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A inscrição provisória do Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo (CROSP) é uma das

primeiras providências que o recém-formado em

Odontologia deve tomar, pois é ela que permitirá que o

profissional atue na área e até mesmo seja responsável

técnico por alguma empresa.

Questões relacionadas à inscrição provisória são

frequentes entre os estudantes do último semestre ou

entre os concluintes do curso. O prazo de validade e a

obrigatoriedade do pagamento de anuidade estão entre

as dúvidas mais comuns.

O setor de Registros e Inscrições do CROSP,

responsável por gerar o número de registro e a cédula

dos profissionais, esclarece: a inscrição provisória é

realizada em virtude da impossibilidade de

apresentação do diploma pelo cirurgião-dentista que

acaba de se formar, uma vez que algumas instituições

de ensino não concedem o documento no ato da

conclusão dos estudos.

De acordo com o presidente do CROSP, Dr. Braz

Antunes, o setor de registro reforça que a expectativa é

que a inscrição provisória seja extinta assim que o

Ministério da Educação (MEC) passe a registrar o

diploma digital a partir do momento em que o aluno

colar o grau. Desta forma, o profissional de Odontologia

recém-graduado poderá solicitar o registro principal.

'Atualmente, como os formandos não conseguem emitir

o diploma, as faculdades emitem uma declaração ou um

certificado de colação de grau com os dados da

colação, assinado pelo coordenador do curso e dados

do aluno para que ele consiga fazer a inscrição no

respectivo Conselho', esclarece o presidente.

Validade

Com relação à validade da inscrição provisória, vale

destacar um ponto importante para o qual é preciso

estar atento. Trata-se da validade do registro provisório.

Ele tem legitimidade de dois anos a partir da data de

colação de grau, e não dois anos a partir da data de

inscrição, conforme resolução 63/2005 do CFO - Art.

123 (ao recém-formado com inscrição provisória, será

fornecida cédula provisória, que lhe dará direito ao

exercício da profissão pelo prazo de 2 (dois) anos,

contados da data da colação de grau, quando cirurgião-

dentista ou da data da formatura para os demais

profissionais).

O setor de Registro ressalta, ainda, que o diploma é

expedido antes do período de dois anos. No entanto,

alguns profissionais deixam vencer a inscrição

provisória. Nesses casos (dois anos depois da data de

colação de grau), se o profissional não entrar com o

pedido de inscrição principal, a inscrição dele é

cancelada automaticamente por caducidade. 'Quando

isso acontece é necessário que ele apresente toda a

documentação da inscrição principal e pague a taxa de

inscrição novamente para reativar a inscrição. Se ele faz

esse processo dentro do período, essa taxa de inscrição

não precisa ser paga de novo'.

O pagamento da anuidade também é um ponto

importante para manter a inscrição ativa no Conselho.
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Confira a documentação

A inscrição provisória pode ser feita pelo site do

CROSP, em pré-cadastro ou de maneira presencial,

mediante agendamento.

Para efetuar a inscrição provisória é necessário

apresentar os seguintes documentos originais:

certificado de colação de grau original; histórico escolar

da universidade; CPF, cédula de identidade, título de

eleitor, título de reservista, certidão de nascimento ou

casamento (com averbação, se for divorciado);

comprovante de endereço recente (água, luz ou telefone

fixo) e uma (1) foto 3Ã-4 colorida com fundo branco.

O CROSP lembra que todos os cadastros de registros

no Conselho são validados junto à faculdade por meio

da relação dos alunos que colaram grau, e essa relação

é encaminhada pela instituição de ensino. A medida

evita que o Conselho defira um cadastro com

documentação falsificada. A apresentação de

documentos falsos junto ao CROSP resulta em

representação criminal.

Assuntos e Palavras-Chave: CROSP - Conselho

Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-

SP
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Julho Verde - Odontologia é aliada importante na

prevenção contra o câncer de cabeça e pescoço

Redação 29/07/2022 4 min read

Compartilhe essa notícia!

A Odontologia exerce um papel importante na atenção

ao câncer de cabeça e pescoço. A Campanha Nacional

de Prevenção do Câncer de Cabeça e Pescoço,

marcada pelo Julho Verde, foi criada com intuito de

reforçar a prevenção e promover o aumento de

diagnósticos precoces, com foco na redução de óbitos e

mutilações comprometedoras aos pacientes.

O Brasil registra cerca de 41 mil novos casos de câncer

de cabeça e pescoço por ano, de acordo com dados do

Instituto Nacional do Câncer (INCA). Normalmente, sua

incidência está relacionada ao tabagismo e etilismo.

Contudo, o aumento de casos entre jovens tem ocorrido

devido à exposição ao vírus HPV, fator de risco que se

manifesta em relações sexuais sem proteção.

De acordo com o Cirurgião-Dentista Dr. Fabio Alves,

especialista em estomatologia, muitos tipos de cânceres

podem ter origem nos tecidos da boca. Ele informa que

ocorrem por ano, aproximadamente 15 mil novos casos

de câncer de boca. O mais frequente, o carcinoma de

células escamosas ou carcinoma epidermóide,

representa quase 90% dos tumores da boca. Esse

tumor se desenvolve do epitélio de revestimento da

boca e os locais mais acometidos são a borda da língua

e lábio inferior. Outros locais, como assoalho bucal

(tecidos moles, sendo totalmente recoberto por uma

mucosa delgada, vermelha, translúcida e apresentando-

se frouxamente fixada aos planos profundos), gengiva,

palato e bochechas também podem ser envolvidos.

Outro tipo de câncer menos frequente é o

adenocarcinoma, que pode se originar nas glândulas

salivares, tanto nas glândulas maiores como parótida,

submandibular e sublingual quanto nas glândulas

salivares menores. Já os sarcomas podem também

acometer a boca e são ainda mais raros, segundo o

especialista.

Diante dessas manifestações, vale o alerta: as

consultas ao Cirurgião-Dentista são importantes

também neste contexto, pois é o profissional que

descobre este tipo de doença nos pacientes que

acompanha. 'Sem dúvida, todo Cirurgião-Dentista tem

obrigação de examinar completamente a boca de seus

pacientes. Verificar todas as regiões da boca e, se

encontrar algo impróprio, orientar o paciente e indicar

um estomatologista, profissional especializado no

diagnóstico das doenças da boca, caso seja necessário.

Importante ressaltar que a parte lateral da língua é a

principal região acometida pelo câncer de boca'.

A importância da informação

Dr. Fabio destaca que é relevante apontar, também,

quais os sintomas desses cânceres de boca e a
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importância do acompanhamento odontológico para

evitar quadros agravados.

De acordo com o Cirurgião-Dentista, ainda hoje, aqui

no Brasil, mais de 70% dos pacientes com câncer de

boca têm seu diagnóstico realizado em estágio clínico

avançado. 'O diagnóstico do câncer de boca na fase

inicial tem sido uma tarefa árdua. Os profissionais

devem avaliar cuidadosamente todas as regiões na

procura de placas brancas e vermelhas. Devem estar

atentos também para feridas que não cicatrizam em 15

dias'.

Na fase inicial, o câncer pode ter sintomas leves, ou até

mesmo não apresentar sintomas (dor), como frisa Dr.

Fabio.

Acompanhamento

Além de participar do diagnóstico do câncer da boca, o

Cirurgião-Dentista também acompanha o paciente

durante todo o tratamento. As infecções, como dentes

estragados, raízes residuais e doença na gengiva,

devem ser tratadas antes da terapia oncológica.

Durante o tratamento do câncer, seja por quimioterapia

ou radioterapia, o paciente pode desenvolver feridas

doloridas na boca, conhecidas como mucosite. O

Cirurgião-Dentista pode amenizar ou até mesmo

prevenir este quadro. 'O paciente com boca saudável,

livre de infecções, pode suportar melhor a terapia

oncológica'.

Pacientes que receberam radioterapia na região da

boca podem apresentar xerostomia (boca seca). A

diminuição da saliva, segundo Dr. Fabio, torna o

paciente mais suscetível a desenvolver doenças

gengivais e cáries. Desta forma, o acompanhamento

frequente com o Cirurgião-Dentista (a cada 3 ou 4

meses), além de cremes dentais com alta concentração

de flúor, podem ajudar a evitar esses problemas.

Atuação preventiva

O Cirurgião-Dentista, portanto, pode e deve atuar

também de forma preventiva nesses tipos de câncer,

como reforça Dr. Fabio. 'Ele deve orientar seus

pacientes sobre o câncer de boca e alertá-los sobre o

tabaco e o álcool como os principais fatores

relacionados ao desenvolvimento da doença. Da

mesma forma, deve orientar o paciente a usar protetor

labial, considerando que o sol é o principal causador do

câncer de lábio'.

Orientações sobre o papilomavírus humano (HPV) como

um dos agentes causadores do câncer da região

posterior da boca também compõem os cuidados

preventivos indicados pelo especialista.

Sobre o CROSP

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) é uma Autarquia Federal dotada de

personalidade jurídica e de direito público com a

finalidade de fiscalizar e supervisionar a ética

profissional em todo o Estado de São Paulo, cabendo-

lhe zelar pelo perfeito desempenho ético da

Odontologia e pelo prestígio e bom conceito da

profissão e dos que a exercem legalmente. Hoje, o

CROSP conta com mais de 140 mil profissionais

inscritos. Além dos Cirurgiões-Dentistas, o CROSP

detém competência também para fiscalizar o exercício

profissional e a conduta ética dos Técnicos em Prótese

Dentária (TPD), Técnicos em Saúde Bucal (TSB)

Auxiliares em Saúde Bucal (ASB) e Auxiliares em

Prótese Dentária (APD).

Compartilhe essa notícia!

