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O cirurgião-Dentista tem papel fundamental no atendimento a

transplantado de medula óssea

Clique aqui para abrir a imagem

O cirurgião-Dentista tem papel fundamental no

atendimento a transplantado de medula óssea

14 de dezembro de 2022

por Claudia Costa Deixe um comentário

Na Semana de Mobilização Nacional para Doação de

Medula Óssea o CROSP incentiva o gesto e destaca a

importância da Odontologia no tratamento. Devido à

quimioterapia, a microbiota do paciente fica alterada,

com bactérias mais patogênicas. Diante desse quadro,

se ainda houver uma doença de natureza odontológica,

como uma doença periodontal ou uma cárie extensa,

isso pode ocasionar complicação maior.

Para se tornar um doador voluntário de medula óssea, é

preciso ir ao Hemocentro mais próximo da sua cidade,

realizar um cadastro no REDOME e coletar uma

amostra de sangue (10 ml) para exame de tipagem

HLA.. Foto:redome

O transplante de medula óssea é um tipo de tratamento

proposto para algumas doenças que afetam as células

do sangue, como as leucemias e os linfomas, e consiste

na substituição de uma medula óssea doente ou

deficitária por células normais de medula óssea,

conforme o Instituto Nacional de Câncer (INCA).

A presença do profissional da Odontologia na equipe

multidisciplinar é de suma importância no transplante de

medula óssea, principalmente no que diz respeito à

prevenção de mucosite oral e de infecções, como

explica a responsável pelo serviço de Odontologia

Hospitalar do Hospital Israelita Albert Einstein e membro

da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar do

Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP), Dra. Letícia Bezinelli.

'O transplante de medula é uma área em que o

Cirurgião-Dentista é fundamental, pois atua desde o

pré, durante e pós-transplante. Hoje existem trabalhos

mostrando que colaboramos, inclusive, para o aumento

da sobrevida do paciente. O Cirurgião-Dentista não só

melhora a qualidade de vida, mas consegue impactar

também no melhor resultado'.

Tipos de transplante e como funciona

Pensando na Semana Mundial de Mobilização pela

Doação de Medula Óssea, é valido entender que

existem duas possibilidades de transplante: um é o

autólogo, no qual o paciente recebe células de seu

próprio corpo, e o outro é o alogênico, no qual as

células são provenientes de um doador que pode ser

alguém da família ou voluntário que se apresenta em

um hemocentro. Para isso, Dra. Letícia considera as

campanhas de doação de suma importância.

A especialista explica que a partir de uma amostra de

sangue é possível descobrir se há histocompatibilidade

(compatibilidade ou equivalência entre células, tecidos e

órgãos). 'Penso que é preciso que as pessoas estejam
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engajadas para doar, pois a doação salva a vida de uma

pessoa'.

Dra. Letícia considera que o Cirurgião-Dentista, dentro

deste processo, desempenha um papel fundamental,

uma vez que, independentemente do tipo de

transplante, o paciente é submetido a altíssimas doses

de quimioterapia, que podem ou não estar associadas à

radioterapia de corpo inteiro. 'Essa alta dosagem leva à

imunossupressão, deixando o paciente suscetível a

efeitos colaterais e a cavidade oral é muito acometida.

Esse paciente pode apresentar alteração de paladar,

alteração tanto na quantidade como na qualidade da

saliva, terá mais chance de desenvolver infecções

oportunistas porque ficará sem defesa nenhuma. Os

neutrófilos dele serão zerados e ele ficará muito

suscetível a infecções oportunistas, que podem

rapidamente se disseminar'. Ela reforça também a

importância do paciente passar com Cirurgião-Dentista

e realizar adequação do meio bucal antes de iniciar o

tratamento médico. Segundo ela, se o paciente tiver, por

exemplo, uma doença periodontal em atividade, pode

no momento do transplante, no qual não tem imunidade,

correr o risco muito maior de disseminação da infecção.

O Cirurgião-Dentista, supervisor do Serviço de

Estomatologia do Hospital Heliópolis de São Paulo e

Secretário da Câmara Técnica de Habilitação de

Odontologia Hospitalar do CROSP, Dr. Marcelo

Marcucci, acrescenta que qualquer condição, seja ela

de origem pulpar ou periodontal, que constitua um

reservatório de micro-organismos patogênicos

representa riscos e favorece infecções.

'Dentes com polpa necrosada, abscessos crônicos,

bolsas periodontais profundas e restos radiculares são

as situações clínicas mais comuns. Ao ser submetido à

terapia imunosupressora, tais condições podem

agudizar, desenvolvendo infecções bucais ativas que,

no limite, podem levar a uma indesejável interrupção do

tratamento oncológico'.

Por isso, assim como a Dra. Letícia, Dr. Marcelo reforça

que todo paciente candidato ao transplante de medula

óssea deve passar por um exame odontológico

minucioso antes de iniciar o tratamento, pois as

situações clínicas bucais que potencialmente possam

levar à infecção devem ser solucionadas neste

momento. Contudo, ele lembra que a atenção

odontológica é contínua e ocorre em todas as fases do

tratamento de transplante de medula óssea.

Importância que se reflete em números

A Cirurgiã-Dentista destaca ainda que um dos

principais efeitos colaterais é a chamada mucosite oral,

uma inflamação da mucosa decorrente das altíssimas

doses de quimioterapia associadas à falta de defesa

total. Dra. Letícia explica que essa inflamação se instala

na mucosa oral.

'O eptélio que reveste a boca vai ficando fino e formam-

se úlceras, que parecem aftas. Elas vão confluindo e

formando úlceras maiores, que acometem a língua toda,

mucosa jugal e palato. A partir daí, o paciente não

consegue se alimentar por boca e tem dificuldade de

fala, além de uma dor intensa, sendo necessária

morfina e, mesmo assim, muitas vezes não consegue

controlar a dor. Outro ponto é que a perda de

integridade do tecido vira uma porta de entrada de

infecções'.

Os desdobramentos dessa mucosite, segundo a

especialista, são vários e debilitantes. A nutrição, o sono

e a higiene ficam prejudicados, repercutindo durante

tratamento todo. Entretanto, hoje sabemos que o

Cirurgião-Dentista consegue prevenir ou minimizar

essas alterações. 'O profissional acompanha

diariamente esse paciente, controla o biofilme, trata

alterações salivares e diagnostica infecções

oportunistas.

Dra. Letícia cita também o uso do laser como recurso

para a prevenção e tratamento da mucosite oral.

Segundo ela, a laserterapia faz parte do rol de

procedimentos da Agência Nacional de Saúde

Suplementar (ANS). 'Atualmente, o convênio médico

cobre a laserterapia no transplante de medula óssea,
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pois entendeu que isso gera um impacto na saúde e nos

custos do tratamento médico. Sendo assim, não há

justificativa para não se fazer esse acompanhamento. O

que temos que ter são Cirurgiões-Dentistas

capacitados, integrados com a equipe médica e demais

áreas da saúde'.

'Um dos principais efeitos colaterais é a chamada

mucosite oral, uma inflamação da mucosa decorrente

das altíssimas doses de quimioterapia associadas à

falta de defesa total', Letícia Bezinelli. Foto: arquivo

pessoal

A especialista explica que realizando o laser desde o

início do condicionamento do transplante até a pega da

medula é possível diminuir o risco de mucosite

consideravelmente. 'Queremos tentar evitar 100%. Se

não 100%, a gente consegue diminuir muito a extensão

e severidade'.

Ela conta, ainda, que trabalho realizado e publicado

pela equipe do Hospital Israelita Albert Einstein aponta

que a inclusão do Cirurgião-Dentista na equipe

multiprofissional de transplante de medula óssea é

capaz de diminuir em cerca de cinco dias o tempo de

internação. A necessidade de morfina para controle da

dor é 50% menor. Diminui também a necessidade de

alimentação parenteral. Além disso, o risco de mucosite

oral é 13 vezes menor.

'No ano passado, publicamos um trabalho fazendo um

retrospecto da nossa atuação no transplante de medula

nos últimos 15 anos e conseguimos verificar que o

Cirurgião-Dentista, ao realizar os cuidados orais e a

laserterapia, gera um impacto na sobrevida do paciente.

Não é só uma melhoria na qualidade de vida, o que já é

excelente e fundamental, mas o Cirurgião-Dentista

colabora na melhora do resultado do tratamento médico,

fazendo que aumente a sobrevida do paciente'.

Saúde do receptor

De acordo com a Dra. Letícia, o receptor é um paciente

que fica isolado durante internação, que não recebe

visitas e não pode ficar circulando, muitas vezes nem

para exames, pois está sem defesa'. Trata-se, segundo

ela, de um momento muito crítico.

Devido à quimioterapia, a microbiota do paciente fica

alterada, com bactérias mais patogênicas. Diante desse

quadro, se ainda houver uma doença de natureza

odontológica, como uma doença periodontal ou uma

cárie extensa, isso pode ocasionar complicação maior.

Fora que podem ser sítios para outros micro-

organismos que podem se alojar e instalar uma infecção

importante, como por pseudomonas, fato que pode até

levar o paciente a óbito.

Além da mucosite, cujo diagnóstico e manejo é de

responsabilidade do Cirurgião-Dentista da equipe, Dr.

Marcelo explica que outros efeitos da imunosupressão

podem se manifestar na cavidade oral, por exemplo as

infecções por herpes e citomegalovírus, candidíase e,

mais tardiamente, a doença enxerto contra hospedeiro

(DECH), condição que ocorre quando as células da

medula óssea ou células-tronco do doador atacam o

receptor. 'A doença do enxerto contra o hospedeiro

pode ocorrer a qualquer momento após um transplante.

No entanto, é mais comum depois que a medula

começa a produzir células saudáveis. A condição pode

ser leve ou grave. Ela pode se desenvolver de forma

aguda ou crônica, com manifestações na mucosa oral'.

Saúde bucal do doador também requer atenção

Para fazer a doação de medula óssea é necessário que

a saúde esteja em dia, inclusive a saúde bucal, como

esclarece a especialista. 'Para que o transplante de

medula seja feito, o doador não pode ter nenhum foco

de infecção ativo em qualquer situação. O possível

doador se inscreve, é chamado e na ocasião é realizada

a avaliação. Se o paciente tiver um dente com

abscesso, por exemplo, é necessário tratar para que

siga com a doação'.

Como doar

Para doar, as pessoas devem se dirigir ao Hemocentro
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mais perto e se cadastrar no Registro Brasileiro de

Doadores Voluntários de Medula Óssea (REDOME) do I

NCA.

O REDOME é o terceiro maior banco de doadores de

medula óssea do mundo e conta com mais de 5 milhões

de doadores cadastrados. Nele estão reunidos todos os

dados dos voluntários à doação para pacientes que não

possuem um doador na família.

