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Com o aumento dos casos da monkeypox e com a

declaração de emergência de saúde pública decretada

pela Organização Mundial da Saúde (OMS) no dia 23

de julho, o Conselho Regional de Odontologia de São

Paulo (CROSP) destaca a importância de seguir as

medidas do protocolo de biossegurança adotadas na

rotina dos cirurgiões-dentistas, medidas que são

suficientes para a segurança dos pacientes e dos

profissionais de Odontologia em relação ao surto da

doença.

O Centro de Informações Estratégicas e Vigilância em

Saúde (CIEVS), da Secretaria Municipal da Saúde de

São Paulo, informa que a varíola dos macacos é uma

doença causada pelo vírus Monkeypox, do gênero

Orthopoxvirus e família Poxviridae. O nome deriva da

espécie em que a doença foi inicialmente descrita,

em1958.

Segundo a área de Competências em Controle de

Infecção Hospitalar (CCIAH) do Hospital Emílio Ribas,

esse vírus é típico em animais, especialmente roedores

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

que se dissemina a partir do contato com secreções

respiratórias, feridas infectantes, contato sexual e por

contato com roupas, objetos e superfícies contaminadas

(fômites).

De acordo com o cirurgião-dentista Dr. Celso Lemos,

professor associado do Departamento de Estomatologia

da Faculdade de Odontologia da USP, caso o paciente

apresente alguns dos sintomas, cabe ao cirurgião-

dentista considerar um caso suspeito. Qualquer pessoa,

de qualquer idade, que apresente vesículas, bolhas ou

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

for acompanhado por dor de cabeça, início de febre

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

musculares, no corpo, nas costas e fraqueza, é

imprescindível que o indivíduo procure um serviço de

referência para realizar a pesquisa diagnóstica e

confirmar ou descartar a doença.

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

infectantes até que haja queda da crosta e

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

principal recomendação é conscientizar os profissionais

sobre os sinais e sintomas da varíola e realizar uma

anamnese meticulosa, a fim de reforçar a prevenção da

doença.

Surto

Devido ao surto da monkeypox, é essencial (além de

fazer uma anamnese cuidadosa antes do atendimento)

o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs),

como máscaras, luvas e óculos. O reforço na

desinfecção das superfícies e esterilizações adequadas
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são fundamentais também, já que esse procedimento

faz parte do dia a dia dos atendimentos odontológicos.

Em geral, recomenda-se que se o paciente for

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

por cerca de 21 dias até que os sintomas desapareçam.

Porém, se houver algum caso de urgência odontológica,

como dor ou infecções graves, o paciente pode ser

atendido pelo Cirurgião-Dentista, desde que as

recomendações de biossegurança sejam seguidas

rigorosamente.

Vale reforçar, principalmente no que tange à

aerossolização (dispersão no ar de um material líquido

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

previamente um bochecho com Clorexidina aquosa,

visando a diminuição imediata e pré-atendimento da

carga viral na cavidade bucal. Sempre que possível usar

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

paciente a evitar ficar se movimentando, o que poderia

levar à ruptura de lesões bolhosas, além do aumento da

aspersão, de acordo com a CCIAH.

O protocolo de biossegurança usado para o cenário

atual da monkeyepox é o mesmo já utilizado pela classe

Odontológica. Esse protocolo já era rigoroso. Com a

Covid-19 foi aperfeiçoado e as medidas adotadas são

suficientes, afirma Dr. Celso Lemos. Acesse o Manual

de Biossegurança do CROSP.

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

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

de saber as condições de saúde do paciente eletivo.

Assim, a anamnese torna-se indispensável a cada

consulta, pois será preciso checar se o paciente está

com algum dos sintomas, devendo haver pesquisa

sobre aparecimento de lesões cutâneas (e outros

sintomas), uma vez que elas possuem alto grau de

infectividade da fase cicatricial (fase de crostas) à

reepitelização da área acometida pelas lesões.

Lesões intraorais

O professor de Estomatologia da USP, Dr. Celso

Lemos, alerta que a monkeypox pode acometer,

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

primeiras manifestações ocorreram nessa região. A

erupção cutânea dolorosa e profunda aparece

tipicamente primeiro no rosto, com possíveis lesões

intraorais, antes de se espalhar a outras partes do

corpo. O paciente apresenta linfadenopatia, febre, dor

de cabeça, fadiga e dores musculares, que são os

sintomas iniciais mais comuns e aparecem antes de as

lesões se desenvolverem'.

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

pacientes apresentarem lesões orofaciais vésico-

bolhosas, o mais prudente é que o Cirurgião-Dentista

inclua no diagnóstico diferencial a hipótese de varíola.

Ele acredita que os profissionais podem e devem ajudar

a reduzir a propagação do vírus.

'O risco de transmissão da varíola em consultórios

odontológicos é baixo. Cirurgiões-Dentistas e equipes

podem agora tomar medidas para minimizar a

propagação do vírus, estando conscientes de que a

doença pode ser disseminada por gotículas respiratórias

a curta distância e através do contato físico presencial.

Podem ajudar, ainda, mantendo-se informados sobre

casos na sua comunidade, atentos aos comunicados

das Secretarias de Saúde locais e realizar rastreio

adequado dos pacientes e funcionários'.

Para finalizar, o cirurgião-dentista diz que é importante

manter atenção especial em relação às pessoas que

tiveram contato com pacientes positivos, devendo estes

permanecerem isoladas, pois o período de incubação

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

segundo a OMS.

Vale reforçar que o procedimento, em caso de suspeita

de o paciente estar contaminado pela varíola, é

interromper o tratamento odontológico e orientá-lo a

buscar auxílio médico para confirmar ou não o

diagnóstico.

Confira os períodos da infecção Período de incubação:

pode variar de 5 a 21 dias Período de manifestação

clínica: de 6 a 13 dias (podendo levar até 21 dias de

intervalo), conhecido como 2 períodos da doença
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Primeiro período - 0 a 5 dias: sintomas gripais, febre e

linfadenopatia Segundo período - 1 a 3 dias após a

febre, e aparecimento de lesões cutâneas, podendo

apresentar diferentes aspectos: manchas planas

(máculas) ou lesões elevadas (pápulas) Lesões

bolhosas: podendo ser muito dolorosas, necessitando

de analgesia à intervenção em âmbito hospitalar. Tais

bolhas podem romper-se ou transformar-se em pústulas

(bolhas amareladas com conteúdo purulento)

Todas as lesões, assim como aquela em fase de

crostas (lesões com cascas), são contaminantes pela

presença do vírus.

Cuidados para o cirurgião-dentista

Não entre em contato com a secreção das lesões,

apenas em caso de coleta do material e devidamente

paramentado.

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

máscara N95/similar, paramento descartável com

gramatura adequada ao procedimento e luvas de

procedimento.

Caso observe que houve quebra da barreira,

observando umedecimento, fazer a troca imediata da

paramentação.

Cuidados para o paciente

Caso positive para a doença, faça isolamento até que

esteja completamente fora de risco e de disseminação

do vírus.

Mantenha as lesões cobertas para diminuir o risco de

disseminação, caso tenha realmente que sair do

isolamento.

Fique atento!

Se sentir algum dos sintomas, fique atento: início de

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

musculares, no corpo, nas costas, fraqueza profunda,

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

for acompanhado por dor de cabeça, procure

imediatamente um serviço de saúde.

Monitoramento da Monkeypox

Atualmente, existem casos confirmados de monkeypox

em 50 países. O Brasil já ultrapassa os 4 mil casos de

varíola dos macacos confirmados, de acordo com o

Ministério da Saúde, sendo a maior parte deles no

Estado de São Paulo.

O Ministério da Saúde montou uma Sala de Situação da

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

da sala, a pasta monitora as notificações da doença no

país e no mundo, além de realizar a investigação dos

casos.

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

atuado na padronização das informações e na

orientação dos fluxos de notificação e investigação para

as Secretarias de Saúde Estaduais, Municipais e Distrito

Federal, bem como para os Laboratórios Centrais e de

Referência de Saúde Pública' (texto informativo do site

oficial do Ministério da Saúde).