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, Assuntos de Interesse - Dentista,

Assuntos de Interesse - Dentistas, Assuntos de

Interesse - Odontologia, Assuntos de Interesse -

Odontológico, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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Prazo de validade e pagamento de anuidade exigem

maior atenção

A inscrição provisória do Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo (CROSP) é uma das

primeiras providências que o recém-formado em

Odontologia deve tomar, pois é ela que permitirá que o

profissional atue na área e até mesmo seja responsável

técnico por alguma empresa.

Questões relacionadas à inscrição provisória são

frequentes entre os estudantes do último semestre ou

entre os concluintes do curso. O prazo de validade e a

obrigatoriedade do pagamento de anuidade estão entre

as dúvidas mais comuns.

O setor de Registros e Inscrições do CROSP,

responsável por gerar o número de registro e a cédula

dos profissionais, esclarece: a inscrição provisória é

realizada em virtude da impossibilidade de

apresentação do diploma pelo cirurgião-dentista que

acaba de se formar, uma vez que algumas instituições

de ensino não concedem o documento no ato da

conclusão dos estudos.

De acordo com o presidente do CROSP, Dr. Braz

Antunes, o setor de registro reforça que a expectativa é

que a inscrição provisória seja extinta assim que o

Ministério da Educação (MEC) passe a registrar o

diploma digital a partir do momento em que o aluno

colar o grau. Desta forma, o profissional de Odontologia

recém-graduado poderá solicitar o registro principal.

'Atualmente, como os formandos não conseguem emitir

o diploma, as faculdades emitem uma declaração ou um

certificado de colação de grau com os dados da

colação, assinado pelo coordenador do curso e dados

do aluno para que ele consiga fazer a inscrição no

respectivo Conselho', esclarece o presidente.

Validade

Com relação à validade da inscrição provisória, vale

destacar um ponto importante para o qual é preciso

estar atento. Trata-se da validade do registro provisório.

Ele tem legitimidade de dois anos a partir da data de

colação de grau, e não dois anos a partir da data de

inscrição, conforme resolução 63/2005 do CFO - Art.

123 (ao recém-formado com inscrição provisória, será

fornecida cédula provisória, que lhe dará direito ao

exercício da profissão pelo prazo de 2 (dois) anos,

contados da data da colação de grau, quando cirurgião-

dentista ou da data da formatura para os demais

profissionais).

O setor de Registro ressalta, ainda, que o diploma é

expedido antes do período de dois anos. No entanto,

alguns profissionais deixam vencer a inscrição

provisória. Nesses casos (dois anos depois da data de

colação de grau), se o profissional não entrar com o

pedido de inscrição principal, a inscrição dele é

cancelada automaticamente por caducidade. 'Quando

isso acontece é necessário que ele apresente toda a

documentação da inscrição principal e pague a taxa de

inscrição novamente para reativar a inscrição. Se ele faz

esse processo dentro do período, essa taxa de inscrição

não precisa ser paga de novo'.
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O pagamento da anuidade também é um ponto

importante para manter a inscrição ativa no Conselho.

Confira a documentação

A inscrição provisória pode ser feita pelo site do

CROSP, em pré-cadastro ou de maneira presencial,

mediante agendamento.

Para efetuar a inscrição provisória é necessário

apresentar os seguintes documentos originais:

certificado de colação de grau original; histórico escolar

da universidade; CPF, cédula de identidade, título de

eleitor, título de reservista, certidão de nascimento ou

casamento (com averbação, se for divorciado);

comprovante de endereço recente (água, luz ou telefone

fixo) e uma (1) foto 3x4 colorida com fundo branco.

O CROSP lembra que todos os cadastros de registros

no Conselho são validados junto à faculdade por meio

da relação dos alunos que colaram grau, e essa relação

é encaminhada pela instituição de ensino. A medida

evita que o Conselho defira um cadastro com

documentação falsificada. A apresentação de

documentos falsos junto ao CROSP resulta em

representação criminal.

Sobre o CROSP

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) é uma Autarquia Federal dotada de

personalidade jurídica e de direito público com a

finalidade de fiscalizar e supervisionar a ética

profissional em todo o Estado de São Paulo, cabendo-

lhe zelar pelo perfeito desempenho ético da Odontologia

e pelo prestígio e bom conceito da profissão e dos que a

exercem legalmente. Hoje, o CROSP conta com mais

de 140 mil profissionais inscritos. Além dos Cirurgiões-

Dentistas, o CROSP detém competência também para

fiscalizar o exercício profissional e a conduta ética dos

Técnicos em Prótese Dentária (TPD), Técnicos em

Saúde Bucal (TSB) Auxiliares em Saúde Bucal (ASB) e

Auxiliares em Prótese Dentária (APD).

Assuntos e Palavras-Chave: CROSP - Conselho

Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-

SP
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Notícias

Um apelo para a democratização da saúde bucal no

país e por mais investimentos em políticas públicas para

essa finalidade

O Brasil é considerado pela Organização das Nações

Unidas (ONU) um dos melhores formadores de

cirurgiões-dentistas do mundo, além de liderar o

ranking mundial como o país com maior número desses

profissionais. Segundo dados do Conselho Federal de

Odontologia (CFO), em 2010 19% dos dentistas do

mundo eram brasileiros, o que representa cerca 220 mil

profissionais. Após 11 anos, o número cresceu 51%. O

país contabiliza 330 mil dentistas formados, sendo

aproximadamente 210 mil auxiliares e técnicos de

prótese dentária e saúde bucal, de acordo com o

levantamento do CFO de agosto de 2021.

'Em lugar com tantos profissionais nessa área, é um

paradoxo termos tantas pessoas sem acesso à saúde

bucal. Pesquisa realizada pelo IBGE em 2019 e

divulgada em setembro de 2020 apontou que dos 162

milhões de brasileiros acima de 18 anos, 34 milhões

perderam 13 dentes ou mais. E 14 milhões perderam

todos os dentes! Esses dados são alarmantes e tristes.

Infelizmente, a maioria das pessoas não sabe que as

doenças bucais podem acarretar também outros tipos

de problemas à saúde, como os cardíacos, por

exemplo', comenta o cirurgião dentista especializado

em estética bucal e implantes dentários, Sidnei

Goldmann. O profissional é membro da Sociedade

Brasileira de Odontologia Estética e da Academia

Americana de Osseointegração.

Goldmann ainda alerta para a importância de as

gestantes terem acesso ao tratamento odontológico no

período de pré-natal. 'Problemas na boca interferem no

bom funcionamento do organismo e podem colocar em

risco a gestação. Focos de infecção de origem

odontológica, principalmente a periodontite, aumentam

as chances de parto prematuro e nascimento de

crianças com baixo peso. As doenças periodontais,

como por exemplo inflamação ou infecção nas

gengivas, devem ser tratadas para não evoluírem',

explica.

O cirurgião-dentista reconhece que no Brasil, apesar

de liderar em número de profissionais no mundo e

receber o reconhecimento de um dos melhores na

formação, o acesso da maioria da população ao

tratamento odontológico pelo Sistema Único de Saúde

(SUS), ainda é muito restrito. E, quando o cidadão é

'contemplado' com o atendimento, o serviço é muito

básico. 'Precisamos investir em prevenção, que tem

baixo custo e é muito eficiente. Posso afirmar que 90%

dos problemas bucais são resolvidos com a boa higiene

da boca e orientação. Reforço também a importância

dos investimentos em políticas públicas para essa

finalidade. A educação das crianças nas escolas, para

cuidarem bem dos seus dentes e da boca, de forma

geral é imprescindível. Ter acesso ao atendimento

odontológico é tão importante quanto uma consulta

10
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médica. Esse é um apelo que faço às nossas

autoridades brasileiras a fim de que possamos vencer

mais esse desafio', finaliza Goldmann.

Matérias Relacionadas:

O que você deve saber sobre o uso da radioterapia no

tratamento de tumores de cabeça e pescoço Cientistas

desenvolvem inédito tratamento para câncer, que

ilumina as células tumorais de difícil acesso Burnout,

Distúrbio de Gênero e Autismo? o que mais evoluiu na

CID-11 e que você deve saber Reabilitação cardíaca,

pulmonar e metabólica é tratamento efetivo na

recuperação de ex-fumantes

Comece a digitar e pressione o Enter para buscar
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Federal de Odontologia, Assuntos de Interesse -

Dentista, Assuntos de Interesse - Dentistas, Assuntos

de Interesse - Odontologia, Assuntos de Interesse -

Odontológico
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CRO-MT celebra 6º ano de certificação ISO 9001
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A+A-

01 de agosto de 2022

CRO-MT celebra 6º ano de certificação ISO 9001

Após auditoria realizada pela ABRACE Certificações

(Avaliações Brasil da Conformidade e Ensaios Ltda), o

Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso

(CRO-MT) conquistou pelo 6º ano consecutivo a

manutenção da certificação ISO 9001.

A certificação recebida no final do mês de julho, se deve

pela 'Prestação de serviços de fiscalização do exercício

da Odontologia no Estado do Mato Grosso para

assegurar o atendimento da ética profissional de todos

os que atuam legalmente na profissão'.

De acordo com a presidente do CRO-MT, Dra. Wânia

Dantas, o ISO 9001 é reflexo de uma diretoria que se

preocupa em alcançar a excelência e pensa tanto nos

profissionais da odontologia como na população em

geral, servindo de modelo para os outros Conselhos.

'Dos 27 CROs, o conselho de Mato Grosso é o único

que possui o certificado ISO 9001/2015 e isso mostra

que estamos no caminho certo. Este ano recebemos

membros do Conselho de Mato Grosso do Sul, de

Rondônia e do Acre. As visitas resultam em trocas de

experiências e contribuímos com os colegas, falando

sobre gestão de qualidade. Estamos de portas abertas

para colaborar com Sistema Conselho e seguimos

trabalhando para entregar um serviço cada vez melhor',

concluiu.

O que é ISO 9001?

A ISO 9001 é uma certificação que define diretrizes de

gestão da qualidade empresarial. Ela foi criada com o

principal objetivo de tornar os processos mais eficientes,

ajudando a garantir a qualidade dos produtos e dos

serviços que as empresas oferecem.

O Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) funciona

como um instrumento para ajudar o gestor a encontrar e

corrigir processos ineficientes dentro da organização.

Além disso, a ISO 9001 é uma forma de documentar a

cultura da organização, permitindo que a instituição

cresça mantendo a qualidade dos bens e serviços

prestados.

Por se tratar de um sistema internacional criado pela

ISO (International Organization for Standardization),

uma organização fundada em 1946 e sediada em

Genebra, na Suíça com o propósito de desenvolver e

promover normas que possam ser utilizadas por todos

os países do mundo, é uma ferramenta que pode ser

adotada por qualquer empresa, de qualquer porte e por

isso é a norma mais conhecida e adotada em todo
12
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elmex® reforça a excelência da sua tecnologia para dente sensíveis em

evento com Fernando Meligeni e Felipe Andreoli
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Imagem: Da esquerda para a direita: o jornalista e

moderador do talk show, André Kfouri; o tenista

Fernando Meligeni; e o sócio e diretor clínico da

Signature Clínica Boutique e embaixador elmex, Dr.

Andreas Koren. Crédito: Groover Fotografia

No último final de semana, elmex®, marca suíça de

saúde oral da Colgate-Palmolive, afirmou seu

posicionamento em bem-estar ao se aliar com

personalidades do tênis e da odontologia, como o

tenista Fernando Meligeni, o jornalista e apresentador

Felipe Andreoli e o cirurgião-dentista Dr. Andreas

Koren, e os colocar em uma disputa educativa em uma

clínica de tênis na cidade de Itu, interior de São Paulo. É

a primeira vez que uma marca de saúde oral se une ao

esporte para explicar sobre os impactos que a atividade

física desencadeia nos dentes e relembrar a importância

da prevenção com produtos para necessidades

específicas.

Para afirmar seu posicionamento no Brasil com

benefícios clinicamente comprovados para proteção

contra o desgaste e a sensibilidade dos dentes, a clínica

de tênis trouxe esses profissionais para que

compartilhassem experiências de quando sua saúde

impactou nas performances em campo e recomendou

os cuidados necessários para evitar situações como

essas.

'Hoje, a prevenção no esporte é levada muito mais a

sério do que quando eu jogava profissionalmente', conta

Fernando Meligeni, trazendo à tona a busca crescente

por cuidados especiais nos últimos anos, afirmando a

preocupação de esportistas para não serem impactados

nas quadras ou outros esportes.

Ao mesmo tempo em que Meligeni compartilhou sua

percepção positiva sobre saúde, o cirurgião-dentista,

sócio e diretor clínico da Signature Clínica Boutique e

embaixador de elmex®, Dr. Andreas Koren, ressaltou a

importância de continuar incentivando os cuidados orais

para amenizar os possíveis impactos durante os treinos

e exercícios físicos. 'Quem pratica esportes de alto

rendimento, de forma profissional ou amadora, deve

estar com a saúde totalmente em dia para não ter

imprevistos durante as competições. E isso implica

diretamente na questão da prevenção da saúde oral.

Um tratamento contínuo, específico e personalizado

para cada esportista influência tanto na qualidade de

vida, quanto na carreira dos atletas', explica Dr.

Andreas.

Esses profissionais não foram escolhidos à toa para

endossar o posicionamento da marca. 'Queremos contar

com parceiros que nos ajudem a mostrar de forma

educativa a excelência da tecnologia de elmex e o

impacto que a saúde oral pode ter em outras áreas da

vida, do bem-estar e do corpo', diz Nelson Malta, Diretor

de Marketing da Colgate no Brasil. 'Além dos dentistas,

a associação de elmex com representantes do esporte

nos ajuda a reforçar a mensagem sobre a importância

da prevenção e a preferência por produtos para

necessidades específicas'.
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Remédios prejudicam a saúde dos dentes?
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Especialista na área, a presidente da Aboped-DF, Dra.

Gabriela Mesquita Lopes Freire, explica que os

medicamentos podem sim apresentar efeitos colaterais

na boca e que é necessário um cuidado maior para as

pessoas que fazem uso de alguns remédios específicos

É comum ouvir falar que medicações podem prejudicar

a saúde bucal, provocando manchas e lesões de cárie

nos dentes, principalmente na infância. Mas, apesar de

esses serem os inconvenientes mais relatados em

decorrência do uso de medicamentos, eles não são os

únicos. Além do mais, as consequências não aparecem

apenas para as crianças, como indica o Conselho

Regional de Odontologia do Distrito Federal (CRO-DF).

Para a presidente da Associação Brasileira de

Odontopediatria Regional do Distrito Federal (Aboped-

DF), Dra. Gabriela Mesquita Lopes Freire, os

medicamentos podem apresentar efeitos colaterais na

boca, sendo a xerostomia, boca seca, o mais comum. 'A

boca seca pode atrapalhar algumas funções bucais,

como falar e deglutir. Pode também provocar halitose e

aumentar o risco de cárie e o número de infecções

bucais, como gengivite, além de outros problemas. A

saliva é extremamente importante na cavidade bucal, já

que ela limpa e protege os dentes, deixando a boca

menos ácida', descreve ela. Sobre o adicional de açúcar

em certos medicamentos, Dra. Gabriela Lopes explica

que os xaropes, os antibióticos e demais remédios

infantis geralmente são prescritos em forma de

suspensão oral e são adocicados com sacarose para

que as crianças aceitem mais facilmente. 'Sendo assim,

eles podem causar cárie caso os dentes não sejam

escovados após a ingestão. O grande problema é

quando as crianças ingerem essa medicação dormindo

e por um longo período (de forma constante), e os pais

não se lembram de escovar os dentes delas, causando

lesão cariosa. Pensando assim, o uso de qualquer

medicamento pode aumentar o risco de desenvolver

cárie e outros problemas dentários'. Saúde bucal De

acordo com a presidente, determinados medicamentos

são mais prejudiciais à saúde bucal, como, por exemplo,

a tetraciclina utilizada por longos períodos na infância, e

podem acarretar alterações dentárias irreversíveis. 'A

tetraciclina, por exemplo, não deve ser administrada

para gestantes, lactantes e nem para crianças abaixo de

sete anos de idade, pois pode causar manchas nos

dentes'. Segundo a American Dental Association,

existem mais de 500 medicamentos capazes de

provocar xerostomia, tais como antialérgicos,

analgésicos, medicamentos para pressão alta,

antidepressivos, entre outros. 'Os remédios mais

prejudiciais à saúde bucal na infância são os

adocicados, pois causam cárie caso a escovação seja

negligenciada', reafirma ela. Prevenção Para amenizar

os efeitos dos medicamentos para pessoas ou crianças

que precisam tomar alguns remédios específicos, Dra.

Gabriela Lopes ressalta que as medidas preventivas

são: realização de uma boa escovação com frequência -

pelo menos três vezes ao dia -, com pasta de dente

fluoretada contendo ao menos 1100 ppm de flúor; uso

de fio dental diário; bochecho com flúor para maiores de

seis anos de idade; para quem tem boca seca,

utilização de spray de saliva artificial, gel específico e/ou

chiclete sem açúcar para auxiliar na produção de saliva

e contribuir para a umidade da boca; cuidados diários

para que a placa bacteriana não se acumule e cause

gengivite; e ingestão de água. *Todos os artigos

publicados são de responsabilidade exclusiva de seus
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Primeiras vacinas contra varíola dos macacos devem chegar em setembro
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18:13 Peruano é preso suspeito de manter esposa

amarrada e amordaçada em hotel em Manaus

18:07 Santuário lança pedra fundamental do Museu do

Cristo Redentor

18:01 Transferências cambiais para exterior terão

redução de IOF

17:56 Primeiras vacinas contra varíola dos macacos

devem chegar em setembro

17:48 Federação PSDB-Cidadania realiza convenção

estadual neste sábado, 30

17:31 Ex de Whindersson Nunes é infestada por pulgas:

'Coceira'

17:23 Ameaça de bomba deixada em banheiro de avião

desvia voo

17:18 Vídeo: homem filma corpo sendo levado por

correnteza em igarapé de Manaus

17:14 Corpo com marcas de tiros é abandonado em

base do Samu na Compensa

17:09 Mulher esfaqueia companheiro ao vê-lo com filha

no colo e partes íntimas de fora, em Manaus

17:15 Vídeo: trabalhadores ficam pendurados durante

horas após rompimento de cabo em prédio, em Manaus

16:12 Anitta diz que vai matar curiosidade de fãs sobre

tatuagem íntima

15:32 Após repercussão negativa, Caio Castro se

defende e diz que foi mal interpretado

15:26 Menezes alinha com Bolsonaro últimos detalhes

da convenção estadual do PL e campanha 2022?