Acesse o site: https://redome.inca.gov.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, Assuntos de Interesse - Dentista,

Assuntos de Interesse - Dentistas, Assuntos de

Interesse - Odontologia, Assuntos de Interesse -

Odontológico, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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Cirurgião-Dentista tem papel fundamental no

atendimento a transplantado de medula óssea

Na Semana de Mobilização Nacional para Doação de

Medula Óssea o CROSP incentiva o gesto e destaca a

importância da Odontologia no tratamento

O transplante de medula óssea é um tipo de tratamento

proposto para algumas doenças que afetam as células

do sangue, como as leucemias e os linfomas, e consiste

na substituição de uma medula óssea doente ou

deficitária por células normais de medula óssea,

conforme o Instituto Nacional de Câncer (INCA).

A presença do profissional da Odontologia na equipe

multidisciplinar é de suma importância no transplante de

medula óssea, principalmente no que diz respeito à

prevenção de mucosite oral e de infecções, como

explica a responsável pelo serviço de Odontologia

Hospitalar do Hospital Israelita Albert Einstein e membro

da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar do

Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP), Dra. Letícia Bezinelli.

'O transplante de medula é uma área em que o

Cirurgião-Dentista é fundamental, pois atua desde o

pré, durante e pós-transplante. Hoje existem trabalhos

mostrando que colaboramos, inclusive, para o aumento

da sobrevida do paciente. O Cirurgião-Dentista não só

melhora a qualidade de vida, mas consegue impactar

também no melhor resultado'.

Tipos de transplante e como funciona

Pensando na Semana Mundial de Mobilização pela

Doação de Medula Óssea, é valido entender que

existem duas possibilidades de transplante: um é o

autólogo, no qual o paciente recebe células de seu

próprio corpo, e o outro é o alogênico, no qual as

células são provenientes de um doador que pode ser

alguém da família ou voluntário que se apresenta em

um hemocentro. Para isso, Dra. Letícia considera as

campanhas de doação de suma importância.

A especialista explica que a partir de uma amostra de

sangue é possível descobrir se há histocompatibilidade

(compatibilidade ou equivalência entre células, tecidos e

órgãos). 'Penso que é preciso que as pessoas estejam

engajadas para doar, pois a doação salva a vida de uma

pessoa'.

Dra. Letícia considera que o Cirurgião-Dentista, dentro

deste processo, desempenha um papel fundamental,

uma vez que, independentemente do tipo de

transplante, o paciente é submetido a altíssimas doses

de quimioterapia, que podem ou não estar associadas à

radioterapia de corpo inteiro. 'Essa alta dosagem leva à

imunossupressão, deixando o paciente suscetível a

efeitos colaterais e a cavidade oral é muito acometida.
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Esse paciente pode apresentar alteração de paladar,

alteração tanto na quantidade como na qualidade da

saliva, terá mais chance de desenvolver infecções

oportunistas porque ficará sem defesa nenhuma. Os

neutrófilos dele serão zerados e ele ficará muito

suscetível a infecções oportunistas, que podem

rapidamente se disseminar'. Ela reforça também a

importância do paciente passar com Cirurgião-Dentista

e realizar adequação do meio bucal antes de iniciar o

tratamento médico. Segundo ela, se o paciente tiver, por

exemplo, uma doença periodontal em atividade, pode

no momento do transplante, no qual não tem imunidade,

correr o risco muito maior de disseminação da infecção.

O Cirurgião-Dentista, supervisor do Serviço de

Estomatologia do Hospital Heliópolis de São Paulo e

Secretário da Câmara Técnica de Habilitação de

Odontologia Hospitalar do CROSP, Dr. Marcelo

Marcucci, acrescenta que qualquer condição, seja ela

de origem pulpar ou periodontal, que constitua um

reservatório de micro-organismos patogênicos

representa riscos e favorece infecções.

'Dentes com polpa necrosada, abscessos crônicos,

bolsas periodontais profundas e restos radiculares são

as situações clínicas mais comuns. Ao ser submetido à

terapia imunosupressora, tais condições podem

agudizar, desenvolvendo infecções bucais ativas que,

no limite, podem levar a uma indesejável interrupção do

tratamento oncológico'.

Por isso, assim como a Dra. Letícia, Dr. Marcelo reforça

que todo paciente candidato ao transplante de medula

óssea deve passar por um exame odontológico

minucioso antes de iniciar o tratamento, pois as

situações clínicas bucais que potencialmente possam

levar à infecção devem ser solucionadas neste

momento. Contudo, ele lembra que a atenção

odontológica é contínua e ocorre em todas as fases do

tratamento de transplante de medula óssea.

Importância que se reflete em números

A Cirurgiã-Dentista destaca ainda que um dos

principais efeitos colaterais é a chamada mucosite oral,

uma inflamação da mucosa decorrente das altíssimas

doses de quimioterapia associadas à falta de defesa

total. Dra. Letícia explica que essa inflamação se instala

na mucosa oral.

'O eptélio que reveste a boca vai ficando fino e formam-

se úlceras, que parecem aftas. Elas vão confluindo e

formando úlceras maiores, que acometem a língua toda,

mucosa jugal e palato. A partir daí, o paciente não

consegue se alimentar por boca e tem dificuldade de

fala, além de uma dor intensa, sendo necessária

morfina e, mesmo assim, muitas vezes não consegue

controlar a dor. Outro ponto é que a perda de

integridade do tecido vira uma porta de entrada de

infecções'.

Os desdobramentos dessa mucosite, segundo a

especialista, são vários e debilitantes. A nutrição, o sono

e a higiene ficam prejudicados, repercutindo durante

tratamento todo. Entretanto, hoje sabemos que o

Cirurgião-Dentista consegue prevenir ou minimizar

essas alterações. 'O profissional acompanha

diariamente esse paciente, controla o biofilme, trata

alterações salivares e diagnostica infecções

oportunistas.

Dra. Letícia cita também o uso do laser como recurso

para a prevenção e tratamento da mucosite oral.

Segundo ela, a laserterapia faz parte do rol de

procedimentos da Agência Nacional de Saúde

Suplementar (ANS). 'Atualmente, o convênio médico

cobre a laserterapia no transplante de medula óssea,

pois entendeu que isso gera um impacto na saúde e nos

custos do tratamento médico. Sendo assim, não há

justificativa para não se fazer esse acompanhamento. O

que temos que ter são Cirurgiões-Dentistas

capacitados, integrados com a equipe médica e demais

áreas da saúde'.

A especialista explica que realizando o laser desde o

início do condicionamento do transplante até a pega da

medula é possível diminuir o risco de mucosite

consideravelmente. 'Queremos tentar evitar 100%. Se
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não 100%, a gente consegue diminuir muito a extensão

e severidade'.

Ela conta, ainda, que trabalho realizado e publicado

pela equipe do Hospital Israelita Albert Einstein aponta

que a inclusão do Cirurgião-Dentista na equipe

multiprofissional de transplante de medula óssea é

capaz de diminuir em cerca de cinco dias o tempo de

internação. A necessidade de morfina para controle da

dor é 50% menor. Diminui também a necessidade de

alimentação parenteral. Além disso, o risco de mucosite

oral é 13 vezes menor.

'No ano passado, publicamos um trabalho fazendo um

retrospecto da nossa atuação no transplante de medula

nos últimos 15 anos e conseguimos verificar que o

Cirurgião-Dentista, ao realizar os cuidados orais e a

laserterapia, gera um impacto na sobrevida do paciente.

Não é só uma melhoria na qualidade de vida, o que já é

excelente e fundamental, mas o Cirurgião-Dentista

colabora na melhora do resultado do tratamento médico,

fazendo que aumente a sobrevida do paciente'.

Saúde do receptor

De acordo com a Dra. Letícia, o receptor é um paciente

que fica isolado durante internação, que não recebe

visitas e não pode ficar circulando, muitas vezes nem

para exames, pois está sem defesa'. Trata-se, segundo

ela, de um momento muito crítico.

Devido à quimioterapia, a microbiota do paciente fica

alterada, com bactérias mais patogênicas. Diante desse

quadro, se ainda houver uma doença de natureza

odontológica, como uma doença periodontal ou uma

cárie extensa, isso pode ocasionar complicação maior.

Fora que podem ser sítios para outros micro-

organismos que podem se alojar e instalar uma infecção

importante, como por pseudomonas, fato que pode até

levar o paciente a óbito.

Além da mucosite, cujo diagnóstico e manejo é de

responsabilidade do Cirurgião-Dentista da equipe, Dr.

Marcelo explica que outros efeitos da imunosupressão

podem se manifestar na cavidade oral, por exemplo as

infecções por herpes e citomegalovírus, candidíase e,

mais tardiamente, a doença enxerto contra hospedeiro

(DECH), condição que ocorre quando as células da

medula óssea ou células-tronco do doador atacam o

receptor. 'A doença do enxerto contra o hospedeiro

pode ocorrer a qualquer momento após um transplante.

No entanto, é mais comum depois que a medula

começa a produzir células saudáveis. A condição pode

ser leve ou grave. Ela pode se desenvolver de forma

aguda ou crônica, com manifestações na mucosa oral'.

Saúde bucal do doador também requer atenção

Para fazer a doação de medula óssea é necessário que

a saúde esteja em dia, inclusive a saúde bucal, como

esclarece a especialista. 'Para que o transplante de

medula seja feito, o doador não pode ter nenhum foco

de infecção ativo em qualquer situação. O possível

doador se inscreve, é chamado e na ocasião é realizada

a avaliação. Se o paciente tiver um dente com

abscesso, por exemplo, é necessário tratar para que

siga com a doação'.

Como doar

Para doar, as pessoas devem se dirigir ao Hemocentro

mais perto e se cadastrar no Registro Brasileiro de

Doadores Voluntários de Medula Óssea (REDOME) do

INCA.

O REDOME é o terceiro maior banco de doadores de

medula óssea do mundo e conta com mais de 5 milhões

de doadores cadastrados. Nele estão reunidos todos os

dados dos voluntários à doação para pacientes que não

possuem um doador na família.

Acesse o site: https://redome.inca.gov.br/doador/como-

se-tornar-um-doador/

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, Assuntos de Interesse - Dentista,

Assuntos de Interesse - Dentistas, Assuntos de

Interesse - Odontologia, Assuntos de Interesse -
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Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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Cirurgião-Dentista tem papel fundamental no atendimento a transplantado
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atendimento a transplantado de medula óssea

Cirurgião-Dentista tem papel fundamental no

atendimento a transplantado de medula óssea

14 de dezembro de 2022

Imagem: Ilustrativa

Da Redação

Na Semana de Mobilização Nacional para Doação de

Medula Óssea o CROSP incentiva o gesto e destaca a

importância da Odontologia no tratamento

O transplante de medula óssea é um tipo de tratamento

proposto para algumas doenças que afetam as células

do sangue, como as leucemias e os linfomas, e consiste

na substituição de uma medula óssea doente ou

deficitária por células normais de medula óssea,

conforme o Instituto Nacional de Câncer (INCA).

A presença do profissional da Odontologia na equipe

multidisciplinar é de suma importância no transplante de

medula óssea, principalmente no que diz respeito à

prevenção de mucosite oral e de infecções, como

explica a responsável pelo serviço de Odontologia

Hospitalar do Hospital Israelita Albert Einstein e membro

da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar do

Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP), Dra. Letícia Bezinelli.

