
CROSP - Apex Comunicação  Na Mídia

Clipping de 13 de setembro de 2022



Índice Knewin Monitoring

10

019 Agora |
Assuntos de Interesse - Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-
SP /

CROSP alerta contra fake news sobre uso do flúor
Noticias - 09/09/2022

12

93 Notícias | Sergipe
Assuntos de Interesse - Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-
SP /

CROSP alerta contra fake news sobre uso do flúor
Noticias - 09/09/2022

14

Acelerada | São Paulo
Assuntos de Interesse - Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-
SP /

CROSP alerta contra fake news sobre uso do flúor
Noticias - 09/09/2022

18

Acre ao Vivo | Acre
Assuntos de Interesse - Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-
SP /

CROSP alerta contra fake news sobre uso do flúor
Noticias - 09/09/2022

20

Agencia Rede |
Assuntos de Interesse - Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-
SP /

CROSP alerta contra fake news sobre uso do flúor
Noticias - 09/09/2022

22

Agência O Globo | Nacional
Assuntos de Interesse - Cirurgião dentista, Assuntos de Interesse - Saúde Bucal, CROSP - Conselho Regional de
Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP /

CROSP alerta contra fake news sobre uso do flúor
Noticias - 09/09/2022

24

Bahia Jornal | Bahia
Assuntos de Interesse - Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-
SP /

CROSP alerta contra fake news sobre uso do flúor
Noticias - 09/09/2022

26

Barbacena Mais | Minas Gerais
Assuntos de Interesse - Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-
SP /

CROSP alerta contra fake news sobre uso do flúor
Noticias - 09/09/2022

28

Bocaina Informa |
CROSP - CRO-SP /

CROSP alerta contra fake news sobre uso do flúor
Noticias - 09/09/2022



29

Brasil Agora | -- Sem Visibilidade/Sin Visibilidad --
Assuntos de Interesse - Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-
SP /

CRSP alerta contra notícias sobre uso de flúor
Noticias - 12/09/2022

31

Broadcast | Nacional
Assuntos de Interesse - Cirurgião dentista, Assuntos de Interesse - Saúde Bucal, CROSP - Conselho Regional de
Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP /

CROSP alerta contra fake news sobre uso do flúor
Noticias - 09/09/2022

33

Buriti News MS |
Assuntos de Interesse - Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-
SP /

CROSP alerta contra fake news sobre uso do flúor
Noticias - 09/09/2022

36

Cabn Brasil - Central AFAP Brasil de Notícias | Paraná
Assuntos de Interesse - Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-
SP /

CROSP alerta contra fake news sobre uso do flúor
Noticias - 09/09/2022

38

Ceará Leste |
Assuntos de Interesse - Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-
SP /

CROSP alerta contra fake news sobre uso do flúor
Noticias - 09/09/2022

40

Cidade no Ar | Santa Catarina
Assuntos de Interesse - Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-
SP /

CROSP alerta contra fake news sobre uso do flúor
Noticias - 09/09/2022

42

Cna 7 | Amazonas
Assuntos de Interesse - Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-
SP /

CROSP alerta contra fake news sobre uso do flúor
Noticias - 09/09/2022

44

Comunique-se | São Paulo
Assuntos de Interesse - Cirurgião dentista, Assuntos de Interesse - Saúde Bucal, CROSP - Conselho Regional de
Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP /

CROSP alerta contra fake news sobre uso do flúor
Noticias - 09/09/2022

46

ComVc | Paraná
Assuntos de Interesse - Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-
SP /

CROSP alerta contra fake news sobre uso do flúor



Noticias - 09/09/2022

49

Conecta Oeste | Paraná
Assuntos de Interesse - Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-
SP /

CROSP alerta contra fake news sobre uso do flúor
Noticias - 09/09/2022

51

D'Ponta News | Paraná
CROSP - CRO-SP /

CROSP alerta contra fake news sobre uso do flúor
Noticias - 09/09/2022

52

Diário de Maringá | Paraná
Assuntos de Interesse - Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-
SP /

CROSP alerta contra fake news sobre uso do flúor
Noticias - 09/09/2022

54

DM Anápolis | Goiás
Assuntos de Interesse - Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-
SP /

CROSP alerta contra fake news sobre uso do flúor
Noticias - 09/09/2022

56

Em Notícia | São Paulo
Assuntos de Interesse - Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-
SP /

CROSP alerta contra fake news sobre uso do flúor
Noticias - 09/09/2022

58

Estação Litoral SP | São Paulo
Assuntos de Interesse - Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-
SP /

CROSP alerta contra fake news sobre uso do flúor
Noticias - 09/09/2022

60

Itupeva Agora | São Paulo
Assuntos de Interesse - Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-
SP /

CROSP alerta contra fake news sobre uso do flúor
Noticias - 09/09/2022

62

Jornal A Hora | Rio Grande do Sul
Assuntos de Interesse - Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-
SP /

CROSP alerta contra fake news sobre uso do flúor
Noticias - 09/09/2022

Jornal da Cidade Online – Poços de Caldas | Minas Gerais
Assuntos de Interesse - Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-
SP /



64CROSP alerta contra fake news sobre uso do flúor
Noticias - 09/09/2022

66

Jornal Tribuna |
Assuntos de Interesse - Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-
SP /

CROSP alerta contra fake news sobre uso do flúor - Jornal Tribuna
Noticias - 09/09/2022

69

Jornal Web Digital | Pernambuco
Assuntos de Interesse - Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-
SP /

CROSP alerta contra fake news sobre uso do flúor
Noticias - 09/09/2022

71

Kennedy em Dia | Espírito Santo
Assuntos de Interesse - Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-
SP /

CROSP alerta contra fake news sobre uso do flúor
Noticias - 09/09/2022

73

Meditara |
Assuntos de Interesse - Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-
SP /

CROSP alerta contra fake news sobre uso do flúor
Noticias - 09/09/2022

75

Mundo do Marketing | Rio de Janeiro
Assuntos de Interesse - Cirurgião dentista, Assuntos de Interesse - Saúde Bucal, CROSP - Conselho Regional de
Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP /

CROSP alerta contra fake news sobre uso do flúor
Noticias - 09/09/2022

78

Novo Cantu Notícias | Paraná
Assuntos de Interesse - Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-
SP /

CROSP alerta contra fake news sobre uso do flúor
Noticias - 09/09/2022

80

O Estado RJ | Rio de Janeiro
Assuntos de Interesse - Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-
SP /

CROSP alerta contra fake news sobre uso do flúor
Noticias - 09/09/2022

82

O Olhar da Cidade | São Paulo
Assuntos de Interesse - Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-
SP /

CROSP alerta contra fake news sobre uso do flúor - ODC
Noticias - 09/09/2022

Oeste360 | São Paulo



84

Assuntos de Interesse - Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-
SP /

CROSP alerta contra fake news sobre uso do flúor
Noticias - 09/09/2022

86

Por Dentro de Minas | Minas Gerais
Assuntos de Interesse - Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-
SP /

CROSP alerta contra fake news sobre uso do flúor
Noticias - 09/09/2022

88

Portal AB Noticias News | São Paulo
Assuntos de Interesse - Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-
SP /

CROSP alerta contra fake news sobre uso do flúor
Noticias - 09/09/2022

90

Portal Antenados | Minas Gerais
Assuntos de Interesse - Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-
SP /

CROSP alerta contra fake news sobre uso do flúor
Noticias - 09/09/2022

92

Portal Carapicuíba |
Assuntos de Interesse - Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-
SP /

CROSP alerta contra fake news sobre uso do flúor
Noticias - 09/09/2022

95

Portal Correio | São Paulo
Assuntos de Interesse - Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-
SP /

CROSP alerta contra fake news sobre uso do flúor
Noticias - 09/09/2022

97

Portal Lado B | Amapá
Assuntos de Interesse - Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-
SP /

CROSP alerta contra fake news sobre uso do flúor
Noticias - 09/09/2022

99

Portal Novo Norte | Tocantins
Assuntos de Interesse - Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-
SP /

CROSP alerta contra fake news sobre uso do flúor
Noticias - 09/09/2022

101

Portal serrolandia |
Assuntos de Interesse - Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-
SP /

CROSP alerta contra fake news sobre uso do flúor
Noticias - 09/09/2022



104

Portal Tá no Site | Paraná
Assuntos de Interesse - Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-
SP /

CROSP alerta contra fake news sobre uso do flúor
Noticias - 09/09/2022

106

Portal TV Cariri | Ceará
Assuntos de Interesse - Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-
SP /

CROSP alerta contra fake news sobre uso do flúor
Noticias - 09/09/2022

108

Portal Vamos | Amazonas
Assuntos de Interesse - Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-
SP /

CROSP alerta contra fake news sobre uso do flúor
Noticias - 09/09/2022

110

Porto Estrela News |
Assuntos de Interesse - Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-
SP /

CROSP alerta contra fake news sobre uso do flúor
Noticias - 09/09/2022

113113113

RCW TV | Minas Gerais
Assuntos de Interesse - Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-
SP /

Conselho se posiciona sobre movimento originado nos Estados Unidos que se coloca contrário
ao uso do flúor na água e em produtos odontológicos
Noticias - 09/09/2022

115

Real News | Rio Grande do Sul
Assuntos de Interesse - Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-
SP /

CROSP alerta contra fake news sobre uso do flúor
Noticias - 09/09/2022

117

Rede USA | Nacional
Assuntos de Interesse - Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-
SP /

CROSP alerta contra fake news sobre uso do flúor
Noticias - 09/09/2022

119

Revista Campinas |
Assuntos de Interesse - Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-
SP /

CROSP alerta contra fake news sobre uso do flúor
Noticias - 09/09/2022

121

Revista Livre SC |
Assuntos de Interesse - Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-
SP /

CROSP alerta contra fake news sobre uso do flúor



Noticias - 09/09/2022

123

Revista Matrimoni |
Assuntos de Interesse - Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-
SP /

CROSP alerta contra fake news sobre uso do flúor
Noticias - 09/09/2022

126

Saúde Debate | Paraná
Assuntos de Interesse - Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-
SP /

CROSP alerta contra fake news sobre uso do flúor na água
Noticias - 09/09/2022

129

Sentido Horário | São Paulo
Assuntos de Interesse - Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-
SP /

CROSP alerta contra fake news sobre uso do flúor
Noticias - 09/09/2022

131

Times Brasília | Distrito Federal
Assuntos de Interesse - Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-
SP /

CROSP alerta contra fake news sobre uso do flúor | Jornal Times Brasília
Noticias - 09/09/2022

134

Top News |
Assuntos de Interesse - Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-
SP /

CROSP alerta contra fake news sobre uso do flúor
Noticias - 09/09/2022

136

Tudo Mulher | São Paulo
Assuntos de Interesse - Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-
SP /

CROSP alerta contra fake news sobre uso do flúor
Noticias - 09/09/2022

138

Vida Moderna | São Paulo
Assuntos de Interesse - Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-
SP /

CROSP alerta contra fake news sobre uso do flúor
Noticias - 09/09/2022

141

Assuntos de Interesse - Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-
SP /

CROSP alerta contra fake news sobre uso do flúor
Noticias - 09/09/2022

144

Xis da questão |
Assuntos de Interesse - Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-
SP /

CROSP alerta contra fake news sobre uso do flúor



Noticias - 09/09/2022

147

Blog do Take |
Assuntos de Interesse - Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-
SP /

CROSP alerta contra fake news sobre uso do flúor
Noticias - 09/09/2022

149149

Jornal Folha Noroeste | -- Sem Visibilidade/Sin Visibilidad --
Assuntos de Interesse - Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-
SP /

No mês de prevenção ao suicídio o CROSP reforça a importância da saúde bucal para o bem-
estar e pela vida
Noticias - 10/09/2022

151

Jornal O Globo | Nacional
Assuntos de Interesse - Saúde Bucal /

Como os dentistas cuidam dos próprios dentes
Saúde - 13/09/2022

152152

Agência O Globo | Nacional
Assuntos de Interesse - Saúde Bucal /

nbe ECO/ PRNewswire - Federação Dentária Internacional (FDI) lança kit de ferramentas
sobre como tornar a odontologia mais sustentável
Noticias - 12/09/2022

154

G1.Globo | Nacional
Assuntos de Interesse - Ministério da Saúde, Assuntos de Interesse - Odontologia /

INSS: como dar entrada em benefício por incapacidade temporária
Economia - 10/09/2022



CROSP alerta contra fake news sobre uso do flúor
 

CROSP - Apex Comunicação
019 Agora/ - Noticias

sexta-feira, 9 de setembro de 2022
CROSP - CRO-SP

Clique aqui para abrir a imagem

CROSP alerta contra fake news sobre uso do flúor

Por Dino Publicado 09/09/2022

Crédito: Image by Freepik

As fake news estão cada vez mais presentes e o setor

da saúde também tem sido 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, inclusive por

meio 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 de 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.

