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CFO visita Hospital Militar de Área de São Paulo

Clique aqui para abrir a imagem

Compartilhar

O Conselho Federal de Odontologia - CFO visitou no

dia 12 de janeiro, o Hospital Militar de Área de São

Paulo (HMASP). A visita teve como finalidade, conhecer

a dinâmica da atuação, capacidade e estrutura dos

serviços de Odontologia do HMASP, onde todos

participaram de explanação sobre as atividades

desenvolvidas pela Clínica de Odontologia, na

sequência, percorreram o hospital e conheceram a

Divisão de Odontologia e os futuros projetos e

instalações.

O HMASP conta com um curso de especialização em

Implantodontia, com atendimento voltado para militares

e seus familiares, de São Paulo e outras regiões do

Brasil. A visita foi recebida pelo General Antônio Carlos

Leal e acompanhada pelo ex-diretor da Odontoclínica

Central do Exército, o Coronel Sebastião Helberto

Ferreira Espíndola, em parceria com o Conselho

Regional de Odontologia do Rio de Janeiro (CRORJ) e

o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP).

O Vice-Presidente do CFO, Raimundo Nazareno,

agradeceu ao convite e ressaltou, 'o hospital já

disponibiliza de uma ótima estrutura, e com a ampliação

do prédio, que será referência em modernidade no

Brasil, o número de Cirurgiões-Dentistas aumentará

mais que o dobro, trazendo assim um atendimento de

excelência para militares e população', afirma.

Participaram do grupo de visitantes: o Vice-Presidente

do CFO, Raimundo Nazareno, o Secretário Geral do

CFO, Claudio Miyake, o Presidente do CRO-RJ, Outair

Bastazini Filho, o Presidente do CRO-SP, Braz Antunes

e o representando da Sirona, Guilherme Rueker.

Fonte: Ascom CFO

imprensa@cfo.org.br

Compartilhar

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Conselho Federal de Odontologia, CROSP - Conselho

Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-

SP

4

http://m.knew.in/n/z_L_jkAI-uFF1woaLJhVLLqjLWvnL5u70
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/multclipp/arquivos/noticias/2023/01/18/73749346/73749346_site.jpg


Veículo: Feiras Industriais Estado:

Data: 20/01/2023 00:00 Editoria: Noticias Página:

Colgate investe em tecnologia e promove experiências inéditas no 40ª

CIOSP

Clique aqui para abrir a imagem

Entre os dias 25 e 28 de janeiro a marca oferece mais

de 30 palestras, diversas atividades e surpresas para

60.000 profissionais e estudantes de odontologia que

devem visitar o congresso

Presente na 40ª edição do CIOSP (Congresso

Internacional de Odontologia de São Paulo), realizado

entre os dias 25 e 28 de janeiro, no Expo Center Norte,

em São Paulo, a Colgate aposta em tecnologia para

oferecer experiências inéditas para o público.

A programação é plural, pautada na inovação e

vivências que conectam o universo digital e físico com

experiência online, espaços instagramáveis,

lançamentos de produtos e vasto conteúdo educacional

imersivo. Alguns exemplos do que o público poderá

encontrar nos mais de 1.000 m2, onde a marca estará

presente são os corredores sensitivos, feitos com

cerdas que imitam as escovas da companhia.

Em primeira mão, os dentistas terão acesso ao

relançamento do creme dental elmex Sensitive, que

passa a ser "elmex Sensitive Professional' trazendo

uma fórmula aprimorada com fosfato de zinco além da

tecnologia Pro-Argin, proporcionando Alívio Imediato¹ e

Proteção Prolongada² da sensibilidade agora com maior

resistência aos ácidos³.

elmex é a marca com mais de 50 anos de tradição e

liderança na Europa, que chegou no Brasil em 2018

para trazer uma nova rotina de cuidados para a saúde

bucal, com tecnologia avançada, desenvolvida em

conjunto com especialistas em odontologia, e

clinicamente comprovada.

Além disso, a marca é a #1 em recomendação dos

dentistas na Suíça4, pois proporciona uma rotina de

cuidados especializados para a saúde bucal completa.

A marca tem em seu portfólio soluções completas para

o alívio da sensibilidade, incluindo creme dental,

escovas dentais e enxaguante bucal.

¹ quando utilizado conforme embalagem

² com o uso regular

³ vs fórmula sem fosfato de zinco

4 pesquisa realizada na Suíça em 2020, com 133

dentistas

Outra experiência à qual o público terá acesso será a

experimentação da escova elétrica Philips Colgate

SonicPro 50. Para isso, a companhia construiu uma

estação com uma sequência de pias criadas

especialmente para a ativação. O objetivo é promover

ao usuário a limpeza dos dentes e comprovar a eficácia

do equipamento já na primeira utilização.

A linha Philips Colgate SonicPro conta com 4 versões

para adulto e 1 para crianças. Todas têm tecnologia

sônica exclusiva que produz de 31 a 62 mil movimentos
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por minuto, criando uma ação dinâmica para conduzir o

fluido entre os dentes e ao longo da linha gengival,

rompendo o biofilme de forma eficaz.

Os modelos são recarregáveis, bivolt, possuem bateria

com duração de até 14 dias e são à prova d 'água. Além

disso, contam com SmarTimer - para que os usuários

escovem os dentes pelo tempo recomendado pelos

dentistas - e o Quadpacer - que são pequenas pausas

na vibração a cada 30 segundos - para lembrar o

usuário de trocar a região da boca a ser escovada, o

que auxilia em uma escovação efetiva e uniforme.

'O destaque da Colgate nessa edição do CIOSP está no

uso da tecnologia para promover experiências

interativas para informar aos profissionais de

odontologia sobre as soluções que a Colgate oferece e

que possam ajudar os dentistas na promoção de saúde

bucal dos seus pacientes . ', diz Fabiano Carvalho,

Diretor de Relações Profissionais da Colgate-Palmolive

Brasil.

Diverso, acessível e sustentável

além das novidades em tecnologia de produto, a

Colgate também segue empenhada em promover

experiências e conhecimento de forma equitativa e

adicionando educação sobre sustentabilidade ao público

do evento.

Os visitantes terão acesso a palestras e podcasts que

exploram o tema da inclusão, como 'O atendimento de

pacientes com o Transtorno do Espectro Autista', além

de proporcionar acessibilidade aos visitantes. Em uma

das salas criadas pela companhia, a pessoa em cadeira

de rodas contará com pia adaptada para participar das

atividades propostas durante o evento.