Nota técnica do Ministério da Saúde. Clique aqui

Nota técnica da Agência Nacional de Vigilância

Sanitária (ANVISA). Clique aqui

Fontes consultadas Cirurgião-dentista Dr. Celso Lemos,

professor associado do departamento de Estomatologia

da Faculdade de Odontologia da USP Cirurgiã-dentista

Dra. Mary Caroline (Maine) Skelton-Macedo, mestre e

doutora em Endodontia pela FOUSP; pós-doutorado em

Teleodontologia, pela FMUSP Cirurgiã-dentista Dra.

Sandra Crivello, docente de curso de graduação de

Odontologia, mestrado em Ciências - Infectologia em

Saúde Pública, especialista em Odontologia para

Pacientes com Necessidades Especiais, Habilitação em

Odontologia Hospitalar, integrante do corpo clínico do

Instituto de Infectologia Emilio Ribas Prof. Dr. Nilton

José Fernandes Cavalcante, Infectologia - CREMESP -

chefe da CCIH (Comissão de Controle de Infecção

Hospitalar) do Instituto de Infectologia Emílio Ribas
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As fake news estão cada vez mais presentes e o setor

da saúde também tem sido bastante impactado por

elas. Recentemente, pesquisadores da Universidade de

São Paulo (USP) identificaram mais de 300 publicações

falsas na área da Odontologia. São notícias que

modificam o contexto de fatos com argumentos

verdadeiros, mas totalmente alterados, por meio

inclusive de alegações de fundo religioso.

Diante da preocupação de autoridades sanitárias e dos

riscos negativos à saúde bucal, o Conselho Regional

de Odontologia de São Paulo (CROSP) posiciona-se

sobre uma nova temática de notas divulgadas por meio

de um movimento (originado nos Estados Unidos) que

se coloca contrário ao uso do flúor na água e em

produtos odontológicos.

De acordo com o cirurgião-dentista e doutor pela

Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São

Paulo, Dr. Marco Antonio Manfredini, é importante

esclarecer que o flúor vem sendo aplicado na

Odontologia há pelo menos 80 anos.

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

dos anos 1940, na cidade Grand Rapids, nos Estados

Unidos. Durante todo esse período, a sua utilização tem

se mostrado segura tanto na água de abastecimento

público como nos cremes dentais fluoretados ou na

forma de outros produtos que atuam dentro dos

materiais odontológicos.

Para se ter uma ideia da importância e da segurança da

utilização do flúor, o cirurgião-dentista cita uma

pesquisa realizada pelo Centro de Controle de Doenças

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

realizados pela agência foram identificados os dez

principais fatores que beneficiaram a saúde pública no

século XX. Um deles foi a fluoretação das águas de

abastecimento público. 'No Brasil, temos tido uma

redução expressiva da cárie. Não temos dados mais

recentes, contudo, o último Levantamento

Epidemiológico Nacional, que foi feito em 2010,

constatou uma redução de cárie nas crianças de cinco,

de seis e de 12 anos, assim como nos adolescentes e

nos adultos'.

O índice de CPOD é usado pela Organização Mundial

de Saúde (OMS) para avaliar a prevalência da cárie

dentária em diversos países. A sigla CPO tem origem

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

indica que a unidade de medida é o dente.

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

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

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

dos principais fatores para essa redução, segundo o

cirurgião-dentista especialista em saúde pública, é o

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

preventivas que são feitas nos consultórios públicos e

privados.
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Uso do flúor e os seus benefícios

Com relação à utilização do flúor, Dr. Manfredini ratifica

sua segurança, mas lembra que seu uso em crianças

com menos de cinco anos necessita de atenção e

alguns cuidados, pois ele tem que ser utilizado de

acordo com as orientações profissionais. 'Se

associarmos, por exemplo, o flúor na água com creme

dental fluoretado numa grande quantidade em uma

criança de até cinco anos de idade, pode vir a gerar

fluorose. O que se recomenda para crianças nessa faixa

etária é que o creme dental fluoretado seja colocado no

sentido transversal da escova, e não no sentido

longitudinal, que acompanharia o tamanho da escova. O

equivalente a um grão de ervilha, mais ou menos, é

suficiente para que não haja risco de fluorose e se

obtenha o benefício do creme dental'.

Com relação à água de abastecimento público, o

cirurgião-dentista lembra que não há esse risco e,

portanto, as pessoas podem ingerir diariamente.

Vale ressaltar que a utilização do flúor é uma medida

barata, como comprovou o estudo conduzido no

município de São Paulo pelo professor da Faculdade de

Odontologia da Universidade de São Paulo (USP), o

cirurgião-dentista Dr. Antonio Carlos Frias, a qual

abrangeu o período de 1985-2003. Por meio da

pesquisa, constatou-se que a fluoretação de água custa

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

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

grande impacto do ponto de vista da saúde coletiva e da

saúde pública.

Portanto, quando utilizado da forma e na quantidade

correta, o flúor não apresenta qualquer contraindicação,

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

recomendação para crianças com menos de 5 anos de

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

de indicação precisa do cirurgião-dentista.

Quanto às fake news com relação à fluoretação, Dr.

Manfredini recorda que elas começaram no século

passado. Naquele período, já existiam ideias como a de

que o flúor na água influenciaria as pessoas em

diversos aspectos. Para o especialista em Saúde

Coletiva, o fato de existirem movimentos

antifluoracionistas é extremamente grave para a saúde

pública, já que essas pessoas estão impedindo que

muitos tenham acesso e se beneficiem dos efeitos

positivos do flúor. Os estudos científicos, inclusive

evidências científicas, são muito claros e bem

estabelecidos com relação aos benefícios que o flúor

pode trazer e aos aspectos de segurança quanto à sua

utilização.

Dr. Manfredini reforça a importância do fluoreto e deixa

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

saúde bucal das populações. É oportuno destacar que

milhares de pesquisas feitas no mundo inteiro atestam

sua importância na redução da cárie dentária, bem

como sua segurança. Sendo assim, não acreditem em

fake news. Se quiserem buscar por informação correta,

acesse o site do CROSP'.

O que é o flúor e como ele age na boca

O flúor é um elemento químico da família dos

halogênios, um mineral natural encontrado facilmente

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

ser sintetizado em laboratório e ser adicionado a uma

série de produtos, como os cremes dentais e a água

fornecida pelas companhias de saneamento público.

Sua utilização é recomendada pela Organização

Mundial de Saúde (OMS), pela Organização Pan-

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

pelo Conselho Regional de Odontologia de São

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

benefícios e à sua atuação na saúde bucal.

O fluoreto trabalha nos processos de desmineralização

e remineralização que ocorrem naturalmente na boca.

Além disso, possui efeito antienzimático, antimicrobiano

e bactericida, eliminando algumas bactérias e

impedindo sua multiplicação.

Vale ressaltar que uma higiene bucal adequada deve

conter escovação três vezes ao dia, com a utilização de

um creme dental fluoretado. Além disso, o cirurgião-
9



CROSP - Apex Comunicação
Local Odonto/ - Noticias

segunda-feira, 29 de agosto de 2022
CROSP - CRO-SP

dentista poderá indicar, caso seja necessário,

tratamentos complementares com o flúor.

Independentemente da maneira usada para obtenção

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

dente ou aplicação de um profissional - o produto segue

como essencial no combate à cárie, um mal que

continua a ser um desafio para o Brasil.

Assessoria de Imprensa do CROSP

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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Dia do combate ao fumo: apagar um cigarro é acender

um sorriso!

Redação 29/08/2022 3 min read

Compartilhe essa notícia!

'A data tem como objetivo conscientizar a população

sobre os malefícios causado pelo tabaco para a

sociedade como um todo'

O dia 29 de agosto é considerado o Dia Nacional do

Combate ao Fumo, a data serve como um alerta para os

danos sociais, ambientais, econômicos e políticos, além

da saúde que é sempre o ponto focal da campanha.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) relata que o

cigarro mata cerca de 8 milhões de pessoas todos os

anos. No Brasil, segundo Dados do Sistema de

Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças

Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel) revelam que,

em 2018, 9,3% dos brasileiros afirmaram ter o hábito de

fumar, o que significou uma redução de 40% desde a

primeira pesquisa realizada em 2006.

Porém, mesmo com essa significativa redução muitas

pessoas ainda não largaram o vício ou estão

substituindo o cigarro convencional pelo cigarro

eletrônico, que pode causar ainda mais danos à saúde,

pois gera doenças pulmonares pouco conhecidas até o

momento.