Acerca 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

5, de 6 e de12 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 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 também as

ações preventivas que são feitas nos consultórios

públicos e privados.

Uso do flúor e os seus benefícios
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Com relação à utilização do flúor, o Dr. Manfredini

ratifica sua segurança, mas lembra que seu uso em

crianças com menos de 5 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 o creme

dental fluoretado numa grande quantidade em uma

criança de até 5 anos de idade, pode vir a gerar fluorose

(manchas brancas nos dentes). 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 o 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

corretas, 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, o 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 também aos aspectos de segurança

quanto à sua utilização.

O 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

também pelo Conselho Regional de Odontologia de

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

benefícios e à sua atuação na saúde bucal.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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As fake news estão cada vez mais presentes e o setor

da saúde também tem sido 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, inclusive por

meio 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 de 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.

Acerca 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

5, de 6 e de12 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 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 também as

ações preventivas que são feitas nos consultórios

públicos e privados.

Uso do flúor e os seus benefícios

Com relação à utilização do flúor, o Dr. Manfredini

ratifica sua segurança, mas lembra que seu uso em

crianças com menos de 5 anos necessita de atenção e

alguns cuidados, pois ele tem que ser utilizado de

acordo com as orientações profissionais. "Se
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associarmos, por exemplo, o flúor na água com o creme

dental fluoretado numa grande quantidade em uma

criança de até 5 anos de idade, pode vir a gerar fluorose

(manchas brancas nos dentes). 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 o 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

corretas, 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, o 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 também aos aspectos de segurança

quanto à sua utilização.

O 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

também pelo Conselho Regional de Odontologia de

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

benefícios e à sua atuação na saúde bucal.

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

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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As fake news estão cada vez mais presentes e o setor

da saúde também tem sido 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, inclusive por

meio 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 de 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.

Acerca 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

5, de 6 e de12 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
14
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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 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 também as

ações preventivas que são feitas nos consultórios

públicos e privados.

Uso do flúor e os seus benefícios

Com relação à utilização do flúor, o Dr. Manfredini

ratifica sua segurança, mas lembra que seu uso em

crianças com menos de 5 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 o creme

dental fluoretado numa grande quantidade em uma

criança de até 5 anos de idade, pode vir a gerar fluorose

(manchas brancas nos dentes). 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 o 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

corretas, 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, o 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 também aos aspectos de segurança

quanto à sua utilização.

O 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
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também pelo Conselho Regional de Odontologia de

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

benefícios e à sua atuação na saúde bucal.
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As fake news estão cada vez mais presentes e o setor

da saúde também tem sido 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, inclusive por

meio 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 de 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.

Acerca 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

5, de 6 e de12 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 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 também as

ações preventivas que são feitas nos consultórios

públicos e privados.

Uso do flúor e os seus benefícios

Com relação à utilização do flúor, o Dr. Manfredini

ratifica sua segurança, mas lembra que seu uso em

crianças com menos de 5 anos necessita de atenção e

alguns cuidados, pois ele tem que ser utilizado de

acordo com as orientações profissionais. "Se
18
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associarmos, por exemplo, o flúor na água com o creme

dental fluoretado numa grande quantidade em uma

criança de até 5 anos de idade, pode vir a gerar fluorose

(manchas brancas nos dentes). 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 o 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

corretas, 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, o 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 também aos aspectos de segurança

quanto à sua utilização.

O 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

também pelo Conselho Regional de Odontologia de

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

benefícios e à sua atuação na saúde bucal.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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As fake news estão cada vez mais presentes e o setor

da saúde também tem sido 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, inclusive por

meio 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 de 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. Acerca 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 5, de 6

e de12 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 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 também as

ações preventivas que são feitas nos consultórios

públicos e privados. Uso do flúor e os seus benefícios

Com relação à utilização do flúor, o Dr. Manfredini

ratifica sua segurança, mas lembra que seu uso em

crianças com menos de 5 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 o creme

dental fluoretado numa grande quantidade em uma

criança de até 5 anos de idade, pode vir a gerar fluorose

(manchas brancas nos dentes). 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
20
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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 o

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 corretas, 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, o 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 também aos aspectos de segurança

quanto à sua utilização. O 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 também pelo Conselho Regional

de Odontologia de São Paulo (CROSP). A indicação

do flúor se deve aos benefícios e à sua atuação na

saúde bucal.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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Ciência / As fake news estão cada vez mais presentes e

o setor da saúde também tem sido 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, inclusive por

meio 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 de 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.

Acerca 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

5, de 6 e de12 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 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 também as

ações preventivas que são feitas nos consultórios

públicos e privados.

Uso do flúor e os seus benefícios

Com relação à utilização do flúor, o Dr. Manfredini

ratifica sua segurança, mas lembra que seu uso em

crianças com menos de 5 anos necessita de atenção e

alguns cuidados, pois ele tem que ser utilizado de

acordo com as orientações profissionais. "Se
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associarmos, por exemplo, o flúor na água com o creme

dental fluoretado numa grande quantidade em uma

criança de até 5 anos de idade, pode vir a gerar fluorose

(manchas brancas nos dentes). 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 o 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

corretas, 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, o 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 também aos aspectos de segurança

quanto à sua utilização.

O 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

também pelo Conselho Regional de Odontologia de

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

benefícios e à sua atuação na saúde bucal.

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

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, Assuntos de Interesse - Saúde Bucal,

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São

Paulo, CROSP - CRO-SP
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As fake news estão cada vez mais presentes e o setor

da saúde também tem sido 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, inclusive por

meio 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 de 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.

Acerca 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

5, de 6 e de12 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 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 também as

ações preventivas que são feitas nos consultórios

públicos e privados.

Uso do flúor e os seus benefícios

Com relação à utilização do flúor, o Dr. Manfredini

ratifica sua segurança, mas lembra que seu uso em

crianças com menos de 5 anos necessita de atenção e

alguns cuidados, pois ele tem que ser utilizado de

acordo com as orientações profissionais. "Se
24
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associarmos, por exemplo, o flúor na água com o creme

dental fluoretado numa grande quantidade em uma

criança de até 5 anos de idade, pode vir a gerar fluorose

(manchas brancas nos dentes). 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 o 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

corretas, 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, o 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 também aos aspectos de segurança

quanto à sua utilização.

O 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

também pelo Conselho Regional de Odontologia de

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

benefícios e à sua atuação na saúde bucal.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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As fake news estão cada vez mais presentes e o setor

da saúde também tem sido 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, inclusive por

meio 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 de 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. Acerca 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 5, de 6

e de12 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 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 também as

ações preventivas que são feitas nos consultórios

públicos e privados. Uso do flúor e os seus benefícios

Com relação à utilização do flúor, o Dr. Manfredini

ratifica sua segurança, mas lembra que seu uso em

crianças com menos de 5 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 o creme

dental fluoretado numa grande quantidade em uma

criança de até 5 anos de idade, pode vir a gerar fluorose

(manchas brancas nos dentes). 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
26
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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 o

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 corretas, 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, o 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 também aos aspectos de segurança

quanto à sua utilização. O 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 também pelo Conselho Regional

de Odontologia de São Paulo (CROSP). A indicação

do flúor se deve aos benefícios e à sua atuação na

saúde bucal.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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Para 86% dos consumidores, as mudanças climáticas

aumentam as contas de energia

Nove em cada dez (86%) consumidores acreditam que

as mudanças climáticas levarão ao aumento das contas

de energia. Por isso,...

Assuntos e Palavras-Chave: CROSP - CRO-SP
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Notícias falsas são fornecidas e o setor de fitness

também é afetado. Recentemente, pesquisadores da

Universidade de São Paulo (USP) souberam de mais de

trezentos publicações falsas na área de odontologia.

Esta é uma notícia que ajusta o contexto dos eventos

com a realidade. argumentos, mas totalmente alterado,

adicionando através de alegações de origem devota.

Diante do medo do governo fitness e dos perigos

negativos para a aptidão oral, o Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo (CROSP) se posiciona

sobre uma nova questão de notas, disseminada por

meio de um movimento originário dos Estados Unidos,

que se opõe ao uso de flúor em água e produtos

odontológicos.

Segundo o dentista e médico da Faculdade de Saúde

Pública da Universidade de São Paulo, Dr. Marco

Antonio Manfredini, vale ressaltar que o flúor foi

implementado na odontologia há pelo menos 80 anos.

Na fonte de água, seu uso começou no final da década

de 1940, na cidade de Grand Rapids, nos Estados

Unidos. produtos que atuam dentro de materiais

dentários.

Em relação à proteção contra o uso de flúor, o dentista

cita uma pesquisa realizada pelo Centro de Controle de

Doenças dos EUA (CDC). EUA Segundo ele, por meio

dos estudos realizados pelo órgão, foram identificados

os dez principais pontos que beneficiaram a saúde

pública no século XX. Uma delas é a fluoretação do

abastecimento público de água. 'No Brasil, tivemos um

alívio significativo na cád faço. Não temos dados mais

recentes, porém, o último inquérito epidemiológico

nacional, realizado em 2010, encontrou alívio na cárdia

em jovens de 5, 6 e 12 anos, bem como em

adolescentes e adultos. '

O índice CPOD é utilizado através da Organização

Mundial da Saúde (OMS) para avaliar a cárie dentária

em vários países. O acrônimo CPO vem das palavras

'deteriorado', 'perdido' e 'fechado' e o D indica que a

unidade de medida é o dente.

No Brasil, o preço do CAOD cerca de 7 em 1986. In

pesquisa realizada em 2010, caiu para 2, ou seja, as de

12 anos têm um CAOD equivalente a 2. Um dos pontos

mais importantes dessa redução, segundo o cirurgião-

dentista especializado em saúde pública, é o uso de

flúor na água, pasta de dente e também as ações de

prevenção que são realizadas em práticas públicas e

pessoais.

O uso de flúor e seus benefícios

Quanto ao uso de flúor, o Dr. Manfredini confirma sua

segurança, mas lembra que seu uso em crianças

menores de cinco anos de idade requer atenção e

algumas precauções, já que deve ser utilizado de

acordo com as diretrizes profissionais. 'Por exemplo, se

misturar flúor na água com pasta de dente fluoretada

em grandes quantidades em uma criança de até cinco

anos de idade, pode gerar fluorose (manchas brancas

nos dentes). O que é aconselhável aos jovens nesta

idade é que a pasta de dente flúor seja colocada

transversalmente da escova, e não na direção
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longitudinal, que acompanharia o comprimento da

escova. O equivalente a um grão de ervilha, mais ou

menos, é suficiente para que não haja ameaça de

fluorose e as vantagens da pasta de dente sejam

obtidas.