Além de promover a sustentabilidade com relação a

seus produtos, a Colgate promove a economia circular

no evento ao disponibilizar máquina Ambipar Triciclo

com o objetivo de fomentar a reciclagem e a coleta de

materiais recicláveis.

Confira a programação de palestras e podcasts no site

da Colgate

Mais de 30 palestras e diversas atividades serão

oferecidas para os 60.000 profissionais e estudantes da

área e que devem visitar o congresso, com o que há de

melhor no universo da odontologia.

Não esqueça de garantir a sua vaga agendando o

horário escolhido!

Fonte : Assessoria de Imprensa

Tenha o calendário das feiras industriais 2023 em pdf

no seu email.

Clique aqui e acesse nossa base de dados.

Assine nosso Newsletter e receba as notícias e agenda

das feiras no seu e-mail.

Assinatura ao Portal Feiras Industriais

Nome*

Empresa

E-mail*

Celular

?

Insira caso queira participar do grupo de WhatsApp

Como sua empresa participa de Feiras*

-None-ExpositorVisitanteFornecedor de EventosMídia

Assuntos e Palavras-Chave: CROSP - CIOSP

6



Veículo: Jornal Floripa Estado: Santa Catarina
Data: 17/01/2023 00:00 Editoria: Noticias Página:

Gnatus é uma das principais presenças no Congresso Internacional de

Odontologia de São Paulo

Clique aqui para abrir a imagem

Ribeirão Preto (SP), 13 de janeiro de 2023 - Oferecer

atendimento odontológico com recursos de alta

tecnologia digital sem a necessidade de investir em

equipamentos. Esta é a proposta inédita que a Gnatus,

indústria de equipamentos odontológicos, com sede em

Barretos, leva para o 40º Ciosp - Congresso

Internacional de Odontologia de São Paulo que promete

ser uma das principais atrações do evento, que

acontece entre os dias 25 a 28 de janeiro, no Expo

Center Norte, em São Paulo.

A locação do Scanner intraoral, um inovador serviço que

a Gnatus apresenta durante o Ciosp, chega como um

atendimento diferenciado da empresa. Os profissionais

da odontologia - que aderiram ao contrato de locação -

serão treinados e certificados para realizarem os

procedimentos de escaneamento nos consultórios

odontológicos através do Scanner Panda P2, que

possibilita obter diretamente os dados geométricos

tridimensionais da dentição, além de fornecer arquivos

digitais 3D de alta precisão. 'A ideia é proporcionar ao

dentista a possibilidade de ofertar atendimento de ponta

aos seus pacientes, com custo-benefício interessante.

Temos uma equipe de profissionais especializados e

autorizados para treinar e oferecer atendimento técnico

à disposição dos dentistas em todas as regiões do

Brasil. Nesse contexto, o Ciosp é uma oportunidade

excelente para darmos início a essa importante rede de

contatos', explica o CEO da indústria, Alexandre

Queiroz.

Os visitantes que passarem pelo estande da Gnatus

durante o Congresso - com 280 m2 -, terão contato

com toda linha digital da indústria, que possui o maior

portfólio do País em produtos para este mercado, além

de propostas completas para montagem de

consultórios. O estande contará também com uma área

dedicada aos estudantes de Odontologia: um espaço

instagramável, onde os futuros dentistas poderão

impulsionar seus stories com fotos no sonhado

consultório Gnatus.

'Relacionamento é a palavra de 2023 para nós e nosso

foco no Ciosp é estarmos bastante próximos dos

dentistas, que aprovam nossos produtos. Vamos

apresentar as vantagens da escolha dos nossos

produtos e, claro, com nossas principais tecnologias à

disposição, para que os profissionais compreendam

todos os detalhes sobre o seu funcionamento', alerta

Alexandre Queiroz.

Referência

Realizado há mais de 60 anos pela Associação Paulista

de Cirurgiões-Dentistas (APCD), o Congresso

Internacional de Odontologia de São Paulo é um dos

maiores eventos mundiais do setor, traduzindo as

inovações do mercado odontológico em tecnologias de

ponta e aperfeiçoamento profissional com conteúdos

exclusivos e experiências únicas.

De volta ao espaço do Expo Center Norte, a 40ª edição

do Ciosp promete diferentes novidades aos
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congressistas, sejam profissionais, professores,

estudantes ou fornecedores. Na edição de 2022, a

Gnatus bateu recorde de público em seu estande e,

para este ano, a expectativa é a mesma. 'Nossos

produtos são pensados e desenvolvidos por equipes

técnicas experientes e que tratam de cada detalhe com

total cuidado e paixão. E isso sempre faz com que

nosso espaço no Congresso seja muito disputado

durante os quatro dias do evento', finaliza Alexandre

Queiroz.

Sobre a Gnatus

Com sua matriz sediada em Barretos, no estado de São

Paulo, a Gnatus é uma empresa que desenvolve,

fabrica e comercializa equipamentos odontológicos e

médicos. Além de toda a tecnologia de seus produtos,

atualmente a Gnatus é a empresa do setor odontológico

brasileiro com o maior número de certificações e tem

como objetivo atender as necessidades e as exigências

de seus clientes. Além do alto padrão de qualidade, a

Gnatus está presente no território nacional com duas

fábricas, revendas, representantes, distribuidores e

filiais estrategicamente distribuídos.

Atendimento à Imprensa

Verbo Nostro Comunicação Planejada

(16) 3632-6202 / 3610-8659

Andrea Berzotti (16) 99138 6185 (andrea@verbo.jor.br)

Luciana Grili (16) 99152 2707 (luciana@verbo.jor.br)

Valter Jossi Wagner (16) 99152 2700

(valter@verbo.jor.br)

Colaboração: Regina Oliveira

Assuntos e Palavras-Chave: CROSP - CIOSP
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Dr. Ricardo Lourenço assume Comissão Parlamentar do Conselho Federal

de Odontologia
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Dr. Ricardo Lourenço assume Comissão Parlamentar do

Conselho Federal de Odontologia

Posted on

17

jan

No último dia 05, o odontologista, Dr. Ricardo Lourenço,

bastante conhecido pelos serviços prestados em prol da

melhoria dos cuidados com a saúde bucal, foi nomeado

Coordenador da Comissão Parlamentar do Conselho

Federal de Odontologia.

Com esta nova função, Dr. Ricardo pretende contribuir

ainda mais com a classe Odontológica.