'Esse é um assunto muito sério e que merece ser

discutido, pois além das inúmeras doenças cardíacas e

pulmonares gravíssimas que o cigarro causa, esse vício

também traz consequências graves para a saúde bucal.

A odontologia também trava uma batalha contra o fumo

a fim de evitar e prevenir os danos causados pelo

tabaco', conta Dra. Carla Sarni, CEO da Sorridents.

Mais de 4 mil substâncias compõe o cigarro e mesmo

que a pessoa escove os dentes frequentemente, ainda

assim, não é possível se livrar dos problemas, pois as

substâncias ficam impregnadas na cavidade oral. Mau

hálito e dentes amarelados são os danos que mais

chamam a atenção no dia a dia, porém, outros

problemas são desencadeados pelo uso do cigarro. 'É

comum relatos de pacientes, que chegam para fazer

clareamento dental após abandonarem o vicío, que

passaram a sentir os sabores de uma maneira

diferente', conta Fábio Marcelo Nóbrega (CROSP

83664), cirurgião dentista e consultor técnico da

Sorridents.

Além desses fatores, outros riscos mais sérios podem

ser desencadeados pelo cigarro, como os variados tipos

de cânceres bucais, doenças periodontais que atingem

a gengiva e até mesmo a estrutura óssea, propensão

maior à cáries, tratamentos de canais e perda de

dentes.

'Sabemos que não é simples parar de fumar, por isso,

alertamos os riscos e aconselhamos que os fumantes

entrem em programas para ajudar e frequentem o

dentista regularmente para que possíveis doenças

sejam tratadas precocemente', finaliza Nóbrega.
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Estima-se que o uso de cigarros possa desencadear

cerca de 50 doenças, além das citadas acima, tais

como: impotência sexual para os homens, infertilidade

para as mulheres, hipertensão e diabetes.

Para saber mais sobre a Sorridents acesse:

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, CROSP - CRO-SP
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Saúde começa pela boca
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Autor: » ROBERTO SEME CURY

Reconhecidos por sua excelência, os dentistas

brasileiros estão entre os melhores do mundo. Três das

principais faculdades de odontologia do planeta estão

aqui. Além disso, temos um profissional para cada 565

habitantes, numa média de dar inveja no exterior. Na

Alemanha, essa proporção é de um para 1. 282

pessoas. No Reino Unido, a diferença é ainda maior,

com a relação de um para 2. 325.

Esses números, porém, mascaram uma triste realidade.

O que deveria ser motivo de orgulho e razão para que

os brasileiros desfrutassem de uma saúde bucal

exemplar é, na verdade, um paradoxo. Nada menos que

20% dos dentistas do mundo estão no Brasil, mas,

apesar dessa profusão de profissionais e da qualidade

que os torna referência no resto do mundo, 34 milhões

de brasileiros com idade acima de 18 anos já perderam

13 dentes ou mais. Pior ainda: outros 14 milhões não

têm mais nenhum.

Se fosse uma nação, este país de banguelas teria uma

população correspondente às da Argentina e do Uruguai

juntas, ou quase o quíntuplo dos 10 milhões de

habitantes de Portugal. Esse é um dado aterrador

porque a falta de higiene e saúde bucal pode levar ao

desenvolvimento de quadros gravíssimos como a

endocardite bacteriana, causada por bactérias na boca

que entram na circulação sanguínea e chegam ao

coração, podendo ser fatal. Se essas bactérias

seguirem pelas vias respiratórias, podem provocar

pneumonia e artrite reumática. No caso de gestantes,

há o risco de o parto ser prematuro devido a doenças

periodontais originadas de inflamações nas gengivas.

Não é exagero algum afirmar que a nossa saúde

começa pela boca, como diz a sabedoria popular. Um

plano odontológico custa, em média, R$ 21, 50 ao mês,

apenas 5% do preço de um seguro de saúde. Trata-se

de um investimento baixo considerando-se os

benefícios para o nosso bem-estar, com tratamento

constante e regular, evitando o surgimento de males

maiores e mais graves.

O brasileiro sabe disso e se esforça para se cuidar.

Tanto que, nos últimos 12 meses, as operadoras de

planos odontológicos receberam mais 2, 4 milhões de

novos clientes - quase o dobro do registrado pelos

planos de saúde - num universo de 30 milhões de

beneficiários. Isso tudo a despeito da crise econômica e

graças ao esforço do setor, com ofertas ainda mais

acessíveis à população.

Entretanto, os números da realidade são duros.

Levando-se em conta que 86% dos brasileiros não têm

plano odontológico, podemos imaginar o risco corrido

pela nossa população e o aumento da pressão sobre o

Sistema Único de Saúde. Não há dúvidas de que a

higiene bucal precisa ser tratada dentro de uma política

de saúde pública.

A gravidade do problema exige ações coordenadas com

todos os atores envolvidos - dentistas, operadoras de

planos odontológicos e de saúde, sociedade civil e o

Estado - para alertar e conscientizar a população sobre

os males que podem surgir a partir da falta de cuidados
13
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com a higiene bucal. O calendário comporta o Dia

Nacional da Saúde Bucal, em 25 de outubro, instituído

por lei há 20 anos. Entretanto, a Lei 10. 465 limitou-se a

criar a data no próprio Dia do Dentista, sem previsão

alguma de ações específicas.

Nesse contexto, vemos a importância de campanhas

socioeducativas como o Julho Neon, em que as

operadoras de planos odontológicos empreendem

ações voltadas para os cuidados com a nossa boca,

despertando e ampliando a conscientização da

sociedade e do Estado.

Nunca é demais repetir: um em cada cinco dentistas do

mundo todo estão no Brasil. Temos todos os recursos

necessários para vencermos esse desafio. Medidas

simples como facilitação ao acesso a itens básicos

como escovas e cremes dentais - que poderiam contar

com isenção de impostos - aliadas a campanhas em

escolas, associações comunitárias e unidades de saúde

podem ser fundamentais para evitarmos o agravamento

da já tão debilitada saúde pública no Brasil e, quem

sabe, possamos em breve resgatar o bem mais

precioso do nosso povo, o sorriso.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Saúde Bucal
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Palestras, bate-papos, oficinas, podcasts, vivências e

apresentações musicais abordam as funções sociais

que tornam a boca tão importante para o

desenvolvimento de saberes e subjetividades

Crédito: Divulgação

As primeiras experiências de um ser humano começam

pela boca: chorar, beber leite, aspirar e expelir o ar. A

boca sempre está em movimento ao longo da vida. Mas

ela é muito mais do que sua estrutura física. Observar

as sensações de prazer e a comunicação pela boca,

cuidar da saúde bucal e devorar o mundo, são temas da

quinta edição do Boca, pra que te quero?, promovido

pelo Sesc São Paulo entre 01 e 11 de setembro. Serão

quase 50 ações educativas de estímulo à reflexão sobre

a saúde bucal e o autocuidado para além dos dentes,

língua e saliva, considerando o desenvolvimento do ser

humano em sociedade e a sua relação com o próprio

corpo e a boca.

Atraídos pela relevância da discussão, este ano a

programação reúne acadêmicos, do Brasil e exterior.

Dentistas, filósofos, psicanalistas, pesquisadores,

historiadores e educadores, alguns deles ligados a

importantes instituições de ensino do país. Profissionais

das artes e representantes de movimentos sociais

também estão na programação. Destaque para o doutor

em saúde coletiva Carlos Botazzo, autor do conceito

Bucalidade, o professor André Martins da UFRJ, e o

médico Hugo Spinelli da Universidade Nacional de

Lanús, de Buenos Aires, na Argentina. E, ainda, o ator

Eduardo Mossri e a cantora Fabiana Cozza realizam

atividades.

Com base no conceito de bucalidade, o projeto Boca,

pra que te quero? do Sesc São Paulo visa abordar as

funções sociais que tornam essa parte do corpo tão

importante para o desenvolvimento de saberes e

subjetividades. E com o intuito de provocar uma reflexão

sobre a boca enquanto local de experiências e chamar a

atenção para a saúde integral a partir da bucal, o Sesc

realiza mais uma série de ações educativas, entre

palestras, bate-papos, oficinas e vivências, e ainda

edições de podcast e apresentações musicais. A

programação - em sua maior parte gratuita - é voltada a

todos os públicos e idades e acontece em 29 unidades

do Sesc no estado, entre capital, região metropolitana,

interior e litoral. Algumas atividades são apenas on-line.