15:07 Trio é preso suspeito de matar idoso acusado de

estuprar criança, em Manaus; polícia não achou indícios

de violência sexual

15:01 Suspeitos de matar venezuelanos em Presidente

Figueiredo são presos

12:43 Acusado de matar ex-companheira com mais de

70 facadas é condenado a 20 anos de prisão em

Manaus

00:59 Pré-Candidata a Deputada Federal, Viviane

Lima(MDB) desponta nas pesquisas de intenção de

votos

20:09 Fã leva 13 discos para Gal Costa autografar e

reação da cantora viraliza na web

20:02 Dani Calabresa deixa Globo após sete anos;

saiba detalhes

19:28 Incêndio na Califórnia já destruiu 42 residências

19:24 Famílias afetadas pelo incêndio no bairro São

Jorge recebem assistência social da Prefeitura
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18:58 Peixoto pede pavimentação no Tarumã após ouvir

moradores durante agenda parlamentar

12:47 Suspeitos de matar professor em motel são

presos em Manaus

12:41 Bolsonaro indica que quer manter valor do Auxílio

Brasil em R$ 600 em 2023

12:33 Homem quer amputar uma das pernas para se

parecer com alienígena

12:24 Vídeos: incêndio de grandes proporções atinge

casas de madeira no São Jorge

18:46 Seletiva de vôlei de praia define dupla do AM para

competição nacional

18:42 Estudos afirmam que o consumo de ovo na

infância ajuda no desenvolvimento do cérebro

18:33 DPE realiza mutirão de atendimentos no Largo

São Sebastião nesta semana

18:22 Como é o quarto de Anitta no luxuoso 'Hospital

Vila Nova Star', em São Paulo

18:17 Juliette é barrada em igreja na Europa por roupa

transparente: 'Fiquei com vergonha'

18:10 INSS começa a pagar aposentadorias e pensões

de julho

17:59 Trio é preso por decretar e matar rival em 'tribunal

do crime' em Manaus

17:42 Corpo de homem em saco plástico é encontrado

por cachorro no Tarumã

22:29 PSD oficializa candidatura de Delegada Débora

Mafra à câmara federal

21:41 Manaus chega a 100 mil famílias beneficiadas

com Tarifa Social e se transforma em líder no quesito no

Brasil

15:39 Homem viraliza após postar que convidados de

casamento levaram guardanapos da festa: 'Me devolva,

por favor, são alugados'

12:04 UBS Móvel começa atender moradores do

residencial Manauara 2 nesta segunda (25)

11:54 Boninho posa ao lado de Tadeu Schmidt em

reunião para o BBB 23: 'Vem coisa boa'

11:47 Criminosos 'tocam o terror' em passageiros da

linha 304 durante assalto em Manaus

11:39 Eleições 2022: número de jovens aptos a votar

cresce 50% no Amazonas

11:29 Delegado da Polícia Federal lança sua

candidatura a deputado estadual pelo PMB

11:27 Menezes representa AM em convenção de Jair

Bolsonaro. Presidente destacou nome do seu pré-

candidato ao Senado no Maracanãzinho

11:24 Menezes afirma que classe política do AM não

têm visão estratégica e afirma que riqueza do Estado

está no interior

16:45 Venezuelano é preso suspeito de executar jovem

na Feira da Manaus Moderna

16:34 Garoto de 12 anos sofre estupro coletivo dentro

de escola: 'Acabou com a vida do meu filho'

16:23 Exército vai dar segurança em transportes de

urnas nas Eleições 2022

16:13 África Oriental: insegurança alimentar grave

ameaça mais de 50 milhões

15:45 Menezes vai participar da oficialização da

candidatura de Bolsonaro no RJ

19:09 Com termômetros nas alturas, Espanha
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ultrapassa 500 mortes por onda de calor

19:01 Revólver de traficante falha diversas vezes

enquanto homem suplica por milagre; veja vídeo

18:56 Agora é lei: Amazonas Energia está proibida de

instalar medidores em postes em todo o Estado

13:03 Operação no Alemão: intensa troca de tiros em

helicóptero da polícia é registrada; veja vídeos

12:44 Instituição oferece atendimento gratuito à

população em clínicas de saúde

12:31 Whindersson Nunes desabafa após ordem de

despejo: 'nunca pus os pés lá dentro'

12:24 Professor é encontrado morto com marcas de

agressão em Motel no Coroado

11:52 Pavimentação nas Comunidades da Zona Norte

de Manaus é realizada após requerimento do Vereador

Peixoto

21:23 Conheça Débora Mafra, Delegada de Polícia Civil

do Amazonas e pré-candidata à Deputada Federal

14:10 Veja vídeo: PM encontra drogas em cima de

boxes da feira Manaus Moderna

14:06 Técnica de enfermagem é presa com drogas e

documentos falsos em Manaus

13:47 Convenções partidárias podem ser realizadas a

partir desta quarta (20)

13:39 Águas de Manaus divulga nomes de alunos

selecionados no projeto Jovens Pioneiros*

13:34 Vereador Elan Alencar articula realização das

etapas Norte e Nordeste do Campeonato Brasileiro de

Voleibol para Deficientes em Manaus?

19:10 Simone muda de nome nas redes e web especula

sobre carreira solo

18:54 Nando Reis é vaiado após gritar 'Fora Bolsonaro'

em show em Minas

18:47 Filho do cartunista Maurício de Souza compra

placa de vídeo por R$ 14 mil e recebe areia

18:40 Homem incendeia casa da esposa horas após

casamento

18:33 Traficantes são presos com arma, drogas e farda

da Rocam em Manaus

18:26 Amazonas registra poucos focos de incêndio

durante o mês de julho, diz CBMAM

18:20 Agência Brasil explica como funciona a doação de

medula óssea no país

18:09 Copa do Brasil: definidos os duelos das quartas,

que começam dia 27

17:58 Petrobras reduz preço da gasolina em R$ 0,20

por litro nas refinarias

17:21 França enfrenta crise energética iminente; veja

como Emirados Árabes Unidos podem ajudar

19:06 Malvino Salvador reclama que Guilherme Leicam

botou língua em cena de beijo

18:55 Wanessa e Dado Dolabella participam de retiro

espiritual pela 'cura do planeta'

18:46 Quase 700 mil pessoas ainda não tomaram a 3ª

dose de vacina contra Covid-19 em Manaus

18:41 Jovem é executado a tiros dentro da Feira da

Manaus Moderna

18:36 Sogra mandou matar venezuelana em Manaus

por não aceitar relação com filho de 16, diz PC

18:29 Águas de Manaus e Prefeitura de Manaus iniciam

obras na Lagoa do Japiim
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18:19 Médicos e estudantes levam ação social a

comunidades carentes e ribeirinhos do Amazonas

20:51 Aluguel de mansão vai custar R$ 35 mil por mês a

Jade Picon

20:42 Vídeo: na Índia, noivo assina contrato de

obrigações para fazer a noiva feliz

20:30 Motorista de aplicativo atropela assaltantes e

salva mãe e filha, no bairro Flores

19:14 MAJOR FÁBIO HUSS, PRÉ-CANDIDATO

APOIADO PELO PRESIDENTE BOLSONARO,

SURPREENDE NA 1ª PESQUISA ELEITORAL PARA

DEPUTADO ESTADUAL NO AMAZONAS

19:06 Carreta bate de frente com caminhão e motoristas

morrem carbonizados em acidente

18:57 Suspeito cobra pix de adolescente após ameaçá-

la com fotos íntimas e acaba preso em Manaus

18:50 Corpo de homem com tornozeleira eletrônica e

hematomas é encontrado no Centro

18:47 Elvis Presley, o rei do rock, é destaque da

semana nos cinemas

18:43 Viatura da Polícia Militar cai em área de mata

durante acidente no Japiim; vídeo

18:40 Seleção brasileira de surfe bate recordes e se

destaca na África do Sul

18:37 Demanda por atendimento no SUS segue

desequilibrada entre os gêneros

18:34 Serasa lança campanha para ajudar a combater

fraudes

18:30 Joelma anuncia presença no Passo a Paço 2022

com turnê 'Isso é Calypso'

12:37 Águas de Manaus conscientiza população sobre

benefícios da chegada e da conexão à rede de

esgotamento sanitário

12:32 Pesquisa aponta que cesta básica de junho teve

aumento de 4,17%

12:28 Planos de saúde terão consultas ilimitadas para

psicologia e fono

12:23 Anestesista precisou ser isolado após ser

hostilizado por presos

12:17 Neta e comparsas são condenados pelo

assassinato de sargento da PM em Manaus

16:25 Maior superlua do ano poderá ser vista na noite

desta quarta-feira

16:19 Ana Furtado pede demissão de emissora e

anuncia saída nas redes sociais: 'início do resto da

minha história'

16:06 Ponta Negra ganha obras de academia ao ar livre

e streeball

15:09 Veja vídeo: ônibus é depredado por passageiros

após atraso em terminal de Manaus

15:02 Por 425 votos a 7, deputados aprovam PEC do

piso salarial da enfermagem em 1º turno

17:46 Com faca e armas, trio assalta ônibus e aterroriza

passageiros em Manaus

17:30 Luísa Sonza, Mateus e Kauan, Léo Santana e

Jorge e Matheus agitam 'Festa do Ano' em Manaus

17:26 Brasileiro agride comissária em voo para Nova

York e avião faz pouso não programado; vídeo

15:39 Quem é Giovanni Quintella, anestesista preso em

flagrante por estuprar grávida no parto; ele atuou em

pelo menos 10 hospitais
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15:13 Mais de 17 mil moradores são beneficiados com

