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CROSP cria primeiro Grupo de Trabalho do Brasil para estudar o uso de

canabinoides na Odontologia

Clique aqui para abrir a imagem

A varíola dos macacos é

Crédito foto: ANDRÉ RIBEIRO/FUTURA

PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

(Tribunal Superior Eleitoral)

Â CROSP apoia campanha de

Os cientistas são da Uni-

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

de sua campanha à reeleição.

Especialistas em direito

o presidente Jair Bolsonaro

(PL) pode ser enquadrado por abuso de poder político

ao usar a viagem para Londres como um evento

eleitoral. Na visita à capital britânica em razão do funeral

da rainha Elizabeth 2ª, Bolsonaro discursou para

apoiado embaixador brasileiro no país, enfatizando

bandeiras eleitoral consultados pelo UOL avaliam que

dores na residência oficial

agravamento ocorre para pessoas imunossuprimidas

com HIV/AIDS, leucemia, linfoma, metástase,

transplantados, pessoas com doenças autoimunes,

gestantes, lactantes e crianças com menos de 8 anos.

?Eleições

Ex-presidenciáveis declaram apoio a Lula

A halitose, popularmente

que pode causar sérios danos

à saúde emocional e psíquica do indivíduo. Só para ter

uma 30% da população brasileira, o que equivale a

cerca de 50 conhecida como mau hálito, é uma

condição

ideia, pesquisas apontam que

ções informou que

milhões de pessoas, sofrem com essa situação. Por

conta disso, a Associação Brasileira ano, em função do

Dia Nacio(22 de setembro), a Campanha 'Mau Hálito.

de Halitose (ABHA) lança este nal de Combate ao Mau

Hálito

Diário de Taubaté 3Vale do Paraíba, 20 de Setembro de

2022

Saúde

Brasil e o monitoramento do comportamento do vírus
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em

Leia mais no site do DT

?Politica

O trabalho será realiza-

animais silvestres e domésticos. As pesquisas devem

ser concluídas no prazo de 24 meses. do por

pesquisadores de universidades federais que fazem

parte da CâmaraPOX, o enfrentamento do vírus.

grupo consultivo criado para

O Ministério da Ciência,

vai investir R$ 3 milhões em projetos de pesquisa dos

macacos (Monkeypox). O recurso foi liberado pelo

Conselho Nacional de

científica sobre a varíola

Advogados eleitorais veem possível abuso de poder de

Bolsonaro em Londres

Os projetos envolverão

crédito da foto: Divulgação Crosp

?Ciência

Tecnologia e Inova-

Já faz algum tempo que

camentos à base da planta te conhecida como

maconha, pois já é constatado que suas propriedades

são adjuvantes ou coadjuvantes em tratamuitos setores

da Medicina têm feito uso de medira cautelosa e sob a

luz de muitos estudos. Com base nisso, o Conselho

Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP)

criou lho do Brasil para discutir o assunto. Liderado pelo

Cirur-

gião-Dentista Dr. João Paulo Tanganeli, PhD em

OdontoloCâmara Técnica de DTM Dor

Cannabis sativa, popularmenmentos de doenças

neurológicas e transtornos psicológicos

como epilepsia e ansiedade.

Na Odontologia, medicagia, especialista e membro da

Orofacial, o grupo visa direcionar, por meio do

embasaseu uso, mas a formação de

mentos fitocanabinoides

(medicamentos à base de Cannabis) são alternativas de

tratamentos para os a substância tenha revelado

resultados promissores, sua aplicação, especialmente

na bis na Odontologia.

Cirurgiões- Dentistas. Embora

o primeiro Grupo de Trabamento científico, não apenas

profissionais e divulgação de

informações acerca da Canna-

Leia mais no site do DT

conscientização sobre a importância de discutir a

condição condição

Em setembro é comemo-

rado o mês de cuidados com o coração. A camcom

cardiopatias - doenças responsáveis por mais de 30%

das mortes no país. Na prática, a cada 40 segundos

uma pessoa morre no Brasil devido às principais

doenças é que são óbitos decorrentes de enfermidades

que podem ser prevenidas e tratadas.

panha Setembro Vermelho visa conscientizar as

pessoas diovasculares. No Brasil, de acordo com dados

da Socie(SBC) divulgados em 2020, há 14 milhões de

5
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pessoas

a respeito dos problemas cardade Brasileira de

Cardiologia do coração. O mais alarmante

Em geral, os quadros clí-

Dia Nacional do Combate à Halitose

© Débora F. Barreto- Vieira /IOC/ Fiocruz

www. diario d eta u bate regiao. com .br E REGIÃO

No domingo (18), o TSE

Odontologia, é feita de manei-

CROSP cria primeiro Grupo de Trabalho do Brasil para

estudar o uso de canabinoides na Odontologia

De olho em demons-

ção no primeiro turno, o ex-presidente Luiz Inácio nesta

segunda-feira (19), oito ex-presidenciáveis em um

encontro em São Paulo. Entre ex-ministros, aliados de

longa data e até antigos opositores, a reunião teve

chapas presidenciais, como União Brasil e Cidadania.

Conforme o UOL levantou, com o apoio da ex-ministra

Marina Silva (Rede), na última semana, Lula reuniu até

então o apoio de seis dos 13 presidenciáveis de 2018.

no evento de hoje, além de dois outros candidatos de

outros anos. São eles: Guilherme Boulos (PSOL), tração

de força para tentar fechar a elei-

Lula da Silva (PT) reuniu

partidos que integram outras

Todos estavam presentes

Luciana Genro (PSOL), Cristovam Buarque (Cidadania),

Marina, Geraldo Alckmin (PSB), Fernando Haddad

(PT), Henrique Meirelles (União Brasil) e João Goulart

Filho (PCdoB), 'Frente ampla': O encontro reforça o

discurso eleitoral de Lula de formar uma 'frente ampla

pela democracia'. Desde o início do ano, o imagem de

união suprapartidária em torno do petista, tentando

diminuir a rejei-

PT tem tentado formar uma

ção ao partido. É frequente ver membros da campanha

fazendo relações com o movimento de redemocra1980 -

este foi o tom de hoje.

tização Diretas Já, dos anos

linhas de pesquisa sobre vacinas, avaliação do status

imunológico da população, testes de antígeno viral para

sorologia, avaliação de cepas em circulação no

Janeiro (UFRJ) e da Univer-

versidade Federal de Minas Gerais (UFMG), da

Universidade Federal do Rio de sidade Feevale,

instituição privada no Rio Grande do Sul.

par do velório da rainha, que dele, estava o pastor Silas

Malafaia, um dos principais apoiadores da candidatura à

reeleição.

contra Bolsonaro por causa da viagem. Uma foi movida

pela campanha do ex-preadversário nas pesquisas de

intenção de voto. A outra nicke, candidata do União

Brasil à Presidência.

Bolsonaro usou a visita à

Inglaterra para promover sua própria candidatura ao

custo

de um compromisso como chefe de Estado. O

presidente foi a Londres para partici-

sidente Lula (PT), principal pela senadora Soraya Thro-
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Presidente Jair Bolsonaro (PL) discursa a apoiadores

em Londres, Inglaterra, onde será o funeral da rainha

Elizabeth 2ª

Os adversários alegam que

ciáveis são de que Bolsonaro cometeu abuso de poder

político por se apropriar da condição de presidente para

obter uma vantagem na disputa eleitoral.

morreu no último dia 8. Junto

As acusações dos presiden-

recebeu duas ações eleitorais

Leia mais no site do DT

Setembro Vermelho: praticar atividades físicas é

fundamental na rotina de cuidados com o coração

uma doença causada por vírus e transmitida pelo

contato próximo ou íntimo com uma pessoa infectada e

com lesões de pele. nicos são leves e requerem

cuidado e observação das lesões. O maior risco de

Ministério investe R$ 3 milhões em pesquisas sobre

varíola dos macacos

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Dentista, Assuntos de Interesse - Dentistas, Assuntos

de Interesse - Odontologia, CROSP - Conselho

Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-

SP
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Dia Nacional da Saúde do Adolescente e dos Jovens

Clique aqui para abrir a imagem

CROSP destaca papel dos profissionais da Odontologia

na conscientização do público jovem

Existe um dia especialmente voltado para a saúde dos

adolescentes e dos jovens, 22 de setembro.

Informações divulgadas recentemente pelo IBGE

justificam a ocasião: dados estatísticos apontaram o

crescimento do consumo de álcool, da iniciação sexual

entre meninas e a diminuição do uso de preservativos.

Tais hábitos são prejudiciais à saúde, inclusive bucal.

Diante disto, o Conselho Regional de Odontologia de

São Paulo (CROSP) destaca o papel da

conscientização e prevenção de doenças relacionadas

ao público jovem.

O Cirurgião-Dentista, doutor em Patologia pela

Universidade de São Paulo (USP) e especialista em

Patologia Bucal pelo Conselho Federal de

Odontologia (CFO), Dr. Fabio Coracin, que também é

presidente da Câmara Técnica de Patologia Oral e

Maxilofacial do CROSP, destaca que toda ação de

conscientização e prevenção de agravos na saúde

devem ser feitas pensando em alguns pontos

importantes.

Segundo Dr. Coracin, a Organização Mundial da Saúde

(OMS) preconiza que isto seja feito considerando os

aspectos de adequação dos serviços de saúde às

necessidades específicas de adolescentes e jovens,

respeitando as características da atenção local,

socioeconômicas e culturais da comunidade, além do

perfil epidemiológico da população local. 'O mais

importante é buscar a participação ativa dos

adolescentes e jovens no planejamento, no

desenvolvimento, na divulgação e na avaliação das

ações'.

O Cirurgião-Dentista explica que as ações voltadas

para essa população devem ser pautadas na busca de

fatores de resiliência e situações de risco em que a

maior dificuldade está em identificar quem são pessoas

de referência para eles, quais são os propósitos e

sentidos para buscar expectativas a curto, médio e

longo prazos. Também vale imaginar que algumas

situações, como a falha na identidade de grupo e da

comunidade, podem influenciar na dificuldade na

adesão dos jovens e adolescentes para os cuidados de

saúde. 'Vejo como uma grande dificuldade atrair a

atenção desse público para um assunto em que seu

grupo e sua comunidade de convívio podem ser

antagonistas a este propósito'.

Adesão dos jovens aos consultórios

Com relação aos tratamentos odontológicos, Dr.

Coracin afirma que, assim como em todo o contexto da

saúde, tem se observado uma menor procura de

cuidados por parte dessa população. 'Nos últimos anos,

notamos que a maior preocupação do jovem e do

adolescente está busca de emprego e colocação

profissional, talvez pela necessidade familiar ou pela

tendência do círculo de convívio na busca desse

propósito. Com relação aos tratamentos odontológicos,

temos observado uma dicotomia nessa busca onde,

levados pelas famílias (principalmente mães) esta

população tem se conscientizado para a realização de
8
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exames preventivos'. O especialista ressalta, porém,

que existe uma questão de vulnerabilidade na qual,

sozinho, este jovem não buscará, ativamente, o cuidado

à saúde bucal.

Odontologia na prevenção de doenças sexuais

No que diz respeito à redução do uso de preservativos,

fato que representa um risco sob diversos aspectos -

gravidez precoce, transmissão de vírus HPV -, Dr.

Coracin lembra que os profissionais da Odontologia

também podem e devem orientar os jovens. 'Como

profissionais da saúde, temos a obrigação de conhecer

e entender os cenários mundiais do aspecto das

doenças e agravos à saúde de toda a população.

Atualmente, a população de jovens e adolescentes

ocupa um papel importante na sociedade e, com isto,

leva consigo os conceitos dos grupos e comunidade. As

ações das estratégias da saúde da família e das

unidades básicas de saúde buscam ações de adesão

dos indivíduos nestas orientações por facilitar o acesso

ao cuidado de parceiros sexuais e indicação de

tratamento adequado'.

De acordo com o Cirurgião-Dentista, a temática de

infecções sexualmente transmissíveis também é uma

competência importante para os profissionais da

Odontologia, porém, apresenta uma lacuna na

formação. 'Acredito que os profissionais da Odontologia

estão em posição estratégica para discutir sexo oral,

prevenção de infecções sexualmente transmissíveis,

auxiliar no diagnóstico e no rastreamento juntamente

com toda a equipe de saúde'. Dr. Coracin acrescenta

que estas posições privilegiadas e oportunas para o

aconselhamento, a continuação do treinamento sobre o

tema e o desenvolvimento de habilidades de educação

em saúde podem ser alternativas para o engajamento

dos profissionais de Odontologia na prevenção destes

agravos.

O papel da conscientização diante dos modismos

Quanto ao álcool, o Cirurgião-Dentista analisa que já é

muito conhecido o papel negativo da substância na

saúde geral e na saúde bucal, sobretudo do cigarro, que

é muito mais conhecido devido às inúmeras campanhas

robustas que acontecem pelo Brasil. 'Quando falo, no

início, das vulnerabilidades e da consciência de grupo,

analiso algumas situações vistas como modismos

presentes. Atualmente, notamos um grande aumento de

práticas ditas recreacionais em que os jovens utilizam

cigarro e outras formas de tabagismo e não possuem

conhecimento dos malefícios destas práticas no futuro.

O cigarro eletrônico chegou como um desses modismos

e estamos atentos para as complicações que eles

podem trazer'.

Dr. Coracin vê uma falta de conscientização para esta

população das necessidades, a médio e longo prazos,

dos cuidados de saúde bucal e, consequentemente,

geral.