Território de conexões

Esta quinta edição do projeto parte da ideia de Boca

enquanto um território capaz de conectar o sujeito com

o mundo. Para além das estruturas físicas que a

delimitam e limitam, a boca funciona como um portal.

Faz parte de um todo, mas é protagonista nos primeiros

contatos do ser humano com o mundo à sua volta. É o

território capaz de unir o mundo exterior (experiências,

cultura e relações sociais) com o ser interior (desejos,

vontades e pulsão de vida). E dessa relação

experiências versus desejos é que se forma o sujeito e

o seu modo de ser e estar no mundo.
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Muito mais que uma boca saudável

A saúde bucal significa, antes de mais nada, ter uma

boca capaz de realizar seus trabalhos, ou seja, as

funções sociais que tornam a boca uma parte tão

importante para o desenvolvimento do corpo enquanto

um território de saberes e subjetividades. Mas, a

capacidade de realizar esses trabalhos, divididos entre

manducação, linguagem e erotismo, de acordo com o

conceito de Bucalidade, não garantem saúde bucal.

A manducação - ato de mastigar -, por exemplo, pode

proporcionar prazer e hábitos saudáveis na mesma

proporção em que pode proporcionar distúrbios

alimentares, de acordo com as experiências e vivências

de cada sujeito. Assim como a linguagem pode ser um

trabalho libertador e ferir ao mesmo tempo. Para

produzir saúde bucal então é necessário desenvolver

um pensamento crítico para que o sujeito seja capaz de

fazer boas escolhas.

E é justamente nesse ponto que o projeto estimula a

reflexão e o autoconhecimento. O nome do projeto

'Boca, pra que te quero?' faz um convite a essa

reflexão, uma provocação para que os participantes

pensem sobre os desejos e anseios a respeito das

funções sociais da boca. Muito mais do que mudar um

hábito, produzir saúde bucal é um processo de

identificação desse querer para que as escolhas sejam

conscientes.

Destaques da programação

Na capital e Grande São Paulo

Sesc Pinheiros

(Abertura)

'Boca -- território de experiências e subjetividades'

Com André Martins (filósofo e psicanalista -- UFRJ),

Hugo Spinelli (Médico, diretor do Instituto de Saúde

Coletiva da Universidade Nacional de Lanus -- Buenos

Ayres) e Elizabethe?Cristina Fagundes de Souza

(UFRN). Apresentação: Renata Visconti (Dentista Sesc

Pinheiros). Mediação: Fábia Lopez Uccelli dos Santos --

Dentista, Assistente da Gerência de Saúde e

Odontologia do Sesc São Paulo.

O evento traz uma discussão a respeito da importância

da boca e os trabalhos que ela desempenha na

construção da saúde corporal e da identidade dos

sujeitos enquanto corpos-território de experiências,

culturas, memórias e subjetividades que podem ser

determinantes de saúde e qualidade de vida.

André Martins, professor, filósofo e psicanalista (UFRJ)

inicia o debate com uma discussão sobre a importância

dos afetos (do querer) para a saúde, na sequência o

professor Hugo Spinelli (Faculdade de Lanus/Buenos

Ayres) traz sua visão sobre a importância da formação

da identidade e das subjetividades na relação com

esses afetos e, para fechar a discussão

Elizabethe?Cristina Fagundes de Souza?(UFRN)

aborda a boca enquanto um território de

experimentação para o corpo e, portanto, a porta de

entrada de muitos desses afetos

Quando: 31/8, quarta-feira, das 19h às 21h

Local: Auditório - Sala de Atividades, 3º Andar

Sesc Ipiranga

espetáculo - Cartas Libanesas

Em 2009, o ator Eduardo Mossri encontrou as cartas

que sua avó recebia do seu avô, imigrante libanês, que

tentava ganhar a vida no Brasil no início do século XX.

Eduardo levou essas cartas para José Eduardo

Vendramini, que também tem descendência libanesa.

Além das cartas, Vendramini pesquisou relatos

verídicos de imigrantes libaneses no Brasil para

construir o monólogo que conta a vida do personagem

Miguel, que leva o mesmo nome do avô do autor.

Cartas Libanesas teve sua estreia em 2015, no Sesc

Ipiranga. No mesmo ano, participou do 4º Festib
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(Festival de Teatro de Ibirá), onde recebeu sete

prêmios, incluindo os de melhor espetáculo, melhor

diretor e melhor ator. Mossri também levou o espetáculo

para o 15º FIT (Festival Internacional de São José do

Rio Preto). Além disso, participou do Circuito Tusp

2015, com apresentações em Piracicaba, São Carlos,

Ribeirão Preto e Bauru. Em 2016 e 2017,

respectivamente, participou como convidado da

Abertura do10° Festival Internacional de Teatro

doTanger/Marrocos, Théâtre Monnot de Beirute e na

The Holy Spirit University of Kaslik -- Líbano.

Quando: 31/8, quarta, das 19h às 21h

Não recomendado para menores de 12 anos

Sesc Pompeia

Bate-papo - Pelas encruzilhadas da boca

Com Renato Noguera, Carlos Botazzo e mediação de

Juliana Alves.

Bate-papo que abordará as intersecções e similaridades

entre bucalidade e os saberes ancestrais da filosofia

africana.

Renato Noguera possui formação familiar griot, escritor,

doutor em filosofia pela Universidade Federal do Rio de

Janeiro, professor da Universidade Federal Rural do Rio

de Janeiro (UFRRJ), coordena pesquisas nas áreas de

filosofia e educação e integra o Laboratório de Estudos

Afro-Brasileiros e Indígenas da UFRRJ.

Carlos Botazzo é cirurgião-dentista, sanitarista; doutor

em saúde coletiva; professor associado sênior,

departamento de política, gestão e saúde, faculdade de

saúde pública/USP.

Juliana Silva e Alves é uma mulher negra, paulista,

odontopediatra, mestre em Ciências da Saúde pela

Faculdade de Saúde Pública e cirurgiã-dentista do

Sesc São Paulo unidade Florêncio de Abreu desde

2000.

Quando: 6/9, terça, das 19h30 às 21h30

Atividade presencial com transmissão ao vivo pelo canal

da unidade.

Sesc Florêncio de Abreu

Palestra -- Cantar como uma experiência ética

Com Fabiana Cozza

Em "Cantar como uma experiência ética: a

(escre)vivência da voz-tambor como proposta de estudo

decolonial em canto popular", parte-se dos estudos

decoloniais, da pedagogia de Paulo Freire e do

pensamento empírico dos filósofos-artistas-sambistas.

Fabiana compartilha o caminho de reflexões que vêm

tecendo acerca da autonomia e da liberdade na voz e

no cantar, a partir de um caminho metodológico que

explora e investiga a subjetividade vocal na presença de

tambores afro-diaspóricos.

Fabiana Cozza é uma artista negra brasileira, cantora,

intérprete, professora e pesquisadora. Sua caminhada

passa pelo teatro, dança e música. Jornalista, Mestra

em Fonoaudiologia pela PUC-SP e Doutoranda do

Instituto de Artes da Unicamp. Vencedora do Prêmio da

Música Brasileira em 2012 e 2018.

Quando: 6/9, terça, das 19h às 20h30

Transmissão pelo canal do YouTube da unidade.

Sesc Guarulhos

Palestra -- A importância do riso na vida de todos nós

Com Claudio Thebas (SP)

Especialmente por conta da pandemia, os últimos anos

foram difíceis. Recebemos muitas notícias tristes e

muitos de nós perdemos amigos e familiares. É um

longo tempo cumprindo o distanciamento social e

utilizando máscaras de proteção. Neste encontro,

Claudio Thebas nos ajuda a lembrar a importância do
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riso como forma de conexão e afeto.

Claudio Thebas é educador, escritor e

fundamentalmente palhaço. É uma referência na

educação da escuta como elo de conexão humana.

Pós-graduado em Pedagogia da Cooperação e

desenvolve vários projetos colaborativos no universo

corporativo.