Novidades do Conselho Federal de Odontologia

CFO vai participar da 2° edição do CIOSP, em São

Paulo, entre os dias 25 a 28 de Janeiro, com estande e

Arena CFO, no maior Congresso Internacional de

Odontologia.

Recentemente o CFO implementado o uso da Carteira

Digital CFO ID. O documento digital, que é gratuito e

possui uma série de vantagens sobre a versão

impressa, já está disponível para adesão imediata em

todo o Brasil. Recebeu o prêmio de Inovação na

Fiscalização e foi destaque na 6ª Conferência Nacional

dos Conselhos Profissionais.

O CFO vai participará também do Grupo de Trabalho no

MEC para discutir EAD na Odontologia, além de apoiar

grandes eventos para trazer mais conhecimento para os

dentistas e profissionais da área.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Conselho Federal de Odontologia, Assuntos de

Interesse - Dentistas, Assuntos de Interesse -

Odontologia, CROSP - CIOSP
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CIOSP 2023: Dentistas no Coworking

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: admin

DENTISTAS PODEM EXPERIMENTAR UMA HORA

NUM COWORKING ESPECIALIZADO PARA

PROFISSIONAIS DA SAÚDE

Todos os profissionais da área da saúde, que se

cadastrarem no estande do Opt.Doc, durante o CIOSP

2023, poderão utilizar uma hora no coworkingHaverá

também palestra no estande da Woson, no dia 25,

sobre: 'Como será o futuro dos consultórios

odontológicos'

Janeiro de 2023 - Novas experiências são sempre bem-

vindas, principalmente, nos dias de hoje em que muita

coisa mudou. Um dos exemplos é o uso cada vez mais

recorrente de coworkings por dentistas e médicos. Isso

porque esses profissionais perceberam que não

precisam ter custos fixos montando um consultório e

nem precisam gerenciar colaboradores, deixando o

tempo só para o que realmente sabem fazer.

A Opt.doc, coworking para profissionais da área da

saúde, que estará na CIOSP 2023 (Congresso

Internacional de Odontologia de São Paulo), entre os

dias 25 e 28 de janeiro, no Expo Center Norte, é a

pioneira em salas totalmente equipadas e se diferencia

das demais salas compartilhadas na cidade, pois

oferece salas completamente aparelhadas com

equipamentos de alta tecnologia e com auxiliares

treinadas à disposição. A empresa estará no CIOSP e

todos os profissionais que se cadastrarem no estande,

receberão um voucher para utilizar uma hora no

coworking, localizado na Avenida República do Líbano,

em São Paulo, para ter uma experiência de atender no

local.

Os coworkings têm sido uma tendência para os

dentistas e médicos que durante a pandemia

perceberam que os custos fixos da locação de uma sala

ou até mesmo do investimento na montagem de um

consultório, seria muito oneroso.

No caso da Opt.doc, além de toda sala equipada, o

coworkings possui um protético no local, facilitando a

vida do paciente que pode fazer tudo num só lugar. Há

também parcerias com Invisalign, SouSmile, Edanbank,

Cloudia entre outros.

PALESTRA - Para os participantes do CIOSP 2023

também haverá uma palestra no estande da Woson, no

dia 25 às 13h20 com Patricia Del Gaizo, fundadora da

Opt.doc que fala sobre 'Como será o futuro dos

consultórios odontológicos'.

SERVIÇO:

CIOSP 2023 - Congresso Internacional de Odontologia

de São Paulo

Datas: 25 a 28 de janeiro de 2023

Local: Expo Center Norte - Rua José Bernardo Pinto,

333

Sobre OPT.DOC - https://optdoc.com.br/
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A OPT.DOC é um novo conceito em coworking para os

profissionais da área de saúde como médicos e

dentistas. Além de ter acesso a um espaço sofisticado,

os profissionais podem contar com equipamentos de

alta tecnologia nos consultórios e não precisam se

preocupar com nada. Toda a gestão e administração, da

estrutura da clínica completa e ainda assistentes

treinadas pela OPT.DOC estão à disposição. O

empreendimento foi projetado pensando em todas as

comodidades para o profissional da saúde e para os

pacientes. Espaços para cursos, vestiário, café, locker,

fluxo digital e central de imagens foram pensados para

agilizar diagnósticos e facilitar a vida dos pacientes que

podem fazer todo o procedimento em um único local.

Assuntos e Palavras-Chave: CROSP - CIOSP
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Brasil será sede de feira e congresso profissional e B2B de cannabis

medicinal

Clique aqui para abrir a imagem

A Sechat - plataforma de conhecimento e negócios

voltada ao uso medicinal e mercadológico da Cannabis -

realizará no Expo Center Norte, São Paulo (SP), em 4 e

5 de maio, a segunda edição da Medical Cannabis Fair

e do Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal.

O evento profissional e B2B reunirá cerca de 8 mil

profissionais do setor, mais de 60 estandes e 100

marcas de negócios medicinais e industriais do setor

canábico do Brasil e América Latina, para apresentação

de novos medicamentos, tecnologia, farmacêutica,

equipamentos de laboratório, tecnologias de cultivo,

empresas de educação e serviços financeiros, bem

como os processos industriais do cânhamo nas áreas

têxtil e de cosmetologia.

Durante os dois dias de evento, países como África do

Sul, Alemanha, Argentina, Bolívia, Canadá, Chile,

Colômbia, Costa Rica, El Salvador, Equador, Espanha,

Estados Unidos, Geórgia, Guatemala, Holanda,

Honduras, Israel, Malta, México, Nicarágua, Panamá,

Paraguai, Peru, Portugal, República, Dominicana,

Suíça, Uruguai e Venezuela apresentarão soluções para

o uso medicinal da cannabis para diferentes

necessidades patológicas, além de serviços para

profissionais de saúde e novos negócios industriais.

Para Carlos Eduardo Biaggio, que participou do evento

em 2022 por meio da instituição de ensino Unyleya, a

feira é o caminho para a captação de leads. 'Estar na

Medical Cannabis Fair é captar mais de 400 leads em

dois dias. Ela congrega todo o mercado com o qual

precisamos nos relacionar para fortalecer o setor',

declara.

Paralelamente à feira ocorrerá o II Congresso Brasileiro

da Cannabis Medicinal com uma grade abrangendo

mais de 70 palestrantes e 1.500 congressistas, além da

participação das autoridades do Brasil e do exterior para

debater sobre novas inovação e pesquisas relacionadas

ao uso medicinal da planta, assim como o

desenvolvimento do mercado, abordando temas

relacionados à saúde, legislação e negócios.