água potável na torneira, em comunidades do Jorge

Teixeira

20:45 Luísa Sonza é processada em R$ 175 mil por

cancelar show. Saiba tudo

20:33 Igarapé do Gigante recebe ação de limpeza da

Prefeitura de Manaus

20:20 Procon-AM fiscaliza se houve redução do preço

de combustível nos postos de Manaus

18:01 Tio é preso por estuprar e agredir sobrinha de

dois anos até a morte no Amazonas

17:53 Wilson Lima empata com Amazonino Mendes,

aponta pesquisa eleitoral

17:47 Homem é assassinado na frente da esposa

durante briga em arraial em Manaus

17:42 Novo técnico do Manchester diz que Cristiano

Ronaldo não está à venda

17:28 Procons iniciam fiscalização de postos de

combustíveis

00:27 Presidente do Sri Lanka deve renunciar após

invasão de palácio em ato contra caos econômico

00:04 André Gonçalves deixa cadeia com tornozeleira

após ser preso por não pagar pensão

23:57 Homens caem no soco durante discussão aos

gritos no Manauara Shopping; veja vídeo

22:54 Aleam entrega Medalha Ruy Araújo a Albert

Trindade, presidente do Projeto Filhos de Maués

00:03 'Falta competência administrativa no Amazonas',

diz Ricardo Nicolau ao defender exemplos da gestão

privada

16:33 Padrasto é suspeito de puxar com corda

testículos de enteado de 9 anos no Amazonas

16:25 Crédito consignado para beneficiários de

programas sociais segue para sanção

16:18 Dono de assistência técnica é preso ao tentar

desbloquear celular roubado em Manaus

16:11 Famílias das vítimas da tragédia em voo da

Chapecoense receberão mais de US$ 10 milhões

11:08 Delegada Débora Mafra recebe homenagem do

Ronda Maria da Penha

18:35 Vídeos: imagem flagra desespero de namorada

após execução de jovem em bar de Manaus

18:29 Mototaxistas recebem curso de reciclagem

conforme lei municipal

18:23 'Piratas do rio' são linchados e homem é

incendiado no Amazonas; veja vídeo

15:10 'Nunca fui visitado pela Polícia Federal', responde

Amazonino após ser criticado por aparência debilitada

15:06 Peixoto comemora aprovação de PCCS dos

servidores de áreas não específicas

15:00 'Águas Explica': Websérie da Águas de Manaus

esclarece e conscientiza população sobre saneamento

na cidade

19:41 Corpo esquartejado achado no Parque dos

Bilhares estava escondido em caixa de isopor

19:36 Suspeito de fazer aborto em sua própria mulher e

jogar feto em lixeira é preso

17:03 Manaus amplia acesso à vacina contra Covid-19

com retorno de posto no Sambódromo

16:56 EUA: Menino de 2 anos, órfão em tiroteio,

sobreviveu porque pai o protegeu com o corpo
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16:51 Dirigir com raiva pode prejudicar motoristas; veja

como manter a calma ao volante

16:41 Ministro da Defesa diz que militares não duvidam

do sistema eleitoral, mas defende 'aperfeiçoamento'

16:33 Seleção bate Alemanha de virada na Liga das

Nações de vôlei

16:26 Após demissão em massa, programa de Faustão

deixará de ser diário; entenda

16:15 Três a cada 10 brasileiros não viajam por falta de

dinheiro, revela IBGE

16:12 Justiça Eleitoral convoca mesários que vão

trabalhar nas eleições

17:49 Vereador Gabriel Monteiro vira réu por

importunação sexual e assédio sexual

17:35 Segredos sobre morte de Daniela Perez são

revelados em série; veja trailer

17:30 WhatsApp vai permitir que usuário oculte que está

online

17:26 Justiça Itinerante oferece atendimentos sobre

pensão e divórcio na zona Norte de Manaus

17:22 Homem é perseguido e morto a tiros após sair de

beco em Manaus

18:54 Homem é decapitado e tem mão dilacerada no

interior do Amazonas

18:42 Homem abre janela de casa e acaba executado

na zona Norte de Manaus

18:37 Sucuri 'vomita' jacaré em praça pública de

Manaus; veja vídeo

18:31 Serasa disponibiliza dicionário 'Falando Dinheirês'

para incentivar educação financeira

18:26 Ponto de vacinação contra Covid-19 no Vasco

Vasques reabre em Manaus

13:43 Vídeo: Casa é destruída por incêndio no Vila da

Prata

13:40 Site vaza suposta camisa da Seleção Brasileira

para a Copa do Mundo; Confira!

13:37 Youtuber gamer com 12.4 Milhões de inscritos

morre de câncer e pai faz último vídeo; assista

13:30 Morre autor do bordão 'me dê papai', que virou

meme nas redes sociais

13:23 Conta de luz fica mais cara a partir de hoje, mas

queda do ICMS reduz impacto na inflação

13:15 Bombeiros resgatam corpo de homem em igarapé

no Educandos

16:03 Parceria entre Prefeitura de Manaus e governo do

Amazonas reestrutura mil ruas em 60 dias

15:46 EUA anunciam envio de mais mísseis e munições

para Ucrânia

15:44 Claudia Raia pede desculpa por revelar que

Marisa Monte perdeu virgindade com Frota

15:40 Senado aprova PEC com pacote de auxílios a

carentes e a caminhoneiros

15:36 Cobrador de 'amarelinho' é preso suspeito de

atentado contra vereador em Manaus

21:15 Prefeito se casa com jacaré vestido de noiva e

sela união com beijo

21:12 Neymar ativa cláusula e renova com o PSG até

2027, afirma imprensa francesa

21:07 Auxílio Brasil de R$ 600 deve ser pago a partir de

agosto; veja calendário
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21:04 Covid-19: Amazonas volta para fase amarela

após aumento de casos e internações

21:00 Criança morre afogada após cair em igarapé em

Manaus; bombeiros encontram corpo

12:39 No AM, cai 43% o número de mulheres que

adotam o sobrenome do marido no casamento

12:35 Studio 5 volta a ser ponto de vacinação contra

Covid-19 a partir desta sexta-feira (1º)

12:31 Suspeitos de estupro contra crianças são presos

durante operação em Manaus e Manacapuru

12:23 Ratanabá: arqueólogo explica por que lenda de

'cidade perdida na Amazônia' não faz sentido

12:04 Google distribui 500 mil bolsas de estudos para

cursos; saiba como se inscrever

14:18 Câmara aprova MP que aumenta margem do

crédito consignado

14:12 MPT apura se cúpula da Caixa encobriu casos de

assédio sexual

14:03 Após traição, mulher quer 'dar susto' em homem

que acaba morto

13:53 Rússia está aberta a diálogo sobre não

proliferação nuclear, diz Putin

13:43 Desemprego cai para 9,8% em maio, menor

patamar para o trimestre desde 2015

17:17 Crossfiteiro desmaia ao deixar barra de ferro cair

sobre ele; vídeo chocante

17:06 Ufam abre vagas para cursos de inglês, espanhol,

francês e japonês; saiba mais

17:01 Procissão fluvial de São Pedro fará reflexão sobre

violência em Manaus

16:57 Wanessa Camargo diz que Dado Dolabella é

amor da sua vida e Zezé aprova namoro

16:52 Sem cabeça, corpo de 'L7' é entregue à família no

Amazonas

22:40 Dólar sobe para R$ 5,26 e fecha no maior valor

desde fevereiro

22:33 Vasco vence na Justiça e confirma realização de

jogo contra o Sport no Maracanã

22:27 Adail quer expandir as conquistas de Coari para

os demais municípios do Amazonas

22:23 Águas do Rio Negro começam a baixar em

Manaus

22:18 Homem é morto a facadas pelo patrão após

chegar atrasado no trabalho

16:41 Falsa dentista dizia que mãe estava na UTI para

aplicar golpes em Manaus

16:32 Teatro Amazonas reabre para visitação turística

aos domingos

16:25 Idoso condenado por estuprar a neta de 8 anos é

preso no Amazonas

16:07 Homem é preso suspeito de tentar estuprar prima

da esposa em Manaus

10:22 Empresário é preso por Homicídio no Município

de Coari

22:08 Filipina vence o Miss International Queen,

concurso de beleza para mulheres trans

22:04 Homem é preso após ser flagrado por policiais

fazendo sexo com adolescente dentro de carro em

Manaus

21:53 Após Festival de Parintins, itens do Boi Garantido

anunciam saída em massa
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21:44 Caprichoso é campeão do Festival Folclórico de

Parintins 2022

13:19 Estudo investiga uso de amido de mandioca

aliado a fungos amazônicos no tratamento de câncer

13:05 David Assayag se despede do posto de

levantador de toadas: 'Jamais aprovei divisão'

12:57 Míssil atinge shopping com mais de mil pessoas

na Ucrânia

12:51 Sucuri gigante surge das águas em Anamã (AM);

veja vídeo

12:42 Sine Manaus oferece 163 vagas de emprego

nesta segunda-feira (27)

14:17 Em Parintins, Nicole Bahls se intriga com frango

em banda e diverte internautas

14:07 Internautas atacam Leo Dias após polêmica sobre

estupro e gravidez de Klara Castanho

14:02 Débora Secco sobre Parintins ' É a coisa mais

linda do mundo '

13:57 Boi Caprichoso presta homenagem a Dom Phillips

e Bruno Pereira na segunda noite de Festival em

Parintins

18:08 Vizinha 'destrói' casamento ao cortar grama em

meio à cerimônia; vídeo

17:54 Em Manaus, homem é rendido e roubado por

garotas de programa durante pagamento

17:43 Homem espanca ex por ciúmes após enganá-la

com visita ao filho em Manaus

17:38 Corpo degolado de 'L7' deve continuar no IML de

Manaus até que a cabeça seja encontrada

12:05 Ex-jogador e comentarista da Globo, Richarlyson

assume ser bissexual

12:01 Briga entre casal termina com carro despencando

de barranco em Manaus

10:48 ANS garante cobertura de tratamentos para

transtornos autistas

21:24 Garota de 15 anos é esfaqueada mais de 10

vezes por adolescente em Manaus

21:14 Policiais militares ajudam mulher durante parto

em Humaitá; veja vídeo

21:05 Homem é executado com tiros na cabeça e

namorada implora pela vida em Manaus

12:12 Copa do Brasil: Hulk desequilibra e Atlético-MG

derrota Flamengo

12:00 Governo paga hoje Auxílio Brasil a beneficiários

com NIS final 5

11:38 Anvisa determina recolhimento de remédios à

base de losartana

11:30 Prefeitura de Manaus tem 3 mil vagas em

programa de estágio nos níveis médio e superior e 300

são para PcD

11:21 Mãe viraliza ao levar tombo durante o Dia do

Esporte no colégio da filha

12:07 Homem que espancou procuradora é suspenso e

tem salário cortado

12:01 Padrasto é preso por estuprar e engravidar

criança de 11 anos no Amazonas

11:55 Mulher morre ao ser atingida por árvore que era

serrada pela irmã no Amazonas

11:47 Governo do Amazonas lança Operação Parintins

2022, com cerca de mil agentes de segurança pública
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11:23 Caprichoso lota arquibancada do Bumbódromo

em noite de passagem de som

19:59 Entidades pedem afastamento de juíza que

impediu criança estuprada de abortar

19:47 Whindersson abre o jogo sobre renda: '20 milhões

só de publicidade no Instagram'