Quando: 8/9, quinta, das 19h30 às 21h30

Sesc Santana

Intervenção -- De Boca em Boca

O QUE QUE O CACÁ QUÉ? CACÁ QUÉ CAQUI! QUE

CAQUI QUE O CACÁ QUÉ? CACÁ QUÉ QUALQUÉ

CAQUI! (TRAVA-LÍNGUA)

Comer, digerir, morder, degustar, lamber, mastigar,

beber, soprar, sorrir, beijar, chorar, falar, gritar,

esbravejar, cantar, fofocar, tocar instrumentos, criar e

contar histórias, falar trava-línguas... Pensando nessas

e outras funções da boca, órgão tão complexo nos

seres humanos, e inspirados pelas manifestações de

nossa cultura tradicional brasileira, propõe-se uma

ocupação brincante e sensorial.

À boca miúda, o público será convidado a percorrer uma

trajetória lúdico-sensorial numa ambiência pensada para

fomentar a criação, o livre brincar, o degustar-se! Nessa

ambiência, a boca e suas tantas possibilidades estará

presente como estímulo criativo para brincadeiras e a

construção de "máscaras de boca" - inspiradas na

estética popular das folias de reis, do cavalo-marinho,

do carnaval pernambucano: suas cores, seus materiais,

suas formas. A máscara viva como elemento integrador

da expressividade de quem a cria e veste. E será o

brinquedo para se levar embora e fazer parte do

espetáculo "Gestinho Sonoro: Brinquedo de Dançar",

com o Babado de Chita, finalizando a experiência.

Quando: 11/9, domingo, das 14h às 16h

No interior e litoral

Sesc Catanduva

Intervenção - Um Bocado Di(verso)

Com o Grupo Matéria Rima

Por meio da cultura hip hop, a intervenção propõe

despertar a consciência sobre os cuidados com a boca.

Cantando histórias o público viajará pelo beatbox, speed

flow, trava línguas e canto.

O grupo Matéria Rima, embora nascido da cultura Hip

Hop, ganhou fôlego no berço da Educação. Fundado

em 2002 pelo artista e MC Joul, o grupo é reconhecido

por transformar as matérias curriculares e os temas da

contemporaneidade em letras criativas para as suas

músicas. Dessa forma, propagam ao mundo o poder

transformador da Educação, sendo o Hip Hop o pretexto

para a valorização do próprio corpo e o respeito ao

próximo, a promoção da autoestima e a cultura de paz,

sempre incentivando o hábito da leitura e dos estudos e

desenvolvendo o gosto pela música, arte e dança.

Quando: 1 e 2/9, quinta e sexta, das 13h30 às 15h30, e

das 15h30 às 17h30

Sesc Campinas

Espetáculo - Salamaleque

Com Valéria Arbex, da Cia Teatral Damasco

Entre pastas de grão de bico, água aromatizada e pão

com zátar, Elizete recebe o público na cozinha da sua

infância, no dia da sua celebração. Os espectadores,

são conduzidos através da memória da personagem,

convidados a sentar-se à mesa e compartilhar das

histórias de vida, trazidas junto de aromas, cores e

melodias. Após a apresentação haverá um bate-papo

com a atriz. Duração completa: 90 minutos.

Quando: 2/9, sexta, das 20h às 21h30

Sesc Bauru
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Palestra - Boca enquanto território: saúde bucal,

alimentação e movimentos sociais

Com Roosevelt da Silva Bastos, do Departamento de

Odontopediatria, Ortodontia e Saúde Coletiva

(FOB/USP) e Felipe Peixoto, camponês, assentado e

militante do MST. Mediação de Fábia Uccelli, assistente

técnica da Gerência de Saúde e Odontologia do Sesc

SP

Partindo do conhecimento da boca que fala, come,

deseja, expressa, reivindica e partilha saberes, este

bate papo traz discussões sobre a saúde bucal na

perspectiva de produtores agroecológicos moradores de

um assentamento de Bauru e região.

Quando: 2/9, sexta, das 19h às 21h

Atividade presencial com transmissão ao vivo no

YouTube do Sesc São Paulo.

Sesc Bertioga

Bate-papo -- A Palavra Alma ou Nhe'e Porã

Um dos principais elementos de reconhecimento do

modo de ser Guarani, nande reko é o falar. Portanto,

para ser guarani é preciso falar guarani. As palavras,

que saem pela boca, vêm da alma, nhe'e. Nhe'e

significa alma, mas também significa a palavra. Se

palavra é alma e alma é palavra, o falar é sagrado,

assim como é o silêncio, pois só a prática do silêncio

nos permite ouvir os outros falares. Assim, a boca que

articula as palavras expressa também a alma Guarani.

Nesse bate-papo entre o historiador Cadu de Castro e

Denílson Karaí Mirim, conheceremos o papel da boca

como órgão articulador das palavras na cultura Guarani.

Quando: 9/9, sexta, das 15h às 16h

Sesc São José dos Campos

Show -- Encontro de Rimas e BeatBox

Com Meire D'Origem e os convidados Joazinho Beat

Box, Alra Alves e DJ Tejota

Encontro Musical com artistas da cena local, Meire

d`origem, Joaozinho beat box, Alra Alves e DJ Tejota,

trazendo as rimas do hip hop e as técnicas do Beat Box,

embalando o encerramento do projeto Boca Pra Que Te

Quero 2022.

Quando: 9/9, sexta, das 20h às 21h15

Serviço

Boca, pra que te quero?

Quando: 1 a 11 de setembro

Onde: em 29 unidades do Sesc no estado de São

Paulo, além de atividades on-line.

Na capital: Campo Limpo, Consolação, Florêncio de

Abreu, Interlagos, Ipiranga, Pompeia, Pinheiros,

Santana, Santo Amaro e Vila Mariana.

Na região metropolitana: Guarulhos e Santo André.

No interior e litoral: Bauru, Bertioga, Birigui, Campinas,

Catanduva, Jundiaí, Piracicaba, Ribeirão Preto, São

José do Rio Preto, Santos, São José dos Campos,

Sorocaba e Taubaté.

Grátis.

Programação completa: clique aqui
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CFO recebe prêmio de Inovação na Fiscalização
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30 de agosto de 2022

CFO recebe prêmio de Inovação na Fiscalização

Um reconhecimento para o trabalho em prol de uma

Odontologia Brasileira de excelência. Nesta última

segunda-feira, 29 de agosto, o Conselho Federal de

Odontologia (CFO) foi premiado na categoria de

Inovação na Fiscalização na 6ª Conferência Nacional

dos Conselhos Profissionais.

Durante a cerimônia, participaram mais de 500

Conselhos de Classe e foram apresentadas premiações

em 10 categorias para os Conselhos que tiveram os

melhores projetos. O CFO foi o destaque da noite, com

o reconhecimento do Projeto de Fiscalização do

Exercício da Odontologia na categoria 'Inovação na

Fiscalização'. Em 2021, o CFO já havia sido premiado

na categoria 'Planejamento Estratégico'.

O Projeto de Fiscalização foi lançado no segundo

semestre de 2021, baseado em três vertentes: A

primeira é o Plano de Fiscalização, que introduz a

gestão estratégica integrada nas atividades de

fiscalização dos Conselhos Regionais. A segunda se

refere ao instrumento de Programa de Fiscalização, um

aporte financeiro para a contratação de novas equipes

de fiscalização, além do envio de tablets para todos os

fiscais e veículos para as equipes, a fim de fortalecer a

fiscalização nos Conselhos Regionais. A terceira é o

Manual de Fiscalização, que define os instrumentos e

prevê a Implantação do Sistema de Fiscalização de

forma padronizada para todo o Brasil.

Ao tomar conhecimento da premiação, a presidente do

CRO-MT, Dra. Wânia Dantas parabenizou o Conselho

Federal pelo trabalho conjunto que fortalece o setor de

fiscalização e relembrou que 'o conselho de Mato

Grosso foi o primeiro a receber a equipe do CFO para o

treinamento da padronização da fiscalização, ainda em

julho de 2022'. A gestora concluiu ressaltando que esse

prêmio demonstra que o Sistema está no rumo certo.

Vice-Presidente do CFO, Raimundo Nazareno de

Souza, reforça a alegria e satisfação pelo reconhecido

que honra todo o esforço realizado pelo sistema

conselho para chegar a essa singela premiação. 'O

prêmio coroa um trabalho da nossa Autarquia por

determinação do plenário e da diretoria, a fim de

melhorar e aperfeiçoar a principal atividade de um

Conselho de Classe, a fiscalização do exercício

profissional dos seus inscritos, tal como a finalidade de

unificar as ações, fazendo planejamento anual,

colhendo resultados para cada vez mais ter efetividade

na fiscalização', afirma.