O congresso estará dividido em dois blocos - o primeiro

focado em temas relacionados à Saúde e o segundo

bloco focado em Negócios e Legislação - trará

oportunidades para médicos, veterinários, dentistas,

profissionais da saúde, empresários, executivos da

indústria farmacêutica, legisladores, advogados,

investidores, pesquisadores, empresários do

agronegócio, empreendedores e profissionais do setor,

discutirem a evolução do mercado da cannabis no Brasil

e no mundo. Além de trazer possibilidades para

investimentos, trabalho e empreendedorismo, auxiliando

o desenvolvimento econômico e social que a planta

traça para a América Latina.

Temas como cannabis e o cânhamo no agronegócio,

soluções ESG, pitch de startups, mercado financeiro, os

avanços legislativos, alternativas de acesso aos

produtos derivados da planta, uso de canabinoides na

saúde, na odontologia e veterinária, bem como o
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manejo da medicina canábica no mundo esportivo,

casos clínicos, patologias onde a medicina é aplicada,

farmacologia, psicodélicos na psiquiatria, entre outros

assuntos farão parte da grade do Congresso.

'A primeira edição dos eventos, realizada em maio de

2022, foi um marco para o mercado profissional da

cannabis medicinal no Brasil e na América Latina',

afirma Daniel Jordão, sócio da Medical Cannabis Fair e

do Portal Sechat, primeiro portal de notícias relacionado

ao mercado canábico medicinal no Brasil, lançado em

março de 2019. O sucesso da primeira edição a

consolidou como o mais importante evento profissional

e B2B do setor na região. Na ocasião, 31 expositores e

mais de 50 marcas apresentaram seus produtos à base

de cannabis, bem como serviços educacionais,

financeiros e auxiliares para o segmento. O congresso,

dividido em dois blocos, Saúde voltado para médicos e

profissionais da saúde, e Negócios e Legislação

voltados para investidores, legisladores e interessados

no assunto, contou com a participação de 77

palestrantes renomados no Brasil e exterior que

expuseram seus conhecimentos para 380

conferencistas.

Em 2023, a Medical Cannabis Fair e o Congresso

Brasileiro da Cannabis Medicinal acontecerão em um

momento importante para o debate no Brasil. Um novo

governo, a Anvisa aprovando mais medicamentos, a

justiça dando pareceres favoráveis para que pacientes

tenham acesso ao CBD via SUS ou convênio médico,

salvo condutos para o auto plantio, uma movimentação

financeira no país relacionada a cannabis, que somam

mais de R$ 130 milhões por ano de acordo com a

consultoria Kaya Mind - sem uma legislação clara e

definida e o debate mundial em torno da planta que tem

potenciais imensos em todas as áreas da saúde e dos

negócios, colocam expectativas de resultados positivos

no debate que a feira e o congresso trarão para a

capital paulista e para o futuro do mercado brasileiro.

Uso terapêutico

A cannabis possui vários princípios ativos com ação

terapêutica. Os mais conhecidos são os

fitocanabinoides, encontrados nas flores e de onde são

extraídos o tetra-hidrocanabinol (THC) e o canabidiol

(CBD); os terpenos, considerados metabólicos

secundários e utilizados na indústria cosmética; e a

canaflavina, com princípios anti-inflamatórios e usada

em pacientes oncológicos

(https://www.al.es.gov.br/Noticia/2022/08/43443/cannabi

s-medicinal-e-alvo-de-batalhas-judiciais.html)

Além de vários tipos de câncer, os medicamentos à

base da cannabis são indicados para tratar fibromialgia,

insônia, reumatismo, epilepsia, autismo, glaucoma,

Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla, estresse pós-

traumático, dores musculares e nas articulações,

tensão, ansiedade e depressão.

Um Estudo realizado em 2019 pelo Instituto de

Pesquisa Data Senado, do Senado Federal, aponta que

78% dos entrevistados são favoráveis ao uso medicinal

da planta. A pesquisa mostrou ainda que 75% deles

concordam com a fabricação de remédios à base de

Cannabis pela indústria farmacêutica brasileira e 79%

querem a distribuição gratuita pelo Sistema Único de

Saúde (SUS).

Serviço

Evento: Medical Cannabis Fair 2023 e Congresso

Brasileiro da Cannabis Medicinal 2023

Data: 4 e 5 de maio de 2023 - das 9h às 19h

Local: Expo Center Norte

Endereço: Rua José Bernardo Pinto, 333 - Vila

Guilherme - São Paulo - SP - Brasil

Inscrições para a Feira:

www.medicalcannabisfair.com.br

Inscrições para o Congresso:

www.congressocannabis.com.br
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Estudo pioneiro de medicina regenerativa envolve cientistas brasileiros e

estrangeiros

Clique aqui para abrir a imagem

Por meio de um acordo de cooperação inédito entre a

International Space Academy (KSCIA), Michaelis

Foundation for Global Education (MF), ANADEM,

Universidade Corporativa Anadem (UCA), University of

Florida (UF) e a R-Crio - pioneira no processo de

isolamento, expansão e armazenamento de células-

tronco do dente, tecido adiposo e do céu da boca

(periósteo do palato), terá início, ainda este mês, no Life

Science Lab (Laboratório de Ciências da Vida no

Espaço), na área do Kennedy Space Center (KSC), na

Flórida (EUA), um estudo pioneiro que analisa o

comportamento das células-tronco em diferentes

ambientes de gravidade e oxigenação.

'Por meio dessa parceria, será dedicado um 'braço' do

nosso segmento de pesquisa e desenvolvimento ao

estudo do comportamento de células-tronco cultivadas

em ambientes com microgravidade com o intuito de

controlar o processo de envelhecimento celular. Além

disso, temos o objetivo de melhorar a solução de

entrega para a medicina regenerativa, seja para a

produção de medicamentos como para o uso direto das

células-tronco em terapias', explica o cientista, membro

do International Society for Cellular Therapy e CEO da

R-Crio, José Ricardo Muniz Ferreira.

As células-tronco empregadas no estudo, derivadas do

dente, tecido adiposo e do céu da boca (periósteo do

palato), serão doadas por voluntários à R-Crio

(cumprindo a legislação vigente no país e as normas

técnicas estabelecidas pela ANVISA), que se

responsabilizará pelo processo de extração,

multiplicação e criopreservação do material.