'O transplante de medula é uma área em que o

Cirurgião-Dentista é fundamental, pois atua desde o

pré, durante e pós-transplante. Hoje existem trabalhos

mostrando que colaboramos, inclusive, para o aumento

da sobrevida do paciente. O Cirurgião-Dentista não só

melhora a qualidade de vida, mas consegue impactar

também no melhor resultado'.

Tipos de transplante e como funciona

Pensando na Semana Mundial de Mobilização pela

Doação de Medula Óssea, é valido entender que

existem duas possibilidades de transplante: um é o

autólogo, no qual o paciente recebe células de seu

próprio corpo, e o outro é o alogênico, no qual as

células são provenientes de um doador que pode ser

alguém da família ou voluntário que se apresenta em

um hemocentro. Para isso, Dra. Letícia considera as

campanhas de doação de suma importância.

A especialista explica que a partir de uma amostra de

sangue é possível descobrir se há histocompatibilidade

(compatibilidade ou equivalência entre células, tecidos e

órgãos). 'Penso que é preciso que as pessoas estejam

engajadas para doar, pois a doação salva a vida de uma

pessoa'.

Dra. Letícia considera que o Cirurgião-Dentista, dentro

deste processo, desempenha um papel fundamental,

uma vez que, independentemente do tipo de
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transplante, o paciente é submetido a altíssimas doses

de quimioterapia, que podem ou não estar associadas à

radioterapia de corpo inteiro. 'Essa alta dosagem leva à

imunossupressão, deixando o paciente suscetível a

efeitos colaterais e a cavidade oral é muito acometida.

Esse paciente pode apresentar alteração de paladar,

alteração tanto na quantidade como na qualidade da

saliva, terá mais chance de desenvolver infecções

oportunistas porque ficará sem defesa nenhuma. Os

neutrófilos dele serão zerados e ele ficará muito

suscetível a infecções oportunistas, que podem

rapidamente se disseminar'. Ela reforça também a

importância do paciente passar com Cirurgião-Dentista

e realizar adequação do meio bucal antes de iniciar o

tratamento médico. Segundo ela, se o paciente tiver, por

exemplo, uma doença periodontal em atividade, pode

no momento do transplante, no qual não tem imunidade,

correr o risco muito maior de disseminação da infecção.

O Cirurgião-Dentista, supervisor do Serviço de

Estomatologia do Hospital Heliópolis de São Paulo e

Secretário da Câmara Técnica de Habilitação de

Odontologia Hospitalar do CROSP, Dr. Marcelo

Marcucci, acrescenta que qualquer condição, seja ela

de origem pulpar ou periodontal, que constitua um

reservatório de micro-organismos patogênicos

representa riscos e favorece infecções.

'Dentes com polpa necrosada, abscessos crônicos,

bolsas periodontais profundas e restos radiculares são

as situações clínicas mais comuns. Ao ser submetido à

terapia imunosupressora, tais condições podem

agudizar, desenvolvendo infecções bucais ativas que,

no limite, podem levar a uma indesejável interrupção do

tratamento oncológico'.

Por isso, assim como a Dra. Letícia, Dr. Marcelo reforça

que todo paciente candidato ao transplante de medula

óssea deve passar por um exame odontológico

minucioso antes de iniciar o tratamento, pois as

situações clínicas bucais que potencialmente possam

levar à infecção devem ser solucionadas neste

momento. Contudo, ele lembra que a atenção

odontológica é contínua e ocorre em todas as fases do

tratamento de transplante de medula óssea.

Importância que se reflete em números

A Cirurgiã-Dentista destaca ainda que um dos

principais efeitos colaterais é a chamada mucosite oral,

uma inflamação da mucosa decorrente das altíssimas

doses de quimioterapia associadas à falta de defesa

total. Dra. Letícia explica que essa inflamação se instala

na mucosa oral.

'O eptélio que reveste a boca vai ficando fino e formam-

se úlceras, que parecem aftas. Elas vão confluindo e

formando úlceras maiores, que acometem a língua toda,

mucosa jugal e palato. A partir daí, o paciente não

consegue se alimentar por boca e tem dificuldade de

fala, além de uma dor intensa, sendo necessária

morfina e, mesmo assim, muitas vezes não consegue

controlar a dor. Outro ponto é que a perda de

integridade do tecido vira uma porta de entrada de

infecções'.

Os desdobramentos dessa mucosite, segundo a

especialista, são vários e debilitantes. A nutrição, o sono

e a higiene ficam prejudicados, repercutindo durante

tratamento todo. Entretanto, hoje sabemos que o

Cirurgião-Dentista consegue prevenir ou minimizar

essas alterações. 'O profissional acompanha

diariamente esse paciente, controla o biofilme, trata

alterações salivares e diagnostica infecções

oportunistas.

Dra. Letícia cita também o uso do laser como recurso

para a prevenção e tratamento da mucosite oral.

Segundo ela, a laserterapia faz parte do rol de

procedimentos da Agência Nacional de Saúde

Suplementar (ANS). 'Atualmente, o convênio médico

cobre a laserterapia no transplante de medula óssea,

pois entendeu que isso gera um impacto na saúde e nos

custos do tratamento médico. Sendo assim, não há

justificativa para não se fazer esse acompanhamento. O

que temos que ter são Cirurgiões-Dentistas

capacitados, integrados com a equipe médica e demais

áreas da saúde'.
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A especialista explica que realizando o laser desde o

início do condicionamento do transplante até a pega da

medula é possível diminuir o risco de mucosite

consideravelmente. 'Queremos tentar evitar 100%. Se

não 100%, a gente consegue diminuir muito a extensão

e severidade'.

Ela conta, ainda, que trabalho realizado e publicado

pela equipe do Hospital Israelita Albert Einstein aponta

que a inclusão do Cirurgião-Dentista na equipe

multiprofissional de transplante de medula óssea é

capaz de diminuir em cerca de cinco dias o tempo de

internação. A necessidade de morfina para controle da

dor é 50% menor. Diminui também a necessidade de

alimentação parenteral. Além disso, o risco de mucosite

oral é 13 vezes menor.

'No ano passado, publicamos um trabalho fazendo um

retrospecto da nossa atuação no transplante de medula

nos últimos 15 anos e conseguimos verificar que o

Cirurgião-Dentista, ao realizar os cuidados orais e a

laserterapia, gera um impacto na sobrevida do paciente.

Não é só uma melhoria na qualidade de vida, o que já é

excelente e fundamental, mas o Cirurgião-Dentista

colabora na melhora do resultado do tratamento médico,

fazendo que aumente a sobrevida do paciente'.

Saúde do receptor

De acordo com a Dra. Letícia, o receptor é um paciente

que fica isolado durante internação, que não recebe

visitas e não pode ficar circulando, muitas vezes nem

para exames, pois está sem defesa'. Trata-se, segundo

ela, de um momento muito crítico.

Devido à quimioterapia, a microbiota do paciente fica

alterada, com bactérias mais patogênicas. Diante desse

quadro, se ainda houver uma doença de natureza

odontológica, como uma doença periodontal ou uma

cárie extensa, isso pode ocasionar complicação maior.

Fora que podem ser sítios para outros micro-

organismos que podem se alojar e instalar uma infecção

importante, como por pseudomonas, fato que pode até

levar o paciente a óbito.

Além da mucosite, cujo diagnóstico e manejo é de

responsabilidade do Cirurgião-Dentista da equipe, Dr.

Marcelo explica que outros efeitos da imunosupressão

podem se manifestar na cavidade oral, por exemplo as

infecções por herpes e citomegalovírus, candidíase e,

mais tardiamente, a doença enxerto contra hospedeiro

(DECH), condição que ocorre quando as células da

medula óssea ou células-tronco do doador atacam o

receptor. 'A doença do enxerto contra o hospedeiro

pode ocorrer a qualquer momento após um transplante.

No entanto, é mais comum depois que a medula

começa a produzir células saudáveis. A condição pode

ser leve ou grave. Ela pode se desenvolver de forma

aguda ou crônica, com manifestações na mucosa oral'.

Saúde bucal do doador também requer atenção

Para fazer a doação de medula óssea é necessário que

a saúde esteja em dia, inclusive a saúde bucal, como

esclarece a especialista. 'Para que o transplante de

medula seja feito, o doador não pode ter nenhum foco

de infecção ativo em qualquer situação. O possível

doador se inscreve, é chamado e na ocasião é realizada

a avaliação. Se o paciente tiver um dente com

abscesso, por exemplo, é necessário tratar para que

siga com a doação'.

Como doar

Para doar, as pessoas devem se dirigir ao Hemocentro

mais perto e se cadastrar no Registro Brasileiro de

Doadores Voluntários de Medula Óssea (REDOME) do

INCA.

O REDOME é o terceiro maior banco de doadores de

medula óssea do mundo e conta com mais de 5 milhões

de doadores cadastrados. Nele estão reunidos todos os

dados dos voluntários à doação para pacientes que não

possuem um doador na família.

Acesse o site: https://redome.inca.gov.br/doador/como-

se-tornar-um-doador/
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Saúde e desempenho dos atletas também dependem da Odontologia do

Esporte
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Araçatuba em Foco

Saúde e desempenho dos atletas também dependem

da Odontologia do Esporte

14 de dezembro de 2022

Jogadores: Thomas Meunier, Son Heung-min e Ellyes

Skhiri /

Divulgação - Redes Sociais

Saiba mais sobre a especialidade que contribui para a

saúde, desempenho e carreira dos atletas

Em ocasiões como a Copa do Mundo, a saúde dos

atletas merece atenção e relevância. Durante os jogos,

alguns atletas ganharam destaque por estarem usando

protetores faciais durante as partidas. Em geral, eles se

machucaram antes da Copa e precisavam estar

protegidos com máscaras faciais para entrarem em

campo.

Um deles foi o lateral-direito Thomas Meunier, da

seleção belga, que jogou o segundo tempo da partida

contra o Canadá dias após sofrer uma fratura no osso

zigomático, que fica na maçã do rosto. Outro atleta que

também entrou em campo 'mascarado' foi o ponta

esquerda Son Heung-min, destaque da seleção da

Coreia do Sul. Ele fraturou a órbita, cavidade em volta

do olho esquerdo, e passou por uma cirurgia. Já Ellyes

Skhiri, meia da seleção da Tunísia, jogou com a

proteção após ter fraturado o malar durante forte

choque em disputa de jogo.

Além dos protetores faciais, não é incomum entre os

atletas a utilização de outros dispositivos, como

protetores bucais. Tais recursos e cuidados são

indicados por especialistas.

Os Cirurgiões-Dentistas, assim como os médicos,

exercem um papel fundamental para a saúde e

desempenho de atletas de qualquer modalidade, tanto

que a Odontologia do Esporte é uma especialidade

reconhecida pelo Conselho Federal de Odontologia

(CFO) desde outubro de 2015.

A Odontologia do Esporte é a área de atuação do

Cirurgião-Dentista que inclui segmentos teóricos e

práticos da Odontologia, com o objetivo de investigar,

prevenir, tratar, reabilitar e compreender a influência das

doenças da cavidade bucal no desempenho dos

profissionais ou amadores, com a finalidade de melhorar

o rendimento esportivo e prevenir lesões, considerando

as particularidades fisiológicas dos atletas, a

modalidade que praticam e as regras do esporte.