Quanto à fonte pública de água, o dentista lembra que

essa ameaça não existe e que, portanto, outras pessoas

podem beber diariamente.

Vale ressaltar que o uso de flúor é uma medida

razoável, como evidenciado pelo estudo realizado na

cidade de São Paulo pelo professor da Faculdade de

Odontologia da Universidade de São Paulo (USP), o

cirurgião-dentista Dr. Antonio Carlos Frías, que cobriu

o período constante de 1985 a 2003. Por meio da

pesquisa, descobriu-se que a fluoretação da água custa

R$ 1,00 em consonância com a constante capita do

ano. De acordo com o Dr. Manfredini, é um preço muito

baixo e permite que você tenha uma experiência

maravilhosa. um efeito sobre do ponto de vista da

adequação coletiva e adequação pública.

Portanto, quando usado na forma correta e na

quantidade certa, o flúor não tem contraindicações, seja

em água ou pasta de dente (seguindo o conselho para

crianças menores de cinco anos). Quanto ao flúor para

uso profissional, requer uma indicação exata. do

dentista.

Quanto às notícias falsas sobre fluoretação, o Dr.

Manfredini lembra que elas começaram no século

passado. Naquela época, conceitos como o flúor na

água influenciariam outras pessoas de muitas maneiras

já existentes. Para o especialista em fitness público, o

fato de haver movimentos contra a fluoretação é

incrivelmente grave para o condicionamento físico

público, já que essas outras pessoas evitam ter que

fazê-lo e obter benefícios dos efeitos positivos do flúor.

Os estudos científicos, que adicionam evidências

clínicas, são muito transparentes e bem estabelecidos

em relação aos benefícios. que o flúor pode fornecer,

bem como as facetas protetoras de seu uso.

Dr. Manfredini destaca a importância do flúor e alerta: 'O

flúor é um melhor amigo vital para melhorar a saúde

bucal das pessoas. Deve-se notar que milhares de

estudos realizados em todo o mundo atestam sua

importância em aliviar a cárie dentária, bem como sua

segurança. Então não faça notícias falsas. Se você

precisar procurar informações adequadas, acesse o site

do CRSP. '

O que é flúor e como funciona na boca?

Flúor é um detalhe químico da família halógena, um

mineral de ervas que é gentilmente encontrado na

natureza, a crosta terrestre. As cortinas podem ser

sintetizadas em laboratório e adicionadas a uma

diversidade de produtos, como pastas de dentes e água

fornecidas através de empresas estatais. empresas de

saneamento.

Seu uso é por meio da Organização Mundial da Saúde

(OMS), da Organização Pan-Americana da Saúde

(OPAS), do Ministério da Saúde e também do

Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP). A indicação de flúor se deve aos benefícios e

funcionalidades na saúde bucal.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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São Paulo--(DINO - 09 set, 2022) - As fake news estão

cada vez mais presentes e o setor da saúde também

tem sido 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, inclusive por meio 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 de 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.

Acerca 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

5, de 6 e de12 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 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 também as

ações preventivas que são feitas nos consultórios

públicos e privados.

Uso do flúor e os seus benefícios

Com relação à utilização do flúor, o Dr. Manfredini

ratifica sua segurança, mas lembra que seu uso em

crianças com menos de 5 anos necessita de atenção e

alguns cuidados, pois ele tem que ser utilizado de
31
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acordo com as orientações profissionais. 'Se

associarmos, por exemplo, o flúor na água com o creme

dental fluoretado numa grande quantidade em uma

criança de até 5 anos de idade, pode vir a gerar fluorose

(manchas brancas nos dentes). 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 o 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

corretas, 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, o 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 também aos aspectos de segurança

quanto à sua utilização.

O 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

também pelo Conselho Regional de Odontologia de

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

benefícios e à sua atuação na saúde bucal.

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

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, Assuntos de Interesse - Saúde Bucal,

CROSP - Conselho Regional de Odontologia de São

Paulo, CROSP - CRO-SP
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CROSP alerta contra fake news sobre uso do flúor

Conselho se posiciona sobre movimento originado nos

Estados Unidos que se coloca contrário ao uso do flúor

na água e em produtos odontológicos

DINO

https://crosp.org.br/

As fake news estão cada vez mais presentes e o setor

da saúde também tem sido 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, inclusive por

meio 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 de 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.

Acerca 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

5, de 6 e de12 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 têm o CPO igual a 2. Um dos
33

https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/multclipp/arquivos/noticias/2022/09/10/69893681/69893681_site.jpg
http://m.knew.in/n/JK8KxDQKaYe91NZteMbI-LqjLWvnL5u70


CROSP - Apex Comunicação
Buriti News MS/ - Noticias

sexta-feira, 9 de setembro de 2022
CROSP - CRO-SP

principais fatores para essa redução, segundo o

cirurgião-dentista especialista em saúde pública, é o

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

ações preventivas que são feitas nos consultórios

públicos e privados.

Uso do flúor e os seus benefícios

Com relação à utilização do flúor, o Dr. Manfredini

ratifica sua segurança, mas lembra que seu uso em

crianças com menos de 5 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 o creme

dental fluoretado numa grande quantidade em uma

criança de até 5 anos de idade, pode vir a gerar fluorose

(manchas brancas nos dentes). 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 o 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

corretas, 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, o 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 também aos aspectos de segurança

quanto à sua utilização.

O 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

também pelo Conselho Regional de Odontologia de

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

benefícios e à sua atuação na saúde bucal.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -
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As fake news estão cada vez mais presentes e o setor

da saúde também tem sido 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, inclusive por

meio 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 de 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.

Acerca 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

5, de 6 e de12 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 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 também as

ações preventivas que são feitas nos consultórios

públicos e privados.

Uso do flúor e os seus benefícios

Com relação à utilização do flúor, o Dr. Manfredini

ratifica sua segurança, mas lembra que seu uso em

crianças com menos de 5 anos necessita de atenção e

alguns cuidados, pois ele tem que ser utilizado de

acordo com as orientações profissionais. "Se
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associarmos, por exemplo, o flúor na água com o creme

dental fluoretado numa grande quantidade em uma

criança de até 5 anos de idade, pode vir a gerar fluorose

(manchas brancas nos dentes). 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 o 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

corretas, 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, o 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 também aos aspectos de segurança

quanto à sua utilização.

O 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

também pelo Conselho Regional de Odontologia de

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

benefícios e à sua atuação na saúde bucal.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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As fake news estão cada vez mais presentes e o setor

da saúde também tem sido 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, inclusive por

meio 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 de 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.

Acerca 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

5, de 6 e de12 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 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 também as

ações preventivas que são feitas nos consultórios

públicos e privados.

Uso do flúor e os seus benefícios

Com relação à utilização do flúor, o Dr. Manfredini

ratifica sua segurança, mas lembra que seu uso em

crianças com menos de 5 anos necessita de atenção e

alguns cuidados, pois ele tem que ser utilizado de

acordo com as orientações profissionais. 'Se
38

https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/multclipp/arquivos/noticias/2022/09/10/69884782/69884782_site.jpg
http://m.knew.in/n/FnEabS5KaeflJc0jknwua7qjLWvnL5u70


CROSP - Apex Comunicação
Ceará Leste/ - Noticias

sexta-feira, 9 de setembro de 2022
CROSP - CRO-SP

associarmos, por exemplo, o flúor na água com o creme

dental fluoretado numa grande quantidade em uma

criança de até 5 anos de idade, pode vir a gerar fluorose

(manchas brancas nos dentes). 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 o 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

corretas, 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, o 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 também aos aspectos de segurança

quanto à sua utilização.

O 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

também pelo Conselho Regional de Odontologia de

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

benefícios e à sua atuação na saúde bucal.
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As fake news estão cada vez mais presentes e o setor

da saúde também tem sido 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, inclusive por

meio 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 de 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.

Acerca 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

5, de 6 e de12 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 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 também as

ações preventivas que são feitas nos consultórios

públicos e privados.

Uso do flúor e os seus benefícios

Com relação à utilização do flúor, o Dr. Manfredini

ratifica sua segurança, mas lembra que seu uso em

crianças com menos de 5 anos necessita de atenção e

alguns cuidados, pois ele tem que ser utilizado de

acordo com as orientações profissionais. "Se
40
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associarmos, por exemplo, o flúor na água com o creme

dental fluoretado numa grande quantidade em uma

criança de até 5 anos de idade, pode vir a gerar fluorose

(manchas brancas nos dentes). 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 o 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

corretas, 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, o 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 também aos aspectos de segurança

quanto à sua utilização.

O 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

também pelo Conselho Regional de Odontologia de

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

benefícios e à sua atuação na saúde bucal.

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

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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As fake news estão cada vez mais presentes e o setor

da saúde também tem sido 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, inclusive por

meio 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 de 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.

Acerca 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

5, de 6 e de12 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 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 também as

ações preventivas que são feitas nos consultórios

públicos e privados.

Uso do flúor e os seus benefícios

Com relação à utilização do flúor, o Dr. Manfredini

ratifica sua segurança, mas lembra que seu uso em

crianças com menos de 5 anos necessita de atenção e

alguns cuidados, pois ele tem que ser utilizado de

acordo com as orientações profissionais. "Se
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associarmos, por exemplo, o flúor na água com o creme

dental fluoretado numa grande quantidade em uma

criança de até 5 anos de idade, pode vir a gerar fluorose

(manchas brancas nos dentes). 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 o 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

corretas, 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, o 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 também aos aspectos de segurança

quanto à sua utilização.

O 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

também pelo Conselho Regional de Odontologia de

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

benefícios e à sua atuação na saúde bucal.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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As fake news estão cada vez mais presentes e o setor

da saúde também tem sido 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, inclusive por

meio 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 de 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.

Acerca 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

5, de 6 e de12 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 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 também as

ações preventivas que são feitas nos consultórios

públicos e privados.

Uso do flúor e os seus benefícios

Com relação à utilização do flúor, o Dr. Manfredini

ratifica sua segurança, mas lembra que seu uso em

crianças com menos de 5 anos necessita de atenção e

alguns cuidados, pois ele tem que ser utilizado de

acordo com as orientações profissionais. 'Se
44
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associarmos, por exemplo, o flúor na água com o creme

dental fluoretado numa grande quantidade em uma

criança de até 5 anos de idade, pode vir a gerar fluorose

(manchas brancas nos dentes). 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 o 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

corretas, 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, o 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 também aos aspectos de segurança

quanto à sua utilização.

O 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

também pelo Conselho Regional de Odontologia de

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

benefícios e à sua atuação na saúde bucal.
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CROSP alerta contra fake news sobre uso do flúor

Conselho se posiciona sobre movimento originado nos

Estados Unidos que se coloca contrário ao uso do flúor

na água e em produtos odontológicos

09/09/2022 às 17h55

Por: Redação Fonte: Agência Dino

Compartilhe:

Image by Freepik

As fake news estão cada vez mais presentes e o setor

da saúde também tem sido 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, inclusive por

meio 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 de 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.

Acerca 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

5, de 6 e de12 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.

46

https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/multclipp/arquivos/noticias/2022/09/10/69900195/69900195_site.jpg
http://m.knew.in/n/HXUciD91_If2VyfZ61wye7qjLWvnL5u70


CROSP - Apex Comunicação
ComVc/Paraná - Noticias

sexta-feira, 9 de setembro de 2022
CROSP - CRO-SP

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 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 também as

ações preventivas que são feitas nos consultórios

públicos e privados.