19:40 Sem roupas e com fome, bebês são

abandonadas no quintal de casa em Manaus

19:34 Mulher filmada em cena de sexo em show de

Henrique e Juliano diz que foi estuprada

19:21 Homem e preso por descumprimento de medida

protetiva contra a filha

12:21 Motorista flagrado arrastado cadela por ruas de

Manaus é identificado e será investigado

12:01 MP e Defensoria assinam recomendações para

combater violência obstétrica no AM

11:48 Filho de Luana Piovani fura orelha e atriz alfineta:

'Sou a bruxa e o pai acha que está tudo bem'

11:41 Padrasto é preso por estuprar enteada de 10

anos com Síndrome de Down em Manaus

11:34 500 policiais militares desembarcam em Parintins

para reforçar segurança no festival

21:58 Professor de dança é assassinado com facada no

peito em Manaus

21:31 Homem e preso por descumprimento de medidas

protetivas contra sua ex-companheira

17:37 Festival Folclórico do Amazonas entra no oitavo

dia de apresentações atraindo milhares de pessoas

17:22 VÍDEO: Cantora Joelma se desequilibra e cai com

as pernas para o ar durante show; assista

17:09 Presos suspeitos de envolvimento em ataque a

viatura da Polícia Civil

16:56 Em 11 municípios do Amazonas, vacinação

contra Covid em crianças até 11 anos está abaixo de

3%

16:40 Idoso tenta salvar adolescente de estupro e é

morto a facadas e martelada na cabeça no Amazonas

14:01 Sorteio define ordem de apresentações do 55°

Festival Folclórico de Parintins; confira

13:54 Robô Perseverance, da Nasa, encontra algo

inesperado em Marte

13:29 Apoiadores de Bolsonaro levam faixas em apoio

ao presidente durante motociata

13:25 Cais que afundou no Porto de Manaus é

interditado pela Marinha

13:20 Incêndio em bar assusta moradores no Centro de

Manaus

14:47 'Amiga' envenena mulher com bolinhos de carne

para roubar casa

14:44 Bolsonaro é ovacionado e chamado de 'Mito' por

apoiadores em igreja evangélica de Manaus

14:39 Criminosos roubam boias e balsa afunda no porto

do Rodway; veja vídeos

14:28 Furiosa após demissão, mulher sai quebrando

garrafas caras em loja de vinho; veja vídeo

14:19 Com marcas de tortura e fio enrolado no pescoço,

catador é encontrado morto no São José 2

10:58 Avião da PF chega a Brasília com restos mortais

de desaparecidos

10:27 Cerca de 50 mil fiéis participam de missa e

procissão de Corpus Christi em Manaus, diz PM
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10:22 Simaria anuncia pausa na carreira: 'Sejam a

segunda voz de minha irmã'

10:15 Flanelinha esfaqueia 'colega' durante briga por

pagamento no Centro de Manaus

10:11 Criminosos invadem casa e atiram na cabeça de

morador em Manaus

19:02 Suspeito confessa ter esquartejado e ateado fogo

nos corpos de jornalista e indigenista no Vale do Javari

17:54 Briga? O que está acontecendo entre Simone e

Simaria?

17:50 Flamengo encara o Cuiabá em busca de

recuperação no Brasileirão

17:34 Pai e madrasta são presos com suspeita de

maus-tratos contra criança de 4 anos em Manaus

17:30 Suspeito confessa assassinato de Dom Phillips e

Bruno Pereira, dizem fontes da PF

17:23 Brasil é o país com mais infiéis na América Latina,

segundo aplicativo de namoro

17:19 Cracolândia: Prefeitura de SP transforma Praça

Princesa Isabel em parque municipal

17:15 A Associação Pestalozzi de Coari, realizou na

última sexta-feira, o 2° encontro de bumbás, inclusão

para todos, no coração do Amazonas, com o tema:

Amor e Cultura

12:36 Grazi Massafera será mãe de Jade Picon em

nova novela da Globo

12:31 Homem assalta 'Amarelinho' com arma falsa e é

espancado por populares em Manaus

12:26 Após acidentes, Prefeitura de Manaus realiza

nova Operação Carga Pesada

12:21 Idoso morre após ser baleado na cabeça por

assaltante em Manaus

10:49 Homem e preso em flagrante pelo crime de

ameaças e violência doméstica contra sua ex-

companheira

18:46 Adolescente é socorrido por bombeiros após

quase morrer afogado na Ponta Negra

18:43 Mulheres são presas pela PF tentando embarcar

com drogas no aeroporto de Manaus

18:38 PF nega ter encontrado corpos de Dom Philips e

Bruno Pereira

18:32 64° Festival Folclórico do Amazonas inicia com

'Festa das Luzes' e público superior a 10 mil pessoas

18:28 Maiara e Maraisa são proibidas pela Justiça de

continuar com o nome 'As Patroas'

18:23 Mulher descobre que namorado 'desaparecido' é

casado e tem três filhos

18:17 Após dois anos sem Festival Folclórico de

Parintins, Caprichoso e Garantido voltam a se enfrentar

na arena do Bumbódromo

18:36 Amazonino discute problemas e soluções com

população de Iranduba

18:23 Força Nacional é convocada para atuar no

combate ao crime organizado no Amazonas

18:19 DELEGADA DÉBORA MAFRA RECEBE

MEDALHA DO MÉRITO JUDICIÁRIO DO ESTADO DO

AMAZONAS

12:01 Brasil enfrenta Equador na segunda rodada do

Torneio Internacional Sub-20; veja onde assistir

11:54 Amigos têm cabeças estouradas durante

bebedeira no bairro Santo Antônio; veja vídeo
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Setores público e privado desenvolvem ações voltados

ao tema até sexta-feira

Com a expectativa de reunir 200 mães, a Secretaria de

Saúde de Piracicaba, por meio do Comitê Municipal de

Aleitamento Materno e Alimentação Complementar

Saudável, realiza mais uma edição do encontro do

Mamaço, tradicional momento de amamentação

simultânea para incentivar o aleitamento materno. A

ação integra a 6ª edição da Semana Municipal do

Aleitamento Materno de Piracicaba com o tema

'Fortalecer a Amamentação: Educando e Apoiando', que

acontece até sexta-feira (5), com programação especial

na cidade.

Conforme lembra a coordenação da semana neste ano,

o encontro do Mamaço começa a partir das 13h30, na

Estação da Paulista onde, ao longo da tarde, gestantes,

mães, bebês e famílias vão ser convidados para um

momento de descontração, de conversa e estímulo ao

aleitamento materno. As atividades da semana foram

abertas nesta segunda-feira no Centro Comunitário do

Tatuapé, com uma roda de conversa ministrada pelo

pediatra Rogério Tuon, que é coordenador do Pacto

para Redução da Mortalidade Materno-Infantil em

Piracicaba.

UNIMED

Em comemoração à Semana Mundial de Aleitamento

Materno, a Unimed Piracicaba também promove,

amanhã, das 8h às 18h, no auditório do Centro

Administrativo da Cooperativa, o simpósio Educando

para Fortalecer a Amamentação, para profissionais da

saúde e apoiadores da amamentação.

Para o presidente da cooperativa, Carlos Joussef,

incentivar o aleitamento materno é um dos

compromissos da Unimed junto à população. 'Além de

estimular a amamentação exclusiva, o movimento

mundial reforça, este ano, a importância da educação e

da rede de apoio para fortalecer o aleitamento materno.

Afinal, amamentar salva a vida de bebês', disse.

'A proteção à maternidade é fundamental para permitir a

amamentação e capacitar os pais para a implementação

bem-sucedida das práticas de aleitamento materno

recomendadas. Na Unimed Piracicaba, oferecemos

esse suporte há muitos anos com o programa

Aconchego, que cuida de mães e filhos. Um carinho que

nos enche a alma de gratidão', disse a enfermeira

obstetra da Unimed Medicina Preventiva Dayse Feitosa,

que é a mediadora do simpósio.

O evento segue com palestras do pediatra e presidente

do Departamento Científico de Aleitamento Materno da

Sociedade de Pediatria de São Paulo, Moisés

Chencinski, que discursa sobre o fortalecimento da

amamentação, e a cirurgiã-dentista Ludmila Ercolin,

que traz aconselhamentos em amamentação.

Beto Silva

[email protected]
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Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgiã-dentista
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Prorrogadas as inscrições para o laboratório de inovação em saúde bucal
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As inscrições para o Laboratório de Inovação (LIS) em

Saúde Bucal foram prorrogadas. A iniciativa vai receber

propostas até sábado (6). O objetivo é dar visibilidade e

reconhecer as melhores práticas que ocorrem no

território nacional, no âmbito do Sistema Único de

Saúde (SUS), a partir de três áreas:

Centro de Especialidades Odontológicas (CEO)

Odontologia Hospitalar

Teleodontologia

Serão escolhidas duas experiências por eixo temático.

Os participantes vão contar com debates virtuais e/ou

presenciais; estudos de caso com pesquisadores

independentes; promoção do intercâmbio, por meio da

realização de grupos de trabalho de cooperação

horizontal; e um seminário final para divulgação dos

resultados e reconhecimento público das práticas.

As experiências farão parte da publicação 'Série

NavegadorSUS', organizada pelo Ministério da Saúde

e pela Organização Pan-Americana de Saúde

(Opas/OMS), além de serem reconhecidas

publicamente como inovadoras pelas instituições. As

iniciativas participantes também vão compor um

'mosaico' de boas práticas no Portal da Inovação em

Saúde na Gestão do SUS.

O LIS-Saúde Bucal é uma ação que celebra os 18 anos

de lançamento da Política Nacional de Saúde Bucal e

busca entender como a normativa tem sido implantada

nos municípios. Para se inscrever, gestores e

profissionais de saúde devem acessar o formulário

online e o edital, clicando aqui.