Tais dispositivos eletrônicos, segundo o especialista,

fizeram com que as autoridades em saúde

descrevessem uma doença pulmonar associada a estes

dispositivos em que o fluido diluente gera uma doença

inflamatória pulmonar, podendo causar pneumonia,

fibrose do pulmão e até insuficiência respiratória.

Ele explica que, na boca, todas as substâncias tóxicas

produzidas e a nicotina têm o potencial de causar as

mesmas doenças que o cigarro convencional, como a

doença periodontal, halitose, retrações gengivais e até

câncer de boca. 'O que nos preocupa é o grande

aumento e o início precoce de exposição a estes

agentes causadores de doenças. Temos que criar

ações bastante fortes na conscientização desta

população de jovens e adolescentes para que entendam

os malefícios desta prática e, também, conscientizar os

profissionais da Odontologia, principalmente os

formados há menor tempo, que esta população estará

nas nossas cadeiras no futuro e devemos conhecer as

manifestações destas práticas com o tempo'.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, Assuntos de Interesse - Conselho

Federal de Odontologia, CROSP - Conselho Regional

de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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Dia Nacional da Doação de Órgãos

Clique aqui para abrir a imagem

Dentes também são considerados órgãos - Saiba como

eles podem ser doados e suas possíveis utilizações

O Dia Nacional de Doação de Órgãos, celebrado em 27

de setembro, foi criado para conscientizar a sociedade

sobre a importância da doação de órgãos. O Brasil está

entre os maiores transplantadores de órgãos, tecidos e

células do mundo. Porém, o que muitas pessoas não

sabem é que o dente tecnicamente também é

considerado um órgão e, como qualquer outro órgão do

corpo humano, pode ser doado.

Seja o dente de leite que está caindo ou o permanente

extraído, a sua doação é de extrema importância, por

isso, não deve ser descartado. O indicado é encaminhar

esse dente aos biobancos ou bancos de dentes, onde

terá um destino apropriado.

A Cirurgiã-Dentista e especialista em Implantodontia

Dra. Claudia Pires Miguel lembra que a realidade da

Odontologia brasileira no século passado consistia em

peregrinar entre cemitérios para captar elementos

dentários para estudos. 'De acordo com o regulatório

atual, as instituições de ensino de Odontologia

precisam manter os seus próprios bancos de dentes ou

buscarem parcerias para viabilizar a disponibilização

deste nobre material para seus alunos, coibindo desta

forma qualquer tipo de ação criminosa, como o

comércio de órgãos dentais'. No entanto, ela explica que

nem somente de dentes depende a pesquisa em

Odontologia. 'Materiais biológicos humanos, como

pedaços de ossos, gengiva, saco pericoronário e

demais tecidos biológicos que contêm, inclusive, DNA,

podem ser armazenados em biobancos'.

Outra modalidade de armazenamento de material

biológico citada pela Implantodontista são os Centros de

Processamento Celular (CPC), que processam e

armazenam células humanas para utilização futura

(autólogo ou homólogo). Os CPCs podem ser públicos

ou privados, já os biobancos, incluindo os bancos de

dentes, são exclusivamente sem fins lucrativos e em

geral estão ligados a uma instituição de ensino ou de

pesquisa.

'Uma característica de um CPC é que, diferentemente

de um Banco de Dentes, no CPC as células são

armazenadas 'vivas', ou ao menos com potencial de

viabilidade, podendo retomar à atividade celular.

Portanto, a coleta do material pressupõe ausência total

de contaminantes (sem cáries ou tártaro, no caso de

células coletadas nos dentes) e, uma vez coletado, o

material precisa ser colocado em um recipiente estéril

com um líquido especial, cheio de nutrientes, fornecido

pelo próprio CPC. Por isso, esta coleta precisa ser

programada com antecedência'.

Como é feita a doação de dente

Para a doação de dentes ou material biológico aos

bancos de dentes e/ou biobancos, Dra. Claudia explica

que o material em geral é acondicionado em um frasco

limpo, contendo água limpa, que deve ser trocada uma

vez por semana até a entrega para a doação. Alguns

bancos também recomendam o uso de água destilada

ou soro fisiológico.
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Para todos os casos de doação de material biológico é

preciso enviar também o Termo de Consentimento Livre

e Esclarecido (TCLE) assinado pelo paciente e/ou seu

responsável (quando paciente menor de 18 anos). Um

Termo de Assentimento (TA) também é recomendado

para que as crianças também tomem conhecimento e

permitam a doação do seu material para uso em

pesquisa e/ou para fins didáticos.

Dra. Claudia lembra que a colega, implantodontista e

assessora técnica do Conselho Federal de

Odontologia na área de células, sangue, tecidos e

órgãos junto à Anvisa, Dra. Moira Pedroso Leão,

costuma ressaltar que as leis, resoluções e demais

normas regulatórias no setor acompanham uma

tendência mundial em viabilizar o uso do material

biológico para a prática da medicina regenerativa e

permitir estudos na área da genética. 'A literatura

científica mostra que pedaços de dentes autólogos já

foram usados de forma bem-sucedida para recuperar a

visão de pacientes cegos em uma técnica conhecida por

Osteo-Odonto-Queratoprótese Modificada', compartilhou

Dr. Moira.

Mais recentemente, a implantodontia, periodontia e a

cirurgia têm utilizado a dentina particulada (também

autóloga) como um enxerto que serve de arcabouço

para formação de novo tecido ósseo. De acordo com

Dra. Claudia, os transplantes dentários autógenos,

quando um dente é deslocado de um local para outro,

popularizaram-se no Brasil na década de 1980,

seguindo um protocolo estabelecido há mais de 42 anos

nos países escandinavos.

Condições para o sucesso do transplante

Para aumentar as chances de 'pega' do transplante

dentário, a Implantodontista informa que é fundamental

que o dente esteja saudável e que seja removido de um

local e transplantado imediatamente para o outro local,

no mesmo paciente, ou seja, é uma técnica que deve

ser sempre autóloga. 'Em um transplante homólogo, em

pacientes diferentes, teriam de ser removidas todas as

células diferenciadas (como as de ligamento) para evitar

a ativação do sistema imunológico, o que inviabiliza a

técnica. Dentes transplantados na fase de rizogênese

(processo de formação da raiz dentária) têm um

prognóstico melhor do que os completamente

formados'.

Dra. Claudia acrescenta que nos dentes transplantados

com rizogênese completa pode acontecer a necrose

pulpar, o que indicaria a necessidade de tratamento

endodôntico. Ou seja, nos transplantes de dentes com

raiz formada, o tratamento de canal é indicado em todos

os casos.

Os transplantes têm demonstrado um percentual de

sucesso razoável, principalmente quando aplicados nos

casos de terceiros molares inferiores transplantados na

posição dos primeiros molares condenados. 'Um ponto

importante deve ser ressaltado: os transplantes

dentários não se contrapõem aos implantes. Os

transplantes dentários têm indicações muito específicas

para alguns casos de anodontia parcial (situações em

que não há a formação de todos os dentes esperados) e

como solução de traumatismo seguidos de perda

dentária, especialmente em pacientes jovens. A

limitação dos transplantes dentários em relação aos

implantes também está relacionada à disponibilidade de

órgãos dentários nos pacientes que possam ser

transplantados'.

Quanto às atividades dos CPCs, levantadas pela Dra.

Claudia junto à Dra. Moira, com a

descoberta de que células-tronco estão presentes nos

tecidos dentários abriu-se um novo campo de atuação

para o Cirurgião-Dentista, que pode atuar como

protagonista na coleta e aplicação de material biológico

processado para uso em medicina regenerativa.

Segundo Dra. Claudia, não importa se é o dente é

decíduo (dente de leite) ou permanente, as células

isoladas podem ser multiplicadas e usadas para o

mesmo paciente (autólogo) ou para pacientes diferentes

(homólogo), pois diferentemente das células

diferenciadas, as células-tronco não são capazes de

11



Veículo: Jornal Web Digital Estado: Pernambuco
Data: 26/09/2022 00:00 Editoria: Noticias Página: 12

induzir resposta imune, pois em sua superfície não

estão presentes os antígenos leucocitários, as proteínas

que sinalizam que há um 'estranho' no organismo. 'Em

termos práticos, podemos afirmar que as células-tronco

são células que tem o potencial de recompor tecidos

danificados e, assim, auxiliar no tratamento de doenças

como o diabetes, Parkinson, Alzheimer, doenças

degenerativas e autoimunes, assim como as doenças

cardíacas, vasculares e sequelas de Acidente Vascular

Cerebral (AVC)'.

Dra. Claudia conclui com a ponderação de que, com a

finalização do arcabouço regulatório em 2021, devemos

vivenciar a implantação do uso de células em terapias

celulares avançadas de agora em diante, tanto na área

da Odontologia quanto em suas aplicações nas

diversas especialidades da Medicina.

Fontes:

Regulatório - Lei nº 9.434, de 4 de fevereiro de 1997,

Decreto nº 2.268, de 30

de junho de 1997, Código Civil Brasileiro. Lei nº 10406,

de 10 de janeiro de

2002, Lei nº 10.211, de 23 de março de 2001, altera

dispositivos da

Lei nº 9.434. Lei nº 11.105, de 24 de março de 2005.

RDC/Anvisa - 508/2021.

Sobre o CROSP

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) é uma Autarquia Federal dotada de

personalidade jurídica e de direito público com a

finalidade de fiscalizar e supervisionar a ética

profissional em todo o Estado de São Paulo, cabendo-

lhe zelar pelo perfeito desempenho ético da

Odontologia e pelo prestígio e bom conceito da

profissão e dos que a exercem legalmente. Hoje, o

CROSP conta com cerca de 170 mil profissionais

inscritos.

Além dos Cirurgiões-Dentistas, o CROSP detém

competência também para fiscalizar o exercício

profissional e a conduta ética dos Auxiliares em Saúde

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

Auxiliares em Prótese Dentária (APD) e Técnicos em

Prótese Dentária (TPD).

Mais informações: www.crosp.org.br

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

ANVISA, Assuntos de Interesse - Cirurgião dentista,

Assuntos de Interesse - Conselho Federal de

Odontologia, Assuntos de Interesse - Dentista, Assuntos

de Interesse - Dentistas, Assuntos de Interesse -

Odontologia, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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CROSP cria primeiro Grupo de Trabalho do Brasil para estudar o uso de

canabinoides na Odontologia

Já faz algum tempo que muitos setores da Medicina têm

feito uso de medicamentos à base da planta Cannabis

sativa, popularmente conhecida como maconha, pois já

é constatado que suas propriedades são adjuvantes ou

coadjuvantes em tratamentos de doenças neurológicas

e transtornos psicológicos como epilepsia e ansiedade.

Na Odontologia, medicamentos fitocanabinoides

(medicamentos à base de Cannabis) são alternativas de

tratamentos para os Cirurgiões-Dentistas. Embora a

substância tenha revelado resultados promissores, sua

aplicação, especialmente na Odontologia, é feita de

maneira cautelosa e sob a luz de muitos estudos.

Com base nisso, o Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo (CROSP) criou o primeiro

Grupo de Trabalho do Brasil para discutir o assunto.

Liderado pelo Cirurgião-Dentista Dr. João Paulo

Tanganeli, PhD em Odontologia, especialista e membro

da Câmara Técnica de DTM Dor Orofacial, o grupo visa

direcionar, por meio do embasamento científico, não

apenas seu uso, mas a formação de profissionais e

divulgação de informações acerca da Cannabis na

Odontologia.

'Reuni alguns nomes interessados e interessantes, que

já têm estudado o assunto há bastante tempo e que

possuem formação tanto em especialização quanto em

ensino, dentro das possíveis utilizações dos

canabinoides na Odontologia, com a ideia de montar um

grupo de trabalho permanente, que vá assessorando e

representando o CROSP junto à Agência Nacional de

Vigilância Sanitária (Anvisa) e também à Classe',

disse Dr.Tanganeli.

A ideia, segundo o Cirurgião-Dentista, é que se crie uma

preocupação com a Ciência, com a formação e com as

informações que têm circulado, uma vez que o uso dos

canabinoides têm despertado, de forma geral, muito

interesse.

No entanto, Dr.Tanganeli alerta que muitas informações

erradas e controversas são divulgadas, além de

promessas que partem inclusive de profissionais que

não têm formação especializada para lidar com o

assunto. 'O nosso objetivo é reforçar a seriedade, tanto

na informação quanto nos estudos científicos, e também

criar uma regulamentação sobre quem pode e quem

deve ministrar os cursos de formação em relação aos

interessados no tema'.

O Cirurgião-Dentista destaca que a criação do Grupo de

Trabalho do CROSP tem a preocupação cientifica, legal

e também com a formação dos profissionais, para que

não haja uso indiscriminado e sem preparo.

Indicações na Odontologia

Atualmente, de acordo com o especialista, há diversas

indicações dos fitocanabioides, sendo que já existe

bastante evidência acerca do sistema endocanabinoide,

que é um importante aliado da regulação e equilíbrio de

uma série de processos fisiológicos no corpo humano,

como ele funciona e como os Cirurgiões-Dentistas

podem inserir os canabinoides em suas especialidades.

'Temos obtido resultados bastante interessantes nos

pacientes com dor crônica. Muitas vezes, dores

refratárias a outros tratamentos, e essa é uma das

principais indicações ou ressalvas que a Anvisa faz: a

utilização deve ser, preferencialmente, quando temos

dores refratárias, em que já foram tentados outros

tratamentos consagrados, sem o resultado esperado'.