Superintendente Executivo do CFO, Rodrigo Couto
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explica a importância da conquista para o CFO e, por

consequência, para a Classe Odontológica. 'Somos

inovadores nessa área porque nenhum Conselho do

País estruturou um programa de fiscalização da maneira

como nós, do CFO, realizamos. Em geral, as

fiscalizações são feitas de modo intuitivo e baseado em

experiências do dia a dia. O nosso diferencial é que

criamos uma base sólida com três instrumentos

necessários para uma fiscalização de excelência',

destacou.

Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais

O evento, realizado pela Silp Eventos & Treinamentos,

tem por objetivo reunir anualmente os Conselhos

Profissionais do Brasil, a fim de premiar e incentivar as

melhores práticas e instrumentos de gestão pública das

entidades fiscalizadoras e regulamentadoras do

exercício

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Conselho Federal de Odontologia, Assuntos de

Interesse - Odontologia
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Imagine sentir medo intenso, ansiedade, sudorese

excessiva (suor excessivo), desconforto, pânico,

taquicardia ou taquiarritmia (alteração com aumento dos

batimentos cardíacos) só de pensar em ir a uma

consulta com o cirurgião-dentista? E é isso o que

sente quem tem a Odontofobia, o medo excessivo de

dentista. Para algumas pessoas, a ida a uma consulta

odontológica pode se tornar um grande problema.

Nesses casos, os cirurgiões-dentistas têm de usar

técnicas especiais como a hipnose e, em caso mais

graves, a sedação e analgesia, para realizar o

atendimento odontológico aos pacientes com

odontofobia.

E qual a diferença entre medo e fobia? O psicólogo

Clínico e Educacional, palestrante e escritor, Dr. Damião

Silva, explica que o medo serve para preservar a vida

do ser humano e é uma característica normal que

acompanha o indivíduo em seu desenvolvimento

evolutivo. Já a fobia é um medo intenso e irracional, em

que as pessoas podem ter muito temor de um objeto ou

de coisa específica. Na fobia existe um sofrimento

excessivo, em que a pessoa faz qualquer coisa para

evitar esse sofrimento. 'Isso é uma resposta inadequada

do cérebro', explica.

A cirurgiã-dentista Dra. Marly da Silva Rodrigues,

habilitada em Hipnose, reforça que o maior desafio do

profissional ao atender um paciente odontofóbico é

diagnosticar e reconhecer se a ansiedade desse

paciente é "ansiedade estado" ou "ansiedade traço". A

"ansiedade estado" é transitória e, a partir do momento

em que a situação é esclarecida, o medo tende a

desaparecer. A "ansiedade traço" é propriamente uma

doença e está inserida nos quadros de transtorno de

ansiedade estabelecidos pelo Manual Estatístico de

Diagnósticos de Transtornos Mentais (DSM-5).

Acolhimento

Para a cirurgiã-dentista Dra. Adriana Zink, professora,

MBA em Administração Hospitalar e mestre em

Ciências da Saúde, o primeiro passo para o

atendimento ao paciente fóbico é identificar e acreditar

no medo e na fobia dele, porque, se não, eles se tornam

uma barreira para o indivíduo, pois quando ele percebe

que o profissional não o acolhe ou não acredita no que

está sentindo, essa barreira diminui a possibilidade do

atendimento. 'Por isso é importante o acolhimento do

profissional no atendimento odontológico'.

Essa fobia impacta a saúde odontológica e mental e, na

maioria das vezes, está ligada a outras fobias. A

odontofobia, por exemplo, comumente está ligada às

pessoas que têm medo de agulha, a hemofobia, ou à

latrofobia, medo de pessoas de jaleco branco ou

médico.

De acordo com Damião Silva, essa condição acomete

cerca de 15% da população mundial. Ele observa que

quando o simples pensamento de ir a uma consulta com

o dentista se torna aterrorizante, o indivíduo percebe o

aumento dos batimentos cardíacos ou procura motivos

e formas para desmarca-la: 'É hora de buscar ajuda

profissional'.
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O psicólogo esclarece que, geralmente, as pessoas com

odontofobia não ficam somente ansiosas, mas sim

apavoradas com todo o contexto que envolve a consulta

com o cirurgião-dentista. 'E isso, provavelmente, foi

causado por uma experiência ruim no passado', observa

Damião. 'As pessoas ficam aterrorizadas, com pânico,

pois o cérebro fica com a ideia de que sempre vai

acontecer aquele comportamento indevido. E aí, a

pessoa está num processo de ansiedade que não foi

bem cuidado e pode virar fobia. Então, ir ao dentista se

torna um custo emocional muito grande para quem tem

a odontofobia'.

Atendimentos odontológicos para pacientes fóbicos

Na hipnose, as técnicas usadas começam na

conversação com o paciente, antes mesmo dele entrar

no consultório odontológico, especifica Dra. Marly. 'Este

primeiro contato pode ser até mesmo via site deste

profissional na internet, no primeiro alô, no primeiro

contato telefônico que o paciente realizar. É todo um

contexto. Quando o paciente diz que tem medo, eu não

utilizo a palavra consulta como o primeiro contato, eu

digo que vou fazer uma entrevista. Inicialmente, usamos

uma técnica conversacional, o rapport - acolhimento e

cumplicidade em nosso atendimento. Nós usamos a

hipnose conversacional e a clássica, nas quais

entrariam o transe e o relaxamento. A hipnose é

consensual e o paciente tem de permitir que alguém o

hipnotize. Se não, isso não é possível.'

Por ser especialista em Odontologia para Pessoas com

Necessidades Especiais, Dra. Adriana Zink também faz

esse questionamento antes de atender os pacientes.

Muitas vezes, ela tem de ter cuidado redobrado em

suas consultas como, por exemplo, em pacientes com

deficiência visual, que podem desenvolver com mais

facilidade o medo excessivo ou fobia do dentista.

'São vários pontos que têm de ser identificados o quanto

antes para que o profissional possa fazer as

adequações ao acolhimento ideal, pois o consultório é

um ambiente extremamente sensorial, tem cheiro, tem

toque. Há pacientes que têm sensibilidade à luz. Uma

das coisas que temos mudado bastante em relação à

classe, no geral, é a mudança da cor do jaleco em

função da fobia ou medo do branco. A gente já tem

usado mais o colorido', completa a cirurgiã-dentista.

Adriana explica, ainda, que, em outros casos, o

questionário inicial é feito pelo cuidador ou familiar

desse paciente, que já pede para que seja feita uma

sedação na hora do atendimento odontológico. 'A gente

tem que observar se é medo ou fobia dos pais, caso a

criança nunca tenha passado por aquela sessão.

Independentemente do contexto, a sedação é indicada

para casos mais complexos, em que todo o

condicionamento e toda a parte lúdica não tiveram o

efeito que o profissional gostaria. Em alguns contextos,

a sedação já é uma indicação inicial do acolhimento'.

Porém, ela reforça que é importante identificar de quem

é o medo ou fobia, mas a escolha sempre é do paciente

ou da família que responde por ele. E, se a sedação for

a opção do atendimento odontológico, a cirurgiã-

dentista diz que é aconselhável fazê-la em um

ambiente hospitalar.

Já na hipnose, os cirurgiões-dentistas não usam a

sedação e nem a medicação. Dra. Marly relata que a

hipnose trabalha com a ressignificação daquela

situação. 'Seria como uma reprogramação do cérebro,

como um computador. Temos a prerrogativa de mudar

nossos pensamentos diariamente. Então, a gente pode

comparar isso a um computador que podemos

reprogramar. Através dessas mudanças, dos

pensamentos e dos comportamentos, podemos

observar mudanças psicológicas, neurológicas,

imunológicas e endócrinas no nosso organismo'.

A odontofobia é uma condição séria, que precisa ser

tratada. Se a pessoa identificou que tem os sintomas,

ela precisa buscar ajuda e tratamento o mais breve

possível, para voltar a realizar as consultas

odontológicas e, assim, manter a saúde da boca, que

impacta em todo o corpo, reforçam os especialistas.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgiã-dentista, Assuntos de Interesse - Cirurgião
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Os segurados que vão pedir o auxílio-doença do INSS

(Instituto Nacional do Seguro Social) sem passar por

perícia médica, só poderão fazer a solicitação e enviar

os documentos necessários pelo aplicativo Meu INSS,

segundo regras do instituto publicadas nesta segunda-

feira (29).