O Cirurgião-Dentista e presidente da Câmara Técnica

de Odontologia do Esporte do Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo (CROSP), Dr. Reinaldo

Brito e Dias, considera que o reconhecimento da

especialidade vem ao encontro da necessidade, cada

vez maior, de oferecer saúde, prevenção, proteção e
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acompanhamento odontológico ao atleta, colaborando,

assim, para o seu desempenho esportivo.

'A prática desta nova especialidade carrega a

responsabilidade dos cuidados aos atletas na

prevenção, proteção, cuidados no doping,

acompanhamento e orientação, que muitas vezes é

particular e específica de cada modalidade. O

Cirurgião-Dentista que se dedicar à Odontologia do

Esporte deve estar sempre atualizado quanto às regras

das modalidades específicas, determinações anuais da

agência controladora de doping (WADA), relação da

saúde bucal com a saúde geral do atleta e vice-versa,

além de cuidados elementares com a tabela de jogos e

convocações'.

O especialista pondera, ainda, que o profissional

dedicado ao atendimento do atleta/paciente deve

conhecer as particularidades dele, tratá-lo e protegê-lo

da melhor forma possível, lembrando que, muitas vezes,

não existe somente a saúde do atleta sob nosso

cuidado e atenção. 'Temos suas conquistas, sua

carreira, sua modalidade esportiva e também o país que

ele representa'.

Saúde e desempenho

Os afastamentos de atletas por tempos longos são

comuns e os motivos para isso, após minuciosa

investigação, surpreendem, pois, muitas vezes, estão

ligados a problemas odontológicos.

Os episódios de lesões e períodos de recuperação

acarretam diversos prejuízos aos atletas, inclusive

psicológicos. Dr. Reinaldo explica que o organismo do

atleta é uma máquina que deve funcionar com potência

máxima, e, para isso, todos os órgãos e tecidos devem

estar em pleno funcionamento. Portanto, os

profissionais da saúde que cercam esse atleta devem

ter consciência de que alguns planos de tratamento e

estratégias preventivas precisam ser considerados.

'A cavidade oral possui uma microbiota (conjunto de

micro-organismos) particular e bem equilibrada. A partir

do momento que existe o desequilíbrio, inicia-se um

processo de doença que compromete o bem-estar do

indivíduo. Quando nos reportamos ao paciente atleta, o

primeiro pensamento que se deve ter em mente é que

uma das características que o difere de um paciente

comum do dia-a-dia do Cirurgião-Dentista é que, se a

corrente sanguínea leva bactérias a longa distância no

organismo humano, esse processo ocorre em uma

velocidade maior no organismo do atleta, pois ele

encontra-se sempre no limite fisiológico'.

Dr. Reinaldo lembra que os atletas possuem um

metabolismo muscular mais acelerado. As bactérias

orais, por sua vez, têm, cada uma, sua predileção:

deslocam-se da cavidade oral, seja dos tecidos

periodontais ou de lesões periapicais, para diferentes

nichos do organismo humano. Segundo ele, é preciso

entender que a cavidade oral e os microrganismos que

a colonizam naturalmente podem se apresentar em até

400 espécies diferentes, devendo estar em equilíbrio

para manter a microflora e, por conseguinte, a saúde

oral. 'Deve-se pontuar que problemas de saúde geral

podem ter início nas enfermidades bucais e ter em

mente o quanto essa situação pode trazer riscos à

saúde do atleta e ao seu desempenho. Essa é uma das

responsabilidades do Cirurgião-Dentista especialista

em Odontologia do Esporte'.

Medicação necessária - o que fazer?

Atletas que necessitam de medicação devem estar

devidamente documentados e fazer com que essa

documentação tramite junto às federações nacionais e

internacionais de Direito. Esse documento deve

esclarecer que seu estado de saúde sofrerá uma piora

significativa caso a substância e/ou método proibido

deixe de ser utilizado no decurso do tratamento de uma

doença aguda ou crônica, que seu rendimento não será

potencializado significativamente pelo seu uso, que não

existe alternativa de tratamento terapêutico para o

problema de saúde existente e que a necessidade de

utilização da substância e/ou método proibido não

decorre da utilização anterior de qualquer substância

e/ou método proibido pela WADA.
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'Como a Odontologia faz uso da prescrição de

fármacos, deve estar sempre atenta às normas e regras

que conduzem as ações antidoping no mundo e no

Brasil. Por esse motivo, Cirurgiões-Dentistas que se

dedicam ao atendimento odontológico de atletas

devem conhecer as determinações de agências

internacional e nacional, cumprindo, desta forma, a

relevante missão de preservar a saúde e a integridade

do atleta, fundamental para a Odontologia do Esporte e

para o conhecimento do profissional que a exerce'.

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).

Compartilhe:

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, Assuntos de Interesse - Conselho

Federal de Odontologia, Assuntos de Interesse -

Dentista, Assuntos de Interesse - Dentistas, Assuntos

de Interesse - Odontologia, Assuntos de Interesse -

Odontológico, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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Odonto esporte

Clique aqui para abrir a imagem

Saúde e desempenho dos atletas também dependem

da Odontologia do Esporte

Saiba mais sobre a especialidade que contribui para a

saúde, desempenho e carreira dos atletas

Em ocasiões como a Copa do Mundo, a saúde dos

atletas merece atenção e relevância. Durante os jogos,

alguns atletas ganharam destaque por estarem usando

protetores faciais durante as partidas. Em geral, eles se

machucaram antes da Copa e precisavam estar

protegidos com máscaras faciais para entrarem em

campo.

Um deles foi o lateral-direito Thomas Meunier, da

seleção belga, que jogou o segundo tempo da partida

contra o Canadá dias após sofrer uma fratura no osso

zigomático, que fica na maçã do rosto. Outro atleta que

também entrou em campo 'mascarado' foi o ponta

esquerda Son Heung-min, destaque da seleção da

Coreia do Sul. Ele fraturou a órbita, cavidade em volta

do olho esquerdo, e passou por uma cirurgia. Já Ellyes

Skhiri, meia da seleção da Tunísia, jogou com a

proteção após ter fraturado o malar durante forte

choque em disputa de jogo.

Além dos protetores faciais, não é incomum entre os

atletas a utilização de outros dispositivos, como

protetores bucais. Tais recursos e cuidados são

indicados por especialistas.

Os Cirurgiões-Dentistas, assim como os médicos,

exercem um papel fundamental para a saúde e

desempenho de atletas de qualquer modalidade, tanto

que a Odontologia do Esporte é uma especialidade

reconhecida pelo Conselho Federal de Odontologia

(CFO) desde outubro de 2015.

A Odontologia do Esporte é a área de atuação do

Cirurgião-Dentista que inclui segmentos teóricos e

práticos da Odontologia, com o objetivo de investigar,

prevenir, tratar, reabilitar e compreender a influência das

doenças da cavidade bucal no desempenho dos

profissionais ou amadores, com a finalidade de melhorar

o rendimento esportivo e prevenir lesões, considerando

as particularidades fisiológicas dos atletas, a

modalidade que praticam e as regras do esporte.

O Cirurgião-Dentista e presidente da Câmara Técnica

de Odontologia do Esporte do Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo (CROSP), Dr. Reinaldo

Brito e Dias, considera que o reconhecimento da

especialidade vem ao encontro da necessidade, cada

vez maior, de oferecer saúde, prevenção, proteção e

acompanhamento odontológico ao atleta, colaborando,

assim, para o seu desempenho esportivo.

'A prática desta nova especialidade carrega a

responsabilidade dos cuidados aos atletas na

prevenção, proteção, cuidados no doping,

acompanhamento e orientação, que muitas vezes é

particular e específica de cada modalidade. O

Cirurgião-Dentista que se dedicar à Odontologia do

Esporte deve estar sempre atualizado quanto às regras

das modalidades específicas, determinações anuais da

agência controladora de doping (WADA), relação da

saúde bucal com a saúde geral do atleta e vice-versa,
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além de cuidados elementares com a tabela de jogos e

convocações'.

O especialista pondera, ainda, que o profissional

dedicado ao atendimento do atleta/paciente deve

conhecer as particularidades dele, tratá-lo e protegê-lo

da melhor forma possível, lembrando que, muitas vezes,

não existe somente a saúde do atleta sob nosso

cuidado e atenção. 'Temos suas conquistas, sua

carreira, sua modalidade esportiva e também o país que

ele representa'.

Saúde e desempenho

Os afastamentos de atletas por tempos longos são

comuns e os motivos para isso, após minuciosa

investigação, surpreendem, pois, muitas vezes, estão

ligados a problemas odontológicos.

Os episódios de lesões e períodos de recuperação

acarretam diversos prejuízos aos atletas, inclusive

psicológicos. Dr. Reinaldo explica que o organismo do

atleta é uma máquina que deve funcionar com potência

máxima, e, para isso, todos os órgãos e tecidos devem

estar em pleno funcionamento. Portanto, os

profissionais da saúde que cercam esse atleta devem

ter consciência de que alguns planos de tratamento e

estratégias preventivas precisam ser considerados.

'A cavidade oral possui uma microbiota (conjunto de

micro-organismos) particular e bem equilibrada. A partir

do momento que existe o desequilíbrio, inicia-se um

processo de doença que compromete o bem-estar do

indivíduo. Quando nos reportamos ao paciente atleta, o

primeiro pensamento que se deve ter em mente é que

uma das características que o difere de um paciente

comum do dia-a-dia do Cirurgião-Dentista é que, se a

corrente sanguínea leva bactérias a longa distância no

organismo humano, esse processo ocorre em uma

velocidade maior no organismo do atleta, pois ele

encontra-se sempre no limite fisiológico'.

Dr. Reinaldo lembra que os atletas possuem um

metabolismo muscular mais acelerado. As bactérias

orais, por sua vez, têm, cada uma, sua predileção:

deslocam-se da cavidade oral, seja dos tecidos

periodontais ou de lesões periapicais, para diferentes

nichos do organismo humano. Segundo ele, é preciso

entender que a cavidade oral e os microrganismos que

a colonizam naturalmente podem se apresentar em até

400 espécies diferentes, devendo estar em equilíbrio

para manter a microflora e, por conseguinte, a saúde

oral. 'Deve-se pontuar que problemas de saúde geral

podem ter início nas enfermidades bucais e ter em

mente o quanto essa situação pode trazer riscos à

saúde do atleta e ao seu desempenho. Essa é uma das

responsabilidades do Cirurgião-Dentista especialista

em Odontologia do Esporte'.

Medicação necessária - o que fazer?

Atletas que necessitam de medicação devem estar

devidamente documentados e fazer com que essa

documentação tramite junto às federações nacionais e

internacionais de Direito. Esse documento deve

esclarecer que seu estado de saúde sofrerá uma piora

significativa caso a substância e/ou método proibido

deixe de ser utilizado no decurso do tratamento de uma

doença aguda ou crônica, que seu rendimento não será

potencializado significativamente pelo seu uso, que não

existe alternativa de tratamento terapêutico para o

problema de saúde existente e que a necessidade de

utilização da substância e/ou método proibido não

decorre da utilização anterior de qualquer substância

e/ou método proibido pela WADA.

