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Saiba quais são os cuidados para evitar fraturas na hora

de saborear alguns alimentos

As guloseimas das festas juninas e julinas são uma

delícia. Amendoim, torrão, pipoca, milho, pé de

moleque, pinhão, além de bolos, canjicas e tantos

outros pratos apetitosos fazem a alegria de adultos e

crianças. Mas vale lembrar que a mastigação desses

alimentos exige atenção.

Além do açúcar, que é o principal vilão na formação da

cárie, presente em boa parte dos pratos típicos das

quermesses, existe um outro fator de risco. A rigidez de

alimentos como o milho e o pé de moleque podem

causar fraturas nos dentes. Por isso, vale a pena seguir

as recomendações dos cirurgiões-dentistas, que nesse

caso vão um pouco além de evitar o excesso de açúcar

e manter a higiene bucal em dia.

Cuidados a mais

As fraturas podem acontecer independentemente da

idade ou condição, como explica o cirurgião-dentista

Dr. Reinaldo Yoshino, 'Não existem dentes fracos, no

entanto, algumas situações são mais propensas à

fratura, como dentes endodonticamente tratados

(popularmente chamado tratamento de canal)'. Segundo

ele, no caso de coroas protéticas, facetas ou das tão

faladas lentes de contato odontológicas, os cuidados

precisam ser maiores para evitar deslocamentos e

fraturas que podem, inclusive, comprometer a raiz dos

dentes que possuem pinos. 'Implantes também sofrem

muito com esses alimentos, mesmo próteses tipo

protocolo e overdentures', enfatiza.

A orientação do cirurgião-dentista é para que a

mastigação seja feita com calma e, em alguns casos,

que se faça o uso de talheres. Os caroços de azeitonas

de pastéis, por exemplo, merecem maior cuidado

porque podem ser mordidos sem a pessoa perceber.

Outro conselho é utilizar sempre os dentes do fundo

para mastigar. Ele destaca que os alimentos

consistentes e pegajosos, como balas de leite ou doce

de leite, por exemplo, também podem causar

deslocamento e descolamento de restaurações, coroas

ou facetas.

Hábitos como o abuso de álcool também são citados

por Dr. Reinaldo como um fator de atenção, pois além

de fazer mal para a saúde a substância interfere no

sono, o que pode aumentar os danos causados pelo

bruxismo. Além disso, ele lembra que o álcool altera os

sentidos e faz com que a pessoa perca um pouco do

discernimento e do cuidado, favorecendo situações

como acidentes, os quais podem ocasionar traumas

severos, inclusive de origem bucal.

Quebrou! O que fazer?

De acordo com Dr. Reinaldo, nos casos em que há

deslocamento ou descolamento o paciente precisa

buscar a orientação de um cirurgião-dentista, seja um

atendimento de urgência ou plantão odontológico. 'No

caso de fratura em que parte do dente é perdido,

recomenda-se resgatar o fragmento e levar

imediatamente ao consultório ou clínica. Em casos de

avulsão, onde o dente sai todo, é importante colocá-lo
4
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imerso em leite ou soro fisiológico, sem tentar limpá-lo,

e buscar um pronto atendimento de urgência. Alguns

profissionais recomendam colocar o dente embaixo da

língua, entretanto, é preciso ter muito cuidado, pois

nesse caso o paciente pode engolir ou aspirar'.

O cirurgião-dentista lembra, ainda, que nos casos em

que o dente sai todo, o que na maioria das vezes

acontece nos acidentes com as crianças, é possível

reimplantá-lo desde que o atendimento seja rápido e o

dente não tenha sido manipulado em excesso. Portanto,

fica o alerta: saiu o dente ou quebrou um pedaço?

Coloque em um copo de leite ou soro e corra para o

consultório. O cirurgião-dentista está plenamente

capacitado para diagnosticar e resolver o problema da

melhor forma.

Sobre o CROSP

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) é uma autarquia federal dotada de

personalidade jurídica e de direito público com a

finalidade de fiscalizar e supervisionar a ética

profissional em todo o Estado de São Paulo, cabendo-

lhe zelar pelo perfeito desempenho ético da

Odontologia e pelo prestígio e bom conceito da

profissão e dos que a exercem legalmente. Hoje, o

CROSP conta com mais de 140 mil profissionais

inscritos. Além dos cirurgiões-dentistas, o CROSP

detém competência também para fiscalizar o exercício

profissional e a conduta ética dos Técnicos em Prótese

Dentária, Técnicos em Saúde Bucal, Auxiliares em

Saúde Bucal e Auxiliares em Prótese Dentária.

Informações: www.crosp.org.br

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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Saber mais sobre a esclerose múltipla também é

importante para avaliar e definir o melhor tratamento e

quais as orientações adequadas para cada fase da

doença. Mas, afinal, o que é esclerose múltipla?

