A Odontologia, de acordo com a cirurgiã-dentista,

embora possua um corpo complexo de conhecimento

dividido em várias especialidades, assim como toda

profissão da área da saúde, deve se desenvolver de

forma integrada ao sistema de saúde pública. 'Nós

temos que considerar um patrimônio e um privilégio que

no Brasil tem-se um sistema de saúde que pensa e

considera o atendimento de saúde de uma forma
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integrada. Isso abre possibilidade para nós tanto

exercermos e trabalharmos com as especificidades da

saúde bucal, quanto para pensarmos a saúde bucal

como uma linha de cuidado que se integra com a saúde

geral'.

Dra. Ana Estela ainda destacou que graças à Lei

14.510, decreto que autorizou e estabeleceu a

prestação de serviços à distância a todas as profissões

da saúde no Brasil, promulgado em dezembro de 2022,

hoje se tem uma avenida a ser regulamentada e

estruturada para fazer com que a teleodontologia

chegue com mais qualidade e acesso à população.

Por outro lado, a especialista ponderou que ainda

existem desafios a serem superados para que a

universalização do acesso seja atingida. 'Nós ainda

temos que superar desafios tecnológicos. A própria

conectividade é limitada e difícil em muitas regiões do

país, então precisamos de outras políticas públicas.

Precisamos que a política de saúde esteja integrada

com a de infraestrutura, com a de comunicação e com a

de conectividade'.

Além dessa atuação de forma sinérgica entre as

políticas públicas, outro ponto de suma relevância

abordado pela especialista em Odontopediatria e

professora titular da FOUSP foi a formação de

profissionais, de modo a capacitá-los a usarem a

tecnologia com cuidado e segurança necessária para

proteger os dados dos pacientes e manter o sigilo da

consulta.

'Esse conceito, com certeza, já se tornou uma matéria

na graduação de Odontologia. Na USP, por exemplo, a

gente incorporou a teleodontologia dentro da

Odontopediatria. Assim, os alunos vivenciam tanto os

ensinamentos teóricos, quanto as teleconsultas e as

suas diretrizes na prática', explicou.

Por fim, a Secretária falou sobre a aplicação da

teleodontologia na realidade brasileira e o seu potencial

de inclusão e democratização da saúde pública no país.

Segundo a Dra. Ana Estela, a promoção e prevenção de

saúde, seja em relação às doenças bucais ou em

relação às doenças crônicas não transmissíveis que têm

fatores de risco comum com a Odontologia, como

diabetes e hipertensão, podem ser facilitadas pela

informação. 'A telessaúde é um veículo do processo de

educação dos pacientes para a saúde, então

certamente a gente pode fazer muita coisa nesse

caminho, fazer com que a informação de qualidade seja

melhor disseminada a todos'.

O post Ana Estela Haddad assume Secretaria de

Informação e Saúde Digital apareceu primeiro em

Infotec Blog.
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A ozonioterapia, prática que aplica uma mistura dos

gases oxigênio e ozônio para fins terapêuticos, tem

ganhado ampla adesão no Brasil desde que a técnica

foi incluída entre as PICS (Práticas Integrativas e

Complementares) do SUS (Sistema Único de Saúde),

por meio da portaria 702, de 21 de março de 2018, na

PNPIC (Política Nacional de Práticas Integrativas e

Complementares) do Ministério da Saúde.

O PL (Projeto de Lei) 9001/2017 é outra legislação que

tramita para finalização da regulamentação que

direciona a técnica para profissionais do nível superior

em saúde, registrados em seus conselhos de classe e

utilizando equipamentos liberados pela Anvisa

(Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Embora o CFM (Conselho Federal de Medicina)

reconheça a ozonioterapia apenas como

experimentação clínica, a modalidade foi aprovada pelo

CFO (Conselho Federal de Odontologia) em 2015 e

também conta com a aprovação dos conselhos federais

de Biomedicina, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia,

Odontologia e Veterinária.

O Dr. Rafael Ferreira, farmacêutico especializado em

estética, cirurgião-dentista e CEO do IRF (Instituto

Rafael Ferreira), destaca que o Conselho Federal de

Fisioterapia publicou a resolução 380/10 que autorizava

o profissional fisioterapeuta a trabalhar com as PICS

reconhecidas no Brasil até a data da sua edição ou em

eventuais reconhecimentos futuros, o que assegura a

este profissional o trabalho com a técnica dentro do seu

ramo de atuação.