A portaria 1.486 traz ainda outras orientações

importantes, como o prazo total do afastamento no caso

de quem não fizer perícia presencial, que é de até 90

dias, além do limite de 30 dias para agendar um exame

médico caso seja necessário.

Para o advogado Rômulo Saraiva, especialista em

Previdência e colunista da Folha, limitar os pedidos de

auxílio-doença ao aplicativo Meu INSS pode prejudicar

os segurados. Segundo ele, há falhas constantes no

Meu INSS e, além disso, cidadãos sem acesso a celular

e internet terão dificuldade para conseguir o benefício.

'Além da dificuldade de internet há a de conexão,

porque é um sistema que apresenta muita instabilidade,

o que pode ser angustiante e fatal para quem está

contando os dias', afirma.

Na publicação, há orientações a respeito do atestado

médico para fazer o pedido do auxílio sem perícia.

Segundo a portaria, o documento deve estar legível e

ter sido emitido a menos de 30 dias antes do pedido.

O ATESTADO PARA O AUXÍLIO-DOENÇA SEM

PERÍCIA PRECISA TER:

- Nome completo do segurado

- Data de início do repouso

- Prazo necessário para a recuperação da doença

- Assinatura do médico e carimbo de identificação, com

registro do conselho de classe, que pode ser CRM

(Conselho Regional de Medicina), CRO (Conselho

Regional de Odontologia) ou RMS (Registro do

Ministério da Saúde)

- Informações sobre a doença ou a CID (Classificação

Internacional de Doenças)

O segurado deverá solicitar o 'Auxílio por incapacidade

temporária - Análise Documental - AIT'. Quem já tinha

perícia médica agendada também pode tentar o auxílio

apenas com envio de documentos. Neste caso, a

perícia será cancelada.

Após fazer a solicitação pelo Meu INSS, ele será

notificado sobre a duração do benefício concedido, que

é de até 90 dias, mesmo que o afastamento não seja

consecutivo. Além disso, não é possível pedir

prorrogação, caso continue doente.

Se a incapacidade para o trabalho persistir, o cidadão

terá de fazer novo pedido de auxílio-doença, desta vez

com perícia médica presencial, mas só depois de 30

dias do fim do auxílio a distância.

Outra regra diz que, se necessitar de outro afastamento

dentro de 60 dias pelo mesmo motivo, o trabalhador não
24
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poderá pedir o auxílio sem perícia novamente.

COMO É A ANÁLISE PARA CONCESSÃO DO

AUXÍLIO-DOENÇA

Os documentos enviados serão analisados pelos

médicos peritos do INSS. O objetivo é evitar fraudes e

entender se o tempo de afastamento condiz com a

doença. Caso seja necessário passar por perícia

médica, o cidadão será comunicado e deverá agendar a

perícia em até 30 dias.

Nos casos em que for indicada perícia presencial, o

INSS garante que data inicial do pedido será a do dia

em que o cidadão enviou os documentos pelo Meu

INSS.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Ministério da Saúde, Assuntos de Interesse -
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Indispensável para a saúde bucal, o uso do flúor é

naturalizado sobretudo entre moradores de grandes

cidades, que recebem a substância por meio da rede de

saneamento básico. Mas, afinal de contas, qual a

vantagem desse mineral natural, encontrado em toda a

crosta terrestre e largamente distribuído pela natureza?

O flúor é geralmente adicionado à água potável para

ajudar a reduzir a incidência de cáries nos dentes. A

Associação Brasileira de Odontologia, a Organização

Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde, dentre

muitas outras organizações, endossam o uso de flúor

nos suprimentos de água, devido ao seu efeito

preventivo contra a cárie.

Afinal de contas, como o flúor atua?

O flúor ajuda a prevenir as cáries de duas maneiras

distintas: a substância se concentra nos ossos em

crescimento e nos dentes em desenvolvimento das

crianças, ajudando a endurecer o esmalte dos dentes

de leite e permanentes que ainda não nasceram.

O flúor também ajuda a endurecer o esmalte dos dentes

permanentes que já se formaram, além de trabalhar

durante os processos de desmineralização e

remineralização que ocorrem naturalmente na boca.

Como saber se estou recebendo quantidade suficiente

de flúor?

Se a água que você bebe contiver flúor, então somente

a escovação regular utilizando um creme dental com

flúor será suficiente para adultos e crianças com dentes

saudáveis, com um baixo risco de cáries.

Se a água de sua comunidade não for fluoretada, nem

contiver uma quantidade suficiente de flúor natural (uma

parte em um milhão é considerada ideal), então seu

dentista ou pediatra deve receitar suplementos de flúor

para suas crianças tomarem diariamente.

Se a água que você consome vier de uma rede pública

de abastecimento, você poderá saber se ela contém

flúor ligando para a empresa de água local. Se a sua

água vier de um poço particular, você poderá analisá-la

em um laboratório de teste ambiental independente e

que ofereça este tipo de serviço.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Dentista, Assuntos de Interesse - Ministério da Saúde,

Assuntos de Interesse - Odontologia, Assuntos de

Interesse - Saúde Bucal
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O Senado aprovou nesta segunda-feira (29) o projeto de

lei que obriga os planos de saúde a cobrir tratamentos

médicos que não estão previstos na lista de

procedimentos básicos da Agência Nacional de Saúde

Suplementar (ANS), desde que sejam reconhecidos por

outros órgãos da área e tenham comprovação científica.

Na prática, o texto amplia os tratamentos que deverão

ser cobertos pelos planos de saúde, indo além daqueles

contidos no chamado 'rol taxativo' da ANS, que é a lista

de procedimentos e serviços que os planos são

atualmente obrigados a realizar. O projeto havia sido

aprovado na Câmara dos Deputados no último dia 3.

Com a aprovação do texto no Senado sem alterações, a

matéria agora segue para sanção ou veto do presidente

Jair Bolsonaro (PL).

Discussão

O projeto é de autoria de 18 deputados federais de

partidos da base governista e de oposição, que

ressaltam que um movimento liderado por organizações

da sociedade civil pedindo as mudanças em questão

ganhou força após uma decisão do Superior Tribunal de

Justiça (STJ).

Em junho, a Segunda Turma da corte decidiu que os

planos de saúde não são obrigados a cobrir os

procedimentos médicos que não integram a lista da

ANS, mesmo que o cliente do plano busque a Justiça.

Com a decisão, o entendimento era que, se algum

procedimento médico não estava elencado, os planos

de saúde não seriam obrigados a custeá-lo.

O texto aprovado nesta segunda-feira no Senado torna

a lista exemplificativa - e tem o objetivo, segundo os

autores, de manter os tratamentos de saúde que estão

sendo feitos e que poderiam ser descontinuados pelos

planos após essa decisão do STJ.

O principal ponto do projeto é o trecho que prevê que 'o

tratamento prescrito por médico ou odontólogo, mesmo

que não conste do rol de procedimentos definido pela

ANS, deverá ser coberto pela operadora de saúde' se

for 'comprovadamente eficaz, segundo as evidências

científicas e plano terapêutico'; ou se for 'recomendado

pela Comissão Nacional de Incorporação de

Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) ou

por outro órgão de avaliação de tecnologias em saúde

de renome internacional'.

A matéria também prevê a obrigatoridade de que a ANS

atualize a lista de procedimentos que os planos de

saúde são obrigados a realizar a cada incorporação de

novos serviços, e que o documento seja publicado.

Relator do projeto no Senado, o senador Romário (PL-

RJ) rejeitou as três emendas propostas. Uma delas, a

de Eduardo Girão (Podemos-CE), pedia que 'os

tratamentos incorporados em outros países que não

constem do rol da ANS sejam autorizados se forem

referendados pela Agência Nacional de Vigilância

Sanitária (Anvisa) quanto a sua segurança e sua
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eficácia'.

Defesa dos planos de saúde

Ao longo da sessão, senadores falaram

majoritariamente contra o rol taxativo e pela aprovação

do projeto. Apesar de se colocar a favor da matéria, o

senador Oriovisto Guimarães (Podemos-PR) defendeu

os planos de saúde.