'Como a Odontologia faz uso da prescrição de

fármacos, deve estar sempre atenta às normas e regras

que conduzem as ações antidoping no mundo e no

Brasil. Por esse motivo, Cirurgiões-Dentistas que se

dedicam ao atendimento odontológico de atletas

devem conhecer as determinações de agências

internacional e nacional, cumprindo, desta forma, a

relevante missão de preservar a saúde e a integridade

do atleta, fundamental para a Odontologia do Esporte e

para o conhecimento do profissional que a exerce'.

Sobre o CROSP
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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).

AOP Health apresenta atualizações sobre o BESREMi®

em policitemia vera no Encontro Anual de 2022 da

Sociedade Americana de Hematologia

O que muda com o Etias nas viagens europeias?

Cirion Technologies reforça sua equipe de liderança

Inteligência de dados pode ser aplicada na área da

saúde

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, Assuntos de Interesse - Conselho

Federal de Odontologia, Assuntos de Interesse -

Dentista, Assuntos de Interesse - Dentistas, Assuntos

de Interesse - Odontologia, Assuntos de Interesse -

Odontológico, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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Semana de Mobilização Nacional para Doação de Medula Óssea

Clique aqui para abrir a imagem

14 de dezembro de 2022

Da Redação

Na Semana de Mobilização Nacional para Doação de

Medula Óssea o CROSP incentiva o gesto e destaca a

importância da Odontologia no tratamento

O transplante de medula óssea é um tipo de tratamento

proposto para algumas doenças que afetam as células

do sangue, como as leucemias e os linfomas, e consiste

na substituição de uma medula óssea doente ou

deficitária por células normais de medula óssea,

conforme o Instituto Nacional de Câncer (INCA).

A presença do profissional da Odontologia na equipe

multidisciplinar é de suma importância no transplante de

medula óssea, principalmente no que diz respeito à

prevenção de mucosite oral e de infecções, como

explica a responsável pelo serviço de Odontologia

Hospitalar do Hospital Israelita Albert Einstein e membro

da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar do

Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP), Dra. Letícia Bezinelli.

'O transplante de medula é uma área em que o

Cirurgião-Dentista é fundamental, pois atua desde o

pré, durante e pós-transplante. Hoje existem trabalhos

mostrando que colaboramos, inclusive, para o aumento

da sobrevida do paciente. O Cirurgião-Dentista não só

melhora a qualidade de vida, mas consegue impactar

também no melhor resultado'.

Tipos de transplante e como funciona

Pensando na Semana Mundial de Mobilização pela

Doação de Medula Óssea, é valido entender que

existem duas possibilidades de transplante: um é o

autólogo, no qual o paciente recebe células de seu

próprio corpo, e o outro é o alogênico, no qual as

células são provenientes de um doador que pode ser

alguém da família ou voluntário que se apresenta em

um hemocentro. Para isso, Dra. Letícia considera as

campanhas de doação de suma importância.

A especialista explica que a partir de uma amostra de

sangue é possível descobrir se há histocompatibilidade

(compatibilidade ou equivalência entre células, tecidos e

órgãos). 'Penso que é preciso que as pessoas estejam

engajadas para doar, pois a doação salva a vida de uma

pessoa'.

Dra. Letícia considera que o Cirurgião-Dentista, dentro

deste processo, desempenha um papel fundamental,

uma vez que, independentemente do tipo de

transplante, o paciente é submetido a altíssimas doses

de quimioterapia, que podem ou não estar associadas à

radioterapia de corpo inteiro. 'Essa alta dosagem leva à

imunossupressão, deixando o paciente suscetível a

efeitos colaterais e a cavidade oral é muito acometida.

Esse paciente pode apresentar alteração de paladar,

alteração tanto na quantidade como na qualidade da

saliva, terá mais chance de desenvolver infecções

oportunistas porque ficará sem defesa nenhuma. Os

neutrófilos dele serão zerados e ele ficará muito

suscetível a infecções oportunistas, que podem

rapidamente se disseminar'. Ela reforça também a
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importância do paciente passar com Cirurgião-Dentista

e realizar adequação do meio bucal antes de iniciar o

tratamento médico. Segundo ela, se o paciente tiver, por

exemplo, uma doença periodontal em atividade, pode

no momento do transplante, no qual não tem imunidade,

correr o risco muito maior de disseminação da infecção.

O Cirurgião-Dentista, supervisor do Serviço de

Estomatologia do Hospital Heliópolis de São Paulo e

Secretário da Câmara Técnica de Habilitação de

Odontologia Hospitalar do CROSP, Dr. Marcelo

Marcucci, acrescenta que qualquer condição, seja ela

de origem pulpar ou periodontal, que constitua um

reservatório de micro-organismos patogênicos

representa riscos e favorece infecções.

'Dentes com polpa necrosada, abscessos crônicos,

bolsas periodontais profundas e restos radiculares são

as situações clínicas mais comuns. Ao ser submetido à

terapia imunosupressora, tais condições podem

agudizar, desenvolvendo infecções bucais ativas que,

no limite, podem levar a uma indesejável interrupção do

tratamento oncológico'.

Por isso, assim como a Dra. Letícia, Dr. Marcelo reforça

que todo paciente candidato ao transplante de medula

óssea deve passar por um exame odontológico

minucioso antes de iniciar o tratamento, pois as

situações clínicas bucais que potencialmente possam

levar à infecção devem ser solucionadas neste

momento. Contudo, ele lembra que a atenção

odontológica é contínua e ocorre em todas as fases do

tratamento de transplante de medula óssea.

Importância que se reflete em números

A Cirurgiã-Dentista destaca ainda que um dos

principais efeitos colaterais é a chamada mucosite oral,

uma inflamação da mucosa decorrente das altíssimas

doses de quimioterapia associadas à falta de defesa

total. Dra. Letícia explica que essa inflamação se instala

na mucosa oral.

'O eptélio que reveste a boca vai ficando fino e formam-

se úlceras, que parecem aftas. Elas vão confluindo e

formando úlceras maiores, que acometem a língua toda,

mucosa jugal e palato. A partir daí, o paciente não

consegue se alimentar por boca e tem dificuldade de

fala, além de uma dor intensa, sendo necessária

morfina e, mesmo assim, muitas vezes não consegue

controlar a dor. Outro ponto é que a perda de

integridade do tecido vira uma porta de entrada de

infecções'.

Os desdobramentos dessa mucosite, segundo a

especialista, são vários e debilitantes. A nutrição, o sono

e a higiene ficam prejudicados, repercutindo durante

tratamento todo. Entretanto, hoje sabemos que o

Cirurgião-Dentista consegue prevenir ou minimizar

essas alterações. 'O profissional acompanha

diariamente esse paciente, controla o biofilme, trata

alterações salivares e diagnostica infecções

oportunistas.

Dra. Letícia cita também o uso do laser como recurso

para a prevenção e tratamento da mucosite oral.

Segundo ela, a laserterapia faz parte do rol de

procedimentos da Agência Nacional de Saúde

Suplementar (ANS). 'Atualmente, o convênio médico

cobre a laserterapia no transplante de medula óssea,

pois entendeu que isso gera um impacto na saúde e nos

custos do tratamento médico. Sendo assim, não há

justificativa para não se fazer esse acompanhamento. O

que temos que ter são Cirurgiões-Dentistas

capacitados, integrados com a equipe médica e demais

áreas da saúde'.

A especialista explica que realizando o laser desde o

início do condicionamento do transplante até a pega da

medula é possível diminuir o risco de mucosite

consideravelmente. 'Queremos tentar evitar 100%. Se

não 100%, a gente consegue diminuir muito a extensão

e severidade'.

Ela conta, ainda, que trabalho realizado e publicado

pela equipe do Hospital Israelita Albert Einstein aponta

que a inclusão do Cirurgião-Dentista na equipe

multiprofissional de transplante de medula óssea é
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capaz de diminuir em cerca de cinco dias o tempo de

internação. A necessidade de morfina para controle da

dor é 50% menor. Diminui também a necessidade de

alimentação parenteral. Além disso, o risco de mucosite

oral é 13 vezes menor.

'No ano passado, publicamos um trabalho fazendo um

retrospecto da nossa atuação no transplante de medula

nos últimos 15 anos e conseguimos verificar que o

Cirurgião-Dentista, ao realizar os cuidados orais e a

laserterapia, gera um impacto na sobrevida do paciente.

Não é só uma melhoria na qualidade de vida, o que já é

excelente e fundamental, mas o Cirurgião-Dentista

colabora na melhora do resultado do tratamento médico,

fazendo que aumente a sobrevida do paciente'.

Saúde do receptor

De acordo com a Dra. Letícia, o receptor é um paciente

que fica isolado durante internação, que não recebe

visitas e não pode ficar circulando, muitas vezes nem

para exames, pois está sem defesa'. Trata-se, segundo

ela, de um momento muito crítico.

Devido à quimioterapia, a microbiota do paciente fica

alterada, com bactérias mais patogênicas. Diante desse

quadro, se ainda houver uma doença de natureza

odontológica, como uma doença periodontal ou uma

cárie extensa, isso pode ocasionar complicação maior.

Fora que podem ser sítios para outros micro-

organismos que podem se alojar e instalar uma infecção

importante, como por pseudomonas, fato que pode até

levar o paciente a óbito.

Além da mucosite, cujo diagnóstico e manejo é de

responsabilidade do Cirurgião-Dentista da equipe, Dr.

Marcelo explica que outros efeitos da imunosupressão

podem se manifestar na cavidade oral, por exemplo as

infecções por herpes e citomegalovírus, candidíase e,

mais tardiamente, a doença enxerto contra hospedeiro

(DECH), condição que ocorre quando as células da

medula óssea ou células-tronco do doador atacam o

receptor. 'A doença do enxerto contra o hospedeiro

pode ocorrer a qualquer momento após um transplante.

No entanto, é mais comum depois que a medula

começa a produzir células saudáveis. A condição pode

ser leve ou grave. Ela pode se desenvolver de forma

aguda ou crônica, com manifestações na mucosa oral'.

Saúde bucal do doador também requer atenção

Para fazer a doação de medula óssea é necessário que

a saúde esteja em dia, inclusive a saúde bucal, como

esclarece a especialista. 'Para que o transplante de

medula seja feito, o doador não pode ter nenhum foco

de infecção ativo em qualquer situação. O possível

doador se inscreve, é chamado e na ocasião é realizada

a avaliação. Se o paciente tiver um dente com

abscesso, por exemplo, é necessário tratar para que

siga com a doação'.

Como doar

Para doar, as pessoas devem se dirigir ao Hemocentro

mais perto e se cadastrar no Registro Brasileiro de

Doadores Voluntários de Medula Óssea (REDOME) do

INCA.

O REDOME é o terceiro maior banco de doadores de

medula óssea do mundo e conta com mais de 5 milhões

de doadores cadastrados. Nele estão reunidos todos os

dados dos voluntários à doação para pacientes que não

possuem um doador na família.