'Desde a publicação da portaria ministerial, outros

conselhos de classe se manifestaram criando suas

próprias resoluções para autorizar, bem como colocar

as exigências mínimas na capacitação de profissionais

que gostariam de trabalhar com a técnica bem como as

técnicas clínicas liberadas para cada classe', afirma.

Com o avanço da ozonioterapia no Brasil, surgem

diversas iniciativas referentes à modalidade no país.

Ferreira conta que, 'como se tornaram inúmeras as

classes com amparo de conselho para atuação com as

práticas de ozonioterapia, e muitas destas resoluções

regem sobre um conteúdo mínimo e pré-qualificação do

curso junto a entidades, o IRF decidiu dar 'o próximo

passo em sua história''.

Ele conta que o instituto sempre realizou pesquisa e

desenvolvimento para empresas - inclusive sobre

ozonioterapia. Certo de que a técnica é promissora, o

cirurgião-dentista e CEO do IRF decidiu direcionar o

ensino dentro das normas exigidas para formação de

profissionais em ozonioterapia.

'As atividades do IRF não estão suspensas, mas ele

passará a ser o mantenedor de conceitos e conteúdos

que serão ministrados através da Ozone Academy e

também do Instituto de Ciências Estéticas', afirma. 'Ou

seja, o IRF pesquisa, desenvolve e cria e depois ensina

através das suas escolas de formação profissional',

complementa.
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Para concluir, Ferreira destaca que o conteúdo

ministrado pelo instituto passou por acreditação: 'Somos

uma das poucas instituições do país autorizadas a atuar

com a formação de profissionais farmacêuticos dentro

da ozonioterapia'.

Para mais informações, basta acessar:

https://institutorafaelferreira.com.br/

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

ANVISA, Assuntos de Interesse - Conselho Federal de

Odontologia

161



Veículo: Agência O Globo Estado: Nacional
Data: 08/02/2023 00:00 Editoria: Noticias Página:

Cerca de 73 milhões de brasileiros sofrem de insônia

Clique aqui para abrir a imagem

Negócios / A preocupação com a qualidade ideal de

sono diário vem se tornando um tópico em discussão,

visto que crianças, adolescentes, adultos e idosos

podem apresentar algum distúrbio relacionado a esta

questão - seja pela escassez, pelo excesso ou pela má

qualidade do sono. De acordo com a OMS

(Organização Mundial da Saúde), cerca de 40% da

população mundial possui algum tipo de dificuldade

para dormir. Para melhorar esses índices, entrou em

vigor no estado da Califórnia (EUA), a primeira lei no

país que obriga as escolas a iniciarem suas aulas para

estudantes do Ensino Médio a partir das 8h30.

A mudança foi embasada em estudos que apontaram

que mudanças biológicas da puberdade afetam o sono

e, consequentemente, o desempenho escolar. No

Brasil, a ABS (Associação Brasileira do Sono) divulgou

um estudo em 2021, que mostrou que cerca de 73

milhões de brasileiros sofrem de insônia. A entidade

também promove uma campanha para alterar a entrada

dos alunos do ensino médio no Brasil para as 8h30.

Para entender os principais distúrbios do sono

precisamos entender um pouco como o sono é dividido.

O sono é dividido em duas grandes partes: sono de não

movimento rápido dos olhos (sono não-REM) e sono de

movimento rápido dos olhos (sono REM).

"O primeiro período é importante basicamente para

crescimento, e o segundo é essencial para o

aprendizado e para a consolidação das memórias, aqui

acontecem os sonhos e pesadelos", explica o médico

neurologista Luis Felipe Coutinho Mones. "Nas crianças,

são 50% do período total do sono e nos adultos e

adolescentes, somente de 25 a 30%".

Principais distúrbios do sono

Segundo o Ministério da Saúde, os distúrbios do sono

mais comuns são a insônia, a apneia obstrutiva do sono

e a síndrome das pernas inquietas. São comuns

também o sono insuficiente e o atraso de fase de sono.