Sendo assim, a indicação dos canabinoides são para

dores crônicas e disfunções temporomandibulares,

casos em que, de acordo com o Dr. Tanganeli, há

relatos e publicações de alguns estudos com qualidade.

A mesma coisa em relação ao bruxismo, e em especial

o bruxismo do sono, com os possíveis benefícios que os

fitocanabinoides trazem para a qualidade do sono dos

pacientes.
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O especialista relata, ainda, estudos acerca do uso da

substância nos casos de ansiedade, nos quadros de

ansiedade crônica ou mesmo de depressão crônica.

'Claro que o Cirurgião-Dentista não trata depressão e os

quadros de ansiedade crônica, mas eles podem

influenciar na saúde bucal. A depressão crônica

também influencia na saúde bucal, pelas alterações

vasculares e pela negligência à higiene; então com

atuação conjunta do Cirurgião-Dentista e outros

profissionais, podemos obter enormes benefícios'.

Outros trabalhos fazem relação com os problemas

periodontais. Estudos recentes mostram a possibilidade

da utilização dos canabinoides como anti-inflamatório,

cicatrizante ou acelerador de cicatrização.

De maneira geral, portanto, na Odontologia, os

principais movimentos observados cientificamente,

neste momento, pelo Grupo de Trabalho criado,

envolvem tratamentos relacionados à disfunção

temporomandibular, dores crônicas, bruxismo, anti-

inflamatório e como cicatrizante. 'Isso não está

acontecendo só na Odontologia. Temos observado

resultados surpreendentes com a utilização dos

canabinoides na saúde de maneira geral'.

Ressalvas importantes

Uma das maiores preocupações apontadas por Dr.

Tanganeli é o fato de se esperar mais ou prometer mais

do que de fato a Ciência tem mostrado no momento.

Para o Cirurgião-Dentista, é muito importante que se

procure agir sempre baseado em evidências cientificas,

as quais estão começando a surgir. Até que elas se

tornem de fato robustas, o caminho a ser percorrido,

segundo o especialista, é ainda um tanto longo, mas

bastante promissor. 'Falta bastante coisa. Faltam

protocolos, experimentos clínicos controlados,

randomizados e com todas as especificações e

indicações para as diferentes patologias. É preciso

cautela ainda, apesar dos resultados promissores'.

Quanto às ressalvas na utilização, o especialista aponta

algumas. A primeira delas é o diagnóstico. Ele está no

cerne das preocupações do grupo de trabalho do

CROSP, pois é importante que o profissional que se

propõe a utilizar os canabinoides saiba, antes de tudo, o

diagnóstico. 'Falamos, por exemplo, de disfunção

temporomandibular. Nós temos dezenas de diferentes

diagnósticos. Então, não podemos ter um protocolo

único, como se tem preconizado; essa é uma das

preocupações. Para DTM, eu utilizo x gotas, mgs ou

mls, e de que DTM estamos falando, por exemplo?

Bruxismo é a mesma coisa; estamos falando de

bruxismo de vigília, de bruxismo do sono, bruxismo

primário ou secundário?'.

O cuidado, segundo alerta Dr. Tanganeli, é que não

haja uma receita de bolo que sirva para todas essas

possibilidades de diagnóstico; por isso, ter uma

formação profissional suficiente para que se tenha o

diagnóstico antes de tudo deve ser a primeira

preocupação apontada pelo Cirurgião-Dentista. A partir

do diagnóstico, o profissional vai pensar na instituição

das diferentes formas de tratamento, incluindo os

fitocanabinoides.

Ele destaca que é muito comum pensar ser natural que

é o óleo extraído de uma planta, 'se não faz bem, mal

não faz'. Porém, o especialista alerta que não é assim,

pois há uma lista importante de interações

medicamentosas, por exemplo.

Os canabinoides agem nas citocromo P450, que são as

enzimas responsáveis pelo metabolismo de muitas

drogas. Então, o profissional deve ter, também, uma

preocupação com a interação medicamentosa,

checando em que situações pode e se deve utilizar e,

em que situações não pode e não deve utilizar.

'Alguns pretensos cursos formadores têm dito: você

utiliza só o CBD (canabidiol) full spectrum e isso vai

resolver tudo. Isso também não é verdade. Há situações

em que haverá necessidade de se utilizar outras formas

de canabinoides que não o canabidiol, ou CBD. Então, é

importante ter essas ressalvas e a preocupação de qual

canabinoide exatamente o paciente precisa, a partir de
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um diagnóstico, se esse paciente apresenta outros

problemas de saúde e se toma outras medicações',

esclarece.

Prescrição e uso comprovado

Apesar da prescrição ser atualmente regulamentada e

autorizada para médicos e Cirurgiões-Dentistas, ainda é

necessário que os pacientes comprovem a necessidade

do uso de fitocanabinoides. Ele teoricamente fará essa

importação a partir da prescrição. 'Uma vez que o

paciente vai receber uma autorização de importação da

Anvisa, fazemos a prescrição pensando, por exemplo,

em um ano de uso. É preciso que façamos um cálculo

inicial da possível dosagem, para que o paciente possa

comprar a quantidade de medicamento necessária pelo

período proposto.'

Vale ressaltar que as importadoras podem entrar em

contato com o paciente a partir da prescrição e orientá-

lo em como agir junto à Anvisa. A partir daí, o paciente

passa a ser autorizado a importar, ou seja, o prescritor

informa que o paciente será beneficiado pela utilização

do canabinoide. A Anvisa, por sua vez, checa todas as

informações, inclusive o CID, e libera a medicação.

Posteriormente, o paciente retorna ao consultório e faz

a titulação, ou seja, a individualização da dose. 'Pode

ser que 1mg no almoço e 1mg à noite seja suficiente

para determinado paciente, enquanto para outro, 4 mg,

por exemplo. Assim como o diagnóstico, essa é uma

etapa importante do tratamento'.

Por fim, Dr. Tanganeli enfatiza que outro cuidado

importante relacionado ao uso dos canabinoides na

Odontologia é o profissional não imaginar que vai fazer

um curso de um ou dois dias, alguma coisa rápida com

soluções mágicas e mirabolantes, mas sim que se tenha

o máximo de informações e, se pretende ser um

prescritor, que tenha formação prévia dentro das

especialidades.

Fonte: CRO-SP

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

ANVISA, CROSP - Conselho Regional de Odontologia

de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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Orto2022-SPO: pacientes com fissura lábiopalatina, o que o Ortodontista

precisa saber?

Clique aqui para abrir a imagem

Foto: Marcel Uyeta

Entre os cursos livres do terceiro dia do Orto 2022-SPO,

o Ortodontista Dr. Tiago Turri trouxe casos de

tratamentos a pacientes com fissura labiopalatina, com

foco para responder à questão: o que o Ortodontista

precisa saber?

Em um dos casos compartilhados com os participantes,

o especialista explicou que para uma cirurgia de enxerto

ósseo alveolar, por exemplo, é importante corrigir a

dentição, com a utilização de aparelho ortodôntico,

antes do enxerto. 'Para que os resultados sejam

melhores é interessante conhecer o que é possível fazer

ortodonticamente antes dessa cirurgia. O objetivo da

ortodontia é melhorar o posicionamento para fazer o

enxerto ósseo com qualidade'.

O Cirurgião-Dentista reforçou, também, a importância

de observar as movimentações dos dentes, apoiadas

aos controles radiográficos, para assim garantir

melhores resultados.

Dr. Tiago Turri é Ortodontista do Hospital de

Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da

Universidade de São Paulo e professor do curso de

especialização em Ortodontia, também da USP. Ele é

mestre em Ortodontia e tem experiência na área de

Odontologia e tratamentos de pacientes com fissura

lábiopalatina e anomalias craniofaciais.

Fonte: CRO-SP

Assuntos e Palavras-Chave: CROSP - CRO-SP
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Dia Nacional da Doação de Órgãos

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Portal Bauru Noticias

Dentes também são considerados órgãos - Saiba como

eles podem ser doados e suas possíveis utilizações

O Dia Nacional de Doação de Órgãos, celebrado em 27

de setembro, foi criado para conscientizar a sociedade

sobre a importância da doação de órgãos. O Brasil está

entre os maiores transplantadores de órgãos, tecidos e

células do mundo. Porém, o que muitas pessoas não

sabem é que o dente tecnicamente também é

considerado um órgão e, como qualquer outro órgão do

corpo humano, pode ser doado.

Seja o dente de leite que está caindo ou o permanente

extraído, a sua doação é de extrema importância, por

isso, não deve ser descartado. O indicado é encaminhar

esse dente aos biobancos ou bancos de dentes, onde

terá um destino apropriado.

A Cirurgiã-Dentista e especialista em Implantodontia

Dra. Claudia Pires Miguel lembra que a realidade da

Odontologia brasileira no século passado consistia em

peregrinar entre cemitérios para captar elementos

dentários para estudos. 'De acordo com o regulatório

atual, as instituições de ensino de Odontologia

precisam manter os seus próprios bancos de dentes ou

buscarem parcerias para viabilizar a disponibilização

deste nobre material para seus alunos, coibindo desta

forma qualquer tipo de ação criminosa, como o

comércio de órgãos dentais'. No entanto, ela explica que

nem somente de dentes depende a pesquisa em

Odontologia. 'Materiais biológicos humanos, como

pedaços de ossos, gengiva, saco pericoronário e

demais tecidos biológicos que contêm, inclusive, DNA,

podem ser armazenados em biobancos'.

Outra modalidade de armazenamento de material

biológico citada pela Implantodontista são os Centros de

Processamento Celular (CPC), que processam e

armazenam células humanas para utilização futura

(autólogo ou homólogo). Os CPCs podem ser públicos

ou privados, já os biobancos, incluindo os bancos de

dentes, são exclusivamente sem fins lucrativos e em

geral estão ligados a uma instituição de ensino ou de

pesquisa.

'Uma característica de um CPC é que, diferentemente

de um Banco de Dentes, no CPC as células são

armazenadas 'vivas', ou ao menos com potencial de

viabilidade, podendo retomar à atividade celular.

Portanto, a coleta do material pressupõe ausência total

de contaminantes (sem cáries ou tártaro, no caso de

células coletadas nos dentes) e, uma vez coletado, o

material precisa ser colocado em um recipiente estéril

com um líquido especial, cheio de nutrientes, fornecido

pelo próprio CPC. Por isso, esta coleta precisa ser

programada com antecedência'.

Como é feita a doação de dente

Para a doação de dentes ou material biológico aos

bancos de dentes e/ou biobancos, Dra. Claudia explica

que o material em geral é acondicionado em um frasco

limpo, contendo água limpa, que deve ser trocada uma

vez por semana até a entrega para a doação. Alguns

bancos também recomendam o uso de água destilada
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ou soro fisiológico.

Para todos os casos de doação de material biológico é

preciso enviar também o Termo de Consentimento Livre

e Esclarecido (TCLE) assinado pelo paciente e/ou seu

responsável (quando paciente menor de 18 anos). Um

Termo de Assentimento (TA) também é recomendado

para que as crianças também tomem conhecimento e

permitam a doação do seu material para uso em

pesquisa e/ou para fins didáticos.

Dra. Claudia lembra que a colega, implantodontista e

assessora técnica do Conselho Federal de

Odontologia na área de células, sangue, tecidos e

órgãos junto à Anvisa, Dra. Moira Pedroso Leão,

costuma ressaltar que as leis, resoluções e demais

normas regulatórias no setor acompanham uma

tendência mundial em viabilizar o uso do material

biológico para a prática da medicina regenerativa e

permitir estudos na área da genética. 'A literatura

científica mostra que pedaços de dentes autólogos já

foram usados de forma bem-sucedida para recuperar a

visão de pacientes cegos em uma técnica conhecida por

Osteo-Odonto-Queratoprótese Modificada', compartilhou

Dr. Moira.

Mais recentemente, a implantodontia, periodontia e a

cirurgia têm utilizado a dentina particulada (também

autóloga) como um enxerto que serve de arcabouço

para formação de novo tecido ósseo. De acordo com

Dra. Claudia, os transplantes dentários autógenos,

quando um dente é deslocado de um local para outro,

popularizaram-se no Brasil na década de 1980,

seguindo um protocolo estabelecido há mais de 42 anos

nos países escandinavos.

Condições para o sucesso do transplante

Para aumentar as chances de 'pega' do transplante

dentário, a Implantodontista informa que é fundamental

que o dente esteja saudável e que seja removido de um

local e transplantado imediatamente para o outro local,

no mesmo paciente, ou seja, é uma técnica que deve

ser sempre autóloga. 'Em um transplante homólogo, em

pacientes diferentes, teriam de ser removidas todas as

células diferenciadas (como as de ligamento) para evitar

a ativação do sistema imunológico, o que inviabiliza a

técnica. Dentes transplantados na fase de rizogênese

(processo de formação da raiz dentária) têm um

prognóstico melhor do que os completamente

formados'.

Dra. Claudia acrescenta que nos dentes transplantados

com rizogênese completa pode acontecer a necrose

pulpar, o que indicaria a necessidade de tratamento

endodôntico. Ou seja, nos transplantes de dentes com

raiz formada, o tratamento de canal é indicado em todos

os casos.