Uso do flúor e os seus benefícios

Com relação à utilização do flúor, o Dr. Manfredini

ratifica sua segurança, mas lembra que seu uso em

crianças com menos de 5 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 o creme

dental fluoretado numa grande quantidade em uma

criança de até 5 anos de idade, pode vir a gerar fluorose

(manchas brancas nos dentes). 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 o 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

corretas, 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, o 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 também aos aspectos de segurança

quanto à sua utilização.

O 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

também pelo Conselho Regional de Odontologia de

São Paulo (CROSP). A indicação do flúor se deve aos
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benefícios e à sua atuação na saúde bucal.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade

de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de

reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o

propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

500 caracteres restantes.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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As fake news estão cada vez mais presentes e o setor

da saúde também tem sido 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, inclusive por

meio 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 de 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. Acerca 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 5, de 6

e de12 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 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 também as

ações preventivas que são feitas nos consultórios

públicos e privados. Uso do flúor e os seus benefícios

Com relação à utilização do flúor, o Dr. Manfredini

ratifica sua segurança, mas lembra que seu uso em

crianças com menos de 5 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 o creme

dental fluoretado numa grande quantidade em uma

criança de até 5 anos de idade, pode vir a gerar fluorose

(manchas brancas nos dentes). 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
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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 o

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 corretas, 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, o 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 também aos aspectos de segurança

quanto à sua utilização. O 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 também pelo Conselho Regional

de Odontologia de São Paulo (CROSP). A indicação

do flúor se deve aos benefícios e à sua atuação na

saúde bucal.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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As fake news estão cada vez mais presentes e o setor

da saúde também tem sido 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, inclusive por

meio 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 de 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.

Acerca 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

5, de 6 e de12 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 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 também as

ações preventivas que são feitas nos consultórios

públicos e privados.

Uso do flúor e os seus benefícios

Com relação à utilização do flúor, o Dr. Manfredini

ratifica sua segurança, mas lembra que seu uso em

crianças com menos de 5 anos necessita de atenção e

alguns cuidados, pois ele tem que ser utilizado de

acordo com as orientações profissionais. 'Se
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associarmos, por exemplo, o flúor na água com o creme

dental fluoretado numa grande quantidade em uma

criança de até 5 anos de idade, pode vir a gerar fluorose

(manchas brancas nos dentes). 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 o 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

corretas, 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, o 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 também aos aspectos de segurança

quanto à sua utilização.

O 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

também pelo Conselho Regional de Odontologia de

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

benefícios e à sua atuação na saúde bucal.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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As fake news estão cada vez mais presentes e o setor

da saúde também tem sido 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, inclusive por

meio 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 de 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.

Acerca 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

5, de 6 e de12 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 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 também as

ações preventivas que são feitas nos consultórios

públicos e privados.

Uso do flúor e os seus benefícios

Com relação à utilização do flúor, o Dr. Manfredini

ratifica sua segurança, mas lembra que seu uso em

crianças com menos de 5 anos necessita de atenção e

alguns cuidados, pois ele tem que ser utilizado de

acordo com as orientações profissionais. "Se
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associarmos, por exemplo, o flúor na água com o creme

dental fluoretado numa grande quantidade em uma

criança de até 5 anos de idade, pode vir a gerar fluorose

(manchas brancas nos dentes). 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 o 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

corretas, 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, o 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 também aos aspectos de segurança

quanto à sua utilização.

O 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

também pelo Conselho Regional de Odontologia de

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

benefícios e à sua atuação na saúde bucal.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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CROSP alerta contra fake news sobre uso do flúor

9 de setembro de 2022 0 Por

São Paulo 9/9/2022 -

Conselho se posiciona sobre movimento originado nos

Estados Unidos que se coloca contrário ao uso do flúor

na água e em produtos odontológicos

As fake news estão cada vez mais presentes e o setor

da saúde também tem sido 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, inclusive por

meio 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 de 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.

Acerca 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

5, de 6 e de12 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 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 também as
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ações preventivas que são feitas nos consultórios

públicos e privados.

Uso do flúor e os seus benefícios

Com relação à utilização do flúor, o Dr. Manfredini

ratifica sua segurança, mas lembra que seu uso em

crianças com menos de 5 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 o creme

dental fluoretado numa grande quantidade em uma

criança de até 5 anos de idade, pode vir a gerar fluorose

(manchas brancas nos dentes). 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 o 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

corretas, 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, o 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 também aos aspectos de segurança

quanto à sua utilização.

O 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

também pelo Conselho Regional de Odontologia de

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

benefícios e à sua atuação na saúde bucal.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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dino

São Paulo, 09/09/2022 -

As fake news estão cada vez mais presentes e o setor

da saúde também tem sido 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, inclusive por

meio 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 de 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.

Acerca 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

5, de 6 e de12 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 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 também as

ações preventivas que são feitas nos consultórios

públicos e privados.

Uso do flúor e os seus benefícios

Com relação à utilização do flúor, o Dr. Manfredini
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ratifica sua segurança, mas lembra que seu uso em

crianças com menos de 5 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 o creme

dental fluoretado numa grande quantidade em uma

criança de até 5 anos de idade, pode vir a gerar fluorose

(manchas brancas nos dentes). 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 o 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

corretas, 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, o 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 também aos aspectos de segurança

quanto à sua utilização.

O 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

também pelo Conselho Regional de Odontologia de

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

benefícios e à sua atuação na saúde bucal.

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

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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As fake news estão cada vez mais presentes e o setor

da saúde também tem sido 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, inclusive por

meio 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 de 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. Acerca 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 5, de 6

e de12 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 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 também as

ações preventivas que são feitas nos consultórios

públicos e privados. Uso do flúor e os seus benefícios

Com relação à utilização do flúor, o Dr. Manfredini

ratifica sua segurança, mas lembra que seu uso em

crianças com menos de 5 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 o creme

dental fluoretado numa grande quantidade em uma

criança de até 5 anos de idade, pode vir a gerar fluorose

(manchas brancas nos dentes). 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
60
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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 o

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 corretas, 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, o 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 também aos aspectos de segurança

quanto à sua utilização. O 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 também pelo Conselho Regional

de Odontologia de São Paulo (CROSP). A indicação

do flúor se deve aos benefícios e à sua atuação na

saúde bucal.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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As fake news estão cada vez mais presentes e o setor

da saúde também tem sido 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, inclusive por

meio 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 de 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. Acerca 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 5, de 6

e de12 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 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 também as

ações preventivas que são feitas nos consultórios

públicos e privados. Uso do flúor e os seus benefícios

Com relação à utilização do flúor, o Dr. Manfredini

ratifica sua segurança, mas lembra que seu uso em

crianças com menos de 5 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 o creme

dental fluoretado numa grande quantidade em uma

criança de até 5 anos de idade, pode vir a gerar fluorose

(manchas brancas nos dentes). 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
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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 o

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 corretas, 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, o 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 também aos aspectos de segurança

quanto à sua utilização. O 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 também pelo Conselho Regional

de Odontologia de São Paulo (CROSP). A indicação

do flúor se deve aos benefícios e à sua atuação na

saúde bucal.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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As fake news estão cada vez mais presentes e o setor

da saúde também tem sido 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, inclusive por

meio 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 de 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.

Acerca 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

5, de 6 e de12 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 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 também as

ações preventivas que são feitas nos consultórios

públicos e privados.

Uso do flúor e os seus benefícios

Com relação à utilização do flúor, o Dr. Manfredini

ratifica sua segurança, mas lembra que seu uso em

crianças com menos de 5 anos necessita de atenção e
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alguns cuidados, pois ele tem que ser utilizado de

acordo com as orientações profissionais. 'Se

associarmos, por exemplo, o flúor na água com o creme

dental fluoretado numa grande quantidade em uma

criança de até 5 anos de idade, pode vir a gerar fluorose

(manchas brancas nos dentes). 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 o 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

corretas, 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, o 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 também aos aspectos de segurança

quanto à sua utilização.

O 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

também pelo Conselho Regional de Odontologia de

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

benefícios e à sua atuação na saúde bucal.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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São Paulo 9/9/2022 - Conselho se posiciona sobre

movimento originado nos Estados Unidos que se coloca

contrário ao uso do flúor na água e em produtos

odontológicos

As fake news estão cada vez mais presentes e o setor

da saúde também tem sido 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, inclusive por

meio 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 de 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.

Acerca 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

5, de 6 e de12 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 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 também as

ações preventivas que são feitas nos consultórios
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públicos e privados.

Uso do flúor e os seus benefícios

Com relação à utilização do flúor, o Dr. Manfredini

ratifica sua segurança, mas lembra que seu uso em

crianças com menos de 5 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 o creme

dental fluoretado numa grande quantidade em uma

criança de até 5 anos de idade, pode vir a gerar fluorose

(manchas brancas nos dentes). 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 o 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

corretas, 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, o 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 também aos aspectos de segurança

quanto à sua utilização.

O 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

também pelo Conselho Regional de Odontologia de

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

benefícios e à sua atuação na saúde bucal.

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

Leia mais

Patrocínio
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As fake news estão cada vez mais presentes e o setor

da saúde também tem sido 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, inclusive por

meio 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 de 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. Acerca 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 5, de 6

e de12 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 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 também as

ações preventivas que são feitas nos consultórios

públicos e privados. Uso do flúor e os seus benefícios

Com relação à utilização do flúor, o Dr. Manfredini

ratifica sua segurança, mas lembra que seu uso em

crianças com menos de 5 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 o creme

dental fluoretado numa grande quantidade em uma

criança de até 5 anos de idade, pode vir a gerar fluorose

(manchas brancas nos dentes). 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
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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 o

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 corretas, 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, o 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 também aos aspectos de segurança

quanto à sua utilização. O 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 também pelo Conselho Regional

de Odontologia de São Paulo (CROSP). A indicação

do flúor se deve aos benefícios e à sua atuação na

saúde bucal.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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As fake news estão cada vez mais presentes e o setor

da saúde também tem sido 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, inclusive por

meio 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 de 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.

Acerca 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

5, de 6 e de12 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 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 também as

ações preventivas que são feitas nos consultórios

públicos e privados.

Uso do flúor e os seus benefícios

Com relação à utilização do flúor, o Dr. Manfredini

ratifica sua segurança, mas lembra que seu uso em

crianças com menos de 5 anos necessita de atenção e

alguns cuidados, pois ele tem que ser utilizado de

acordo com as orientações profissionais. "Se
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associarmos, por exemplo, o flúor na água com o creme

dental fluoretado numa grande quantidade em uma

criança de até 5 anos de idade, pode vir a gerar fluorose

(manchas brancas nos dentes). 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 o 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

corretas, 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, o 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 também aos aspectos de segurança

quanto à sua utilização.

O 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

também pelo Conselho Regional de Odontologia de

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

benefícios e à sua atuação na saúde bucal.

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

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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As fake news estão cada vez mais presentes e o setor

da saúde também tem sido 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, inclusive por

meio 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 de 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. Acerca 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 5, de 6

e de12 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 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 também as

ações preventivas que são feitas nos consultórios

públicos e privados. Uso do flúor e os seus benefícios

Com relação à utilização do flúor, o Dr. Manfredini

ratifica sua segurança, mas lembra que seu uso em

crianças com menos de 5 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 o creme

dental fluoretado numa grande quantidade em uma

criança de até 5 anos de idade, pode vir a gerar fluorose

(manchas brancas nos dentes). 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
73
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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 o

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 corretas, 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, o 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 também aos aspectos de segurança

quanto à sua utilização. O 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 também pelo Conselho Regional

de Odontologia de São Paulo (CROSP). A indicação

do flúor se deve aos benefícios e à sua atuação na

saúde bucal.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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CROSP alerta contra fake news sobre uso do flúor

Conselho se posiciona sobre movimento originado nos

Estados Unidos que se coloca contrário ao uso do flúor

na água e em produtos odontológicos

São Paulo
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As fake news estão cada vez mais presentes e o setor

da saúde também tem sido 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, inclusive por

meio 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 de 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.