Um estudo do Vigilantes do Sono, programa digital de

terapia cognitiva-comportamental para insônia no Brasil,

entrevistou 42 mil brasileiros em 2022, e 52,9% estão

insatisfeitos com o sono.

O Dr. Mones comenta que a insônia é mais comum nos

autistas, pois eles demoram mais a entrar no sono e a

causa é multifatorial. Já as parassonias dificultam

manutenção do sono, onde a criança pode acordar

várias vezes durante a noite ou até acordar mais cedo

que o necessário, o que afeta a duração e qualidade do

sono.

O último Episono (Estudo Epidemiológico do Sono de

São Paulo) do Instituto do Sono na cidade de São Paulo

mostrou que 42% dos paulistanos roncam, 5% tomam

remédios para dormir e 10% rangem os dentes. Os

dados apontam que 33% são portadores de apneia do

sono, e 45% queixam-se de insônia ou dificuldade para

dormir.

Para o neurologista, os principais distúrbios não-REM

são terror noturno, sonambulismo e enurese, e os

problemas com o sono na fase REM são pesadelos,

alterações respiratórias durante o sono e alterações dos
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movimentos relacionados ao sono. "A Síndrome das

pernas inquietas e Síndrome dos movimentos

periódicos dos membros podem estar associadas a

baixos níveis de ferritina no sangue", explica Dr. Mones.

Os dados do EPISONO ainda revelam que 9% dos

paulistanos sentem sonolência durante suas atividades

diurnas, 3% são sonâmbulos, 15% possuem insônia

crônica e 24% têm pesadelos constantemente. Mas o

que chama atenção é que apenas 10% já consultaram

pelo menos uma vez um especialista queixando-se de

distúrbios do sono. Somente médicos e cirurgiões-

dentistas devidamente habilitados podem diagnosticar

doenças, indicar tratamentos e receitar remédios.

Como prevenir e tratar a insônia infantil

O distúrbio mais comum é a insônia. De acordo com o

neurologista Luis Felipe Coutinho Mones, o sono tem

uma grande parte que é comportamental e depende

também de se ter um local adequado. Sobre o espaço,

tem que ter pouca luminosidade, uma vez que isto

aumenta a produção do hormônio do sono chamado

melatonina. Sobre a insônia infantil pode ser mitigada

com alguns cuidados tomados pelos pais. O especialista

aconselha, por exemplo, que a cama tem que ser

confortável para a criança, e especialmente não ter

distrações como celulares, televisão e barulhos.

Deve-se criar uma rotina no horário de dormir, que

deve-se seguir diariamente para que a criança perceba

que chegou a hora de dormir. Em relação ao

comportamento do sono, o Dr. Mones diz que os

objetivos são que a criança aceite que é horário para

dormir, manter-se na cama, e por fim, adormecer e

permanecer adormecido sozinho na sua cama. Para

que a criança consiga aceitar melhor essas condições,

um reforço positivo com prêmios pela manhã, caso a

meta seja atingida, e assim com o passar dos dias,

aumentar a dificuldade dos desafios.

Um dos principais objetivos é que a criança consiga se

acalmar sozinha, ou seja, que ela tenha um mecanismo

adequado para poder entrar no sono. Durante o dia vai

se trabalhando e a criança pode usá-la à noite para

dormir. Pode-se encontrar alguns problemas como falta

de motivação para dormir, associações inadequadas na

hora de dormir, por exemplo a cama dos pais, ou que a

criança não associe a sua própria cama como o lugar

para ela dormir.

"Não se deve gritar, berrar, ou ameaçar à criança,

porque este tipo de conduta somente gera mais

problemas e faz com que a criança associe a hora de

dormir com coisas negativas", analisa Dr. Mones.

Em caso que a criança acorde no meio da noite, o

médico neurologista aconselha que deve-se levar a

criança rapidamente a cama, com o mínimo de contato

físico, visual, e falar o mínimo, e manter as luzes

desligadas. Além disso, o especialista pontua que é

importante evitar que a criança fique brincando em sua

cama a fim de deter que ela associe a cama a

brincadeiras. Essa associação pode vir também com

crianças que dormem a tarde, "neste caso, os pais

podem acabar colocando os filhos para dormir mais

cedo e sem sono, o que faz com que eles fiquem

procurando algo para fazer, tornando o momento de

dormir em brincar na cama", explica.