Os transplantes têm demonstrado um percentual de

sucesso razoável, principalmente quando aplicados nos

casos de terceiros molares inferiores transplantados na

posição dos primeiros molares condenados. 'Um ponto

importante deve ser ressaltado: os transplantes

dentários não se contrapõem aos implantes. Os

transplantes dentários têm indicações muito específicas

para alguns casos de anodontia parcial (situações em

que não há a formação de todos os dentes esperados) e

como solução de traumatismo seguidos de perda

dentária, especialmente em pacientes jovens. A

limitação dos transplantes dentários em relação aos

implantes também está relacionada à disponibilidade de

órgãos dentários nos pacientes que possam ser

transplantados'.

Quanto às atividades dos CPCs, levantadas pela Dra.

Claudia junto à Dra. Moira, com a

descoberta de que células-tronco estão presentes nos

tecidos dentários abriu-se um novo campo de atuação

para o Cirurgião-Dentista, que pode atuar como

protagonista na coleta e aplicação de material biológico

processado para uso em medicina regenerativa.

Segundo Dra. Claudia, não importa se é o dente é

decíduo (dente de leite) ou permanente, as células

isoladas podem ser multiplicadas e usadas para o

mesmo paciente (autólogo) ou para pacientes diferentes
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(homólogo), pois diferentemente das células

diferenciadas, as células-tronco não são capazes de

induzir resposta imune, pois em sua superfície não

estão presentes os antígenos leucocitários, as proteínas

que sinalizam que há um 'estranho' no organismo. 'Em

termos práticos, podemos afirmar que as células-tronco

são células que tem o potencial de recompor tecidos

danificados e, assim, auxiliar no tratamento de doenças

como o diabetes, Parkinson, Alzheimer, doenças

degenerativas e autoimunes, assim como as doenças

cardíacas, vasculares e sequelas de Acidente Vascular

Cerebral (AVC)'.

Dra. Claudia conclui com a ponderação de que, com a

finalização do arcabouço regulatório em 2021, devemos

vivenciar a implantação do uso de células em terapias

celulares avançadas de agora em diante, tanto na área

da Odontologia quanto em suas aplicações nas

diversas especialidades da Medicina.

Fontes:

Regulatório - Lei nº 9.434, de 4 de fevereiro de 1997,

Decreto nº 2.268, de 30

de junho de 1997, Código Civil Brasileiro. Lei nº 10406,

de 10 de janeiro de

2002, Lei nº 10.211, de 23 de março de 2001, altera

dispositivos da

Lei nº 9.434. Lei nº 11.105, de 24 de março de 2005.

RDC/Anvisa - 508/2021.

Sobre o CROSP

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) é uma Autarquia Federal dotada de

personalidade jurídica e de direito público com a

finalidade de fiscalizar e supervisionar a ética

profissional em todo o Estado de São Paulo, cabendo-

lhe zelar pelo perfeito desempenho ético da

Odontologia e pelo prestígio e bom conceito da

profissão e dos que a exercem legalmente. Hoje, o

CROSP conta com cerca de 170 mil profissionais

inscritos.

Além dos Cirurgiões-Dentistas, o CROSP detém

competência também para fiscalizar o exercício

profissional e a conduta ética dos Auxiliares em Saúde

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

Auxiliares em Prótese Dentária (APD) e Técnicos em

Prótese Dentária (TPD).

Mais informações: www.crosp.org.br

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

ANVISA, Assuntos de Interesse - Cirurgião dentista,

Assuntos de Interesse - Conselho Federal de

Odontologia, Assuntos de Interesse - Dentista, Assuntos

de Interesse - Dentistas, Assuntos de Interesse -

Odontologia, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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Dia Nacional da Doação de Órgãos

Clique aqui para abrir a imagem

Dia Nacional da Doação de Órgãos

Revista Saúde Coletiva 0 comentários

Dentes também são considerados órgãos - Saiba como

eles podem ser doados e suas possíveis utilizações

O Dia Nacional de Doação de Órgãos, celebrado em 27

de setembro, foi criado para conscientizar a sociedade

sobre a importância da doação de órgãos. O Brasil está

entre os maiores transplantadores de órgãos, tecidos e

células do mundo. Porém, o que muitas pessoas não

sabem é que o dente tecnicamente também é

considerado um órgão e, como qualquer outro órgão do

corpo humano, pode ser doado.

Seja o dente de leite que está caindo ou o permanente

extraído, a sua doação é de extrema importância, por

isso, não deve ser descartado. O indicado é encaminhar

esse dente aos biobancos ou bancos de dentes, onde

terá um destino apropriado.

A Cirurgiã-Dentista e especialista em Implantodontia

Dra. Claudia Pires Miguel lembra que a realidade da

Odontologia brasileira no século passado consistia em

peregrinar entre cemitérios para captar elementos

dentários para estudos. 'De acordo com o regulatório

atual, as instituições de ensino de Odontologia

precisam manter os seus próprios bancos de dentes ou

buscarem parcerias para viabilizar a disponibilização

deste nobre material para seus alunos, coibindo desta

forma qualquer tipo de ação criminosa, como o

comércio de órgãos dentais'. No entanto, ela explica que

nem somente de dentes depende a pesquisa em

Odontologia. 'Materiais biológicos humanos, como

pedaços de ossos, gengiva, saco pericoronário e

demais tecidos biológicos que contêm, inclusive, DNA,

podem ser armazenados em biobancos'.

Outra modalidade de armazenamento de material

biológico citada pela Implantodontista são os Centros de

Processamento Celular (CPC), que processam e

armazenam células humanas para utilização futura

(autólogo ou homólogo). Os CPCs podem ser públicos

ou privados, já os biobancos, incluindo os bancos de

dentes, são exclusivamente sem fins lucrativos e em

geral estão ligados a uma instituição de ensino ou de

pesquisa.

'Uma característica de um CPC é que, diferentemente

de um Banco de Dentes, no CPC as células são

armazenadas 'vivas', ou ao menos com potencial de

viabilidade, podendo retomar à atividade celular.

Portanto, a coleta do material pressupõe ausência total

de contaminantes (sem cáries ou tártaro, no caso de

células coletadas nos dentes) e, uma vez coletado, o

material precisa ser colocado em um recipiente estéril

com um líquido especial, cheio de nutrientes, fornecido

pelo próprio CPC. Por isso, esta coleta precisa ser

programada com antecedência'.

Como é feita a doação de dente

Para a doação de dentes ou material biológico aos

bancos de dentes e/ou biobancos, Dra. Claudia explica

que o material em geral é acondicionado em um frasco

limpo, contendo água limpa, que deve ser trocada uma
20
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vez por semana até a entrega para a doação. Alguns

bancos também recomendam o uso de água destilada

ou soro fisiológico.

Para todos os casos de doação de material biológico é

preciso enviar também o Termo de Consentimento Livre

e Esclarecido (TCLE) assinado pelo paciente e/ou seu

responsável (quando paciente menor de 18 anos). Um

Termo de Assentimento (TA) também é recomendado

para que as crianças também tomem conhecimento e

permitam a doação do seu material para uso em

pesquisa e/ou para fins didáticos.

Dra. Claudia lembra que a colega, implantodontista e

assessora técnica do Conselho Federal de

Odontologia na área de células, sangue, tecidos e

órgãos junto à Anvisa, Dra. Moira Pedroso Leão,

costuma ressaltar que as leis, resoluções e demais

normas regulatórias no setor acompanham uma

tendência mundial em viabilizar o uso do material

biológico para a prática da medicina regenerativa e

permitir estudos na área da genética. 'A literatura

científica mostra que pedaços de dentes autólogos já

foram usados de forma bem-sucedida para recuperar a

visão de pacientes cegos em uma técnica conhecida por

Osteo-Odonto-Queratoprótese Modificada', compartilhou

Dr. Moira.

Mais recentemente, a implantodontia, periodontia e a

cirurgia têm utilizado a dentina particulada (também

autóloga) como um enxerto que serve de arcabouço

para formação de novo tecido ósseo. De acordo com

Dra. Claudia, os transplantes dentários autógenos,

quando um dente é deslocado de um local para outro,

popularizaram-se no Brasil na década de 1980,

seguindo um protocolo estabelecido há mais de 42 anos

nos países escandinavos.

Condições para o sucesso do transplante

Para aumentar as chances de 'pega' do transplante

dentário, a Implantodontista informa que é fundamental

que o dente esteja saudável e que seja removido de um

local e transplantado imediatamente para o outro local,

no mesmo paciente, ou seja, é uma técnica que deve

ser sempre autóloga. 'Em um transplante homólogo, em

pacientes diferentes, teriam de ser removidas todas as

células diferenciadas (como as de ligamento) para evitar

a ativação do sistema imunológico, o que inviabiliza a

técnica. Dentes transplantados na fase de rizogênese

(processo de formação da raiz dentária) têm um

prognóstico melhor do que os completamente

formados'.

Dra. Claudia acrescenta que nos dentes transplantados

com rizogênese completa pode acontecer a necrose

pulpar, o que indicaria a necessidade de tratamento

endodôntico. Ou seja, nos transplantes de dentes com

raiz formada, o tratamento de canal é indicado em todos

os casos.

Os transplantes têm demonstrado um percentual de

sucesso razoável, principalmente quando aplicados nos

casos de terceiros molares inferiores transplantados na

posição dos primeiros molares condenados. 'Um ponto

importante deve ser ressaltado: os transplantes

dentários não se contrapõem aos implantes. Os

transplantes dentários têm indicações muito específicas

para alguns casos de anodontia parcial (situações em

que não há a formação de todos os dentes esperados) e

como solução de traumatismo seguidos de perda

dentária, especialmente em pacientes jovens. A

limitação dos transplantes dentários em relação aos

implantes também está relacionada à disponibilidade de

órgãos dentários nos pacientes que possam ser

transplantados'.

Quanto às atividades dos CPCs, levantadas pela Dra.

Claudia junto à Dra. Moira, com a

descoberta de que células-tronco estão presentes nos

tecidos dentários abriu-se um novo campo de atuação

para o Cirurgião-Dentista, que pode atuar como

protagonista na coleta e aplicação de material biológico

processado para uso em medicina regenerativa.

Segundo Dra. Claudia, não importa se é o dente é

decíduo (dente de leite) ou permanente, as células
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isoladas podem ser multiplicadas e usadas para o

mesmo paciente (autólogo) ou para pacientes diferentes

(homólogo), pois diferentemente das células

diferenciadas, as células-tronco não são capazes de

induzir resposta imune, pois em sua superfície não

estão presentes os antígenos leucocitários, as proteínas

que sinalizam que há um 'estranho' no organismo. 'Em

termos práticos, podemos afirmar que as células-tronco

são células que tem o potencial de recompor tecidos

danificados e, assim, auxiliar no tratamento de doenças

como o diabetes, Parkinson, Alzheimer, doenças

degenerativas e autoimunes, assim como as doenças

cardíacas, vasculares e sequelas de Acidente Vascular

Cerebral (AVC)'.

Dra. Claudia conclui com a ponderação de que, com a

finalização do arcabouço regulatório em 2021, devemos

vivenciar a implantação do uso de células em terapias

celulares avançadas de agora em diante, tanto na área

da Odontologia quanto em suas aplicações nas

diversas especialidades da Medicina.

Fonte: CROSP / Foto Ilustrativa: Freepik
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de Interesse - Odontologia, CROSP - CRO-SP
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Dia do Combate ao Estresse: O Estresse é Inimigo da Sua Saúde Bucal

Clique aqui para abrir a imagem

Existe uma forte relação entre estresse e saúde bucal.

Além dos desequilíbrios mentais e emocionais, os

períodos conturbados de nossa vida conseguem

influenciar - e muito -, a nossa saúde, especialmente a

que diz respeito à boca.

Há anos os especialistas vêm alertando sobre o perigo

que o estresse pode causar em nosso equilíbrio vital.

Muito presente entre aqueles que seguem um estilo de

vida acelerado, essa condição já foi considerada como

'o mal do século', atingindo pessoas de todas as idades.

A cirurgiã-dentista e especialista em saúde bucal,

Dra. Bruna Conde, explica que o estresse favorece o

aparecimento da doença periodontal. A saúde bucal

também é prejudicada quando as gengivas não estão

saudáveis. Isso ocorre pelo excesso de produção do

cortisol, hormônio do estresse, que acaba

enfraquecendo o sistema imune.

Você sabia que o estresse também pode favorecer o

aparecimento de cáries e aftas na boca? 'Se o quadro

estiver associado a maus hábitos de higiene, como a

falta de escovação diária ou da ausência do fio dental, é

provável que haja um desencadeamento de aftas e

afecções gengivais. Ele é um dos principais vilões do

organismo, podendo prejudicar a saúde bucal e até

causar a perda de dentes.' alerta Bruna Conde.

Mas como isso acontece?

O estresse libera hormônios como hidrocortisona e

cortisol, além de produzir um alto nível de adrenalina.

Essas substâncias são responsáveis por regular

algumas funções corporais, como o sistema imune, por

exemplo. Essa mudança consegue promover o

chamado 'efeito pró-inflamatório', fazendo com que o

organismo do indivíduo potencialize o surgimento de

certas doenças periodontais.

'O que pode prejudicar ainda mais a saúde bucal são

os maus hábitos que uma pessoa estressada tende a

ter, como o consumo excessivo de álcool, tabaco e

negligência da higiene oral. Além disso, a tensão

emocional também pode acarretar o bruxismo, que

causa desgaste dos dentes, distúrbios na articulação

temporomandibular e danos ao tecido gengival e ao

osso mandibular.' explica a especialista Bruna Conde.