'Não estou de acordo com a condenação dos planos de

saúde aqui faladas. Os planos de saúde surgem como

solução a uma falência anterior, a uma falência da

nossa política de saúde pública. Nosso governo, não só

do presidente Bolsonaro, mas também os que o

antecederam deixam ao desabrigo milhões de pessoas

que não podem pagar um plano de saúde. Maldizer os

planos de saúde é uma injustiça', disse.

Estudo da USP

Em seu relatório, o senador citou dados de um estudo

realizado na Universidade de São Paulo (USP), do

Grupo de Estudos sobre Planos de Saúde, 'sobre a

cobertura de terapias que não estão previstas no Rol de

Procedimentos e Eventos em Saúde (REPS), que quase

sempre precisam ser obtidas por meio da Justiça'.

Conforme o estudo, 'o número de decisões judiciais

relacionadas a planos de saúde cresceu 391% entre

2011 e 2021 no Tribunal de Justiça do Estado de São

Paulo (TJSP)'.

'A alegação mais frequente das empresas para

negativas de cobertura foi o fato de o procedimento ou

atendimento solicitado pelo paciente não estar previsto

em contrato, o que representa 59,1% dos acórdãos

analisados. O segundo argumento mais usado foi a não

inclusão do procedimento no rol da ANS,

correspondente a 41,9% dessas ações', ressaltou o

senador em seu relatório.

O estudo ainda mostra que 97,6% das decisões são

favoráveis aos pacientes quando as operadoras alegam

a não inclusão no rol da ANS ao justificar a recusa do

tratamento. Para o senador, isso mostra que as

operadoras já arcam, na maioria das vezes, com o

financiamento de serviços não previstos na lista da

ANS.
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Pó de carvão? Pastas dentais de carvão ativado? A

busca por clareamento dental vem crescendo muito nos

últimos anos, e com isso, o aparecimento de produtos

milagrosos que prometem clarear os dentes

instantaneamente.

A cirurgiã-dentista e especialista em saúde bucal, Dra.

Bruna Conde, explica que esses produtos que se dizem

clareadores podem auxiliar a amenizar as manchas,

mas não eliminá-las, pois eles agem superficialmente,

no entanto, não clareiam os dentes.

A cor do dente, em sua totalidade, é chamada de

intrínseca (coloração que se encontra naturalmente

dento do dente), ou seja, só pode ser alterada por

substâncias que penetrem no dente, liberando oxigênio

para decompor as moléculas grandes de pigmento.

Esses materiais são ácidos e géis clareadores à base

de peróxido de hidrogênio e peróxido de carbamida,

administrados nos consultórios e devidamente indicados

por dentistas especialistas.

Bruna Conde esclarece grandes mitos relacionados a

clareamento dental, confira:

A especialista destaca que esse tipo de produto

clareador se usado indevidamente pode causar

sensibilidade dental, prejudicar a gengiva, auxiliar na

retração gengival, os dentes podem até mesmo, ficar

um com a cor diferente do outro e são capazes de

perder completamente sua proteção e o esmalte

dentário.

Pastas de carvão ativado servem como tratamento

clareador

Além de não conter os ingredientes necessários para

combater cáries, são extremamente abrasivas. Isso

pode gerar desgastes para o esmalte dentário, causar

recuo das gengivas e provocar sensibilidade dental.

E para quem possui restaurações nos dentes, produtos

com carvão podem manchar e causar uma pigmentação

escura.

O pó preto de carvão ativado é uma boa opção

clareadora

Não existe evidência científica e nem protocolos que

oriente a utilização desse produto. Os riscos associados

a sua aplicação são elevados, pois a sensação de

clareamento que ele provoca vem da remoção de parte

do esmalte dentário por ser abrasivo e corrosivo,

causando grandes desgastes.

Pode usar bicarbonato de sódio para clarear os dentes

'O bicarbonato é uma substância altamente abrasiva e

pode auxiliar a tirar manchas superficiais dos dentes, o

que causa a impressão de clareamento. Porém, o

produto pode prejudicar seus dentes, removendo a

proteção natural, causando extrema sensibilidade e

desgaste dentário.' alerta a Dra. Bruna Conde.

Pode fazer clareamento sem fazer raspagem e profilaxia

profissional anteriormente
29
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"Só pode fazer clareamento em gengiva saudável. Sem

acumulo de calculo/tártaro dental, placa bacteriana,

cáries e restaurações deficientes. Primeiro cuidar da

saúde para depois pensar em estética. Até porque

dente não clareia se não estiver saudável." ressalta a

dentista.

Se você já possui um certo desgaste nos dentes e na

região próxima à gengiva, os riscos são ainda maiores.

Entretanto, de forma geral, esses produtos não são a

solução para quem busca um sorriso perfeito, as

possíveis complicações que apresentam são muito

maiores. 'Uma pessoa preocupada com manchas ou

dentes amarelados, deve consultar um dentista

especialista e capacitado em resolver concretamente e

de forma segura esse problema.' finaliza a Dra. Bruna

Conde.
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O Senado aprovou nesta segunda-feira (29) o projeto de

lei que obriga planos de saúde a cobrirem tratamentos e

procedimentos fora do rol da Agência Nacional da

Saúde (ANS).

O projeto passou no início de agosto por votação

simbólica na Câmara dos Deputados. Senadores

aprovaram o mesmo texto e o projeto seguirá para

sanção presidencial.

A nova lei derruba o entendimento do pelo Superior

Tribunal de Justiça (STJ), que decidiu, em junho, que a

lista de procedimentos da ANS é 'taxativa' - ou seja, que

os planos só precisam cobrir o que está na lista, que

atualmente é composta por 3.368 itens.

Entenda o que está em jogo e o que muda para os

segurados se a nova lei for sancionada:

Qual a diferença entre rol taxativo e exemplificativo?

A cobertura exemplificativa significa que os planos de

saúde não se limitam a cobrir apenas o que está na lista

da ANS, pois ela serve exatamente como exemplo de

tratamento básicos.

Já a cobertura taxativa entende que o que não está

nesta lista preliminar da ANS não precisa ter cobertura

das operadoras.

O que está no rol da ANS?

A lista de cobertura pode ser consultada aqui. Ela

depende, no entanto, do tipo de cobertura contratada:

ambulatorial, internação, parto e odontológico, além

das combinações entre esses tipos.

Como era antes da decisão do STJ?

A lista da ANS era considerada exemplificativa pela

maior parte do Judiciário. Isso significa que pacientes

que tivessem negados procedimentos, exames,

cirurgias e medicamentos que não constassem na lista

poderiam recorrer à Justiça e conseguir essa cobertura.

Isso porque o rol era considerado o mínimo que o plano

deveria oferecer.

Os planos, assim, deveriam cobrir outros tratamentos

que não estão no rol, mas que tivessem sido prescritos

pelo médico, tivessem justificativa e não fossem

experimentais.

Como é agora?

A decisão do STJ - e que está valendo até que a nova

lei possivelmente entre em vigor - é de que o rol é

taxativo. Com isso, essa lista contém tudo o que os

planos são obrigados a pagar: se não está no rol, não

tem cobertura, e as operadoras não são obrigadas a

bancar.

A decisão do STJ não obriga as demais instâncias a

terem que seguir esse entendimento, mas o julgamento

serve de orientação para a Justiça. Nesse caso, muitos

pacientes não conseguem começar ou dar continuidade
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a um tratamento com a cobertura do plano de saúde.

Há algumas exceções a esses limites, como terapias

recomendadas expressamente pelo Conselho Federal

de Medicina (CFM), tratamentos para câncer e

medicações 'off-label' (usadas com prescrição médica

para tratamentos que não constam na bula daquela

medicação).

Como pode ficar se a lei for aprovada?

Com a nova decisão, as operadoras de planos podem

ser obrigadas a autorizar tratamentos ou procedimentos

que estejam fora do rol da agência.

Para isso, no entanto, o tratamento ou medicação

devem atender a um dos seguintes critérios:

ter eficácia comprovada; ter autorização da Anvisa; ter

recomendação da Conitec (Comissão Nacional de

Incorporação de Tecnologia no SUS); ou ter

recomendação de pelo menos um órgão de avaliação

de tecnologias em saúde que tenha renome

internacional e que tenha aprovado o tratamento para

seus cidadãos.

g1
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