Para contornar a situação, Dr. Mones diz que deve-se

colocar a criança para dormir perto do horário habitual

que o pequeno costuma descansar, e aos poucos ir

adiantando este horário até chegar ao horário almejado

pelos pais.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Dentistas
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CRO-PE interdita sete consultórios odontológicos municipais em Vertentes
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CRO-PE interdita sete consultórios odontológicos

municipais em Vertentes, no Agreste pernambucano

O Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

(CRO-PE) interditou, nesta terça-feira (07), sete

consultórios odontológicos no município de Vertentes,

no Agreste. As Unidades Básicas de Saúde (UBS) Nova

Morada, Capela Nova, Cruzeiro I, Danilo Andrade,

Riacho Direiro, Chã do Junco e Ferraz infringiam a

conduta ética da Odontologia e colocavam em risco a

saúde dos pacientes e profissionais.

Na ação de Fiscalização, os fiscais identificaram

algumas irregularidades, entre elas, a falta de autoclave,

utilizada para esterilizar materiais e utensílios, em seis

dos sete consultórios interditados. Além disso, também

foi constatado ausência de Climatização, materiais com

prazo de validade vencido, falta de insumos e

instrumentais que dificultavam o trabalho dos

profissionais para o atendimento da população.

"O básico para a prestação de serviço a população, é o

cuidado com a esterilização dos instrumentais e a oferta

de condições dignas de trabalho para a equipe de

profissionais. A prefeitura foi comunicada, oficialmente,

sobre a ausência do dispositivo e dos demais problemas

para providenciar as adequações solicitadas dentro dos

prazos estabelecidos. Nossa fiscalização segue forte,

visando a dignidade dos profissionais e a qualidade de

atendimento dos pacientes", afirmou o chefe de

Fiscalização, João Godoy.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Odontologia
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DTM: conheça o distúrbio que afeta a influenciadora digital Virgínia

Fonseca - O Atual
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DTM: conheça o distúrbio que afeta a influenciadora

digital Virgínia Fonseca

Por

Redação EdiCase

DTM: conheça o distúrbio que afeta a influenciadora

digital Virgínia Fonseca

Recentemente, a influenciadora digital Virgínia Fonseca,

de 23 anos, revelou, por meio do seu perfil no

Instagram, ter disfunção temporomandibular (também

conhecida como DTM). Isso causou repercussão e

rumores de que a doença teria sido causada por uma

cárie. Todavia, o boato logo foi esclarecido pela

empresária, que negou a causa.

No entanto, a declaração gerou dúvidas entre os

populares e, em decorrência do compartilhamento, a

SBDOF (Sociedade Brasileira de Disfunção

Temporomandibular e Dor Orofacial) emitiu uma nota

reforçando que a cárie não é capaz de causar o

problema.

Para esclarecer quais são as reais causas da disfunção,

o cirurgião dentista Dr. Matheus Duarte explicou quais

são os sintomas e como tratar a doença. Confira!

O que é a DTM ?

Segundo informações da SBDOF, a DTM trata-se de

uma anormalidade que atinge a ATM (articulação

temporomandibular), que permite o movimento de

abertura e fechamento da boca. Localizada entre a

mandíbula e o crânio, essa articulação permite o

encaixe da mandíbula com o resto dos ossos do crânio,

porém, uma vez afetada, ela pode desencadear a

disfunção.

'Nessa articulação, temos uma cartilagem que diminui o

atrito entre os ossos para que possa ocorrer esse

movimento de abrir e fechar a boca, de forma suave e

sem causar atritos. Essa cartilagem tem uma inervação

que faz com que qualquer alteração anatômica ou de

fatores que possam causar danos a ela leve a ter

sintomas como dores de cabeça e/ou ouvidos e

estalidos', explica o Dr. Matheus Duarte.