Confira algumas indicações que a cirurgiã dentista

esclarece para evitar o problema:

- Tenha boas noites de sono;

- Alimente-se de forma saudável;

- Faça atividades físicas;

- Tenha momentos de prazer;

- Faça visitas regulares ao seu dentista para manter

sempre sua saúde bucal em dia.

O estresse resulta em alterações nas secreções de

hormônios como cortisol e adrenalina, responsáveis por

controlar a estabilidade das funções do corpo, como

pressão arterial, sono, respostas imunológicas contra
23
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agentes agressores, saliva, metabolismo energético,

entre outros.

Por exemplo, extremamente importante para nossa

saúde bucal por ter propriedade físicas e químicas, a

saliva precisa ser cultivada para cuidar do odor e de

funções gustativas, no entanto, com a diminuição há um

aumento do mau hálito. 'Se a pessoa ainda consome

bebidas alcoólicas ou fuma constantemente, pode

resultar em doenças como periodontites, cáries e lesões

de mucosas.' ressalta a Dra. Bruna.

Já os distúrbios de sono e ansiedade estão ligados ao

desenvolvimento do bruxismo ou apertamento bucal,

proporcionando em destruição da estrutura dental,

desordens musculares e dores.

Outro fator relevante é o surgimento de aftas. Aquelas

pequenas feridas na boca que incomodam com dores e

desconforto. Muitas vezes você não entende por que o

aparecimento delas, achando que seja em razão de

algum alimento ácido, mas elas podem surgir

justamente em razão da sua agitação, causadas por

vírus, bactérias e deficiência do sistema imunológico.

Outros estudos também apontam que a gengivite,

doença que deixa a gengiva inchada, sensível e com

sangramento fácil, pode ser outro problema. Quando

não tratada, ela pode levar para outros graves

problemas, como a periodontite e a perda dos dentes.

Como tratar?

Segundo especialistas, é recomendado que nesses

casos a pessoa procure um cirurgião-dentista. 'Devido

à variabilidade de problemas com o tecido bucal, o

tratamento pode envolver várias especialidades

odontológicas. Os profissionais da saúde de outras

áreas podem trabalhar em conjunto com o cirurgião

dentista para ajudar por completo quem necessita.'

finaliza Dra. Bruna Conde.

Mais Sobre Bruna Conde:

Dra. Bruna Conde - Dentista Antenada:

Cirurgiã Dentista.

CRO SP 102038

"Sou uma dentista antenada e busco estar ligada em

tudo o que faz bem para a nossa saúde."

Há mais de 10 anos de formada, mais de 7000 sorrisos

realizados, Dra. Bruna Conde é especialista e em

frequente atualização. Realiza pessoalmente todos os

tratamentos listados em seu consultório através de

protocolos baseados em evidência clínica e científica

através do largo convívio social de pacientes, mestres

renomados e profissionais da área da saúde que visam

o tratamento multidisciplinar. Conhecida por ter uma

postura humana, detalhista, visão do paciente como um

todo, acolhedora com humor e risada única.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgiã-dentista, Assuntos de Interesse - Cirurgião

dentista, Assuntos de Interesse - Dentista, Assuntos de

Interesse - Saúde Bucal, CROSP - CRO-SP
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Dia Nacional da Doação de Órgãos

Clique aqui para abrir a imagem

Dentes também são considerados órgãos - Saiba como

eles podem ser doados e suas possíveis utilizações

O Dia Nacional de Doação de Órgãos, celebrado em 27

de setembro, foi criado para conscientizar a sociedade

sobre a importância da doação de órgãos. O Brasil está

entre os maiores transplantadores de órgãos, tecidos e

células do mundo. Porém, o que muitas pessoas não

sabem é que o dente tecnicamente também é

considerado um órgão e, como qualquer outro órgão do

corpo humano, pode ser doado.

Seja o dente de leite que está caindo ou o permanente

extraído, a sua doação é de extrema importância, por

isso, não deve ser descartado. O indicado é encaminhar

esse dente aos biobancos ou bancos de dentes, onde

terá um destino apropriado.

A Cirurgiã-Dentista e especialista em Implantodontia

Dra. Claudia Pires Miguel lembra que a realidade da

Odontologia brasileira no século passado consistia em

peregrinar entre cemitérios para captar elementos

dentários para estudos. 'De acordo com o regulatório

atual, as instituições de ensino de Odontologia

precisam manter os seus próprios bancos de dentes ou

buscarem parcerias para viabilizar a disponibilização

deste nobre material para seus alunos, coibindo desta

forma qualquer tipo de ação criminosa, como o

comércio de órgãos dentais'. No entanto, ela explica que

nem somente de dentes depende a pesquisa em

Odontologia. 'Materiais biológicos humanos, como

pedaços de ossos, gengiva, saco pericoronário e

demais tecidos biológicos que contêm, inclusive, DNA,

podem ser armazenados em biobancos'.

Outra modalidade de armazenamento de material

biológico citada pela Implantodontista são os Centros de

Processamento Celular (CPC), que processam e

armazenam células humanas para utilização futura

(autólogo ou homólogo). Os CPCs podem ser públicos

ou privados, já os biobancos, incluindo os bancos de

dentes, são exclusivamente sem fins lucrativos e em

geral estão ligados a uma instituição de ensino ou de

pesquisa.

'Uma característica de um CPC é que, diferentemente

de um Banco de Dentes, no CPC as células são

armazenadas 'vivas', ou ao menos com potencial de

viabilidade, podendo retomar à atividade celular.

Portanto, a coleta do material pressupõe ausência total

de contaminantes (sem cáries ou tártaro, no caso de

células coletadas nos dentes) e, uma vez coletado, o

material precisa ser colocado em um recipiente estéril

com um líquido especial, cheio de nutrientes, fornecido

pelo próprio CPC. Por isso, esta coleta precisa ser

programada com antecedência'.

Como é feita a doação de dente

Para a doação de dentes ou material biológico aos

bancos de dentes e/ou biobancos, Dra. Claudia explica

que o material em geral é acondicionado em um frasco

limpo, contendo água limpa, que deve ser trocada uma

vez por semana até a entrega para a doação. Alguns

bancos também recomendam o uso de água destilada

ou soro fisiológico.
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Para todos os casos de doação de material biológico é

preciso enviar também o Termo de Consentimento Livre

e Esclarecido (TCLE) assinado pelo paciente e/ou seu

responsável (quando paciente menor de 18 anos). Um

Termo de Assentimento (TA) também é recomendado

para que as crianças também tomem conhecimento e

permitam a doação do seu material para uso em

pesquisa e/ou para fins didáticos.

Dra. Claudia lembra que a colega, implantodontista e

assessora técnica do Conselho Federal de

Odontologia na área de células, sangue, tecidos e

órgãos junto à Anvisa, Dra. Moira Pedroso Leão,

costuma ressaltar que as leis, resoluções e demais

normas regulatórias no setor acompanham uma

tendência mundial em viabilizar o uso do material

biológico para a prática da medicina regenerativa e

permitir estudos na área da genética. 'A literatura

científica mostra que pedaços de dentes autólogos já

foram usados de forma bem-sucedida para recuperar a

visão de pacientes cegos em uma técnica conhecida por

Osteo-Odonto-Queratoprótese Modificada', compartilhou

Dr. Moira.

Mais recentemente, a implantodontia, periodontia e a

cirurgia têm utilizado a dentina particulada (também

autóloga) como um enxerto que serve de arcabouço

para formação de novo tecido ósseo. De acordo com

Dra. Claudia, os transplantes dentários autógenos,

quando um dente é deslocado de um local para outro,

popularizaram-se no Brasil na década de 1980,

seguindo um protocolo estabelecido há mais de 42 anos

nos países escandinavos.

Condições para o sucesso do transplante

Para aumentar as chances de 'pega' do transplante

dentário, a Implantodontista informa que é fundamental

que o dente esteja saudável e que seja removido de um

local e transplantado imediatamente para o outro local,

no mesmo paciente, ou seja, é uma técnica que deve

ser sempre autóloga. 'Em um transplante homólogo, em

pacientes diferentes, teriam de ser removidas todas as

células diferenciadas (como as de ligamento) para evitar

a ativação do sistema imunológico, o que inviabiliza a

técnica. Dentes transplantados na fase de rizogênese

(processo de formação da raiz dentária) têm um

prognóstico melhor do que os completamente

formados'.

Dra. Claudia acrescenta que nos dentes transplantados

com rizogênese completa pode acontecer a necrose

pulpar, o que indicaria a necessidade de tratamento

endodôntico. Ou seja, nos transplantes de dentes com

raiz formada, o tratamento de canal é indicado em todos

os casos.

Os transplantes têm demonstrado um percentual de

sucesso razoável, principalmente quando aplicados nos

casos de terceiros molares inferiores transplantados na

posição dos primeiros molares condenados. 'Um ponto

importante deve ser ressaltado: os transplantes

dentários não se contrapõem aos implantes. Os

transplantes dentários têm indicações muito específicas

para alguns casos de anodontia parcial (situações em

que não há a formação de todos os dentes esperados) e

como solução de traumatismo seguidos de perda

dentária, especialmente em pacientes jovens. A

limitação dos transplantes dentários em relação aos

implantes também está relacionada à disponibilidade de

órgãos dentários nos pacientes que possam ser

transplantados'.

Quanto às atividades dos CPCs, levantadas pela Dra.

Claudia junto à Dra. Moira, com a

descoberta de que células-tronco estão presentes nos

tecidos dentários abriu-se um novo campo de atuação

para o Cirurgião-Dentista, que pode atuar como

protagonista na coleta e aplicação de material biológico

processado para uso em medicina regenerativa.

Segundo Dra. Claudia, não importa se é o dente é

decíduo (dente de leite) ou permanente, as células

isoladas podem ser multiplicadas e usadas para o

mesmo paciente (autólogo) ou para pacientes diferentes

(homólogo), pois diferentemente das células

diferenciadas, as células-tronco não são capazes de
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induzir resposta imune, pois em sua superfície não

estão presentes os antígenos leucocitários, as proteínas

que sinalizam que há um 'estranho' no organismo. 'Em

termos práticos, podemos afirmar que as células-tronco

são células que tem o potencial de recompor tecidos

danificados e, assim, auxiliar no tratamento de doenças

como o diabetes, Parkinson, Alzheimer, doenças

degenerativas e autoimunes, assim como as doenças

cardíacas, vasculares e sequelas de Acidente Vascular

Cerebral (AVC)'.

Dra. Claudia conclui com a ponderação de que, com a

finalização do arcabouço regulatório em 2021, devemos

vivenciar a implantação do uso de células em terapias

celulares avançadas de agora em diante, tanto na área

da Odontologia quanto em suas aplicações nas

diversas especialidades da Medicina.

Fontes:

Regulatório - Lei nº 9.434, de 4 de fevereiro de 1997,

Decreto nº 2.268, de 30

de junho de 1997, Código Civil Brasileiro. Lei nº 10406,

de 10 de janeiro de

2002, Lei nº 10.211, de 23 de março de 2001, altera

dispositivos da

Lei nº 9.434. Lei nº 11.105, de 24 de março de 2005.

RDC/Anvisa - 508/2021.

Sobre o CROSP

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) é uma Autarquia Federal dotada de

personalidade jurídica e de direito público com a

finalidade de fiscalizar e supervisionar a ética

profissional em todo o Estado de São Paulo, cabendo-

lhe zelar pelo perfeito desempenho ético da

Odontologia e pelo prestígio e bom conceito da

profissão e dos que a exercem legalmente. Hoje, o

CROSP conta com cerca de 170 mil profissionais

inscritos.

Além dos Cirurgiões-Dentistas, o CROSP detém

competência também para fiscalizar o exercício

profissional e a conduta ética dos Auxiliares em Saúde

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

Auxiliares em Prótese Dentária (APD) e Técnicos em

Prótese Dentária (TPD).

Mais informações: www.crosp.org.br

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

ANVISA, Assuntos de Interesse - Cirurgião dentista,

Assuntos de Interesse - Conselho Federal de

Odontologia, Assuntos de Interesse - Dentista, Assuntos

de Interesse - Dentistas, Assuntos de Interesse -

Odontologia, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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São Leopoldo Mandic quer erguer hospital 100% SUS

Clique aqui para abrir a imagem

Um dos próximos planos da faculdade de medicina e

odontologia São Leopoldo Mandic é construir um

hospital de retaguarda em Campinas, com atendimento

realizado em sua totalidade pelo Sistema Único de

Saúde (SUS). A informação foi confirmado pelo diretor

geral da instituição, José Luiz Cintra Junqueira, em

entrevista durante visita ao presidenteexecutivo do

Correio Popular, Ítalo Hamilton Barioni.

De acordo com Junqueira, a intenção de construir um

hospital de retaguarda é antiga e uma das principais

dificuldades é conseguir ficar com parte da verba do

SUS que é repassado à cidade. Além disso, ele também

apela à Prefeitura para conseguir um terreno.

Junqueira é presidente da mantenedora, diretor geral,

presidente do conselho superior e professor da

Faculdade São Leopoldo Mandic. A instituição recebeu

nota máxima pelo IGC - Índice Geral de Cursos (ranking

do Ministério da Educação) desde o início da divulgação

do índice IGC, em 2008, e se classifica como uma das

dez melhores Instituições de Ensino Superior do País.