Acesse o site: https://redome.inca.gov.br/doador/como-

se-tornar-um-doador/

Foto: Divulgação
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CROSP incentiva inclusão no Dia Nacional da Pessoa com Deficiência

Visual

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Redação

Na data, especialista da Odontologia explica como

toque, informação e sensibilidade promovem a inclusão

O CROSP incentiva e acredita em uma Odontologia

inclusiva. Por isso, comemora o Dia Nacional da Pessoa

com Deficiência Visual (13 de dezembro) promovendo

informações importantes, que garantam cada vez mais

o acesso do deficiente visual aos equipamentos, setores

e serviços diversos da comunidade, inclusive à

Odontologia.

Dados do censo demográfico do Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística (IBGE) de 2010 indicam que

18,6% da população brasileira possui algum tipo de

deficiência visual. Do total, 6,5 milhões apresentam

deficiência visual severa, sendo que 506 mil têm perda

total da visão (0,3% da população) e 6 milhões grande

dificuldade para enxergar (3,2%).

Os atendimentos odontológicos para pacientes com

deficiência visual podem ser efetuados por qualquer

Cirurgião-Dentista habilitado, como explica a Mestre em

Clínicas Odontológicas pela Faculdade de Odontologia

da Universidade de São Paulo (FOUSP) e membro da

Câmara Técnica de Odontologia para Pacientes com

Necessidades Especiais, Prof. Dra. Aida Sabbagh

Haddad.

Atendimento envolve percepção e diálogo

A consulta ao Cirurgião-Dentista pode ser um

verdadeiro desafio para algumas pessoas. Sensações e

sons desagradáveis podem causar situações como a

Odontofobia (medo do Cirurgião-Dentista),

especialmente entre as crianças. Para os deficientes

visuais, essas consultas, embora essenciais, podem

ocasionar incômodos a mais.

Segundo a especialista, o profissional precisa

apresentar os equipamentos e instrumentais a serem

utilizados, de tal forma que o paciente possa tocá-los.

'Ao mesmo tempo que o profissional apresenta os

instrumentos, ele também informa ao paciente como o

atendimento será desenvolvido com a utilização dos

equipamentos, dando ênfase, inclusive, aos que

produzem ruído (como os de alta rotação), pois poderão

assustar o paciente menos avisado'.

Com relação à técnica operatória odontológica a ser

aplicada, Dra. Aida esclarece que no paciente com

deficiência visual ela é exatamente igual ao indivíduo

compatível com a normalidade.

Quanto ao consultório, Dra. Aida destaca que não é

necessário que sejam feitas adaptações. A Cirurgiã-

Dentista lembra, ainda, que existem cursos de

capacitação e de especialização em Odontologia para

Pacientes com Necessidades Especiais e que em seus

conteúdos programáticos são abordados temas mais

profundos, que consideram além dos tipos de
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deficiências visuais, os aspectos psicológicos e as

formas de abordagem. 'A inclusão social dos indivíduos

com deficiência visual é exatamente a mesma de todos

indivíduos com deficiência, em que felizmente cada vez

mais, graças aos órgãos públicos e aos meios de

comunicação, essa população está sendo aceita e

incluída na sociedade'.

Fonte: Assessoria de Imprensa

CANAL DO LEITOR: FAÇA SUA RECLAMAÇÃO,

CONTATO, REIVINDICAÇÃO, SUGESTÃO E

DENÚNCIA PARA O PORTAL POÁ COM ACENTO

clicando aqui.

Receba as notícias em primeira mão no seu celular:

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em

nosso grupo do Portal de Notícias POÁ COM ACENTO,

e você receberá nossas notícias e reportagens. Click

aqui e faça sua escolha: WhatsApp - Telegram

O conteúdo CROSP incentiva inclusão no Dia Nacional

da Pessoa com Deficiência Visual aparece primeiro em

POÁ COM ACENTO.

Assuntos e Palavras-Chave: CROSP - CRO-SP
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Cirurgião-Dentista tem papel fundamental no atendimento a transplantado

de medula óssea

Clique aqui para abrir a imagem
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Cirurgião-Dentista tem papel fundamental no

atendimento a transplantado de medula óssea

Na Semana de Mobilização Nacional para Doação de

Medula Óssea o CROSP incentiva o gesto e destaca a

importância da Odontologia no tratamento.

Redação

Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP)

O transplante de medula óssea é um tipo de tratamento

proposto para algumas doenças que afetam as células

do sangue, como as leucemias e os linfomas, e consiste

na substituição de uma medula óssea doente ou

deficitária por células normais de medula óssea,

conforme o Instituto Nacional de Câncer (INCA).

A presença do profissional da Odontologia na equipe

multidisciplinar é de suma importância no transplante de

medula óssea, principalmente no que diz respeito à

prevenção de mucosite oral e de infecções, como

explica a responsável pelo serviço de Odontologia

Hospitalar do Hospital Israelita Albert Einstein e membro

da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar do

Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP), Dra. Letícia Bezinelli.

'O transplante de medula é uma área em que o

Cirurgião-Dentista é fundamental, pois atua desde o

pré, durante e pós-transplante. Hoje existem trabalhos

mostrando que colaboramos, inclusive, para o aumento

da sobrevida do paciente. O Cirurgião-Dentista não só

melhora a qualidade de vida, mas consegue impactar

também no melhor resultado'.

Tipos de transplante e como funciona

Pensando na Semana Mundial de Mobilização pela

Doação de Medula Óssea, é valido entender que

existem duas possibilidades de transplante: um é o

autólogo, no qual o paciente recebe células de seu

próprio corpo, e o outro é o alogênico, no qual as

células são provenientes de um doador que pode ser

alguém da família ou voluntário que se apresenta em

um hemocentro. Para isso, Dra. Letícia considera as

campanhas de doação de suma importância.

A especialista explica que a partir de uma amostra de

sangue é possível descobrir se há histocompatibilidade

(compatibilidade ou equivalência entre células, tecidos e

órgãos). 'Penso que é preciso que as pessoas estejam

engajadas para doar, pois a doação salva a vida de uma

pessoa'.

Dra. Letícia considera que o Cirurgião-Dentista, dentro

deste processo, desempenha um papel fundamental,

uma vez que, independentemente do tipo de

transplante, o paciente é submetido a altíssimas doses
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de quimioterapia, que podem ou não estar associadas à

radioterapia de corpo inteiro. 'Essa alta dosagem leva à

imunossupressão, deixando o paciente suscetível a

efeitos colaterais e a cavidade oral é muito acometida.

Esse paciente pode apresentar alteração de paladar,

alteração tanto na quantidade como na qualidade da

saliva, terá mais chance de desenvolver infecções

oportunistas porque ficará sem defesa nenhuma. Os

neutrófilos dele serão zerados e ele ficará muito

suscetível a infecções oportunistas, que podem

rapidamente se disseminar'. Ela reforça também a

importância do paciente passar com Cirurgião-Dentista

e realizar adequação do meio bucal antes de iniciar o

tratamento médico. Segundo ela, se o paciente tiver, por

exemplo, uma doença periodontal em atividade, pode

no momento do transplante, no qual não tem imunidade,

correr o risco muito maior de disseminação da infecção.

O Cirurgião-Dentista, supervisor do Serviço de

Estomatologia do Hospital Heliópolis de São Paulo e

Secretário da Câmara Técnica de Habilitação de

Odontologia Hospitalar do CROSP, Dr. Marcelo

Marcucci, acrescenta que qualquer condição, seja ela

de origem pulpar ou periodontal, que constitua um

reservatório de micro-organismos patogênicos

representa riscos e favorece infecções.

'Dentes com polpa necrosada, abscessos crônicos,

bolsas periodontais profundas e restos radiculares são

as situações clínicas mais comuns. Ao ser submetido à

terapia imunosupressora, tais condições podem

agudizar, desenvolvendo infecções bucais ativas que,

no limite, podem levar a uma indesejável interrupção do

tratamento oncológico'.

Por isso, assim como a Dra. Letícia, Dr. Marcelo reforça

que todo paciente candidato ao transplante de medula

óssea deve passar por um exame odontológico

minucioso antes de iniciar o tratamento, pois as

situações clínicas bucais que potencialmente possam

levar à infecção devem ser solucionadas neste

momento. Contudo, ele lembra que a atenção

odontológica é contínua e ocorre em todas as fases do

tratamento de transplante de medula óssea.

Importância que se reflete em números

A Cirurgiã-Dentista destaca ainda que um dos

principais efeitos colaterais é a chamada mucosite oral,

uma inflamação da mucosa decorrente das altíssimas

doses de quimioterapia associadas à falta de defesa

total. Dra. Letícia explica que essa inflamação se instala

na mucosa oral.

'O eptélio que reveste a boca vai ficando fino e formam-

se úlceras, que parecem aftas. Elas vão confluindo e

formando úlceras maiores, que acometem a língua toda,

mucosa jugal e palato. A partir daí, o paciente não

consegue se alimentar por boca e tem dificuldade de

fala, além de uma dor intensa, sendo necessária

morfina e, mesmo assim, muitas vezes não consegue

controlar a dor. Outro ponto é que a perda de

integridade do tecido vira uma porta de entrada de

infecções'.

Os desdobramentos dessa mucosite, segundo a

especialista, são vários e debilitantes. A nutrição, o sono

e a higiene ficam prejudicados, repercutindo durante

tratamento todo. Entretanto, hoje sabemos que o

Cirurgião-Dentista consegue prevenir ou minimizar

essas alterações. 'O profissional acompanha

diariamente esse paciente, controla o biofilme, trata

alterações salivares e diagnostica infecções

oportunistas.

Dra. Letícia cita também o uso do laser como recurso

para a prevenção e tratamento da mucosite oral.

Segundo ela, a laserterapia faz parte do rol de

procedimentos da Agência Nacional de Saúde

Suplementar (ANS). 'Atualmente, o convênio médico

cobre a laserterapia no transplante de medula óssea,

pois entendeu que isso gera um impacto na saúde e nos

custos do tratamento médico. Sendo assim, não há

justificativa para não se fazer esse acompanhamento. O

que temos que ter são Cirurgiões-Dentistas

capacitados, integrados com a equipe médica e demais

áreas da saúde'.

28



Veículo: Popular Mais Estado: São Paulo
Data: 14/12/2022 00:00 Editoria: Noticias Página:

A especialista explica que realizando o laser desde o

início do condicionamento do transplante até a pega da

medula é possível diminuir o risco de mucosite

consideravelmente. 'Queremos tentar evitar 100%. Se

não 100%, a gente consegue diminuir muito a extensão

e severidade'.

Ela conta, ainda, que trabalho realizado e publicado

pela equipe do Hospital Israelita Albert Einstein aponta

que a inclusão do Cirurgião-Dentista na equipe

multiprofissional de transplante de medula óssea é

capaz de diminuir em cerca de cinco dias o tempo de

internação. A necessidade de morfina para controle da

dor é 50% menor. Diminui também a necessidade de

alimentação parenteral. Além disso, o risco de mucosite

oral é 13 vezes menor.