Causas da doença

A causa que pode gerar alterações nessa região é

multifatorial. Contudo, entre as principais que

contribuem com a disfunção, estão:

Traumas na mandíbula;

Roer unhas;

Predisposição genética.
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Em alguns casos, pode haver também a DTM muscular,

que faz com que o estresse em algumas musculaturas

da face gere dores de cabeça e de músculos que

podem se estender às costas, às têmporas e aos

trapézios. 'Casos mais severos podem levar a dores

crônicas e causar confusão na hora de formar um

diagnóstico mais preciso. Não podemos afirmar uma

relação de problemas dentários com essas disfunções,

e apenas uma avaliação oral não é o suficiente para

determinarmos um tratamento adequado', diz o Dr.

Matheus Duarte.

Tratamento para a DTM

Atualmente, os tratamentos para disfunção, como placa

de mordida, medicação e autocuidado, têm apresentado

resultados positivos. No entanto, antes de dar início a

qualquer técnica, um correto diagnóstico é fundamental.

'O ideal é sempre buscar um profissional especialista da

área quando alguns dos sintomas começarem a surgir.

Diversos tratamentos podem ser propostos, e o mais

indicado é tratar a causa, e não apenas focar em tratar

os sintomas. Uma abordagem multidisciplinar, às vezes,

é preciso, em que dentistas, fisioterapeutas e psicólogos

podem trabalhar em conjunto para que obtenham

melhores resultados. Esse problema é mais comum do

que se possa imaginar e tem um alto índice de

surgimento dentro dos consultórios', finaliza o dentista.

*Por Henrique Souza em colaboração com Redação

EdiCase

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista
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Sorriso dos participantes do BBB 23 vira meme; saiba o que pode ter dado

errado
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Muita coisa já aconteceu desde a estreia do 'Big Brother

Brasil 23' em 16 de janeiro. Paredão em dupla, retorno

para a casa, discussões sobre relacionamentos

abusivos e até mesmo uma briga por causa de uma

peruca. Não faltaram motivos para que o 'BBB' fosse

discutido nas redes sociais. Mas, mesmo com tanto

assunto, um tema tem prevalecido - e, vira e mexe, se

transformado em meme: o sorriso dos participantes.

Comparados a dentaduras de plástico, balas, teclas de

piano e até mesmo sendo motivo de piada pela cor

branca nada natural, os dentes dos brothers têm dado o

que falar - e não pelos melhores motivos.

Gente, cada dia q passa eu fico mais horrorizada com

os dentes falsos dos participantes de BBB? incrível

como todos os que tem lente no dente tem dentes

completamente feios, parece tecla de piano

- lu (@lcorreamm) January 29, 2023

A dentadura da Key, Cézar e Larissa: atentado

terrorista. Essa placa da Larissa parece que não cabe

nem um fio dental entre os dentes. Prendam esses

dentistas. #bbb23 pic.twitter.com/1rA8XV3dkI

- rodrigo (@rodrlage) January 31, 2023

O sorriso que parece ser basicamente o mesmo em

alguns dos participantes da casa tem uma explicação: é

fruto de intervenções estéticas: as lentes de contato e

as facetas dentais. Cada vez mais populares entre

famosos e anônimos ao redor do mundo, esses

tratamentos não promovem nenhuma melhora na saúde

bucal, tampouco são indicados para isso. 'Sem dúvida,

eles são realizados majoritariamente por estética',

afirma Fernando Porfírio, dentista e professor do Centro

Universitário Newton Paiva.

Proximo BBB deveria ser proibido lente de dente pq isso

saiu do controle ja.

- Thiago Radice ? (@radice) February 6, 2023

gente esse povo do bbb foi tudo no mesmo dentista ne

pq é uma lente mais feia q a outra tu n ve uma divisao

de dente

- maria (@illbetherem) February 6, 2023

Mas, se essas intervenções são feitas para melhorar a

aparência do sorriso, por que tem ocasionado a reação

contrária? Uma das explicações pode ser na cor

escolhida por quem passa pelo procedimento. 'Não

existe um dente que seja naturalmente tão branco como

esses que temos visto. Na própria estrutura dental, há

uma alteração de cor, com os dentes sendo mais

amarelados nas regiões mais próximas à gengiva e

mais acinzentados na ponta', afirma a dentista Júnia

Guimarães.

A profissional pontua ainda que o próprio material

utilizado pode tornar a aparência dos dentes mais falsa.