Ministério da Saúde

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Ministério da Saúde, Assuntos de Interesse -

Odontologia
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'Justificativas para adição do flúor na água são válidas;

é o método de menor custo per capita'. A avaliação é do

professor Wilson Mestriner, da Faculdade de

Odontologia de Ribeirão Preto (Forp) da USP, contra o

movimento antifluoretação das águas de abastecimento

público que tem ganhado força no País. O movimento

espalha fake news e preocupa autoridades sanitárias,

principalmente, pela prevalência de doenças bucais

relacionadas à desigualdade social.

Segundo Mestriner, 'graças à fluoretação da água de

abastecimento público, nós temos a redução do índice

de cáries', fato que só é 'observado através do censo

nacional, dos levantamentos epidemiológicos para

avaliar a condição de saúde bucal da população

brasileira'. E a desigualdade social, persistente no País,

justifica a conduta de adicionar flúor à água da

população já que, apesar das conquistas das últimas

décadas, a quantidade de desdentados no País ainda é

grande, como mostra a pesquisa do Instituto Brasileira

de Geografia e Estatística (IBGE).

A condição brasileira faz com que, baseados na ciência,

especialistas da USP defendam os benefícios da lei

federal (lei 6.050 de 24 de maio de 1974), enquanto as

fake news engrossam o movimento antifluoretação no

Brasil. Em publicação recente, pesquisadores da

Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB) da USP,

analisaram conteúdos de 297 sites e redes sociais e

identificaram mais de 300 publicações falsas na área de

odontologia com impactos na saúde da população.

O movimento é contra a utilização do íon flúor na água

de consumo diário e também nos produtos

odontológicos para prevenção da doença dentária cárie.

Iniciado nos Estados Unidos, o movimento ganha força

no Brasil através do compartilhamento de informações

falsas pela internet e mídias sociais.

Utilizam 'argumentos verdadeiros, como a possibilidade

de neurotoxicidade do flúor, entretanto de forma

descontextualizada, então não leva em consideração a

concentração do flúor e que é utilizada em águas de

abastecimento ou em produtos odontológicos', comenta

o professor Thiago Cruvinel, líder da equipe da FOB.

Os resultados do estudo da FOB indicam que a

chegada desse movimento no Brasil ocorre através de

pessoas com conhecimento da língua inglesa que

consomem esses conteúdos provenientes dos Estados

Unidos. Esses indivíduos, segundo Cruvinel,

disseminam através de suas mídias sociais e na internet

os conteúdos que incentivam outras pessoas a se

tornarem antifluoretos.

'O que nós temos percebido nas nossas pesquisas é

que essas pessoas normalmente têm um estilo de vida

ligado a hábitos naturalistas, como, por exemplo, a não

utilização de produtos industrializados ou cosméticos

que contêm produtos artificiais na sua composição',

destaca o professor sobre o perfil dos publicadores de
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fake news na odontologia. Como se trata de um

comportamento de risco que parte de pessoas com

práticas adequadas de saúde, as falsas notícias se

tornam 'um problema, porque a partir disso surgem

outras formas de pensar a odontologia e outras formas

de combater doenças bucais que não são pautadas em

evidências científicas', analisa Cruvinel.

E as justificativas utilizadas pelas pessoas que

participam desses movimentos são diversas. 'Dentre

elas, podemos observar justificativas relacionadas à

toxicidade do flúor e também baseando-se em teorias

da conspiração, como, por exemplo, uma política

adotada por Hitler durante o nazismo ou ainda uma

política que é utilizada por governos para controlar as

mentes das pessoas. Existem também teorias ligadas à

espiritualidade, como a calcificação da glândula pineal,

que levaria à impossibilidade de conexão com Deus,

com o criador', diz o professor.

Nem os profissionais da área de odontologia ficam de

fora. 'É importante salientar que esse movimento não

ocorre somente entre leigos, existem também

profissionais hoje que acreditam nessa questão da

necessidade de não utilização do flúor por sua

toxicidade', conta Cruvinel, afirmando que se trata de

adeptos de uma pseudociência chamada 'odontologia

biológica'.

A adição mundial do flúor na água de abastecimento

público começou na primeira metade do século 20,

quando o dentista norte-americano Frederick McKay

comprovou a atividade do íon flúor, na concentração

ideal e segura, na prevenção da doença cárie. No

Brasil, estudos similares apareceram na segunda

metade do século 20. 'O primeiro estudo desenvolvido,

um estudo também de caráter epidemiológico, foi no

Baixo Guandu, no Espírito Santo, em 1953, através da

concentração regular do íon flúor na água de

abastecimento público. Nós conseguimos a redução em

torno de 60% da atividade da doença cárie', conta

Mestriner.

A fluoretação da água de abastecimento público em

todo o País começou a partir de lei federal em 1974

que, adianta o professor Mestriner, indica a

concentração ideal do íon flúor: deve estar no intervalo

de 0,60 a 0,80 miligramas por litro ou partes por milhão

(ppm) em função da temperatura. O controle desses

níveis, continua o professor, é realizado

simultaneamente pelos serviços de saneamento

municipais, órgãos cadastrados e laboratórios

credenciados no acompanhamento periódico.

As fake news estão presentes nas mais diversas áreas,

porém quando ligadas à saúde podem causar danos

irreparáveis. Elas geralmente circulam nas mídias

sociais e na internet com o intuito de atingir um grande

número de pessoas.

Essas desinformações utilizam diversas técnicas para

atrair e manipular o usuário como distorcer informações

verdadeiras e apresentá-las junto com inverdades,

explica o especialista no estudo das fake news João

Henrique Júnior, do Instituto de Estudos Avançados da

USP em Ribeirão Preto.

'Utilizam também teorias da conspiração ajustadas à

narrativa em questão, produzindo mensagens com forte

apelo emocional tentando provocar sentimentos como

medo e ódio. Aproveitam-se, ainda, das brechas das

empresas de tecnologia, que priorizam o lucro em vez

da qualidade, para disseminar esse conteúdo de modo

orquestrado, coordenado e em larga escala. Esse

movimento contínuo, quando não é enfrentado e

moderado efetivamente, consegue ao longo do tempo

conquistar novos adeptos e radicalizar os mais antigos',

comenta Henrique Júnior.

Para o especialista, 'essas campanhas de

desinformação podem, no curto e no médio prazo, levar

o indivíduo a utilizar produtos ou tratamentos nocivos à

sua saúde, colocando até mesmo sua vida em risco. Já

no longo prazo, as informações falsas podem abalar a

confiança do usuário gerando descrédito em relação às

fontes confiáveis como a imprensa profissional, centros

de pesquisa e órgãos de governo, podendo prejudicar

inclusive políticas públicas de saúde'.

Mais notícias acesse: O Maringá
33



CROSP - Apex Comunicação
O Maringá/ - Noticias

segunda-feira, 1 de agosto de 2022
Assuntos de Interesse - ANVISA

Por: Eduardo Nazare/Jornal USP

Tags: DestaqueFAKE NEWSflúorflúor dentalflúor faz

mal fluor para os dentesflúor gelflúor na águaflúor

odontológicoflúor tabela periódicafluoroquinolonaso que

é flúorSaúde Bucal

Varíola dos macacos causa a primeira morte em solo

brasileiro

Por Redação O Maringá 29 de julho de 2022

Médica Infectologista da Fiocruz fala sobre aspectos do

surto de monkeypox

Por Redação 2 O Maringá 29 de julho de 2022

Anvisa cria Comitê Técnico da Emergência para Varíola

dos Macacos

Por Redação 2 O Maringá 28 de julho de 2022

Monkeypox: Com 813 casos, Brasil tem situação

"preocupante" diz OMS

Por Redação 2 O Maringá 27 de julho de 2022

Covid-19 Brasil: País tem 30,6 mil novos casos e 179

óbitos em 24 horas

Por Redação 2 O Maringá 25 de julho de 2022

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

ANVISA

34



Consequências psicológicas da halitose
 

CROSP - Apex Comunicação
Portal Olhar Dinâmico/São Paulo - Noticias

sexta-feira, 29 de julho de 2022
Assuntos de Interesse - Cirurgião dentista

Clique aqui para abrir a imagem

Mau hálito, um verdadeiro incômodo que pode causar

problemas bucais, emocionais e psicológicos para quem

sofre deste mal. De acordo com dados da Associação

Brasileira de Halitose (ABHA) três a cada 10 brasileiros

sofrem com o mau odor bucal. A halitose como é

conhecida oficialmente provoca depressão, ansiedade,

dificuldade de relacionamento e insegurança. Entre os

fatores que podem provocar o mau hálito estão a má

alimentação, o estresse e até a falta de consumodiário

de líquidos.

Para a Dra. Cláudia Gobor, especialista pelo MEC no

tratamento da halitose, o mau hálito além de

desencadear desarmonia na saúde bucal como um

todo, é um incômodo para quem está ao redor, afeta a

autoconfiança, a espontaneidade e pode até fazer com

que a pessoa, que sofre do mal, se isole socialmente. 'É

importante ressaltar que muitos pacientes que chegam

com queixas de mau hálito, geralmente estão

saudáveis', explica Gobor. Por esse motivo é importante

que, percebendo alterações no hálito o paciente procure

ajuda profissional capacitado em diagnosticar e tratar

corretamente essa alteração, a fim de poder levar uma

vida normal no seu dia a dia.

Serviço:

Dra. Cláudia Christianne Gobor

Cirurgião dentista especialista pelo MEC no

tratamento da Halitose

Ex-presidente e atual diretora executiva da Associação

Brasileira de Halitose

www.bomhalitocuritiba.com.br

Instagram: @bomhalitocuritiba

Facebook: Bom Hálito Curitiba / Halitose Curitiba

(41) 3022-3131 / (41) 99977-7087
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Saúde

O mês de Agosto é conhecido como Agosto Dourado

simbolizando a luta pelo incentivo à amamentação. A

cor dourada remete ao padrão ouro de qualidade do

leite materno.