Também foi um dos fundadores em 2001 das

Faculdades Metrocamp de Campinas, sendo Diretor

Geral desta instituição até 2008. Entre 2002 e 2006, foi

Pró-Reitor de Desenvolvimento da Unigranrio,

localizada no Rio de Janeiro. Além da área educacional,

também envolve seus esforços na Presidência do

Instituto de Radiodiagnóstico Odontológico, empresa

voltada ao diagnóstico de imagens nas áreas da

odontologia, medicina e atividades paramédicas.

Como foi a formação dentro da educação do senhor?

Eu nasci em Campinas em 1951 e cresci aqui mesmo.

Minha escola foi o Notre Dame, onde me formei na

segunda turma. De lá sai para o vestibular e passei em

duas faculdades de medicina, onde cheguei a cursar

seis meses, mas eu desisti porque não queria ser

médico. Realmente não era para mim. Depois,

influenciado pelo meu tio, que era dentista, eu entrei na

PUC-Campinas, onde fiz odontologia e me encontrei.

Esse foi o mais acertado passo que dei na vida. Isso

também é uma coisa muita interessante, porque ser

dentista não é uma coisa que nasce espontaneamente.

Você tem que encontrar o caminho de entender o

quanto é importante a odontologia para habilidade

manual, inteligência, para os processos cognitivos e eu

encontrei isso quando fiz odontologia. Eu fiz uma

faculdade muito boa, era considerada a melhor do Brasil

e eu tive sorte de estar lá, com professores fantásticos.

Eu fiz um mestrado em estética, depois dei aula em

Bragança Paulista, especialização em radiologia e uma

também em patologia, e por fim o doutorado em

ortodontia. Assim foi minha carreira acadêmica, que

começo lá em 1971 e termino ela por volta de 2007.

Como foi feita a elaboração da São Leopoldo Mandic?

Acredito que a produção cientifica e acadêmica vem

dessa minha vivência ao longo do tempo. Sempre fui

professor, sempre gostei de dividir as responsabilidades

do aprendizado. Sendo professor acabei montando um

pequeno instituto de treinamento de odontologia, que

chamava Frei Leopoldo Mandic, e quando ele virou

santo, mudamos para São Leopoldo Mandic. Eu
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também montei uma escola chamada EPO, que

significa Escola Paulista de Odontologia, onde a gente

dava treinamentos. Conseguimos do Conselho Federal

de Odontologia uma autorização para fazer

especializações em odontologia, o que é

uma coisa muito importante para a carreira de um

dentista. Começamos com a especialização, nós

estávamos indo muito bem, porque o mercado pedia

essa interação. Conseguimos no Ministério da

Educação o registro para o mestrado e depois o

doutorado. Depois de tudo isso pronto, com professores

e alunos, nós montamos a graduação de odontologia.

NÓs viemos de cima para baixo. Já com a graduação,

entramos para o ranking nacional e conquistamos o

primeiro lugar de odontologia na área de saúde e em

segundo lugar entre todas as instituições de ensino do

Brasil.

E como foi a elaboração da faculdade de medicina?

Naquele momento, o ministro da educação nos ofereceu

a oportunidade de ter um curso de medicina. Ele meio

que nos desafiou no sentido de 'vocês são bons

mesmo? Então vocês querem fazer a medicina". Eu

respondi que sim, assumimos o desafio e montamos o

primeiro curso de medicina da São Leopoldo Mandic.

Com o passar do tempo, na evolução, entramos na

concorrência do Mais Médicos, e ganhamos na cidade

de Araras, onde montamos o segundo curso de

medicina da Mandic. Lá montamos um campus

maravilhoso, feito pelo arquiteto Marcelo Novaes e

ganhamos o primeiro prêmio nacional de arquitetura de

faculdade de medicina. Depois ganhamos o segundo

prêmio mundial de arquitetura de faculdade de medicina

em Londres. Esse campus acabou ajudando nas

mudanças que fizemos em Campinas, com um local

muito interativo ao aluno. Conseguimos um ecossistema

bastante diferenciado, onde atendemos o aluno

entregando um curso tecnológico, acadêmico e

humanizado, respeitando o contexto de formação.

Desde o primeiro dia que ele entra até muito depois que

ele sai, há uma estrutura para manter o aluno. Não há

ex-aluno da Mandic. Ele pode voltar, assistir nossos

cursos, tirar dúvidas, atualização de especialidade,

enfim, uma gama imensa. Ainda pelo Mais Médicos,

também ganhamos na cidade de Arcoverde, em

Pernambuco, onde montamos a Faculdade de Medicina

do Sertão.

A Mandic também oferece atendimento gratuito de

odontologia. O senhor poderia falar mais sobre isso?

Temos a clínica que atende a população oratuitamente.

Somente em Campinas foram

mais de 207 mil atendimentos. Foram colocados 64 mil

implantes. Um único lugar fabricou 30 mil implantes. É

como se ele tivesse trabalhado só para a gente. Não há

custo para o usuário ou apenas o custo do material e é

atendido por profissionais formados. O dentista vem

pela pós-graduação, aprende mais uma pouco sobre a

área que ele estuda e em troca dá o atendimento para a

população.

A história da pós-graduação deu muito certo e foi muito

bem recebida. Hoje temos em Campinas, Araras, São

Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, Vitória, Porto

Alegre e Fortaleza. Também estamos montando uma

em Portugal, onde estou fechando o pacote nos

próximos tempos, começando a funcionar em março de

2023. Já temos convênio com a Faculdade do Porto, em

Lisboa, de troca de experiência e intercâmbio de alunos.

Por que você decidiu ir para a carreira acadêmica

também?

Enquanto eu fazia faculdade, eu trabalhei nos tempos

áureos da Rádio Cultura AM de Campinas, junto com

profissionais excelentes, que me ensinaram tudo. Me

ensinaram a falar, a ter conteúdo, a ter referências. Com

isso, e principalmente porque eu precisava do dinheiro

para fazer a faculdade, eu tive que aprender a falar. Eu

gostei da ideia e fiquei na rádio trabalhando. O tempo

todo da faculdade, eu também estava na rádio e sou

apaixonado pela comunicação. Por volta de 1982, eu

adquiri a Rádio Andorinhas FM, mas fiz uma grande
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bobagem. A rádio tinha um perfil, com uma audiência

ótima de um público de 50 anos para cima. Eu jovem

cheguei, mudei tudo e perdi os ouvintes. Eu tinha

financiado os aparelhos, pagando com grande

dificuldade, usando dinheiro da odontologia para ajudar

a pagar. Mas uma hora eu comecei a dever muito e tive

que vender a rádio. Voltei para o meu mundo, consegui

montar uma rede de clínicas de radiologia, com o

dinheiro que ganhei na venda da rádio inclusive. Fui

crescendo e como radialista frustrado, me restou a ser

professor. Assim comecei a carreira acadêmica.

Enquanto eu fazia faculdade, eu trabalhei nos tempos

áureos da Rádio Cultura AM de Campinas, junto com

profissionais excelentes, que me ensinaram tudo. Me

ensinaram a falar, a ter conteúdo, a ter referências. Com

isso, eu tive que aprender a falar. Eu gostei da ideia e

fiquei na rádio trabalhando

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Conselho Federal de Odontologia
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Coleta de dados sobre saúde bucal é prorrogada até 30 de setembro

Clique aqui para abrir a imagem

Crédito: Divulgação

A fase de coleta de dados para a SB Brasil, pesquisa

nacional de saúde bucal, foi prorrogada até 30 de

setembro. A previsão inicial era de que o prazo fosse

encerrado em agosto. De acordo com o Ministério da

Saúde, a etapa foi prorrogada para que se consiga

atingir a meta de 50 mil participantes.

Nas capitais, 1,4 mil pessoas serão avaliadas. As

demais análises serão feitas em municípios do interior

do país, englobando as cinco regiões. Até o momento,

somente 96 cidades concluíram a pesquisa. Em nota, a

pasta reforçou que não há previsão de nova

prorrogação do prazo.

SB Brasil

Realizada em parceria com a Universidade Federal de

Minas Gerais (UFMG), a pesquisa propõe melhorar a

oferta de serviços odontológicos em todos os níveis de

atenção da rede pública de saúde, reunindo dados

considerados essenciais para o planejamento de ações

nas esferas municipal, estadual e federal.

Por meio do levantamento, é possível identificar as

doenças bucais mais prevalentes, a necessidade de

próteses dentárias e as condições de oclusão e

traumatismo dentário. Para participar desta terceira

edição, é preciso ter entre 5 e 12 anos; 15 e 19 anos; 35

e 44 anos; ou 65 e 74 anos.

Etapas

Em um primeiro momento, os participantes ou seus

responsáveis são entrevistados sobre a condição

socioeconômica, o acesso e a utilização de serviços

odontológicos, dor dentária e orofacial, autopercepção e

impacto da saúde bucal na vida diária. Depois, o

cirurgião-dentista faz o exame físico, que pode

identificar urgências.

De acordo com o ministério, os responsáveis pela coleta

de dados são profissionais das unidades básicas de

Saúde (UBS) que já conhecem a comunidade e que

estarão caracterizados com colete, boné e crachá. Por

causa da pandemia, foram reforçadas medidas de

biossegurança, com o uso de equipamentos de

proteção individual.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, Assuntos de Interesse - Dentista,

Assuntos de Interesse - Ministério da Saúde
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Entenda como funciona o fornecimento de produtos à base de cannabis pelo

SUS

O uso da cannabis medicinal tem sido cada vez mais

utilizado para o tratamento de diversas doenças. Porém,

a regulamentação restritiva no Brasil dificulta o acesso a

esses produtos. Por isso, a Remederi, farmacêutica

brasileira com o propósito de promover qualidade de

vida por meio do acesso a produtos, serviços e

educação sobre a cannabis medicinal, explica o passo a

passo para solicitar os medicamentos pelo SUS e pelos

planos de saúde.

A legislação atual proíbe o cultivo e a produção

cannabis no país. Entretanto, a importação e a

comercialização de medicamentos são permitidas pela

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Por isso, o custo costuma ser mais elevado, pois é

necessário converter o real para a moeda do país que

fornece o insumo.

Atualmente, existem algumas formas diferentes de ter

acesso aos medicamentos extraídos da planta no Brasil.

No caso de compra direta do produto, são obrigatórias a

prescrição detalhada por médico e a autorização de

importação, que pode ser obtida no portal gov.br. São

indispensáveis, também, CPF e o comprovante de

endereço para liberar o medicamento na Receita

Federal e na Anvisa, quando chegar no país.

No caso de pedido para o SUS ou ao plano de saúde,

Além dos documentos normais, serão necessários

laudos médicos, exames, negativa do SUS ou do plano,

comprovantes de renda e orçamento dos produtos que

serão analisados por um juiz. A autoridade decidirá se o

paciente necessita de fato do medicamento e, assim,

conseguir a decisão judicial ordenando o fornecimento.

De acordo com o advogado e sócio da Remederi, Dr.

Dalton Marquez, hoje é comum alguns planos de saúde

custearem o tratamento com um pedido administrativo

simples, não sendo necessária uma ação judicial. 'É

uma mudança relevante e recente. É importante que o

paciente entenda quais são os seus direitos e tenha um

apoio jurídico para viabilizar o acesso a esse tipo de

tratamento', explica.

O tempo para a liberação em caso de judicialização

pode variar dependendo do caso. Há de se considerar o

andamento da ação no fórum, a organização prévia dos

documentos, elaboração do laudo médico e se o

processo é contra o plano de saúde ou SUS. Deve

haver um pedido liminar, pois existe perigo para saúde

do paciente caso haja demora no início do tratamento, o

juiz deverá ordenar de imediato o fornecimento, até que

o processo seja concluído.

Segundo um estudo da BRCann (Associação do setor),

de 2019 a 2021, a despesa da Secretaria de Saúde de

São Paulo subiu em 455% com as ações judiciais de

pacientes que obrigam o estado a bancar os

tratamentos com remédio à base de cannabis.

De acordo com Fabrízio Postiglione, CEO da Remederi,

qualquer médico ou dentista pode prescrever

canabinoides, de acordo com a necessidade patológica

do paciente. 'É fundamental pesquisar, estudar e

adequar sua técnica para utilizar essa ferramenta

benéfica na prática clínica. O conhecimento sobre os

trâmites legais é essencial tanto para o profissional da

saúde como para a pessoa que fará o uso do produto',

explica.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

ANVISA, Assuntos de Interesse - Dentista, Assuntos de

Interesse - Secretaria de Saúde de São Paulo
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'Nossa missão é construir um futuro com mais motivos para sorrir', diz

diretor da Colgate

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Pedro Strazza

Poucas marcas mantêm histórico tão sólido nas

categorias de Higiene & Beleza da Folha Top of Mind

quanto a Colgate. Nome mais lembrado em antisséptico

bucal nas últimas sete edições do prêmio e líder há 17

anos em pasta de dente, a empresa de origem

americana possui hoje o status raro de ser sinônimo no

país com a área do mercado em que se insere, de

acordo com a pesquisa Datafolha, independentemente

de idade, região ou classe social.

Os dados do estudo comprovam essa posição. Na

edição de 2021, 57% das respostas espontâneas na

categoria pasta de dente foram direcionadas à marca,

que ainda obteve seu melhor desempenho entre os

jovens, sendo lembrada por 69% dos entrevistados das

idades mais novas. A área é bastante competitiva, aliás:

apenas 4% dos entrevistados no ano passado não

souberam apontar uma marca do tipo.