'No ano passado, publicamos um trabalho fazendo um

retrospecto da nossa atuação no transplante de medula

nos últimos 15 anos e conseguimos verificar que o

Cirurgião-Dentista, ao realizar os cuidados orais e a

laserterapia, gera um impacto na sobrevida do paciente.

Não é só uma melhoria na qualidade de vida, o que já é

excelente e fundamental, mas o Cirurgião-Dentista

colabora na melhora do resultado do tratamento médico,

fazendo que aumente a sobrevida do paciente'.

Saúde do receptor

De acordo com a Dra. Letícia, o receptor é um paciente

que fica isolado durante internação, que não recebe

visitas e não pode ficar circulando, muitas vezes nem

para exames, pois está sem defesa'. Trata-se, segundo

ela, de um momento muito crítico.

Devido à quimioterapia, a microbiota do paciente fica

alterada, com bactérias mais patogênicas. Diante desse

quadro, se ainda houver uma doença de natureza

odontológica, como uma doença periodontal ou uma

cárie extensa, isso pode ocasionar complicação maior.

Fora que podem ser sítios para outros micro-

organismos que podem se alojar e instalar uma infecção

importante, como por pseudomonas, fato que pode até

levar o paciente a óbito.

Além da mucosite, cujo diagnóstico e manejo é de

responsabilidade do Cirurgião-Dentista da equipe, Dr.

Marcelo explica que outros efeitos da imunosupressão

podem se manifestar na cavidade oral, por exemplo as

infecções por herpes e citomegalovírus, candidíase e,

mais tardiamente, a doença enxerto contra hospedeiro

(DECH), condição que ocorre quando as células da

medula óssea ou células-tronco do doador atacam o

receptor. 'A doença do enxerto contra o hospedeiro

pode ocorrer a qualquer momento após um transplante.

No entanto, é mais comum depois que a medula

começa a produzir células saudáveis. A condição pode

ser leve ou grave. Ela pode se desenvolver de forma

aguda ou crônica, com manifestações na mucosa oral'.

Saúde bucal do doador também requer atenção

Para fazer a doação de medula óssea é necessário que

a saúde esteja em dia, inclusive a saúde bucal, como

esclarece a especialista. 'Para que o transplante de

medula seja feito, o doador não pode ter nenhum foco

de infecção ativo em qualquer situação. O possível

doador se inscreve, é chamado e na ocasião é realizada

a avaliação. Se o paciente tiver um dente com

abscesso, por exemplo, é necessário tratar para que

siga com a doação'.

Como doar

Para doar, as pessoas devem se dirigir ao Hemocentro

mais perto e se cadastrar no Registro Brasileiro de

Doadores Voluntários de Medula Óssea (REDOME) do

INCA.

O REDOME é o terceiro maior banco de doadores de

medula óssea do mundo e conta com mais de 5 milhões

de doadores cadastrados. Nele estão reunidos todos os

dados dos voluntários à doação para pacientes que não

possuem um doador na família.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, Assuntos de Interesse - Dentista,

Assuntos de Interesse - Dentistas, Assuntos de
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Interesse - Odontologia, Assuntos de Interesse -

Odontológico, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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Cirurgião-Dentista tem papel fundamental no atendimento a transplantado

de medula óssea

Clique aqui para abrir a imagem

Na Semana de Mobilização Nacional para Doação de

Medula Óssea o CROSP incentiva o gesto e destaca a

importância da Odontologia no tratamento

O transplante de medula óssea é um tipo de tratamento

proposto para algumas doenças que afetam as células

do sangue, como as leucemias e os linfomas, e consiste

na substituição de uma medula óssea doente ou

deficitária por células normais de medula óssea,

conforme o Instituto Nacional de Câncer (INCA).

A presença do profissional da Odontologia na equipe

multidisciplinar é de suma importância no transplante de

medula óssea, principalmente no que diz respeito à

prevenção de mucosite oral e de infecções, como

explica a responsável pelo serviço de Odontologia

Hospitalar do Hospital Israelita Albert Einstein e membro

da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar do

Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP), Dra. Letícia Bezinelli.

'O transplante de medula é uma área em que o

Cirurgião-Dentista é fundamental, pois atua desde o

pré, durante e pós-transplante. Hoje existem trabalhos

mostrando que colaboramos, inclusive, para o aumento

da sobrevida do paciente. O Cirurgião-Dentista não só

melhora a qualidade de vida, mas consegue impactar

também no melhor resultado'.

Tipos de transplante e como funciona

Pensando na Semana Mundial de Mobilização pela

Doação de Medula Óssea, é valido entender que

existem duas possibilidades de transplante: um é o

autólogo, no qual o paciente recebe células de seu

próprio corpo, e o outro é o alogênico, no qual as

células são provenientes de um doador que pode ser

alguém da família ou voluntário que se apresenta em

um hemocentro. Para isso, Dra. Letícia considera as

campanhas de doação de suma importância.

A especialista explica que a partir de uma amostra de

sangue é possível descobrir se há histocompatibilidade

(compatibilidade ou equivalência entre células, tecidos e

órgãos). 'Penso que é preciso que as pessoas estejam

engajadas para doar, pois a doação salva a vida de uma

pessoa'.

Dra. Letícia considera que o Cirurgião-Dentista, dentro

deste processo, desempenha um papel fundamental,

uma vez que, independentemente do tipo de

transplante, o paciente é submetido a altíssimas doses

de quimioterapia, que podem ou não estar associadas à

radioterapia de corpo inteiro. 'Essa alta dosagem leva à

imunossupressão, deixando o paciente suscetível a

efeitos colaterais e a cavidade oral é muito acometida.

Esse paciente pode apresentar alteração de paladar,

alteração tanto na quantidade como na qualidade da

saliva, terá mais chance de desenvolver infecções

oportunistas porque ficará sem defesa nenhuma. Os

neutrófilos dele serão zerados e ele ficará muito

suscetível a infecções oportunistas, que podem

rapidamente se disseminar'. Ela reforça também a
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importância do paciente passar com Cirurgião-Dentista

e realizar adequação do meio bucal antes de iniciar o

tratamento médico. Segundo ela, se o paciente tiver, por

exemplo, uma doença periodontal em atividade, pode

no momento do transplante, no qual não tem imunidade,

correr o risco muito maior de disseminação da infecção.

O Cirurgião-Dentista, supervisor do Serviço de

Estomatologia do Hospital Heliópolis de São Paulo e

Secretário da Câmara Técnica de Habilitação de

Odontologia Hospitalar do CROSP, Dr. Marcelo

Marcucci, acrescenta que qualquer condição, seja ela

de origem pulpar ou periodontal, que constitua um

reservatório de micro-organismos patogênicos

representa riscos e favorece infecções.

'Dentes com polpa necrosada, abscessos crônicos,

bolsas periodontais profundas e restos radiculares são

as situações clínicas mais comuns. Ao ser submetido à

terapia imunosupressora, tais condições podem

agudizar, desenvolvendo infecções bucais ativas que,

no limite, podem levar a uma indesejável interrupção do

tratamento oncológico'.

Por isso, assim como a Dra. Letícia, Dr. Marcelo reforça

que todo paciente candidato ao transplante de medula

óssea deve passar por um exame odontológico

minucioso antes de iniciar o tratamento, pois as

situações clínicas bucais que potencialmente possam

levar à infecção devem ser solucionadas neste

momento. Contudo, ele lembra que a atenção

odontológica é contínua e ocorre em todas as fases do

tratamento de transplante de medula óssea.

Importância que se reflete em números

A Cirurgiã-Dentista destaca ainda que um dos

principais efeitos colaterais é a chamada mucosite oral,

uma inflamação da mucosa decorrente das altíssimas

doses de quimioterapia associadas à falta de defesa

total. Dra. Letícia explica que essa inflamação se instala

na mucosa oral.

'O eptélio que reveste a boca vai ficando fino e formam-

se úlceras, que parecem aftas. Elas vão confluindo e

formando úlceras maiores, que acometem a língua toda,

mucosa jugal e palato. A partir daí, o paciente não

consegue se alimentar por boca e tem dificuldade de

fala, além de uma dor intensa, sendo necessária

morfina e, mesmo assim, muitas vezes não consegue

controlar a dor. Outro ponto é que a perda de

integridade do tecido vira uma porta de entrada de

infecções'.

Os desdobramentos dessa mucosite, segundo a

especialista, são vários e debilitantes. A nutrição, o sono

e a higiene ficam prejudicados, repercutindo durante

tratamento todo. Entretanto, hoje sabemos que o

Cirurgião-Dentista consegue prevenir ou minimizar

essas alterações. 'O profissional acompanha

diariamente esse paciente, controla o biofilme, trata

alterações salivares e diagnostica infecções

oportunistas.

Dra. Letícia cita também o uso do laser como recurso

para a prevenção e tratamento da mucosite oral.

Segundo ela, a laserterapia faz parte do rol de

procedimentos da Agência Nacional de Saúde

Suplementar (ANS). 'Atualmente, o convênio médico

cobre a laserterapia no transplante de medula óssea,

pois entendeu que isso gera um impacto na saúde e nos

custos do tratamento médico. Sendo assim, não há

justificativa para não se fazer esse acompanhamento. O

que temos que ter são Cirurgiões-Dentistas

capacitados, integrados com a equipe médica e demais

áreas da saúde'.

A especialista explica que realizando o laser desde o

início do condicionamento do transplante até a pega da

medula é possível diminuir o risco de mucosite

consideravelmente. 'Queremos tentar evitar 100%. Se

não 100%, a gente consegue diminuir muito a extensão

e severidade'.

Ela conta, ainda, que trabalho realizado e publicado

pela equipe do Hospital Israelita Albert Einstein aponta

que a inclusão do Cirurgião-Dentista na equipe

multiprofissional de transplante de medula óssea é
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capaz de diminuir em cerca de cinco dias o tempo de

internação. A necessidade de morfina para controle da

dor é 50% menor. Diminui também a necessidade de

alimentação parenteral. Além disso, o risco de mucosite

oral é 13 vezes menor.

'No ano passado, publicamos um trabalho fazendo um

retrospecto da nossa atuação no transplante de medula

nos últimos 15 anos e conseguimos verificar que o

Cirurgião-Dentista, ao realizar os cuidados orais e a

laserterapia, gera um impacto na sobrevida do paciente.

Não é só uma melhoria na qualidade de vida, o que já é

excelente e fundamental, mas o Cirurgião-Dentista

colabora na melhora do resultado do tratamento médico,

fazendo que aumente a sobrevida do paciente'.

Saúde do receptor

De acordo com a Dra. Letícia, o receptor é um paciente

que fica isolado durante internação, que não recebe

visitas e não pode ficar circulando, muitas vezes nem

para exames, pois está sem defesa'. Trata-se, segundo

ela, de um momento muito crítico.

Devido à quimioterapia, a microbiota do paciente fica

alterada, com bactérias mais patogênicas. Diante desse

quadro, se ainda houver uma doença de natureza

odontológica, como uma doença periodontal ou uma

cárie extensa, isso pode ocasionar complicação maior.

Fora que podem ser sítios para outros micro-

organismos que podem se alojar e instalar uma infecção

importante, como por pseudomonas, fato que pode até

levar o paciente a óbito.