Acerca 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

5, de 6 e de12 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
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crianças de 12 anos 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 também as

ações preventivas que são feitas nos consultórios

públicos e privados.

Uso do flúor e os seus benefícios

Com relação à utilização do flúor, o Dr. Manfredini

ratifica sua segurança, mas lembra que seu uso em

crianças com menos de 5 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 o creme

dental fluoretado numa grande quantidade em uma

criança de até 5 anos de idade, pode vir a gerar fluorose

(manchas brancas nos dentes). 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 o 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

corretas, 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, o 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 também aos aspectos de segurança

quanto à sua utilização.

O 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

também pelo Conselho Regional de Odontologia de

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

benefícios e à sua atuação na saúde bucal.
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As fake news estão cada vez mais presentes e o setor

da saúde também tem sido 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, inclusive por

meio 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 de 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.

Acerca 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

5, de 6 e de12 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 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 também as

ações preventivas que são feitas nos consultórios

públicos e privados.

Uso do flúor e os seus benefícios

Com relação à utilização do flúor, o Dr. Manfredini

ratifica sua segurança, mas lembra que seu uso em

crianças com menos de 5 anos necessita de atenção e
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alguns cuidados, pois ele tem que ser utilizado de

acordo com as orientações profissionais. "Se

associarmos, por exemplo, o flúor na água com o creme

dental fluoretado numa grande quantidade em uma

criança de até 5 anos de idade, pode vir a gerar fluorose

(manchas brancas nos dentes). 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 o 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

corretas, 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, o 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 também aos aspectos de segurança

quanto à sua utilização.

O 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

também pelo Conselho Regional de Odontologia de

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

benefícios e à sua atuação na saúde bucal.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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As fake news estão cada vez mais presentes e o setor

da saúde também tem sido 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, inclusive por

meio 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 de 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.

Acerca 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

5, de 6 e de12 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 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 também as

ações preventivas que são feitas nos consultórios

públicos e privados.

Uso do flúor e os seus benefícios

Com relação à utilização do flúor, o Dr. Manfredini

ratifica sua segurança, mas lembra que seu uso em

crianças com menos de 5 anos necessita de atenção e
80
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alguns cuidados, pois ele tem que ser utilizado de

acordo com as orientações profissionais. 'Se

associarmos, por exemplo, o flúor na água com o creme

dental fluoretado numa grande quantidade em uma

criança de até 5 anos de idade, pode vir a gerar fluorose

(manchas brancas nos dentes). 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 o 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

corretas, 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, o 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 também aos aspectos de segurança

quanto à sua utilização.

O 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

também pelo Conselho Regional de Odontologia de

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

benefícios e à sua atuação na saúde bucal.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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Por DINO

As fake news estão cada vez mais presentes e o setor

da saúde também tem sido 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, inclusive por

meio 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 de 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.

Acerca 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

5, de 6 e de12 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 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 também as

ações preventivas que são feitas nos consultórios

públicos e privados.

Uso do flúor e os seus benefícios
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Com relação à utilização do flúor, o Dr. Manfredini

ratifica sua segurança, mas lembra que seu uso em

crianças com menos de 5 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 o creme

dental fluoretado numa grande quantidade em uma

criança de até 5 anos de idade, pode vir a gerar fluorose

(manchas brancas nos dentes). 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 o 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

corretas, 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, o 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 também aos aspectos de segurança

quanto à sua utilização.

O 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

também pelo Conselho Regional de Odontologia de

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

benefícios e à sua atuação na saúde bucal.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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As fake news estão cada vez mais presentes e o setor

da saúde também tem sido 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, inclusive por

meio 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 de 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.

Acerca 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

5, de 6 e de12 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 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 também as

ações preventivas que são feitas nos consultórios

públicos e privados.

Uso do flúor e os seus benefícios

Com relação à utilização do flúor, o Dr. Manfredini

ratifica sua segurança, mas lembra que seu uso em

crianças com menos de 5 anos necessita de atenção e

alguns cuidados, pois ele tem que ser utilizado de

acordo com as orientações profissionais. "Se
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associarmos, por exemplo, o flúor na água com o creme

dental fluoretado numa grande quantidade em uma

criança de até 5 anos de idade, pode vir a gerar fluorose

(manchas brancas nos dentes). 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 o 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

corretas, 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, o 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 também aos aspectos de segurança

quanto à sua utilização.

O 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

também pelo Conselho Regional de Odontologia de

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

benefícios e à sua atuação na saúde bucal.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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As fake news estão cada vez mais presentes e o setor

da saúde também tem sido 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, inclusive por

meio 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 de 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.

Acerca 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

5, de 6 e de12 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 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 também as

ações preventivas que são feitas nos consultórios

públicos e privados.

Uso do flúor e os seus benefícios

Com relação à utilização do flúor, o Dr. Manfredini

ratifica sua segurança, mas lembra que seu uso em

crianças com menos de 5 anos necessita de atenção e

alguns cuidados, pois ele tem que ser utilizado de

acordo com as orientações profissionais. 'Se
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associarmos, por exemplo, o flúor na água com o creme

dental fluoretado numa grande quantidade em uma

criança de até 5 anos de idade, pode vir a gerar fluorose

(manchas brancas nos dentes). 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 o 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

corretas, 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, o 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 também aos aspectos de segurança

quanto à sua utilização.

O 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

também pelo Conselho Regional de Odontologia de

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

benefícios e à sua atuação na saúde bucal.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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As fake news estão cada vez mais presentes e o setor

da saúde também tem sido 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, inclusive por

meio 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 de 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.

Acerca 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

5, de 6 e de12 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 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 também as

ações preventivas que são feitas nos consultórios

públicos e privados.

Uso do flúor e os seus benefícios

Com relação à utilização do flúor, o Dr. Manfredini

ratifica sua segurança, mas lembra que seu uso em

crianças com menos de 5 anos necessita de atenção e

alguns cuidados, pois ele tem que ser utilizado de

acordo com as orientações profissionais. "Se
88
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associarmos, por exemplo, o flúor na água com o creme

dental fluoretado numa grande quantidade em uma

criança de até 5 anos de idade, pode vir a gerar fluorose

(manchas brancas nos dentes). 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 o 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

corretas, 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, o 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 também aos aspectos de segurança

quanto à sua utilização.

O 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

também pelo Conselho Regional de Odontologia de

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

benefícios e à sua atuação na saúde bucal.

Website: https://crosp.org.br/
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As fake news estão cada vez mais presentes e o setor

da saúde também tem sido 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, inclusive por

meio 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 de 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.

Acerca 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

5, de 6 e de12 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 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 também as

ações preventivas que são feitas nos consultórios

públicos e privados.

Uso do flúor e os seus benefícios

Com relação à utilização do flúor, o Dr. Manfredini

ratifica sua segurança, mas lembra que seu uso em

crianças com menos de 5 anos necessita de atenção e

alguns cuidados, pois ele tem que ser utilizado de

acordo com as orientações profissionais. "Se
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associarmos, por exemplo, o flúor na água com o creme

dental fluoretado numa grande quantidade em uma

criança de até 5 anos de idade, pode vir a gerar fluorose

(manchas brancas nos dentes). 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 o 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

corretas, 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, o 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 também aos aspectos de segurança

quanto à sua utilização.

O 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

também pelo Conselho Regional de Odontologia de

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

benefícios e à sua atuação na saúde bucal.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP

91



CROSP alerta contra fake news sobre uso do flúor
 

CROSP - Apex Comunicação
Portal Carapicuíba/ - Noticias

sexta-feira, 9 de setembro de 2022
CROSP - CRO-SP

Clique aqui para abrir a imagem

Portal Carapicuíba

Início corporativo CROSP alerta contra fake news sobre

uso do flúor

CROSP alerta contra fake news sobre uso do flúor

Por

Print

São Paulo 9/9/2022 -

Conselho se posiciona sobre movimento originado nos

Estados Unidos que se coloca contrário ao uso do flúor

na água e em produtos odontológicos

As fake news estão cada vez mais presentes e o setor

da saúde também tem sido 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, inclusive por

meio 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 de 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.

Acerca 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

5, de 6 e de12 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.
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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 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 também as

ações preventivas que são feitas nos consultórios

públicos e privados.

Uso do flúor e os seus benefícios

Com relação à utilização do flúor, o Dr. Manfredini

ratifica sua segurança, mas lembra que seu uso em

crianças com menos de 5 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 o creme

dental fluoretado numa grande quantidade em uma

criança de até 5 anos de idade, pode vir a gerar fluorose

(manchas brancas nos dentes). 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 o 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

corretas, 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, o 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 também aos aspectos de segurança

quanto à sua utilização.

O 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

também pelo Conselho Regional de Odontologia de
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São Paulo (CROSP). A indicação do flúor se deve aos

benefícios e à sua atuação na saúde bucal.
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As fake news estão cada vez mais presentes e o setor

da saúde também tem sido 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, inclusive por

meio 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 de 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. Acerca 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 5, de 6

e de12 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 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 também as

ações preventivas que são feitas nos consultórios

públicos e privados. Uso do flúor e os seus benefícios

Com relação à utilização do flúor, o Dr. Manfredini

ratifica sua segurança, mas lembra que seu uso em

crianças com menos de 5 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 o creme

dental fluoretado numa grande quantidade em uma

criança de até 5 anos de idade, pode vir a gerar fluorose

(manchas brancas nos dentes). 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
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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 o

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 corretas, 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, o 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 também aos aspectos de segurança

quanto à sua utilização. O 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 também pelo Conselho Regional

de Odontologia de São Paulo (CROSP). A indicação

do flúor se deve aos benefícios e à sua atuação na

saúde bucal.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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São Paulo 9/9/2022 -

Conselho se posiciona sobre movimento originado nos

Estados Unidos que se coloca contrário ao uso do flúor

na água e em produtos odontológicos

As fake news estão cada vez mais presentes e o setor

da saúde também tem sido 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, inclusive por

meio 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 de 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.

Acerca 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

5, de 6 e de12 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 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 também as

ações preventivas que são feitas nos consultórios

públicos e privados.

Uso do flúor e os seus benefícios
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Com relação à utilização do flúor, o Dr. Manfredini

ratifica sua segurança, mas lembra que seu uso em

crianças com menos de 5 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 o creme

dental fluoretado numa grande quantidade em uma

criança de até 5 anos de idade, pode vir a gerar fluorose

(manchas brancas nos dentes). 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 o 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

corretas, 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, o 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 também aos aspectos de segurança

quanto à sua utilização.

O 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

também pelo Conselho Regional de Odontologia de

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

benefícios e à sua atuação na saúde bucal.

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

O post CROSP alerta contra fake news sobre uso do

flúor apareceu primeiro em Portal Lado B.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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As fake news estão cada vez mais presentes e o setor

da saúde também tem sido 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, inclusive por

meio 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 de 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.

Acerca 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

5, de 6 e de12 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 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 também as

ações preventivas que são feitas nos consultórios

públicos e privados.

Uso do flúor e os seus benefícios

Com relação à utilização do flúor, o Dr. Manfredini

ratifica sua segurança, mas lembra que seu uso em

crianças com menos de 5 anos necessita de atenção e
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alguns cuidados, pois ele tem que ser utilizado de

acordo com as orientações profissionais. "Se

associarmos, por exemplo, o flúor na água com o creme

dental fluoretado numa grande quantidade em uma

criança de até 5 anos de idade, pode vir a gerar fluorose

(manchas brancas nos dentes). 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 o 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

corretas, 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, o 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 também aos aspectos de segurança

quanto à sua utilização.