Com 95 anos de existência, a companhia preza pela

inovação. Além de novos produtos como a linha Renew

Anti-aging, que ajuda o consumidor a combater o

envelhecimento da boca, a Colgate também mantém

olhar atento ao ambiente digital, no qual aprende

constantemente sobre novos comportamentos de

compra.

Tudo isso é encabeçado por diversas iniciativas de

sustentabilidade adotadas pela empresa. Enquanto já

garante o descarte "verde" de resíduos de suas fábricas

brasileiras, a Colgate trabalha no momento para tornar

todas as suas embalagens recicláveis até 2025 e zerar

suas emissões de carbono até 2040.

"Sustentabilidade é um dos pilares globais da

companhia e parte da nossa missão de projetar um

futuro mais saudável para todas as pessoas, seus

animais de estimação e nosso planeta." afirma Nelson

Malta, diretor de marketing da Colgate no país.

O executivo comenta como a empresa se adaptou às

mudanças do mercado nos últimos anos, garantindo

assim o status de marca Top of Mind por mais de uma

década.

A Colgate ganhou o Top of Mind de Pasta de Dente de

forma consecutiva nas últimas 17 edições. Como o

senhor avalia a importância de conquistar o prêmio de

forma recorrente?

Nelson Malta - É um reconhecimento importante que

reflete a consistência do nosso trabalho e a nossa

proximidade com os consumidores. A nossa missão é

construir um futuro com mais motivos para sorrir. Isso

significa posicionar a categoria como parte essencial da

saúde e do bem-estar holístico das pessoas, sempre

respondendo às necessidades dos consumidores.

Como a empresa faz para ser sinônimo do produto na

categoria?
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Já estamos no Brasil há 95 anos, sempre levando às

pessoas produtos que ajudam na busca por mais saúde

bucal. Além disso, aliamos nossos valores aos produtos

do nosso portfólio, estudando o que o público precisa

verdadeiramente e quais as melhores jornadas de

consumo e experiências que podem vivenciar com a

Colgate. Em paralelo à nossa tradicional expertise,

investimos em pesquisa e inovação para apresentar

produtos disruptivos. A linha Colgate Renew, com um

ritual anti-idade para a boca, e as escovas elétricas

Philips Colgate SonicPro são exemplos disso.

Quais foram as principais mudanças da empresa e do

mercado ao longo desses últimos 32 anos de existência

da pesquisa do Datafolha?

Estamos sempre atentos às necessidades e estilos de

vida dos nossos consumidores para entregar produtos

inovadores, tecnológicos e de alta qualidade. Não basta

pensar em vender, é importante refletir os valores de

nossa companhia nos produtos que vendemos. Um

exemplo disso é o grande compromisso que temos com

o meio ambiente. Até 2025, tornaremos todas as nossas

embalagens recicláveis, reutilizáveis ou compostáveis.

Além disso, já compartilhamos com a indústria a nossa

tecnologia desenvolvida para a fabricação de tubos

recicláveis. Com isso, queremos impulsionar uma

mudança global no que diz respeito a tubos de pasta de

dentes recicláveis.

De que forma as estratégias de marca são impactadas

pelos dados da pesquisa Folha Top of Mind?

A pesquisa apresenta um importante retrato do mercado

em diferentes categorias e também traz destaques que

refletem grandes questões da sociedade. Para nós,

principalmente da área de marketing, é essencial

conhecer esses resultados e acompanhar as tendências

que Top of Mind ajuda a revelar.

Iniciativas sociais têm peso nas estratégias da Colgate?

Trabalhamos incansavelmente para acelerar as nossas

ações de combate às mudanças climáticas e esse é um

dos pilares de nossa Estratégia de Sustentabilidade

para 2025. Em 2022, a Colgate-Palmolive foi a primeira

empresa no Brasil a conquistar a certificação "TRUE" de

resíduo zero em plantas fabris. Concedido pela Green

Business Certification Inc, o documento assegura que

mais de 90% dos resíduos produzidos nos locais

certificados não vão para aterros, estimulando a

economia circular. Também vale destaque o programa

"Sorriso Saudável, Futuro Brilhante'', que está entre as

iniciativas de saúde bucal infantil de maior sucesso no

mundo. No Brasil, ele existe desde 1994 e já alcançou

milhões de crianças com ações em parceria com

profissionais de odontologia, entidades de classe

odontológicas, organizações não governamentais,

comunidades e governos municipais, estaduais e

federal.

Como a empresa trabalha a questão de

sustentabilidade?

Sustentabilidade é um dos pilares globais da companhia

e parte da nossa missão de projetar um futuro mais

saudável para todas as pessoas. Temos diversas metas

como companhia, incluindo obter a certificação TRUE

de resíduo zero para 100% de nossas operações

globais, incluindo fábricas, centros de tecnologia,

escritórios e armazéns próprios. Também construiremos

100% de nossos novos locais de fabricação com

certificação LEED, garantindo que sejam otimizados

para eficiência energética, economia de água e

desperdício minimizado desde o primeiro dia de

atividades. Nossas metas consideram nossas

operações, mas também o impacto positivo nas

comunidades onde estamos presentes.

Quais são as metas da empresa?

Temos compromissos globais como eliminar um terço

dos novos plásticos das nossas embalagens e produtos

até 2025, tornar 100% de nossas embalagens

recicláveis, reutilizáveis ou compostáveis até 2025,

alcançar balanço zero em emissões de carbono nas

nossas operações até 2040, entre tantas outras.

Acreditamos que podemos ajudar a construir um futuro
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mais saudável e sustentável para todas as pessoas.

Quais são os próximos passos da Colgate?

Seguir aprimorando nosso trabalho, buscando conexões

verdadeiras com o público, conhecendo e atendendo

suas necessidades da melhor forma possível. Nossa

imagem é apenas um reflexo do que somos: uma

empresa apaixonada por cuidar das pessoas,

comprometida com o meio ambiente e em busca de um

futuro melhor.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Saúde Bucal
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Sangue é tecido e dente é órgão!

Clique aqui para abrir a imagem

Sangue é tecido e dente é órgão!

Tópicos: banco de dente data comemorativa dentes

Doação de Órgãos pesquisa

Publicado por: redação 27 de Setembro, 2022

No Dia Nacional da Doação de Órgãos além da

curiosidade sobre a classificação de sangue e dentes,

uma notícia interessante: é possível doar dentes!

É possível, sem realizar uma pesquisa aprofundada,

indicar que poucas pessoas sabem que o sangue é

considerado um tipo de tecido e ainda que dente é

órgão! Dentro da máxima que órgãos duplos (ou, neste

caso, 'multiplos') podem ser doados, os dentes podem

sim, ser doados. A sua utilização, no entanto, não é

apenas o direcionamento para transplante! Eles são

bastante úteis para pesquisas científicas e também para

a sala de aula na universidade.

Seja o dente de leite que caiu ou um permanente

extraído, eles são objeto de desejo dos cursos

universitários e de pós-graduação em Odontologia. A

Cirurgiã-Dentista e especialista em Implantodontia Dra.

Claudia Pires Miguel lembra que no século passado os

docentes peregrinavam por cemitérios para captar

elementos dentários para estudos. Hoje a legislação e a

regulação das faculdades de Odontologia proibem essa

'captação', bem como a compra deste material.

O caminho para quem quer doar é encaminhar esse

dente aos biobancos ou bancos de dentes. A Faculdade

de Ondontologia da USP, por exemplo, tem seu banco

de dentes e uma campanha do Endereço da Fada do

Dente, sugerindo opções de destino diferentes do

'embaixo do travesseiro'! A campanha conta aos

pequenos a importância da doação e estimula um novo

comportamento, além de criar uma cultura de doação de

órgãos desde cedo nas crianças.

Ainda que seja possível um intervalo grande entre a

queda (ou retirada) do dente e sua doação, ela precisa

ser feita com cuidados. Quem soube agora que a

doação é útil e já pensou em ir ao armário resgatar uma

caixinha com seus dentes, pode mudar de ideia. O

dente para ser doado deve ser mantido em um frasco

limpo, com água limpa, água destilada ou soro

fisiológico, trocado a cada semana até a doação.

Os Centros de Processamento Celular (CPC) podem

ser públicos ou privados e processam e armazenam

células humanas para utilização futura. Já os biobancos

são exclusivamente sem fins lucrativos e em geral estão

ligados a uma instituição de ensino ou de pesquisa. O

dente é orgão e por este motivo precisa ser tratado

como células vivas! Para sua reutilização, ele deve ter

sido coletado sem contaminantes (sem cáries ou

tártaro).

Em todos os casos de doação de material biológico, o

que inclui os dentes, é preciso a assinatura de um

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

Também existe um segundo termo, de Assentimento

(TA), relacionado diretamente à permitação para uso de

seu dentre em pesquisa e/ou para fins didáticos. Para

as crianças, estes termos são uma boa forma de
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conscientizá-las sobre a importância da ciência e da

pesquisa científica.

Pesquisa sobre células-tronco são um novo campo de

atuação para o Cirurgião-Dentista, que pode atuar como

protagonista na coleta e aplicação de material biológico

processado para uso em medicina regenerativa. A Dra.

Claudia Pires Miguel comenta que as células-tronco não

induzem resposta imune, ou seja, não levam à rejeição.

'São células que tem o potencial de recompor tecidos

danificados e, assim, auxiliar no tratamento de doenças

degenerativas e autoimunes, assim como as doenças

cardíacas'.

Saiba mais sobre o Banco de Dentre da Faculdade de

Odontologia da USP (neste link) .

Fontes: Regulatório - Lei nº 9.434, de 4 de fevereiro de

1997, Decreto nº 2.268, de 30 de junho de 1997, Código

Civil Brasileiro. Lei nº 10406, de 10 de janeiro de 2002,

Lei nº 10.211, de 23 de março de 2001, altera

dispositivos da Lei nº 9.434. Lei nº 11.105, de 24 de

março de 2005. RDC/Anvisa - 508/2021.

Faça o primeiro comentário a "Sangue é tecido e dente

é órgão!"

Comentar

Além de Moema: Stand Up Paddle na Guarapiranga

Navegue pelos assuntos

almoço ao vivo artes plásticas artigo aula gratuita

campanha cinema comer bem coronavirus crianças

cuidados culinária cultura curso data comemorativa

debate delivery doação educação esporte evento

beneficente evento gratuito exposição familia festival

gastronomia inclusão jantar lazer live livro moema

musica online pandemia pets presente prevenção

programação quarentena restaurante saude

solidariedade teatro youtube

Sobre

Site pensado e escrito para quem vive, frequenta ou

quer conhecer Moema e Região. Assuntos relacionados

a saúde, programação especial, férias, participação

social e eventos beneficentes podem ser pautados,

mesmo quando forem 'para além de Moema'.

Estamos também no Instagram com mais dicas!

www.instagram.com/moema.e.regiao

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

ANVISA
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Dia Nacional da Doação de Órgãos

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Redação - Dirceu

Dentes também são considerados órgãos - Saiba como

eles podem ser doados e suas possíveis utilizações

O Dia Nacional de Doação de Órgãos, celebrado em 27

de setembro, foi criado para conscientizar a sociedade

sobre a importância da doação de órgãos. O Brasil está

entre os maiores transplantadores de órgãos, tecidos e

células do mundo. Porém, o que muitas pessoas não

sabem é que o dente tecnicamente também é

considerado um órgão e, como qualquer outro órgão do

corpo humano, pode ser doado.

Seja o dente de leite que está caindo ou o permanente

extraído, a sua doação é de extrema importância, por

isso, não deve ser descartado. O indicado é encaminhar

esse dente aos biobancos ou bancos de dentes, onde

terá um destino apropriado.

A Cirurgiã-Dentista e especialista em Implantodontia

Dra. Claudia Pires Miguel lembra que a realidade da

Odontologia brasileira no século passado consistia em

peregrinar entre cemitérios para captar elementos

dentários para estudos. 'De acordo com o regulatório

atual, as instituições de ensino de Odontologia

precisam manter os seus próprios bancos de dentes ou

buscarem parcerias para viabilizar a disponibilização

deste nobre material para seus alunos, coibindo desta

forma qualquer tipo de ação criminosa, como o

comércio de órgãos dentais'. No entanto, ela explica que

nem somente de dentes depende a pesquisa em

Odontologia. 'Materiais biológicos humanos, como

pedaços de ossos, gengiva, saco pericoronário e

demais tecidos biológicos que contêm, inclusive, DNA,

podem ser armazenados em biobancos'.

Outra modalidade de armazenamento de material

biológico citada pela Implantodontista são os Centros de

Processamento Celular (CPC), que processam e

armazenam células humanas para utilização futura

(autólogo ou homólogo). Os CPCs podem ser públicos

ou privados, já os biobancos, incluindo os bancos de

dentes, são exclusivamente sem fins lucrativos e em

geral estão ligados a uma instituição de ensino ou de

pesquisa.

'Uma característica de um CPC é que, diferentemente

de um Banco de Dentes, no CPC as células são

armazenadas 'vivas', ou ao menos com potencial de

viabilidade, podendo retomar à atividade celular.

Portanto, a coleta do material pressupõe ausência total

de contaminantes (sem cáries ou tártaro, no caso de

células coletadas nos dentes) e, uma vez coletado, o

material precisa ser colocado em um recipiente estéril

com um líquido especial, cheio de nutrientes, fornecido

pelo próprio CPC. Por isso, esta coleta precisa ser

programada com antecedência'.