Para um dos coordenadores da pesquisa e professor do

curso de graduação em Odontologia da Faculdade São

Leopoldo Mandic (Campinas/SP), André Pelegrine, essa

é uma oportunidade ímpar para a ciência do Brasil e do

mundo. 'Um estudo de vanguarda que será feito em

parceria com instituições de renome internacional. O

capital humano e científico, além da infraestrutura de

equipamentos, irá possibilitar uma série de análises

capazes de gerar significativos desdobramentos para a

área da saúde', afirma.

O pesquisador ainda revela que as etapas pré-clínica e

clínica da pesquisa serão realizadas no Brasil e a

intenção é criar um braço multicêntrico do estudo por

meio de parcerias acadêmicas internacionais a fim de

fortalecer o desenvolvimento científico e clínico. 'O

objetivo é transformar toda essa experiência em

parceria com o KSCIA, em um programa educacional

voltado para disseminar o pensamento científico entre

alunos de diferentes níveis de ensino', finaliza.

Em Campinas, interior de São Paulo, está situado o

centro pioneiro na técnica de isolamento, expansão e

armazenamento de células-tronco do dente, tecido

adiposo e do céu da boca (periósteo do palato) do país,

a R-Crio. O laboratório tem à frente o cientista José

Ricardo Muniz Ferreira, que estudou a fundo e

aprimorou a técnica de extração, armazenamento e

cultivo das células.
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Brasil será sede da principal feira e congresso profissional e B2B de

cannabis medicinal da América Latina

Clique aqui para abrir a imagem

Brasil será sede da principal feira e congresso

profissional e B2B de cannabis medicinal da América

Latina

17/01/2023

SAÚDE

De 4 a 5 de maio de 2023, a capital paulista receberá a

segunda edição da Medical Cannabis Fair e do

Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal, que

reunirá o mercado canábico medicinal e industrial para

debater o futuro do setor no país e na América Latina

A Sechat - plataforma de conhecimento e negócios

voltada ao uso medicinal e mercadológico da Cannabis,

realizará no Expo Center Norte, localizado na capital

paulista, em 4 e 5 de maio, a segunda edição da

Medical Cannabis Fair e do Congresso Brasileiro da

Cannabis Medicinal.

O evento profissional e B2B, reunirá cerca de 8 mil

profissionais do setor, mais de 60 estandes e 100

marcas de negócios medicinais e industriais do setor

canábico do Brasil e América Latina, para apresentação

de novos medicamentos, tecnologia, farmacêutica,

equipamentos de laboratório, tecnologias de cultivo,

empresas de educação e serviços financeiros, bem

como os processos industriais do cânhamo nas áreas

têxtil e de cosmetologia.

Durante os dois dias de evento, países como África do

Sul, Alemanha, Argentina, Bolívia, Canadá, Chile,

Colômbia, Costa Rica, El Salvador, Equador, Espanha,

Estados Unidos, Geórgia, Guatemala, Holanda,

Honduras, Israel, Malta, México, Nicarágua, Panamá,

Paraguai, Peru, Portugal, República, Dominicana,

Suíça, Uruguai e Venezuela apresentarão soluções para

o uso medicinal da cannabis para diferentes

necessidades patológicas, além de serviços para

profissionais de saúde e novos negócios industriais.

Para Carlos Eduardo Biaggio, que participou do evento

em 2022 por meio da instituição de ensino Unyleya, a

feira é o caminho para a captação de leads. 'Estar na

Medical Cannabis Fair é captar mais de 400 leads em

dois dias, que chegam de maneira natural e que

procuram negócios na área. A feira congrega todo o

mercado com o qual precisamos nos relacionar para

fortalecer o setor', declara.

Já Andréa Farias, diretora de marketing e comunicação,

da Tegra Pharma participou da primeira edição para

lançar quatro novos produtos. 'O THC tem muito uso em

patologias, como câncer e dor crônica, então

recebemos muitos médicos em nosso estante para

aprenderem mais sobre modular bem a posologia',

completa Andréa.

Paralelamente a feira ocorrerá o II Congresso Brasileiro

da Cannabis Medicinal com uma grade abrangendo

mais de 70 palestrantes e 1.500 congressistas, além da

participação das autoridades do Brasil e do exterior para
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debater sobre novas inovação e pesquisas relacionadas

ao uso medicinal da planta, assim como o

desenvolvimento do mercado, abordando temas

relacionados à saúde, legislação e negócios.

O congresso, dividido em dois blocos - o primeiro

focado em temas relacionados à Saúde; e o segundo

que trata sobre Negócios e Legislação, trará

oportunidades para médicos, veterinários, dentistas,

profissionais da saúde, empresários, executivos da

indústria farmacêutica, legisladores, advogados,

investidores, pesquisadores, empresários do

agronegócio, empreendedores e profissionais do setor

discutirem a evolução do mercado da cannabis no Brasil

e no mundo. Além de trazer possibilidades para

investimentos, trabalho e empreendedorismo, auxiliando

o desenvolvimento econômico e social que a planta

traça para a América Latina.

Temas de como cannabis e o cânhamo no agronegócio,

soluções ESG, pitch de startups, mercado financeiro, os

avanços legislativos, alternativas de acesso aos

produtos derivados da planta, uso de canabinoides na

saúde, na odontologia e veterinária, bem como o

manejo da medicina canábica no mundo esportivo,

casos clínicos, patologias onde a medicina é aplicada,

farmacologia, psicodélicos na psiquiatria, entre outros

assuntos farão parte da grade do Congresso.

'A primeira edição dos eventos, realizada em maio de

2022, foi um marco para o mercado profissional da

cannabis medicinal no Brasil e na América Latina, o

sucesso da primeira edição a consolidou como o mais

importante evento profissional e B2B do setor na região.

Na ocasião, 31 expositores e mais de 50 marcas

apresentaram seus produtos à base de cannabis, bem

como serviços educacionais, financeiros e auxiliares

para o segmento. O congresso, dividido em dois blocos,

Saúde voltado para médicos e profissionais da saúde, e

Negócios e Legislação voltados para investidores,

legisladores e interessados no assunto, contou com a

participação de 77 palestrantes renomados no Brasil e

exterior que expuseram seus conhecimentos para 380

conferencistas', completa Daniel Jordão, sócio da

Medical Cannabis Fair e do Portal Sechat, primeiro

portal de notícias relacionado ao mercado canábico

medicinal no Brasil, lançado em março de 2019.