A semana do aleitamento materno é celebrada entre os

dias 1º e 7 de Agosto com o objetivo de sensibilizar a

sociedade a respeito da influência da amamentação na

saúde da criança, da mãe e até mesmo no meio

ambiente. Este ano o tema é 'Fortalecer a

amamentação: Educando e Apoiando', visando trazer

informação para oferecer às mães a melhor condição

possível nesse aspecto.

A Secretaria Municipal de Saúde tem programado para

este período a intensificação da temática nas unidades

de saúde, além da capacitação que acontecerá no

próximo dia 18 para os profissionais que atuam nessa

área.

A equipe multidisciplinar, que abrange médicos,

enfermeiros, cirurgiões dentistas e a equipe de

pediatria e da unidade Mãe Pato-branquense

participarão do treinamento com o objetivo de melhor

orientar e auxiliar as lactantes.

'Amamentar é muito mais do que alimentar a criança,

além de ser fonte importante de nutrientes e anticorpos,

ainda reforça o vínculo entre mãe e filho' explica a

nutricionista e Chefe da Sessão de Atenção Primária à

Saúde, Adriana Honaiser Favero

Segundo o Ministério da Saúde, a estimativa é que a

amamentação seja capaz de diminuir em até 13% o

número de mortes de crianças até 5 anos, sendo a

única estratégia a atingir esse feito. A recomendação é

amamentar até os dois anos ou mais, sendo de forma

exclusiva até os seis meses de vida do bebê.

'Os impactos positivos do leite materno na saúde da

criança são por toda a vida, sendo decisivos para um

crescimento saudável físico e cognitivo', completa a

nutricionista.

As gestantes e puérperas que necessitarem de apoio ou

estiverem enfrentando alguma dificuldade no

amamentar, podem procurar a Unidade Básica de

Saúde mais próxima que a equipe está preparada para

acolher e ajudar nesse processo.
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Secretaria de Saúde esclarece sobre execução do

programa Previne Brasil

A Secretaria de Saúde de Campina Grande apresenta

esclarecimentos sobre a execução do programa Previne

Brasil, do Ministério da Saúde, que regulamenta a

destinação de recursos para o Município a partir do

alcance de metas e indicadores. O novo modelo de

financiamento prevê que as transferências de verbas

são realizadas quadrimestralmente. Contudo, em 2022

o município recebeu apenas as competências de janeiro

e fevereiro.

Dessa forma, os repasses de março e abril somente

devem ser realizados na próxima avaliação

quadrimestral, que acontece em setembro. Isto

inviabiliza que o Município realize, neste momento, o

pagamento por desempenho a ser dado aos servidores

pelo alcance dos indicadores.

A gestão municipal decidiu que os recursos do Previne

Brasil serão rateados com os servidores, ficando 60%

para os trabalhadores da Atenção Básica e 40% para o

Fundo Municipal de Saúde. A lei municipal foi elaborada

após amplo debate com o sindicato da categoria, os

representantes de conselhos de profissões e o

Conselho Municipal de Saúde.

Porém, só será possível executar os pagamentos na

integralidade, quando o Ministério da Saúde concluir o

repasse de todo o quadrimestre, uma vez que o recurso

diz respeito às atividades do quadrimestre. Além disso,

a lei municipal estabelece até 60 dias após o

recebimento para que a Secretaria Municipal de Saúde

faça o pagamento em forma de bonificação aos

profissionais da Estratégia de Saúde da Família. Neste

caso, o município sequer recebeu ainda os recursos do

quadrimestre.

Previne Brasil

O programa Previne Brasil foi instituído pela Portaria nº

2.979, de 12 de novembro de 2019. O novo modelo de

financiamento altera algumas formas de repasse das

transferências para os municípios, que passam a ser

distribuídas com base em quatro critérios: captação

ponderada, pagamento por desempenho, incentivo para

ações estratégicas e incentivo financeiro com base em

critério populacional.

A proposta tem como princípio a estruturação de um

modelo de financiamento focado em aumentar o acesso

das pessoas aos serviços da Atenção Primária e o

vínculo entre população e equipe, com base em

mecanismos que induzem à responsabilização dos

gestores e dos profissionais pelas pessoas que

assistem.

No eixo de pagamento por desempenho foram

elencados 07 indicadores prioritários:

1: Proporção de gestantes com pelo menos 06 (seis)

consultas pré-natal realizadas, sendo a 1ª até a 12ª
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semana de gestação;

2: Proporção de gestantes com realização de exames

para sífilis e HIV;

3: Proporção de gestantes com atendimento

odontológico realizado;

4: Proporção de mulheres com coleta de citopatológico

na APS;

5: Proporção de crianças de 01 (um) ano de idade

vacinadas na APS contra Difteria, Tétano, Coqueluche,

Hepatite B, Infecções causadas por Haemophilus

Influenza tipo b e Poliomielite Inativada;

6: Proporção de pessoas com hipertensão, com

consulta e pressão arterial aferida no semestre;

7: Proporção de pessoas com diabetes, com consulta e

hemoglobina glicada solicitada no semestre.

A avaliação do desempenho das equipes Saúde da

Família (eSF) e equipes de Atenção Primária (eAP) no

conjunto dos indicadores ocorrerá através do Indicador

Sintético Final (ISF), que determinará o valor do

incentivo financeiro a ser transferido ao município. O

ISF corresponde ao cálculo do desempenho das

equipes no conjunto dos sete indicadores selecionados.

Esse índice se mantém aferido a cada 04 (quatro)

meses com repercussão financeira para os 04 meses

subsequentes. Esse ciclo se repetirá

quadrimestralmente.

Na última avaliação de Campina Grande, todos os

indicadores foram considerados válidos para o

pagamento de desempenho pelo ISF. Os dois primeiros

indicadores foram proporcionais e os demais

indicadores foram avaliados e considerados o alcance

em 100%.

Codecom
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Pode parecer desnecessário ao senso comum, mas

cuidar da saúde bucal de um paciente internado em UTI

(Unidade de Terapia Intensiva) melhora o quadro

sistêmico do doente, tem impacto direto na sua

recuperação e também reduz o risco de mortalidade

durante a internação.

Um estudo realizado em duas UTIs do Hospital das

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de

São Paulo, em Ribeirão Preto, reforçou que a higiene

bucal adequada associada ao tratamento odontológico

desses pacientes reduziu em 21,4% o risco de

mortalidade. Os resultados foram publicados no

American Journal of Infection Control.

Apesar de ainda ser algo relativamente novo, a

odontologia hospitalar é reconhecida pelo Conselho

Federal de Odontologia como área de atuação desde

2015 e está se consolidando cada vez mais como uma

medida fundamental no tratamento dos pacientes

internados, especialmente os entubados.

"É cada vez mais frequente a publicação de estudos

que comprovam e reforçam a relação da saúde bucal

com a saúde geral. As evidências são cada vez mais

fortes", diz a cirurgiã-dentista Letícia Mello Bezinelli,

coordenadora do Serviço de Odontologia Hospitalar do

Hospital Israelita Albert Einstein.

O estudo da USP Ribeirão foi realizado em duas UTIs:

uma delas UTI geral clínico-cirúrgica, que recebe

pacientes com doenças crônicas descompensadas ou

em pós-operatório, e outra especializada em

emergências, que atende pacientes que sofreram algum

politraumatismo, por exemplo. A intervenção foi

realizada em 2019 e a análise comparativa dos dados

foi de 2016, 2017 e 2018 nas mesmas unidades para

avaliar se a implementação da intervenção odontológica

teria algum impacto.

De acordo com a pesquisa, na UTI clínico-cirúrgica, a

mortalidade caiu de 36,28% para 28,52% após a

intervenção, o que significa uma redução de 21,4%. Na

UTI de emergência a redução da mortalidade não foi

estatisticamente significativa e, segundo os

pesquisadores, uma possível explicação seria a

diferença do perfil dos pacientes atendidos.

A nossa boca é uma das principais portas de entrada de

vírus, bactérias e outros microrganismos no corpo

humano. Nos pacientes internados em UTI sob

ventilação mecânica, a sedação e a presença do tubo

orotraqueal propiciam a ocorrência de aspiração do

conteúdo da cavidade oral para a árvore pulmonar, o

que aumenta o risco de pneumonia associada à

entubação.

Segundo Letícia, após um período no ambiente

hospitalar a flora bucal muda e as bactérias se tornam

mais patogênicas (com mais poder de causar doenças).

No paciente de UTI, o risco de algum problema é maior
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porque as bactérias se adaptam muito bem à supercífie

do tubo.

"Se a higiene bucal desse paciente não for feita de

maneira adequada, o risco dele desenvolver uma

pneumonia é altíssimo", ressalta a cirurgiã dentista,

destacando que existem critérios de elegibilidade para

atendimento dos pacientes internados, mas todo

paciente entubado no Einstein é acompanhado

diariamente pela equipe de odontologia hospitalar.

Engana-se quem pensa que o atendimento odontológico

hospitalar se resume à limpeza da boca ou dos dentes

do paciente. Os dentistas avaliam, por exemplo, se o

paciente tem alguma doença periodontal, se tem algum

dente fraturado que possa ser aspirado, se tem algum

sangramento, avaliam a presença de fissuras que

possam evoluir para alguma lesão nos lábios, se o

paciente usa alguma prótese, se existe alguma cárie,

entre outros fatores.

"Nem sempre as condições odontológicas do paciente

são boas. E o nosso olhar tem o objetivo de identificar

fatores que possam agravar a doença do paciente ou

dificultar a recuperação dele. Por isso é fundamental

que o cirurgião-dentista esteja devidamente

capacitado, corroborando também para que a equipe de

enfermagem receba treinamento adequado sobre como

fazer a higienização oral e a importância disso para o

paciente", finalizou.
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