Como é feita a doação de dente

Para a doação de dentes ou material biológico aos

bancos de dentes e/ou biobancos, Dra. Claudia explica

que o material em geral é acondicionado em um frasco

limpo, contendo água limpa, que deve ser trocada uma

vez por semana até a entrega para a doação. Alguns

bancos também recomendam o uso de água destilada
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ou soro fisiológico.

Para todos os casos de doação de material biológico é

preciso enviar também o Termo de Consentimento Livre

e Esclarecido (TCLE) assinado pelo paciente e/ou seu

responsável (quando paciente menor de 18 anos). Um

Termo de Assentimento (TA) também é recomendado

para que as crianças também tomem conhecimento e

permitam a doação do seu material para uso em

pesquisa e/ou para fins didáticos.

Dra. Claudia lembra que a colega, implantodontista e

assessora técnica do Conselho Federal de

Odontologia na área de células, sangue, tecidos e

órgãos junto à Anvisa, Dra. Moira Pedroso Leão,

costuma ressaltar que as leis, resoluções e demais

normas regulatórias no setor acompanham uma

tendência mundial em viabilizar o uso do material

biológico para a prática da medicina regenerativa e

permitir estudos na área da genética. 'A literatura

científica mostra que pedaços de dentes autólogos já

foram usados de forma bem-sucedida para recuperar a

visão de pacientes cegos em uma técnica conhecida por

Osteo-Odonto-Queratoprótese Modificada', compartilhou

Dr. Moira.

Mais recentemente, a implantodontia, periodontia e a

cirurgia têm utilizado a dentina particulada (também

autóloga) como um enxerto que serve de arcabouço

para formação de novo tecido ósseo. De acordo com

Dra. Claudia, os transplantes dentários autógenos,

quando um dente é deslocado de um local para outro,

popularizaram-se no Brasil na década de 1980,

seguindo um protocolo estabelecido há mais de 42 anos

nos países escandinavos.

Condições para o sucesso do transplante

Para aumentar as chances de 'pega' do transplante

dentário, a Implantodontista informa que é fundamental

que o dente esteja saudável e que seja removido de um

local e transplantado imediatamente para o outro local,

no mesmo paciente, ou seja, é uma técnica que deve

ser sempre autóloga. 'Em um transplante homólogo, em

pacientes diferentes, teriam de ser removidas todas as

células diferenciadas (como as de ligamento) para evitar

a ativação do sistema imunológico, o que inviabiliza a

técnica. Dentes transplantados na fase de rizogênese

(processo de formação da raiz dentária) têm um

prognóstico melhor do que os completamente

formados'.

Dra. Claudia acrescenta que nos dentes transplantados

com rizogênese completa pode acontecer a necrose

pulpar, o que indicaria a necessidade de tratamento

endodôntico. Ou seja, nos transplantes de dentes com

raiz formada, o tratamento de canal é indicado em todos

os casos.

Os transplantes têm demonstrado um percentual de

sucesso razoável, principalmente quando aplicados nos

casos de terceiros molares inferiores transplantados na

posição dos primeiros molares condenados. 'Um ponto

importante deve ser ressaltado: os transplantes

dentários não se contrapõem aos implantes. Os

transplantes dentários têm indicações muito específicas

para alguns casos de anodontia parcial (situações em

que não há a formação de todos os dentes esperados) e

como solução de traumatismo seguidos de perda

dentária, especialmente em pacientes jovens. A

limitação dos transplantes dentários em relação aos

implantes também está relacionada à disponibilidade de

órgãos dentários nos pacientes que possam ser

transplantados'.

Quanto às atividades dos CPCs, levantadas pela Dra.

Claudia junto à Dra. Moira, com a

descoberta de que células-tronco estão presentes nos

tecidos dentários abriu-se um novo campo de atuação

para o Cirurgião-Dentista, que pode atuar como

protagonista na coleta e aplicação de material biológico

processado para uso em medicina regenerativa.

Segundo Dra. Claudia, não importa se é o dente é

decíduo (dente de leite) ou permanente, as células

isoladas podem ser multiplicadas e usadas para o

mesmo paciente (autólogo) ou para pacientes diferentes
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(homólogo), pois diferentemente das células

diferenciadas, as células-tronco não são capazes de

induzir resposta imune, pois em sua superfície não

estão presentes os antígenos leucocitários, as proteínas

que sinalizam que há um 'estranho' no organismo. 'Em

termos práticos, podemos afirmar que as células-tronco

são células que tem o potencial de recompor tecidos

danificados e, assim, auxiliar no tratamento de doenças

como o diabetes, Parkinson, Alzheimer, doenças

degenerativas e autoimunes, assim como as doenças

cardíacas, vasculares e sequelas de Acidente Vascular

Cerebral (AVC)'.

Dra. Claudia conclui com a ponderação de que, com a

finalização do arcabouço regulatório em 2021, devemos

vivenciar a implantação do uso de células em terapias

celulares avançadas de agora em diante, tanto na área

da Odontologia quanto em suas aplicações nas

diversas especialidades da Medicina.

Fontes:

Regulatório - Lei nº 9.434, de 4 de fevereiro de 1997,

Decreto nº 2.268, de 30

de junho de 1997, Código Civil Brasileiro. Lei nº 10406,

de 10 de janeiro de

2002, Lei nº 10.211, de 23 de março de 2001, altera

dispositivos da

Lei nº 9.434. Lei nº 11.105, de 24 de março de 2005.

RDC/Anvisa - 508/2021.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

ANVISA, Assuntos de Interesse - Cirurgião dentista,

Assuntos de Interesse - Conselho Federal de

Odontologia, Assuntos de Interesse - Dentista, Assuntos

de Interesse - Odontologia
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Dia Nacional da Doação de Órgãos

Clique aqui para abrir a imagem

O Dia Nacional de Doação de Órgãos, celebrado nesta

terça-feira, 27 de setembro, foi criado para conscientizar

a sociedade sobre a importância da doação de órgãos.

O Brasil está entre os maiores transplantadores de

órgãos, tecidos e células do mundo. Porém, o que

muitas pessoas não sabem é que o dente tecnicamente

também é considerado um órgão e, como qualquer

outro órgão do corpo humano, pode ser doado.

Seja o dente de leite que está caindo ou o permanente

extraído, a sua doação é de extrema importância, por

isso, não deve ser descartado. O indicado é encaminhar

esse dente aos biobancos ou bancos de dentes, onde

terá um destino apropriado.

A cirurgiã-dentista e especialista em implantodontia

Claudia Pires Miguel lembra que a realidade da

odontologia brasileira no século passado consistia em

peregrinar entre cemitérios para captar elementos

dentários para estudos. 'De acordo com o regulatório

atual, as instituições de ensino de odontologia

precisam manter os seus próprios bancos de dentes ou

buscarem parcerias para viabilizar a disponibilização

deste nobre material para seus alunos, coibindo desta

forma qualquer tipo de ação criminosa, como o

comércio de órgãos dentais'. No entanto, ela explica que

nem somente de dentes depende a pesquisa em

Odontologia. 'Materiais biológicos humanos, como

pedaços de ossos, gengiva, saco pericoronário e

demais tecidos biológicos que contêm, inclusive, DNA,

podem ser armazenados em biobancos'.

Outra modalidade de armazenamento de material

biológico citada pela implantodontista são os Centros de

Processamento Celular (CPC), que processam e

armazenam células humanas para utilização futura

(autólogo ou homólogo). Os CPCs podem ser públicos

ou privados, já os biobancos, incluindo os bancos de

dentes, são exclusivamente sem fins lucrativos e em

geral estão ligados a uma instituição de ensino ou de

pesquisa.

'Uma característica de um CPC é que, diferentemente

de um Banco de Dentes, no CPC as células são

armazenadas 'vivas', ou ao menos com potencial de

viabilidade, podendo retomar à atividade celular.

Portanto, a coleta do material pressupõe ausência total

de contaminantes (sem cáries ou tártaro, no caso de

células coletadas nos dentes) e, uma vez coletado, o

material precisa ser colocado em um recipiente estéril

com um líquido especial, cheio de nutrientes, fornecido

pelo próprio CPC. Por isso, esta coleta precisa ser

programada com antecedência'.

Como é feita a doação de dente

Para a doação de dentes ou material biológico aos

bancos de dentes e/ou biobancos, Claudia explica que o

material em geral é acondicionado em um frasco limpo,

contendo água limpa, que deve ser trocada uma vez por

semana até a entrega para a doação. Alguns bancos

também recomendam o uso de água destilada ou soro

fisiológico.

Para todos os casos de doação de material biológico é

preciso enviar também o Termo de Consentimento Livre

e Esclarecido (TCLE) assinado pelo paciente e/ou seu
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responsável (quando paciente menor de 18 anos). Um

Termo de Assentimento (TA) também é recomendado

para que as crianças também tomem conhecimento e

permitam a doação do seu material para uso em

pesquisa e/ou para fins didáticos.

Claudia lembra que a colega, implantodontista e

assessora técnica do Conselho Federal de

Odontologia na área de células, sangue, tecidos e

órgãos junto à Anvisa, Dra. Moira Pedroso Leão,

costuma ressaltar que as leis, resoluções e demais

normas regulatórias no setor acompanham uma

tendência mundial em viabilizar o uso do material

biológico para a prática da medicina regenerativa e

permitir estudos na área da genética. 'A literatura

científica mostra que pedaços de dentes autólogos já

foram usados de forma bem-sucedida para recuperar a

visão de pacientes cegos em uma técnica conhecida por

Osteo-Odonto-Queratoprótese Modificada', compartilhou

Dr. Moira.

Mais recentemente, a implantodontia, periodontia e a

cirurgia têm utilizado a dentina particulada (também

autóloga) como um enxerto que serve de arcabouço

para formação de novo tecido ósseo. De acordo com

Dra. Claudia, os transplantes dentários autógenos,

quando um dente é deslocado de um local para outro,

popularizaram-se no Brasil na década de 1980,

seguindo um protocolo estabelecido há mais de 42 anos

nos países escandinavos.

Condições para o sucesso do transplante

Para aumentar as chances de 'pega' do transplante

dentário, a implantodontista informa que é fundamental

que o dente esteja saudável e que seja removido de um

local e transplantado imediatamente para o outro local,

no mesmo paciente, ou seja, é uma técnica que deve

ser sempre autóloga. 'Em um transplante homólogo, em

pacientes diferentes, teriam de ser removidas todas as

células diferenciadas (como as de ligamento) para evitar

a ativação do sistema imunológico, o que inviabiliza a

técnica. Dentes transplantados na fase de rizogênese

(processo de formação da raiz dentária) têm um

prognóstico melhor do que os completamente

formados'.

A especislista acrescenta que nos dentes

transplantados com rizogênese completa pode

acontecer a necrose pulpar, o que indicaria a

necessidade de tratamento endodôntico. Ou seja, nos

transplantes de dentes com raiz formada, o tratamento

de canal é indicado em todos os casos.

Os transplantes têm demonstrado um percentual de

sucesso razoável, principalmente quando aplicados nos

casos de terceiros molares inferiores transplantados na

posição dos primeiros molares condenados. 'Um ponto

importante deve ser ressaltado: os transplantes

dentários não se contrapõem aos implantes. Os

transplantes dentários têm indicações muito específicas

para alguns casos de anodontia parcial (situações em

que não há a formação de todos os dentes esperados) e

como solução de traumatismo seguidos de perda

dentária, especialmente em pacientes jovens. A

limitação dos transplantes dentários em relação aos

implantes também está relacionada à disponibilidade de

órgãos dentários nos pacientes que possam ser

transplantados'.

Quanto às atividades dos CPCs, levantadas pela dra.

Claudia junto à dra. Moira, com a descoberta de que

células-tronco estão presentes nos tecidos dentários

abriu-se um novo campo de atuação para o Cirurgião-

Dentista, que pode atuar como protagonista na coleta e

aplicação de material biológico processado para uso em

medicina regenerativa.

Segundo dra. Claudia, não importa se é o dente é

decíduo (dente de leite) ou permanente, as células

isoladas podem ser multiplicadas e usadas para o

mesmo paciente (autólogo) ou para pacientes diferentes

(homólogo), pois diferentemente das células

diferenciadas, as células-tronco não são capazes de

induzir resposta imune, pois em sua superfície não

estão presentes os antígenos leucocitários, as proteínas

que sinalizam que há um 'estranho' no organismo. 'Em

termos práticos, podemos afirmar que as células-tronco
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são células que tem o potencial de recompor tecidos

danificados e, assim, auxiliar no tratamento de doenças

como o diabetes, Parkinson, Alzheimer, doenças

degenerativas e autoimunes, assim como as doenças

cardíacas, vasculares e sequelas de Acidente Vascular

Cerebral (AVC)'.

Claudia conclui com a ponderação de que, com a

finalização do arcabouço regulatório em 2021, devemos

vivenciar a implantação do uso de células em terapias

celulares avançadas de agora em diante, tanto na área

da Odontologia quanto em suas aplicações nas

diversas especialidades da Medicina.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

ANVISA, Assuntos de Interesse - Cirurgiã-dentista,

Assuntos de Interesse - Cirurgião dentista, Assuntos de

Interesse - Conselho Federal de Odontologia, Assuntos

de Interesse - Dentista, Assuntos de Interesse -

Odontologia

43