Em 2023 a Medical Cannabis Fair e o Congresso

Brasileiro da Cannabis Medicinal acontecerão em um

momento importante para o debate no Brasil. Um novo

governo, a Anvisa aprovando cada vez mais

medicamentos, a justiça dando pareceres favoráveis

para que diversos pacientes tenham acesso ao CBD via

SUS ou convênio médico, diversos salvo condutos para

o auto plantio, uma movimentação financeira no país

relacionada a cannabis, que somam mais de R$ 130

milhões por ano - sem uma legislação clara e definida e

o debate mundial em torno da planta que tem potenciais

imensos em todas as áreas da saúde e dos negócios,

colocam expectativas de resultados positivos no debate

que a feira e o congresso trarão para a capital paulista e

para o futuro do mercado brasileiro.

Mercado

A autorização da Anvisa (Agência de Vigilância

Sanitária) permite que os produtos à base de cannabis

sejam importados e comercializados em farmácias e

drogarias no Brasil, mediante prescrição médica.

Segundo a agência, foram concedidas 68.775

permissões de importação de medicamentos desse tipo

no Brasil de 2015 a 2021. Dados da New Frontier Data

indicam que o setor da cannabis medicinal pode

movimentar até R$ 4,7 bilhões por ano no Brasil e criar

300 mil empregos diretos. 'É um momento de ebulição e

de instalação de uma nova indústria no Brasil que

facilitará a milhões de pacientes o acesso a

medicamentos produzidos com derivados da cannabis',

disse o neurocirurgião Pedro Pierro Neto, diretor

científico da Sechat e curador do congresso.

Uso terapêutico

A Cannabis possui vários princípios ativos com ação

terapêutica. Os mais conhecidos são os

fitocanabinoides, encontrados nas flores e de onde são

extraídos o tetra-hidrocanabinol (THC) e o canabidiol
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(CBD); os terpenos, considerados metabólicos

secundários e utilizados na indústria cosmética; e a

canaflavina, com princípios anti-inflamatórios e usada

em pacientes oncológicos.

Além de vários tipos de câncer, os medicamentos à

base da Cannabis são indicados para tratar fibromialgia,

insônia, reumatismo, epilepsia, autismo, glaucoma,

Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla, estresse pós-

traumático, dores musculares e nas articulações,

tensão, ansiedade e depressão.

Um Estudo realizado em 2019 pelo Instituto de

Pesquisa Data Senado , do Senado Federal, aponta que

78% dos entrevistados são favoráveis ao uso medicinal

da planta. A pesquisa mostrou ainda que 75% deles

concordam com a fabricação de remédios à base de

Cannabis pela indústria farmacêutica brasileira e 79%

querem a distribuição gratuita pelo Sistema Único de

Saúde (SUS).

Sobre a Sechat

Fundada em 2019, a Sechat é uma plataforma de

conhecimento e negócios voltada ao uso medicinal da

Cannabis. Entre os serviços e produtos destacam-se:

Portal Sechat : o primeiro e principal portal do Brasil

dedicado aos assuntos relacionados à cannabis

medicinal, com destaque na cobertura dos temas de

saúde, legislação e negócios.

Medical Cannabis Fair: a maior e principal feira

profissional e B2B da América Latina sobre o uso

medicinal da Cannabis

Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal : ocorre em

paralelo à Medical Cannabis Fair e traz as principais

autoridades de dentro e fora do país sobre os temas

relacionados ao uso medical da Cannabis.

Sechat Academy: braço educacional sobre o uso

medicinal da Cannabis, voltada para os profissionais da

saúde que queiram saber como prescrever ou reciclar

seus conhecimentos sobre a prescrição de produtos

derivados da cannabis.

Evento: Medical Cannabis Fair 2023 e Congresso

Brasileiro da Cannabis Medicinal 2023

Data: 4 e 5 de maio de 2023 - das 9h às 19h

Local: Expo Center Norte

Endereço: Rua José Bernardo Pinto, 333 - Vila

Guilherme - São Paulo - SP - Brasil

Inscrições para a Feira: www.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

ANVISA, Assuntos de Interesse - Dentistas, Assuntos

de Interesse - Odontologia
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Cárie: pesquisadores brasileiros mapeiam os fatores de risco para crianças

de até 2 anos

Clique aqui para abrir a imagem
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A cárie precoce da infância, que atinge crianças na

idade pré-escolar, afeta cerca de 600 milhões de

meninos e meninas no mundo todo, segundo

informações da Associação Internacional de

Odontopediatria (IAPD). Um estudo brasileiro, publicado

recentemente na revista científica Community Dentistry

and Oral Epidemiology, revela quais são os principais

fatores de risco para a incidência de cárie nessa faixa

etária, segundo informações da Agência Fapesp.

Pesquisadores da Faculdade de Saúde Pública da

Universidade de São Paulo (FSP-USP) descobriram que

a inclusão de açúcares na dieta acompanhada da

interrupção precoce do aleitamento materno são os

principais fatores que contribuem para a incidência de

cárie até os 2 anos de idade.

'Alguns estudos anteriores apontaram a associação

entre amamentação prolongada [após 1 ano de idade] e

a ocorrência de cáries, sem avaliar adequadamente o

papel do consumo precoce de açúcar por essas

crianças. Nosso trabalho identificou que o efeito da

amamentação prolongada no aumento do risco de cárie

dentária foi mediado pelo consumo de açúcar', disse

Marly Augusto Cardoso, professora da Faculdade de

Saúde Pública da Universidade de São Paulo (FSP-

USP) e coordenadora do projeto, à Agência Fapesp.

A equipe chegou a essa conclusão após avaliar 800

crianças participantes do "Estudo MINA - Materno-

Infantil no Acre: coorte de nascimentos da Amazônia

ocidental brasileira," que acompanha meninos e

meninas nascidas entre 2015 e 2016 em Cruzeiro do

Sul (AC) e é financiado pela FAPESP.

Os pesquisadores descobriram que 22,8%, ou seja, dois

em cada dez meninos e meninas, tinha cárie. Os

números mostram que as crianças amamentadas

depois dos 24 meses de vida têm maior risco do que as

que receberam leite materno por 12 meses ou menos.

No entanto, a incidência de cárie nos amamentados até

os 2 anos diminuiu com o menor consumo de açúcar.

As informações sobre o consumo de alimentos

mostraram que, durante o primeiro ano de vida, só 7,6%

das crianças nunca haviam consumido açúcar. Até os

dois anos, apenas 2,8% das crianças nunca haviam

consumido o alimento. Por outro lado, 66,7% tinham

ingerido alimentos com açúcar mais de cinco vezes no

dia.

'Os resultados corroboram o que se sabe sobre o papel

dos açúcares livres no desenvolvimento da cárie.