O 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

também pelo Conselho Regional de Odontologia de

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

benefícios e à sua atuação na saúde bucal.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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CROSP alerta contra fake news sobre uso do flúor

Conselho se posiciona sobre movimento originado nos

Estados Unidos que se coloca contrário ao uso do flúor

na água e em produtos odontológicos

DINO

https://crosp.org.br/

As fake news estão cada vez mais presentes e o setor

da saúde também tem sido 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, inclusive por

meio 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 de 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.

Acerca 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

5, de 6 e de12 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 têm o CPO igual a 2. Um dos
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principais fatores para essa redução, segundo o

cirurgião-dentista especialista em saúde pública, é o

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

ações preventivas que são feitas nos consultórios

públicos e privados.

Uso do flúor e os seus benefícios

Com relação à utilização do flúor, o Dr. Manfredini

ratifica sua segurança, mas lembra que seu uso em

crianças com menos de 5 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 o creme

dental fluoretado numa grande quantidade em uma

criança de até 5 anos de idade, pode vir a gerar fluorose

(manchas brancas nos dentes). 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 o 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

corretas, 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, o 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 também aos aspectos de segurança

quanto à sua utilização.

O 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

também pelo Conselho Regional de Odontologia de

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

benefícios e à sua atuação na saúde bucal.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -
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As fake news estão cada vez mais presentes e o setor

da saúde também tem sido 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, inclusive por

meio 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 de 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.

Acerca 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

5, de 6 e de12 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 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 também as

ações preventivas que são feitas nos consultórios

públicos e privados.

Uso do flúor e os seus benefícios

Com relação à utilização do flúor, o Dr. Manfredini

ratifica sua segurança, mas lembra que seu uso em

crianças com menos de 5 anos necessita de atenção e

alguns cuidados, pois ele tem que ser utilizado de

acordo com as orientações profissionais. "Se
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associarmos, por exemplo, o flúor na água com o creme

dental fluoretado numa grande quantidade em uma

criança de até 5 anos de idade, pode vir a gerar fluorose

(manchas brancas nos dentes). 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 o 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

corretas, 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, o 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 também aos aspectos de segurança

quanto à sua utilização.

O 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

também pelo Conselho Regional de Odontologia de

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

benefícios e à sua atuação na saúde bucal.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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As fake news estão cada vez mais presentes e o setor

da saúde também tem sido 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, inclusive por

meio 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 de 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.

Acerca 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

5, de 6 e de12 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 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 também as

ações preventivas que são feitas nos consultórios

públicos e privados.

Uso do flúor e os seus benefícios

Com relação à utilização do flúor, o Dr. Manfredini

ratifica sua segurança, mas lembra que seu uso em

crianças com menos de 5 anos necessita de atenção e

alguns cuidados, pois ele tem que ser utilizado de

acordo com as orientações profissionais. "Se
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associarmos, por exemplo, o flúor na água com o creme

dental fluoretado numa grande quantidade em uma

criança de até 5 anos de idade, pode vir a gerar fluorose

(manchas brancas nos dentes). 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 o 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

corretas, 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, o 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 também aos aspectos de segurança

quanto à sua utilização.

O 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

também pelo Conselho Regional de Odontologia de

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

benefícios e à sua atuação na saúde bucal.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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As fake news estão cada vez mais presentes e o setor

da saúde também tem sido 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, inclusive por

meio 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 de 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.

Acerca 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

5, de 6 e de12 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 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 também as

ações preventivas que são feitas nos consultórios

públicos e privados.

Uso do flúor e os seus benefícios

Com relação à utilização do flúor, o Dr. Manfredini

ratifica sua segurança, mas lembra que seu uso em

crianças com menos de 5 anos necessita de atenção e

alguns cuidados, pois ele tem que ser utilizado de

acordo com as orientações profissionais. "Se
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associarmos, por exemplo, o flúor na água com o creme

dental fluoretado numa grande quantidade em uma

criança de até 5 anos de idade, pode vir a gerar fluorose

(manchas brancas nos dentes). 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 o 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

corretas, 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, o 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 também aos aspectos de segurança

quanto à sua utilização.

O 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

também pelo Conselho Regional de Odontologia de

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

benefícios e à sua atuação na saúde bucal.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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CROSP alerta contra fake news sobre uso do flúor

Conselho se posiciona sobre movimento originado nos

Estados Unidos que se coloca contrário ao uso do flúor

na água e em produtos odontológicos

09/09/2022 16h55
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As fake news estão cada vez mais presentes e o setor

da saúde também tem sido 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, inclusive por

meio 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 de 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.

Acerca 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

5, de 6 e de12 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
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crianças de 12 anos 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 também as

ações preventivas que são feitas nos consultórios

públicos e privados.

Uso do flúor e os seus benefícios

Com relação à utilização do flúor, o Dr. Manfredini

ratifica sua segurança, mas lembra que seu uso em

crianças com menos de 5 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 o creme

dental fluoretado numa grande quantidade em uma

criança de até 5 anos de idade, pode vir a gerar fluorose

(manchas brancas nos dentes). 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 o 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

corretas, 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, o 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 também aos aspectos de segurança

quanto à sua utilização.

O 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

também pelo Conselho Regional de Odontologia de

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

benefícios e à sua atuação na saúde bucal.
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As fake news estão cada vez mais presentes e o setor

da saúde também tem sido 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, inclusive por

meio 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 de 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.

Acerca 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

5, de 6 e de12 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 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 também as

ações preventivas que são feitas nos consultórios

públicos e privados.

Uso do flúor e os seus benefícios
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Com relação à utilização do flúor, o Dr. Manfredini

ratifica sua segurança, mas lembra que seu uso em

crianças com menos de 5 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 o creme

dental fluoretado numa grande quantidade em uma

criança de até 5 anos de idade, pode vir a gerar fluorose

(manchas brancas nos dentes). 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 o 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

corretas, 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, o 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 também aos aspectos de segurança

quanto à sua utilização.

O 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

também pelo Conselho Regional de Odontologia de

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

benefícios e à sua atuação na saúde bucal.

Website: https://crosp.org.br/
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Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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As fake news estão cada vez mais presentes e o setor

da saúde também tem sido 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, inclusive por

meio 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 de 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.

Acerca 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

5, de 6 e de12 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 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 também as

ações preventivas que são feitas nos consultórios

públicos e privados.

Uso do flúor e os seus benefícios
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Com relação à utilização do flúor, o Dr. Manfredini

ratifica sua segurança, mas lembra que seu uso em

crianças com menos de 5 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 o creme

dental fluoretado numa grande quantidade em uma

criança de até 5 anos de idade, pode vir a gerar fluorose

(manchas brancas nos dentes). 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 o 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

corretas, 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, o 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 também aos aspectos de segurança

quanto à sua utilização.

O 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

também pelo Conselho Regional de Odontologia de

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

benefícios e à sua atuação na saúde bucal.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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As fake news estão cada vez mais presentes e o setor

da saúde também tem sido 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, inclusive por

meio 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 de 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. Acerca 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 5, de 6

e de12 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 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 também as

ações preventivas que são feitas nos consultórios

públicos e privados. Uso do flúor e os seus benefícios

Com relação à utilização do flúor, o Dr. Manfredini

ratifica sua segurança, mas lembra que seu uso em

crianças com menos de 5 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 o creme

dental fluoretado numa grande quantidade em uma

criança de até 5 anos de idade, pode vir a gerar fluorose

(manchas brancas nos dentes). 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
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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 o

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 corretas, 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, o 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 também aos aspectos de segurança

quanto à sua utilização. O 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 também pelo Conselho Regional

de Odontologia de São Paulo (CROSP). A indicação

do flúor se deve aos benefícios e à sua atuação na

saúde bucal.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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As fake news estão cada vez mais presentes e o setor

da saúde também tem sido 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, inclusive por

meio 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 de 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.

Acerca 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

5, de 6 e de12 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 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 também as

ações preventivas que são feitas nos consultórios

públicos e privados.

Uso do flúor e os seus benefícios

Com relação à utilização do flúor, o Dr. Manfredini

ratifica sua segurança, mas lembra que seu uso em

crianças com menos de 5 anos necessita de atenção e

alguns cuidados, pois ele tem que ser utilizado de

acordo com as orientações profissionais. 'Se
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associarmos, por exemplo, o flúor na água com o creme

dental fluoretado numa grande quantidade em uma

criança de até 5 anos de idade, pode vir a gerar fluorose

(manchas brancas nos dentes). 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 o 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

corretas, 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, o 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 também aos aspectos de segurança

quanto à sua utilização.

O 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

também pelo Conselho Regional de Odontologia de

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

benefícios e à sua atuação na saúde bucal.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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As fake news estão cada vez mais presentes e o setor

da saúde também tem sido 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, inclusive por

meio 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 de 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. Acerca 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 5, de 6

e de12 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 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 também as

ações preventivas que são feitas nos consultórios

públicos e privados. Uso do flúor e os seus benefícios

Com relação à utilização do flúor, o Dr. Manfredini

ratifica sua segurança, mas lembra que seu uso em

crianças com menos de 5 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 o creme

dental fluoretado numa grande quantidade em uma

criança de até 5 anos de idade, pode vir a gerar fluorose

(manchas brancas nos dentes). 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
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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 o

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 corretas, 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, o 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 também aos aspectos de segurança

quanto à sua utilização. O 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 também pelo Conselho Regional

de Odontologia de São Paulo (CROSP). A indicação

do flúor se deve aos benefícios e à sua atuação na

saúde bucal.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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As fake news estão cada vez mais presentes e o setor

da saúde também tem sido 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, inclusive por

meio 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 de 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.

Acerca 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

5, de 6 e de12 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 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 também 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, o Dr. Manfredini

ratifica sua segurança, mas lembra que seu uso em

crianças com menos de 5 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 o creme

dental fluoretado numa grande quantidade em uma

criança de até 5 anos de idade, pode vir a gerar fluorose

(manchas brancas nos dentes). 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 o 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

corretas, 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, o 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 também aos aspectos de segurança

quanto à sua utilização.

O 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

também pelo Conselho Regional de Odontologia de

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

benefícios e à sua atuação na saúde bucal.
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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, Marco Antonio Manfredini, é importante

esclarecer que o fl

Leia também - Odontologia hospitalar no tratamento de

pacientes em UTIs

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

dos anos 40, 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 5, de 6

e de12 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 também as

ações preventivas que são feitas nos consultórios

públicos e privados.
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Com relação à utilização do flúor, Manfredini ratifica sua

segurança, mas lembra que seu uso em crianças com

menos de 5 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 5 anos

de idade, pode vir a gerar fluorose (manchas brancas

nos dentes). 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 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 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,

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 também aos aspectos de segurança

quanto à sua utilização.

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 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

também 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 a multiplicação das mesmas.

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-

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
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como essencial no combate à cárie, um mal que

continua a ser um desafio para o Brasil.

*Informações Assessoria de Imprensa

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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As fake news estão cada vez mais presentes e o setor

da saúde também tem sido 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, inclusive por

meio 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 de 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.

Acerca 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

5, de 6 e de12 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 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 também as

ações preventivas que são feitas nos consultórios

públicos e privados.

Uso do flúor e os seus benefícios

Com relação à utilização do flúor, o Dr. Manfredini

ratifica sua segurança, mas lembra que seu uso em

crianças com menos de 5 anos necessita de atenção e

alguns cuidados, pois ele tem que ser utilizado de

acordo com as orientações profissionais. 'Se
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associarmos, por exemplo, o flúor na água com o creme

dental fluoretado numa grande quantidade em uma

criança de até 5 anos de idade, pode vir a gerar fluorose

(manchas brancas nos dentes). 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 o 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

corretas, 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, o 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 também aos aspectos de segurança

quanto à sua utilização.