Além da mucosite, cujo diagnóstico e manejo é de

responsabilidade do Cirurgião-Dentista da equipe, Dr.

Marcelo explica que outros efeitos da imunosupressão

podem se manifestar na cavidade oral, por exemplo as

infecções por herpes e citomegalovírus, candidíase e,

mais tardiamente, a doença enxerto contra hospedeiro

(DECH), condição que ocorre quando as células da

medula óssea ou células-tronco do doador atacam o

receptor. 'A doença do enxerto contra o hospedeiro

pode ocorrer a qualquer momento após um transplante.

No entanto, é mais comum depois que a medula

começa a produzir células saudáveis. A condição pode

ser leve ou grave. Ela pode se desenvolver de forma

aguda ou crônica, com manifestações na mucosa oral'.

Saúde bucal do doador também requer atenção

Para fazer a doação de medula óssea é necessário que

a saúde esteja em dia, inclusive a saúde bucal, como

esclarece a especialista. 'Para que o transplante de

medula seja feito, o doador não pode ter nenhum foco

de infecção ativo em qualquer situação. O possível

doador se inscreve, é chamado e na ocasião é realizada

a avaliação. Se o paciente tiver um dente com

abscesso, por exemplo, é necessário tratar para que

siga com a doação'.

Como doar

Para doar, as pessoas devem se dirigir ao Hemocentro

mais perto e se cadastrar no Registro Brasileiro de

Doadores Voluntários de Medula Óssea (REDOME) do

INCA.

O REDOME é o terceiro maior banco de doadores de

medula óssea do mundo e conta com mais de 5 milhões

de doadores cadastrados. Nele estão reunidos todos os

dados dos voluntários à doação para pacientes que não

possuem um doador na família.

Acesse o site: https://redome.inca.gov.br/doador/como-

se-tornar-um-doador/
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Justiça proíbe odontólogo de fazer procedimentos estéticos após ação do

Conselho Regional de Medicina da Bahia

Clique aqui para abrir a imagem

O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA)

proibiu um odontólogo de Salvador de fazer

procedimentos, a pedido do Conselho Regional de

Medicina do Estado da Bahia (Cremeb), nesta segunda-

feira (12).

Na ação, o Cremeb argumentou que o profissional fazia

diversas intervenções estéticas, como face lifting, sem

ter competência, já que os procedimentos que ele

oferecia deveriam ser feitos apenas por médicos. O

nome do odontólogo não foi divulgado.

Para acatar a proibição, a Justiça se baseou em

resoluções do Conselho Federal de Odontologia, e

reiterou que os procedimentos feito pelo profissional não

competem a área de formação dele.

A Justiça determinou também que o odontólogo deixe

de anunciar ofertas dos procedimentos em suas redes

sociais e também em outros meios de comunicação.

Assista aos vídeos do g1 e TV Bahia ??
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Crianças do projeto Pequena Tribo recebem orientações sobre saúde bucal

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: O Diaredacao@odia.com.br

Petrópolis - Além de oferecer de forma gratuita

educação extracurricular em contraturno escolar, o

projeto Pequena Tribo também vai ajudar a cuidar dos

sorrisos das crianças matriculadas no programa,

mantido pelo Instituto Jonas Masetti. A dentista parceira,

Isabela Amin, esteve na Escola Municipal Odette Young

Fonseca, no Bonfim, e fez, para as turmas do projeto,

uma oficina com dicas e orientações sobre saúde

bucal.

O intuito foi ensinar, de maneira lúdica, bons hábitos de

higiene dental e conscientizar sobre a importância de

dentes saudáveis. Durante a oficina, a dentista ensinou,

por meio de brincadeiras interativas, como escovar

corretamente os dentinhos e a relação entre uma

alimentação saudável e a saúde dos dentes. As

crianças ganharam um kit para escovação em casa com

escova, pasta e fio dental e passaram por uma primeira

avaliação odontológica.

A partir de agora meninos e meninas da Pequena Tribo

também vão receber acompanhamento individual

odontológico gratuito. 'A Dra. Isabela vai abrir o

consultório para nossas crianças uma vez ao mês. Os

pais que se interessarem por esse cuidado deverão

agendar um horário para seu filho', explicou Rodrigo

Ribas, coordenador da Pequena Tribo.

Para Rodrigo, cuidar da saúde bucal é um resgate da

autoestima. 'Nesses meses em que estamos

trabalhando de perto com as crianças da escola

municipal do Bonfim, fomos adequando as aulas de

acordo com suas necessidades. Por isso convidamos

uma dentista para nos apoiar nesta etapa do projeto.

Assim é a Pequena Tribo: pensar de forma integral, com

um olhar cuidadoso para esses meninos e meninas',

disse.

'Ter dentes saudáveis é garantia de autoestima e,

também, de boa digestão. Isso porque mastigar de

forma correta, sem engolir pedaços grandes de

alimentos, por dor nos dentes ou pela falta deles,

contribuiu para o aproveitamento máximo dos nutrientes

dos alimentos, o que é fundamental para o aprendizado

das crianças.', contou a dentista parceira, Dra. Isabela

Amin.

'Estamos construindo uma base forte com essas

crianças. Com o básico bem estabelecido, podemos

aprofundar nas competências socioemocionais para que

cada criança possa lidar com a vida de maneira mais

significativa', destacou Aíla Christy, educadora da

Pequena Tribo.

'É muito gratificante ver esse projeto florescer em

Petrópolis onde estamos sediados. Ele foi pensado com

muito carinho e elaborado por uma equipe de

excelência para que as crianças possam desenvolver ao

máximo suas potencialidades', ressaltou o professor

Jonas Masetti, idealizador do projeto. As atividades da

Pequena Tribo podem ser acompanhadas pelo
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Instagram do projeto: @pequenatribo.
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Principais dúvidas sobre o atendimento odontológico domiciliar
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Sócia-fundadora da Odonto em Casa, Dra. Maria Letícia

Rassi Guimarães, dentista especialista em

Odontogeriatria e Mestre em Gerontologia Biomédica,

fala sobre como funciona o atendimento em casa

Um assunto pouco debatido são os cuidados especiais

necessários para saúde bucal de pacientes idosos e

pessoas impossibilitadas de irem a clínicas

odontológicas para tratar e fazer a prevenção da saúde

bucal. Sócia-fundadora da Odonto em Casa, Dra. Maria

Letícia Rassi Guimarães explica as três principais

dúvidas sobre o atendimento odontológico domiciliar.

1. Como a cadeira odontológica é levada até o

paciente?

A cadeira de dentista tradicional, como conhecemos,

não vai até o paciente pois não é necessária. "Eu levo

os equipamentos odontológicos portáteis, produtos e

todos os itens necessários para o atendimento em

malas e maletas próprias para o transporte dos

equipamentos. No momento do atendimento, o paciente

é atendido na cama, se for acamado, ou em poltronas,

sofás ou cadeiras, quando o paciente consegue se

deslocar dentro de casa.", explica Dra. Maria Letícia

Rassi Guimarães, fundadora do Odonto em Casa.

2. O paciente pode ser atendido em qualquer lugar da

casa?

Tecnicamente sim, pode ser em qualquer lugar.

Segundo a dentista especialista em Odontogeriatria, é

preciso que o espaço tenha condições para que o

paciente fique confortável e que haja espaço para que o

profissional possa trabalhar dentro das normas de

segurança. 'Ambientes bem iluminados, arejados e

limpos são essenciais para o atendimento.'

3. Quais os tipos de pacientes que podem ser

atendidos?

Todos os pacientes podem ser atendidos em casa, mas

geralmente os pacientes (ou familiares) que me

procuram, não conseguem se deslocar ao consultório

odontológico e se encontram em assistência ou

internação domiciliar. Pacientes idosos, acamados,

hospitalizados, pacientes especiais, com problemas

neurológicos, com dificuldades motoras ou com

qualquer outra limitação que os impeça de se locomover

ao consultório. 'O atendimento pode ser realizado em

domicílios, casas de repouso, instituições de longa

permanência, asilos, hotéis, hospitais e uti's. Atendo em

Goiânia, Aparecida de Goiânia e algumas cidades do

interior.', afirma Dra. Maria Letícia Rassi Guimarães.

Sobre Odonto em Casa

Empresa fundada em 2020, pela Dra. Maria Letícia

Rassi Guimarães, dentista especialista em

Odontogeriatria e Mestre em Gerontologia Biomédica, a

Odonto em Casa foi criada para atender pacientes com

restrições de locomoção, deficiências física/mentais,

doenças degenerativas, sequelas neurológicas,

pacientes em cuidados paliativos ou com qualquer outra

limitação que os impeça de irem ao consultório

odontológico. O atendimento é realizado em domicílio

com equipamentos odontológicos móveis, com toda a
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segurança, conforto e comodidade. São realizados

quase todos os procedimentos desde a prevenção até o

tratamento de quadros infecciosos que possam ter

como porta de entrada a cavidade bucal. Além do

atendimento personalizado em domicílio, a Odonto em

Casa também ministra treinamentos para cuidadores e

familiares em relação à higiene bucal, levando em

consideração idade, doenças e/ou outros fatores.
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Mais de 70% das crianças não vão ao dentista, aponta pesquisa. Entenda os

riscos

Clique aqui para abrir a imagem

Uma pesquisa realizada pelo Barómetro de Saúde Oral

para a Ordem dos Médicos Dentistas (OMD ) realizada

em 2021, aponta que 73,4% das crianças menores de 6

anos nunca frequentaram o dentista.

O levantamento levanta um debate importante: qual o

momento certo para levar os pequenos ao dentista? Na

verdade, o acompanhamento odontológico deve se

iniciar antes mesmo da criança nascer, ainda na

gestação. Isso porque o estilo de vida e o cuidado com

a saúde bucal da mãe interferem diretamente no futuro

sorriso dos filhos.

Após o nascimento, as primeiras idas ao dentista são

importantes para que os pais tirem dúvidas e adquiram

informações sobre cuidados com a saúde bucal. O

bebê pode ser levado ao dentista mesmo antes de ter

dentes. Assim, o profissional pode examinar e ver se

está tudo normal, acompanhar a erupção dos dentes e

orientar e motivar para cuidados com a boca.

Nessas consultas, os pais aprendem sobre escovação

(como, quando, porque escovar), que tipo de pasta e

escova usar, hábitos bucais como uso de chupeta e

mamadeira, sucção de dedo, consumo racional de

açúcar quando os dentes nascerem. Podem resolver,

ainda, inquietudes sobre a erupção dos dentes, qual a

época em que aparecem e sintomas que a criança

apresenta.

Dentre os problemas, a doença que mais acomete

crianças é ainda a cárie. Porém, por meio do

estabelecimento de hábitos de higiene e dieta

saudáveis, é possível atuar na prevenção dessa doença

e, mais ainda, na promoção da saúde bucal.

Vale lembrar que os pais exercem forte influência sobre

a saúde bucal das crianças, uma vez que são os

responsáveis pelo estabelecimento de medidas que

podem mantê-las livres de doenças. Educar sobre a

correta higiene bucal desde cedo evita problemas com o

sorriso no futuro.
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