Sozinha, a lactose do leite materno não causa esse tipo

de problema. Praticamente todas as crianças do estudo

estavam expostas de forma precoce aos açúcares',

resume Jenny Abanto, primeira autora do trabalho,

realizado durante estágio de pós-doutorado no

Departamento de Epidemiologia da FSP-USP, e

atualmente professora da Faculdade São Leopoldo

Mandic, em São Paulo.
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A ocorrência do problema também foi menor quando se

levava em conta ainda renda familiar, escolaridade e cor

da pele da mãe ou cuidadora. Filhos de mulheres

negras, mais pobres e que frequentaram menos tempo

a escola formaram o grupo com maior frequência de

cárie.

A associação entre o maior risco de cárie com o

consumo de açúcar associado ao aleitamento materno

ocorre porque, quando o leite materno entra em contato

com a placa bacteriana, ele muda suas características e

ajuda na desmineralização do esmalte. No entanto, é o

consumo de açúcar que inicia esse processo, pois

contribui para a formação da placa bacteriana.

Acredita-se que o aumento da frequência da exposição

da placa bacteriana ao leite humano é responsável pelo

risco de cárie observado no aleitamento materno a partir

dos 12 meses de idade.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda o

aleitamento materno exclusivo até os seis meses de

idade e, de forma complementar, pelo menos até 24

meses. A entidade também recomenda que não sejam

introduzidos açúcares antes dos 2 anos de idade.

A orientação, seguida pelo Ministério da Saúde e pela

Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), não se aplica

para frutas e verduras in natura (inteiras), mas é válida

para sucos, até mesmo os 100% naturais e sem açúcar

adicionado. A justificativa é que a ausência das fibras na

bebida causa efeito similar à sacarose, obtida da cana-

de-açúcar, por exemplo.

Formação de hábitos alimentares

Embora a cárie no dente de leite não traga

repercussões negativas de longo prazo para a saúde

bucal da criança, os pesquisadores alertam para o risco

da formação de hábitos alimentares ruins com a

introdução precoce do açúcar.

Os hábitos alimentares começam a se consolidar

justamente nos primeiros anos de vida. O tipo de

alimentação com a qual a criança se acostuma nessa

fase, influencia sua preferência ao longo da vida.

'Os hábitos alimentares, como o alto consumo de açúcar

na infância, se perpetuam no tempo, favorecendo o

risco de cárie em outras fases da vida. Outros estudos

mostram ainda que crianças com alta incidência de

cárie na infância tiveram alta incidência de cárie

também na adolescência', alerta Abanto, que é também

professora na Universidade Internacional da Catalunha,

na Espanha.
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Como a Cannabis medicinal avançou na odontologia no ano de 2022
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Contato

Como a cannabis medicinal avançou na odontologia no

ano de 2022

No último ano pudemos levar essa prática para

inúmeros profissionais da área, que passaram a se

interessar pelo tema e principalmente pelos resultados

alcançados

17/01/2023

(Imagem: Arquivo/Sechat)

Por Cynthia de Carlo

Antes de mais nada, quero desejar a todos leitores um

ano de 2023 repleto de paz, amor, harmonia e muita

SAÚDE!

Neste artigo, gostaria de fazer uma retrospectiva do

último ano da cannabis medicinal dentro da odontologia,

pois até este findo período, a mesma não alcançava

grande destaque na área, sendo pouco conhecida e

prescrita.

Com o decorrer de 2022 pudemos, por meio do

conhecimento de novos estudos, congressos e

palestras, levar essa prática para inúmeros profissionais

da área, que passaram a se interessar pelo tema e

principalmente pelos resultados alcançados por esta

nova prática. Também houve grande interesse e apoio

de órgãos ligados à classe como as ABOs e APCDs,

disseminando informações de qualidade aos seus

associados cirurgiões dentistas.

Como resultado, houve um aumento de profissionais

aptos a ministrarem a terapêutica canábica aos

pacientes em seus consultórios, levando melhoras

significativas em suas patologias e qualidade de vida.

Retrospectiva da cannabis na odontologia

Congressos, simpósios e palestras. No mês de maio,

ocorreu o mais significativo evento da cannabis

medicinal, com o primeiro Congresso Brasileiro de

Cannabis Medicinal , no Expo Center Norte em São

Paulo, organizado pela Sechat, contando com palestras

de diversas especialidades médicas e, em especial, da

odontologia da qual me orgulho muito ter participado

como palestrante.

Em junho tivemos a presença da odontologia no

Segundo Congresso Cannabico Xamânico em

Teresópolis/RJ, quando discutimos a importância das

terapêuticas cannabicas associadas à medicina

integrativa/holística.

Em agosto ocorreu o Cicmed em São Paulo, nesta

conferência internacional de cannabis medicinal,

tivemos intercâmbio, com troca de experiências de

diversos profissionais de outros países e em especial

com os do Brasil.

Em setembro, participamos do primeiro Simpósio de

Cannabis na Odontologia , voltado à discussão dos

tratamentos dos tipos de patologias odontológicas, com
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apresentação de casos e estudos e tipos de

terapêuticas aplicadas.

Damos destaque ainda, aos inúmeros cursos e

palestras realizados pelo Brasil, onde reuniram-se

vários profissionais da área, cada vez mais interessados

pelas terapêuticas canábicas.

Área regulatória e do direito

Aconteceu em maio de 2022 o reconhecimento das

terapêuticas canábicas na odontologia, que foi a

elaboração da RDC660/22 pela Anvisa (Agência de

Vigilância Sanitária), que oficialmente introduziu a

odontologia, como uma das especialidades aptas à

prescrição da cannabis medicinal.

Criação da SBOCAN (Sociedade Brasileira de

Odontologia Canabinoide)

Vitória inédita no judiciário brasileiro de uma paciente

que teve o tratamento de uma patologia odontológica,

custeado pelo seu plano de saúde com cannabis

medicinal.

Ainda no finalzinho do ano a odontologia passou a fazer

parte do NDMCI - Núcleo de Desenvolvimento em

Medicina Canabinoide e Integrativa e, para este ano

vigente, há perspectivas de avanços cada vez mais

significativos.

Todo esse panorama descrito acima faz com que não

tenhamos a menor dúvida, de que a cannabis medicinal

só tende a se desenvolver ainda mais na odontologia,

com isso teremos cada vez mais profissionais

habilitados na prescrição e no conhecimento de seus

benefícios aos pacientes.