O 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

também pelo Conselho Regional de Odontologia de

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

benefícios e à sua atuação na saúde bucal.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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As fake news estão cada vez mais presentes e o setor

da saúde também tem sido 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, inclusive por

meio 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 de 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.

Acerca 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

5, de 6 e de12 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 têm o CPO igual a 2. Um dos

principais fatores para essa redução, segundo o
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cirurgião-dentista especialista em saúde pública, é o

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

ações preventivas que são feitas nos consultórios

públicos e privados.

Uso do flúor e os seus benefícios

Com relação à utilização do flúor, o Dr. Manfredini

ratifica sua segurança, mas lembra que seu uso em

crianças com menos de 5 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 o creme

dental fluoretado numa grande quantidade em uma

criança de até 5 anos de idade, pode vir a gerar fluorose

(manchas brancas nos dentes). 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 o 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

corretas, 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, o 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 também aos aspectos de segurança

quanto à sua utilização.

O 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

também pelo Conselho Regional de Odontologia de

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

benefícios e à sua atuação na saúde bucal.

anuncio patrocinado
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As fake news estão cada vez mais presentes e o setor

da saúde também tem sido 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, inclusive por

meio 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 de 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. Acerca 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 5, de 6

e de12 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 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 também as

ações preventivas que são feitas nos consultórios

públicos e privados. Uso do flúor e os seus benefícios

Com relação à utilização do flúor, o Dr. Manfredini

ratifica sua segurança, mas lembra que seu uso em

crianças com menos de 5 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 o creme

dental fluoretado numa grande quantidade em uma

criança de até 5 anos de idade, pode vir a gerar fluorose

(manchas brancas nos dentes). 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
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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 o

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 corretas, 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, o 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 também aos aspectos de segurança

quanto à sua utilização. O 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 também pelo Conselho Regional

de Odontologia de São Paulo (CROSP). A indicação

do flúor se deve aos benefícios e à sua atuação na

saúde bucal.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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As fake news estão cada vez mais presentes e o setor

da saúde também tem sido 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, inclusive por

meio 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 de 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.

Acerca 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

5, de 6 e de12 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 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 também as

ações preventivas que são feitas nos consultórios

públicos e privados.

Uso do flúor e os seus benefícios

Com relação à utilização do flúor, o Dr. Manfredini

ratifica sua segurança, mas lembra que seu uso em

crianças com menos de 5 anos necessita de atenção e
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alguns cuidados, pois ele tem que ser utilizado de

acordo com as orientações profissionais. 'Se

associarmos, por exemplo, o flúor na água com o creme

dental fluoretado numa grande quantidade em uma

criança de até 5 anos de idade, pode vir a gerar fluorose

(manchas brancas nos dentes). 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 o 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

corretas, 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, o 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 também aos aspectos de segurança

quanto à sua utilização.

O 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

também pelo Conselho Regional de Odontologia de

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

benefícios e à sua atuação na saúde bucal.

Navegação de Post
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As fake news estão cada vez mais presentes e o setor

da saúde também tem sido 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, inclusive por

meio 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 de 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.

Acerca 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

5, de 6 e de12 anos, assim como nos adolescentes e

nos adultos'.
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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 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 também as

ações preventivas que são feitas nos consultórios

públicos e privados.

Uso do flúor e os seus benefícios

Com relação à utilização do flúor, o Dr. Manfredini

ratifica sua segurança, mas lembra que seu uso em

crianças com menos de 5 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 o creme

dental fluoretado numa grande quantidade em uma

criança de até 5 anos de idade, pode vir a gerar fluorose

(manchas brancas nos dentes). 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 o 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

corretas, 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, o 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 também aos aspectos de segurança

quanto à sua utilização.

O 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
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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

também pelo Conselho Regional de Odontologia de

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

benefícios e à sua atuação na saúde bucal.

Relacionado

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP

140



CROSP alerta contra fake news sobre uso do flúor
 

CROSP - Apex Comunicação
Vida Moderna/São Paulo - Noticias

sexta-feira, 9 de setembro de 2022
CROSP - CRO-SP

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Guido Orlando Jr.

Home CORPORATE Mercado CROSP alerta contra

fake news sobre uso do flúor

By

Guido Orlando Jr.

-

Facebook

WhatsApp

Telegram

Linkedin

Email

Twitter

As fake news estão cada vez mais presentes e o setor

da saúde também tem sido 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, inclusive por

meio 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 de 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.

Acerca 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

5, de 6 e de12 anos, assim como nos adolescentes e

nos adultos'.
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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 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 também as

ações preventivas que são feitas nos consultórios

públicos e privados.

Uso do flúor e os seus benefícios

Com relação à utilização do flúor, o Dr. Manfredini

ratifica sua segurança, mas lembra que seu uso em

crianças com menos de 5 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 o creme

dental fluoretado numa grande quantidade em uma

criança de até 5 anos de idade, pode vir a gerar fluorose

(manchas brancas nos dentes). 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 o 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

corretas, 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, o 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 também aos aspectos de segurança

quanto à sua utilização.

O 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
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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

também pelo Conselho Regional de Odontologia de

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

benefícios e à sua atuação na saúde bucal.

Relacionado

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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CROSP alerta contra fake news sobre uso do flúor

Conselho se posiciona sobre movimento originado nos

Estados Unidos que se coloca contrário ao uso do flúor

na água e em produtos odontológicos

DINO

https://crosp.org.br/

As fake news estão cada vez mais presentes e o setor

da saúde também tem sido 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, inclusive por

meio 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 de 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.

Acerca 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

5, de 6 e de12 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 têm o CPO igual a 2. Um dos
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principais fatores para essa redução, segundo o

cirurgião-dentista especialista em saúde pública, é o

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

ações preventivas que são feitas nos consultórios

públicos e privados.

Uso do flúor e os seus benefícios

Com relação à utilização do flúor, o Dr. Manfredini

ratifica sua segurança, mas lembra que seu uso em

crianças com menos de 5 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 o creme

dental fluoretado numa grande quantidade em uma

criança de até 5 anos de idade, pode vir a gerar fluorose

(manchas brancas nos dentes). 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 o 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

corretas, 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, o 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 também aos aspectos de segurança

quanto à sua utilização.

O 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

também pelo Conselho Regional de Odontologia de

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

benefícios e à sua atuação na saúde bucal.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -
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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 de 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.

Acerca 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

5, de 6 e de12 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 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 também as

ações preventivas que são feitas nos consultórios

públicos e privados.

Uso do flúor e os seus benefícios

Com relação à utilização do flúor, o Dr. Manfredini

ratifica sua segurança, mas lembra que seu uso em

crianças com menos de 5 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 o creme

dental fluoretado numa grande quantidade em uma

criança de até 5 anos de idade, pode vir a gerar fluorose

(manchas brancas nos dentes). 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
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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 o 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

corretas, 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, o 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 também aos aspectos de segurança

quanto à sua utilização.

O 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

também pelo Conselho Regional de Odontologia de

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

benefícios e à sua atuação na saúde bucal.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -
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Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

apoia campanha Setembro Amarelo

O Dia Mundial de Prevenção

ao Suicídio (10 de setembro) marca uma série de

iniciativas para a conscientização da importância da

vida e de apoiar medidas preventivas. Uma pesquisa

realizada em 2019 pela Organização Mundial da Saúde

(OMS) registrou mais de 700 mil suicídios em todo o

mundo, fora os subnotificados. No Brasil, os registros se

aproximam de 14 mil casos por ano, o que representa

uma média de 38 suicídios por dia.

Neste ano, o lema da campanha Setembro Amarelo é 'A

vida é a melhor escolha!'. Na ocasião (e durante todo o

ano) ações serão desenvolvidas para conscientizar a

sociedade acerca deste tema que ainda é visto como

tabu. Pensando nisso, o Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo (CROSP) se junta à

campanha e destaca a importância da sintonia entre

corpo e mente para o bem-estar geral, ressaltando o

papel da saúde bucal na conquista de uma vida mais

alegre a partir do convívio social e das boas relações.

O Conselho ressalta que alterações dentárias e

doenças bucais podem contribuir para brincadeiras

desagradáveis no dia a dia, para o bullying e exclusão

social, além de dificuldades para a conquista de um

emprego e até para o sucesso nos relacionamentos

interpessoais.

O Cirurgião-Dentista, especialista em Periodontia e

Odontologia Legal, Dr. Wagner Rosa Júnior, explica que

a saúde bucal pode interferir fortemente na vida

profissional e pessoal. 'Pessoas que possuem uma boa

saúde bucal, com dentes alinhados e gengivas

saudáveis, apresentam maior autoestima, destacando-

se dentro do ambiente de trabalho e no seu círculo

pessoal. Já aqueles que têm problemas bucais acabam

se afastando das outras pessoas, enfrentando

dificuldades para se relacionar nos seus respectivos

ambientes de trabalho e desenvolvendo, muitas vezes,

casos graves de isolamento e depressão'.

Atenção especial no consultório odontológico

O papel do Cirurgião-Dentista na identificação dessas

situações é muito importante. De acordo com Dr.

Wagner, uma anamnese bem detalhada, na qual se

presta atenção às principais queixas do paciente, torna

a primeira abordagem muito mais fácil. 'Fazer o paciente

entender que ele não está sozinho nesse problema e

cercá-lo de atenção são essenciais para que o

tratamento seja bem-sucedido'. Outro ponto de atenção,

segundo o especialista, é explicar ao paciente os

benefícios de uma boa saúde bucal. A utilização de

vídeos e publicações (artigos/folders) é o ponto inicial

para a conscientização e consolidação dessas

orientações.

Durante o atendimento, o Cirurgião-Dentista também

deve questionar se o paciente utiliza algum tipo de
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medicação para alguma patologia psicológica

específica. Caso o paciente não esteja em tratamento e

necessite de um atendimento específico, o Cirurgião-

Dentista deve encaminhá-lo para uma equipe

multidisciplinar, com a presença de psicólogos e

psiquiatras, por exemplo.

Observar é fundamental

Informação e diálogo são fundamentais em qualquer

atendimento. No entanto, há momentos e casos que

demandam cuidado especial. Um exemplo são os

jovens que precisam utilizar aparelhos ortodônticos e,

muitas vezes, veem essa condição como um fator de

prejuízos para aparência e baixa autoestima, o que

pode agravar certos quadros. 'Nesse caso, para que o

jovem se comprometa ao tratamento e não desista, a

conscientização e a conversa sempre serão as

melhores soluções'.

Outra situação que exige atenção está relacionada à

halitose (mau hálito), condição silenciosa e invisível que

afeta muitas vezes a saúde psíquica e emocional,

comprometendo, inclusive, o comportamento do

paciente. Insegurança, baixa autoestima, tristeza e

isolamento não são incomuns diante da condição.

Nestes casos, o especialista reforça a necessidade de

uma abordagem cuidadosa e do diálogo para o

diagnóstico da causa e tratamento.

Dr. Wagner lembra que atualmente o Sistema Único de

Saúde (SUS) trabalha de uma forma integrada com o

paciente que utiliza o sistema público. 'As UPAs, UBSs,

Centros de Especialidades Médicas e Odontológicas e o

CAPs conseguem tratar o paciente como um todo. Vale

ressaltar que a Odontologia recupera não apenas

sorrisos e saúde bucal, ela colabora para saúde geral e

bem-estar das pessoas. Acreditamos que a boa saúde

geral do paciente eleva sua autoestima e o prazer de

viver. E não existe uma boa saúde geral sem uma boa

saúde bucal', atesta Dr. Wagner.