'Quando você coloca a lente, na porcelana é difícil fazer
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uma matriz de cor degradê, e isso pode dar a ela um

aspecto mais artificial', observa. Mas o principal motivo

para que o sorriso não fique bom é mesmo a escolha

errada no tom. 'Quando a porcelana é feita em uma

coloração correta, de acordo com a pessoa, o resultado

é melhor', pontua.

Junia explica que, para a avaliação do tom correto, até

mesmo a cor da pele do paciente deve ser levada em

consideração. 'Negros têm os dentes mais brancos, já

as pessoas caucasianas têm uma cor mais puxada para

o amarelo. Isso precisa ser observado para que fique

natural, porque a beleza virá da naturalidade', pontua.

Além de questões que impactam a aparência das

facetas ou das lentes de contato, a própria opção pelo

tratamento precisa ser cuidadosamente avaliada. 'Os

maiores riscos estão nas intervenções extensas feitas

sem uma demanda clínica ou por motivos de saúde em

pessoas ainda muito jovens, porque o tratamento, por si

só, a opção restauradora, seja ela de cerâmica, seja de

resina, é baseada na incorporação de um material

sintético naquele sistema que já funciona perfeitamente',

explica Fernando Porfírio.

Especialista em implantodontia, Fernando ressalta que

a presença desse material diferente do natural pode ter

impactos, causando a manutenção do sistema bucal

mais difícil, principalmente em casos em que o

tratamento não é bem conduzido. 'Estamos

incorporando elementos externos e sintéticos à nossa

cavidade bucal, e esses componentes podem se

deteriorar. Eles se comportam de uma maneira diferente

que os dentes e podem, muitas vezes, até facilitar

problemas dentários nos suportes periodontais e nas

raízes dos dentes como um todo', explica.

Fernando pontua ainda que esse tipo de tratamento é

irreversível, por isso precisa ser avaliado com muita

cautela. 'A grande maioria dessas modalidades

demanda um desgaste dentário, e o dente desgastado

nunca mais volta à normalidade', explica.

Júnia Guimarães reforça o coro, chamando atenção

para o fato de que muitas pessoas que possuem dentes

saudáveis têm optado pela aplicação de facetas sem

necessidade, apenas para seguirem a moda. 'Esse

paciente passará por desgastes bem acentuados para

colocar uma porcelana, que é algo artificial. Isso entra

muito também na avaliação e no bom senso do

profissional. Nem sempre a gente deve fazer o que o

paciente quer. Se não for uma indicação muito bem

feita, um paciente de reabilitação, que esteja com um

dente muito destruído, com muitas partes em resina,

não vale a pena', diz. 'Se é um dente que não tem nada,

eu não faço', completa.

Tratamento pesa no bolso

Além de ser irreversível, a aplicação de lentes de

contato ou facetas dentais tem um custo elevado.

Segundo Júnia, o valor pode girar em torno de R$ 2.000

por cada dente. Além disso, há também a necessidade

de manutenção periódica. A pigmentação das próteses

também não é eterna, então, em algum momento, pode

ser necessária a troca.

A durabilidade da prótese também não é garantida. 'Isso

depende muito do profissional que executou, do cuidado

que ele teve ao indicar essa modalidade e, sem dúvida

nenhuma, tem que pensar no cuidado do paciente com

aquilo que foi colocado na boca, porque são

componentes estranhos ao sistema do corpo humano

que demandam atenção específica. A higiene bucal

deve ser redobrada pelos pacientes que optam por

esses tipos de tratamento', explica Fernando.

Ele chama atenção ainda para o fato de que esse tipo

de tratamento não pode substituir o uso de aparelhos

ortodônticos, já que eles não são indicados para a

correção do posicionamento ou alinhamento dos dentes.

Quais as vantagens?

Conforme Fernando Porfírio, a principal vantagem das

facetas e lentes de contato dentárias é a possibilidade

de padronização estética rápida do sorriso, com

durabilidade boa quando feita com cuidado do
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profissional. 'Outro ponto positivo marcante é o alcance

da demanda estética do paciente com uma intervenção

que é relativamente previsível'. Júnia Guimarães

também ressalta o benefício estético: 'O sorriso é o

cartão de visitas da pessoa, então, tê-lo bonito é

importante'.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Saúde Bucal
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