Então, por ora me despeço, com a certeza de dias

canábicos iluminados, e já prometendo muitas pautas,

matérias e assuntos interessantes nas próximas

colunas!

SEJA MUITO BEM-VINDO 2023 !!!

As opiniões veiculadas nesse artigo são pessoais e de

responsabilidade de seus autores.

Sobre a autora:

Cynthia De Carlo é cirurgiã-dentista, formada há 31

anos pela UNITAU, pós-graduada em Periodontia,

Implante e Pediatria. É dentista do CECMedic (Centro

de Excelência Canabinoide) e membro da SBEC

(Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis).

Compartilhe:
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O que muda com a regulamentação da telessaúde no País?
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Modalidade ganhou destaque durante a pandemia e já

faz parte da realidade do brasileiro

Talvez um dos assuntos mais evidenciados quando

falamos em serviços de saúde na pandemia, a

telemedicina conseguiu suprir parte dos atendimentos

médicos em tempos de distanciamento social.

Provavelmente, algumas pessoas adoraram a novidade

e se adaptaram bem à tecnologia, enquanto outras não

aprovaram conversar com o médico por meio de uma

tela.

Desde 2007, foram editadas diversas portarias pelo

Ministério da Saúde dispondo sobre a telemedicina, mas

não havia, entretanto, uma lei que trouxesse mais

segurança jurídica para a modalidade - mesmo com a

publicação da 13.989/2020, já que ela tratava da prática

somente durante a pandemia.

De acordo com os dados da Associação Brasileira de

Empresas de Telemedicina e Saúde Digital, mais de 7,5

milhões de atendimentos virtuais foram realizados no

País entre 2020 e 2021.

Vitor Moura, CEO da plataforma VidaClass Saúde,

afirma que 'a aplicação da telemedicina durante a

pandemia mostrou que a ferramenta de atendimento

especializado on-line estimulou melhorias na saúde,

tanto para o paciente quanto para o médico, pois

validou um contato próximo e seguro mesmo de forma

remota.'

Dentro das tratativas do tema, no último dia 28 de

dezembro, foi publicada a Lei 14.510/22, que revogou a

13.989/2020, colocando fim às discussões sobre a

legalidade dos serviços médicos à distância e

regulamentando a prática tanto no sistema público

quanto no privado.

Tecnologia e otimização dos serviços

As empresas de saúde vêm se mobilizando há algum

tempo para conseguir combinar custo, qualidade e

disponibilidade. A acessibilidade nos atendimentos

promovidos pelas healthtechs que olham para a

desburocratização é um direcionamento que permite

atendimento especializado, redução de preços e

manutenção da qualidade.

Seguindo esse direcionamento, a VidaClass Saúde

negocia seus produtos em uma plataforma com escolha,

agendamento e pagamento totalmente digitais. Assim, o

público tem o poder de decisão a poucos cliques de

distância e dentro de uma rede credenciada ampla. 'A

predisposição para pagar por determinados serviços de

saúde não é a mesma em um jovem e em um idoso, por

exemplo. Entendendo isso, conseguimos personalizar

nossas ofertas, evitando cobranças generalizadas, e,

com a tecnologia, facilitamos todos os processos.

Assim, é possível democratizar o acesso à saúde.',

finaliza o CEO da VidaClass Saúde.

Uma plataforma completa

Com o propósito de empoderar as pessoas em suas

escolhas de serviços de saúde, a VidaClass Saúde

possui contratação, agendamento e pagamento on-line,
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simplificando o processo de acesso à saúde, e

disponibiliza diversos filtros e opções para que o público

possa ter mais poder de decisão.

Além de oferecer consultas presenciais e por

telemedicina, exames e serviços que garantem

internação hospitalar, vida e assistência, a VidaClass

Saúde disponibiliza descontos e entrega em domicílio

de medicamentos por meio da farmácia digital VC

Delivery.

Sobre a empresa - Criada em 2014, a VidaClass é uma

startup que promove acesso a diversos serviços na área

da saúde. Entre eles, médicos, dentistas, exames de

imagens e laboratoriais, consultas multiprofissionais,

pacotes hospitalares, seguro de diária internação

hospitalar e benefícios farmacêuticos.
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São Paulo se destaca com registro recorde em novas adesões a planos

odontológicos

Clique aqui para abrir a imagem

Estado acumula 11,1 milhões de vínculos. Contratações

do tipo coletivo empresarial são as que mais crescem,

revela estudo do IESS

As adesões a planos de saúde exclusivamente

odontológicos atingiram, em novembro de 2022, a

marca de 11,1 milhões de beneficiários no estado de

São Paulo, alta de 7,3% em relação ao mesmo mês de

2021, e número recorde desde o início da série histórica

da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) em

2000. As informações são da Análise Especial da Nota

de Acompanhamento de Beneficiários (NAB) nº 77,

desenvolvida pelo Instituto de Estudos de Saúde

Suplementar (IESS).

No período, foram adicionados 760,3 mil novos

contratos, sendo este o maior crescimento do País em

números absolutos, a frente de Minas Gerais (271,5 mil)

e Rio de janeiro (166,8 mil). No Brasil, o número de

beneficiários atingiu a marca de 30,8 milhões.

O total de vínculos em São Paulo representa 36% da

população brasileira. De acordo com dados do Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em

novembro de 2022, havia registro de 46,7 milhões de

habitantes no estado. Dessa forma, cerca de 1 a cada 4

moradores (24%) possuía um plano de assistência

exclusivamente odontológico.

De acordo com a NAB, houve crescimento em todos os

tipos de contratações no período de um ano. A maior

alta em números absolutos, no entanto, ocorreu com o

coletivo empresarial, que passou de 8,3 para 8,9

milhões.

Vale frisar que o plano coletivo empresarial tende a

acompanhar o número de trabalhadores formais com

base nos dados do Cadastro Geral de Empregados e

Desempregados (Caged). Nos 12 meses encerrados em

novembro de 2022, houve crescimento de 598,5 mil

novas oportunidades de empregos no estado (alta de

4,7%).

'As adesões a planos odontológicos, em São Paulo, têm

sido superiores às de assistência médico-hospitalares,

expressando a preocupação dos paulistanos com,

saúde bucal, essencial para a preservação de um bom

estado de saúde do corpo. No entanto, no país como

um todo, nota-se que ainda existe uma diferença de

aproximadamente 20 milhões de beneficiários entre as

modalidades. Isso indica que ainda há espaço para

crescimento do número de vínculos odontológicos nos

próximos anos', ressalta José Cechin, superintendente

executivo do IESS.
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