Importante

Se você acha que está tendo problemas relacionados à

sua saúde mental ou conhece alguém que está

passando por alguma dificuldade, procure ajuda:

? No site da campanha Setembro Amarelo você

encontra uma lista com psiquiatras ligados à Associação

Brasileira de Psiquiatria (ABP), em parceria com o

Conselho Federal de Medicina (CFM).

? Disque 188 - O Centro de Valorização da Vida (CVV)

realiza apoio emocional e prevenção do suicídio,

atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas

que querem e precisam conversar, sob total sigilo por

telefone, e-mail e chat 24 horas todos os dias.

Sobre o CROSP

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) é uma Autarquia Federal dotada de

personalidade jurídica e de direito público com a

finalidade de fiscalizar e supervisionar a ética

profissional em todo o Estado de São Paulo, cabendo-

lhe zelar pelo perfeito desempenho ético da Odontologia

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

exercem legalmente. Hoje, o CROSP conta com cerca

de 170 mil profissionais inscritos.

Além dos Cirurgiões-Dentistas, o CROSP detém

competência também para fiscalizar o exercício

profissional e a conduta ética dos Auxiliares em Saúde

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

Auxiliares em Prótese Dentária (APD) e Técnicos em

Prótese Dentária (TPD).

Bruno Masayuki Saito Alves

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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Rocio Quinonez e Michael Tapper, dois dentistas da

Carolina do Norte, sabem o quão complicado pode ser

manter a saúde bucal em dia, especialmente quando

se tem filhos. Aqui está o que eles fazem para manter a

higiene bucal da família sob controle:

Rotina pós-refeição: Escovar os dentes é a primeira

coisa a ser feita de manhã para expulsar 'as bactérias

que ficaram na boca durante a noite', disse Quinonez, e

enxaguar com enxaguante bucal para um hálito fresco.

Além disso, escovam, passam fio dental e enxaguam os

dentes após cada refeição.

Evitam alimentos açucarados: alimentos e bebidas

açucarados que são pegajosos, são os piores

agressores para a saúde bucal, porque estimulam a

cárie dentária.

- Sempre fomos grandes defensores de não ter

refrigerantes em nossa casa, sejam eles com açúcar ou

diet -disse Tapper.

Os dentistas também não mantêm chás doces, bebidas

isotônicas ou doces por perto. Mas bebem muita água

entre as refeições para remover qualquer resíduo

remanescente.

Não fazem lanches: A saliva é importante para limpar e

proteger os dentes, segundo Quinonez, mas o consumo

constante de lanches cria um desequilíbrio que a

impede de fazer seu trabalho, então eles tentam fazer

três refeições por dia.

Eles também não bebem bebidas doces, como sucos,

entre as refeições. Quando querem, é na hora da

comida.

Cuidado noturno com os filhos: Quando seus filhos

eram pequenos, Quinonez e Tapper implementavam a

mesma rotina todas as noites: escovar os dentes, ler um

livro e depois ir para a cama.

Protegem os dentes quando dormem: O ranger ou o

apertar com frequência os dentes pode danificar a

superfície e o esmalte, levando a dentes sensíveis,

mandíbulas doloridas, dores de cabeça e outros efeitos

colaterais. Quinonez e Tapper usam protetores

noturnos, de forma preventiva, durante o sono 'para

evitar o desgaste'.

Dão o exemplo: O casal pratica o que prega e enfatiza a

importância de um compromisso vitalício com a saúde

bucal, que para eles é um investimento que vale a pena

e que pagará dividendos a longo prazo.

Sorrisão. Dentistas têm cuidados

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Saúde Bucal
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Os consultórios odontológicos podem utilizar as

ferramentas como um guia para tornar seu trabalho

mais sustentável ambientalmente e, acompanhando o

progresso, podem conquistar prêmios de

reconhecimento pelos seus esforços.

GENEBRA, 12 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A

Federação Dentária Internacional (FDI) lançou hoje um

[Kit de Ferramentas para Odontologia

Sustentável|https://www.sustainability-

platform.fdiworlddental.org/] para ajudar consultórios

odontológicos a compreenderem quais ações podem

tomar para garantir que seu trabalho seja sustentável

ambientalmente. Ao fornecer a dentistas e equipes

odontológicas as ferramentas e estratégias para a

implementação de práticas mais ecológicas, bem como

acompanhar o progresso, a FDI espera contribuir para a

redução do impacto ambiental da profissão de uma

maneira tangível.

O kit de ferramentas foi desenvolvido após o

lançamento de uma [Declaração de Consenso sobre

Saúde Bucal Sustentável

Ambientalmente|https://www.fdiworlddental.org/fdi-

launches-consensus-statement-sustainable-oral-

healthcare], no início deste ano, que descreve os

desafios e soluções para melhorar a sustentabilidade na

odontologia. O documento também reconhece que o

setor de saúde bucal tem a responsabilidade de

fornecer atendimento sustentável ecologicamente sem

comprometer o bem-estar dos pacientes.

"Dentistas e equipes odontológicas podem

desempenhar um papel ativo na redução do impacto

ambiental da odontologia, ao mesmo tempo em que

garantem o atendimento ideal aos pacientes. Este Kit de

Ferramentas para Odontologia Sustentável on-line é um

passo para ajudar consultórios odontológicos a

adotarem medidas que reduzam a sua pegada de

carbono", declarou a Profª Ihsane Ben Yahya,

presidente da FDI. Ela acrescentou: "Espero que nosso

trabalho hoje tenha um impacto positivo em nossas

gerações futuras para que elas possam desfrutar de

uma vida e de um planeta saudáveis."

O kit de ferramentas foi desenvolvido como parte do

projeto Sustentabilidade em Odontologia da FDI, e

consiste de uma plataforma interativa que orienta os

usuários a conduzirem suas atividades em direção a

práticas mais sustentáveis, fornecendo-lhes soluções

práticas. Os dentistas e suas equipes podem assumir

diferentes conjuntos de desafios e, posteriormente,

ganhar prêmios de reconhecimento bronze, prata ou

ouro por suas práticas. Os desafios interativos darão às

equipes odontológicas as ferramentas para aumentar a

conscientização, implementar mudanças e tornarem-se

mais sustentáveis ecologicamente. As organizações e

consultórios odontológicos em todo o mundo são

incentivados a se inscreverem e a fazerem escolhas

ecologicamente corretas como uma equipe para

demonstrar seu compromisso com o nosso planeta.

Foto disponível no site AP Images
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Contato para a imprensaCharanjit Jagait, diretor de

comunicações e defesa da FDI

[cjagait@fdiworlddental.org|mailto:cjagait@fdiworlddenta

l.org] | Tel.: +41 797967613

Sobre a Federação Dentária Internacional (FDI)A

Federação Dentária Internacional, FDI, atua como o

principal órgão representativo para mais de um milhão

de dentistas em todo o mundo. Seus membros incluem

cerca de 200 associações nacionais de odontologia e

grupos de especialistas em mais de 130 países. A FDI

tem a visão de levar a saúde bucal ideal para o mundo.

[https://www.fdiworlddental.org/|https://www.fdiworlddent

al.org/];

[facebook.com/FDIWorldDentalFederation|https://www.f

acebook.com/FDIWorldDentalFederation];

[twitter.com/FDIWorldDental|https://twitter.com/FDIWorld

Dental];

[https://www.linkedin.com/company/fdiworlddentalfedera

tion|https://www.linkedin.com/company/fdiworlddentalfed

eration]

Sobre o projeto Sustentabilidade na OdontologiaO

projeto Sustentabilidade na Odontologia da FDI foi

criado para motivar e inspirar o compromisso de reduzir

a pegada coletiva de CO2 da odontologia, visando

profissionais, pacientes e a própria cadeia de

suprimentos. O projeto produzirá um conjunto de

ferramentas e recursos para que as práticas

odontológicas e os pacientes sejam mais sustentáveis

ambientalmente. A Declaração de Consenso foi

desenvolvida por meio da colaboração de várias partes

interessadas e resultou no desenvolvimento do Kit de

Ferramentas para Odontologia Sustentável on-line para

ajudar os consultórios odontológicos a reduzirem seu

impacto ambiental. Também está sendo desenvolvido

um Compromisso para a Odontologia Sustentável, que

fornecerá diretrizes e objetivos para atingir um

procedimento sustentável de compras e suprimentos.

Cossignatários de toda a cadeia de suprimentos são

incentivados a assinar o compromisso.

O projeto é apoiado por nossos parceiros fundadores:

Colgate, HALEON, Dentsply Sirona, Procter & Gamble e

TePe. [www.fdiworlddental.org/sustainability-

dentistry|http://www.fdiworlddental.org/sustainability-

dentistry]

FONTE FDI World Dental Federation

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Saúde Bucal
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Desde o início de agosto, é possível entrar com o

pedido de benefício por incapacidade temporária (antigo

auxílio-doença) sem a necessidade de passar por

perícia. A opção está liberada nas localidades em que o

tempo de espera para a realização da perícia seja maior

que 30 dias.

Quem já tem perícia agendada e quiser trocar o pedido

para análise documental pode solicitar o 'Auxílio por

incapacidade temporária - Análise Documental - AIT'

pelo Meu INSS. Isso cancelará a perícia agendada, mas

a data de entrada do requerimento inicial será mantida.

É importante lembrar que a concessão do benefício não

será automática. O atestado médico e os documentos

complementares comprobatórios da doença serão

submetidos à Perícia Médica Federal, que realizará a

análise dos documentos.

Quando não for possível a concessão do benefício de

auxílio por incapacidade temporária por meio de análise

documental, em razão do não atendimento dos

requisitos, bem como quando ultrapassado o prazo

máximo estabelecido para a duração do benefício, será

facultado ao requerente a opção de agendamento para

se submeter a exame médico-pericial.

Não caberá recurso da análise documental realizada

pela Perícia Médica Federal.

A emissão ou apresentação de atestado falso ou com

informação falsa configura crime de falsidade

documental. Isso significa que o trabalhador sofrerá as

sanções penais e deverá devolver os valores

indevidamente recebidos.

Como pedir o benefício

O procedimento é o mesmo tanto para quem vai dar

entrada no pedido quanto para quem já tinha a perícia

agendada. Clique aqui para ver o passo a passo do

INSS.

Sobre a documentação médica

nome completo do requerente;

data de início do repouso e o prazo estimado

necessário;

assinatura do profissional emitente e carimbo de

identificação, com registro do Conselho de Classe

(Conselho Regional de Medicina - CRM, Conselho

Regional de Odontologia - CRO ou Registro do

Ministério da Saúde - RMS), que poderão ser

eletrônicos ou digitais, desde que respeitados os

parâmetros estabelecidos pela legislação vigente; e

informações sobre a doença ou Classificação

Internacional de Doenças (CID).

Prazos

Os benefícios concedidos por meio da análise de

atestado não poderão ter duração superior a 90 dias -

podendo ser apenas um afastamento com o total de 90

dias, ou vários afastamentos, que somados, não podem
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passar de 90 dias.

O benefício não poderá ser restabelecido em caso de

novo afastamento dentro de 60 dias decorrente do

mesmo motivo que gerou a incapacidade anterior.

Quem já teve o benefício concedido com a análise

documental, e quiser fazer um novo pedido, deve ficar

atento ao prazo: o sistema só aceitará novo pedido de

benefício com análise de atestado 30 dias após o

resultado da última análise.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Ministério da Saúde, Assuntos de Interesse -

Odontologia
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