A doença e os sintomas mais comuns

A esclerose múltipla (EM) e? uma doença autoimune,

neurodegenerativa, que acomete o sistema nervoso

central levando à incapacidade progressiva, problemas

pessoais, familiares, sociais e profissionais, de origem

desconhecida. Afeta em geral adultos na faixa de 18 a

55 anos de idade, sendo observada no Brasil uma taxa

de prevalência de aproximadamente 15 casos por 100

mil habitantes.

A doença apresenta quadros de agravo e remissão,

caracterizados por surtos ou ataques agudos da

atividade. Os sintomas mais comuns são a neurite

o?ptica, paresia ou parestesia de membros, disfunções

da coordenação e equilíbrio, mielites, disfunções

esfincterianas, alterações cognitivas e comportamentais,

espasticidade, ataxia, tremor, fadiga, fraqueza muscular,

depressão, levando à deficiência progressiva e

dependência de cuidados.

A cirurgiã-dentista Juliana Franco, do Hospital das

Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (Hospital

Auxiliar de Suzano e Instituto Central - HCFMUSP) e

Doutora em Patologia Oral e Maxilofacial e Pacientes

Especiais pela FOUSP, explica que, em relação à

Odontologia, o paciente portador de esclerose múltipla

pode apresentar sinais e sintomas pertinentes à região

da face e cavidade oral, como neuralgias cranianas,

paralisia facial, disfunções temporomandibulares,

complicações visuais, disfagia, disartria, espasmos

hemifaciais, distonias e dormência em face. 'As

alterações orofaciais encontradas ou reportadas pelo

paciente, juntamente com uma anamnese bem

realizada, são importantes e servem de alerta para que

o cirurgião-dentista tenha a esclerose múltipla como

hipótese diagnóstica auxiliando no diagnóstico precoce

pelo médico neurologista, com melhor prognóstico da

evolução da doença'.

A esclerose múltipla em suas fases de progressão

A especialista esclarece que a esclerose múltipla

apresenta quatro formas de evolução e, de acordo com

o tratamento, resposta ao mesmo e às morbidades

apresentadas, é possível encontrar o paciente em

diversas situações clínicas. 'Atualmente, sabe-se que os

tratamentos controlam bem os surtos da doença,

melhorando o prognóstico e qualidade de vida do

paciente'.

Com relação ao atendimento, Dra. Juliana explica que

ele será efetuado de acordo com a fase da doença.

'Quando no estado inicial, o atendimento será o

convencional, realizado no consultório odontológico.

Com a evolução da doença, principalmente os pacientes
6
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com dificuldade de adesão ao tratamento

multidisciplinar/farmacológico ou do tipo de esclerose

múltipla, podemos ter um paciente dependendo de

cuidados e que necessite do atendimento odontológico

domiciliar. Já no caso em que há agravamento,

podemos ter um paciente hospitalizado, em que o

dentista habilitado em Odontologia Hospitalar realizará o

atendimento na internação'.

Neste contexto, a cirurgiã-dentista destaca que a

Odontologia, hoje, se apresenta de forma muito mais

acessível, possibilitando o atendimento do paciente em

qualquer lugar e condição clínica.

Medicações utilizadas no tratamento e seus possíveis

efeitos

O tratamento da esclerose múltipla é multidisciplinar,

baseado na reabilitação do paciente, associado ao

tratamento farmacológico com o uso de corticoides,

imunossupressores e imunobiológicos de uso contínuo,

ou na forma de pulsoterapia nos momentos de surto da

doença. Esses medicamentos, segundo a Dra. Juliana,

ocasionam uma modulação do sistema imune,

diminuindo a sua atividade, aumentando o risco de

infecções, no geral, incluindo as infecções orais. 'O

cuidado odontológico de rotina é fundamental para o

tratamento e prevenção das infecções dentárias, que

podem ser agravadas e apresentarem uma rápida

evolução por conta da imunossupressão

medicamentosa, assim como nos casos do

desenvolvimento de infecções oportunistas em cavidade

oral, como a candidíase oral e herpes simples'.

A cirurgiã-dentista lembra, também, que nos pacientes

com doenças neurodegenerativas pode haver a

associação de um quadro de hipossalivação ocasionado

pela polifarmácia e de uma perda progressiva e gradual

da força muscular e coordenação motora. Segundo ela,

a simples diminuição do volume da saliva traz riscos

para os dentes (aumento do número de cáries), para as

gengivas (progressão da doença periodontal), para as

mucosas orais (traumas e infecções oportunistas) e de

qualidade de vida do paciente (dificuldade para

mastigar, deglutir os alimentos, falar, utilizar próteses

dentárias).

A importância da higienização bucal do paciente com

esclerose múltipla

A higienização bucal do paciente com esclerose múltipla

é um item de extrema importância para a prevenção de

doenças bucais. Alguns estudos associam à doença

uma maior prevalência de cáries e problemas orais.

Com relação a isso, Dra. Juliana explica que a

dificuldade de higienização pode ser proveniente da

falta de orientação do paciente e do cuidador sobre a

importância da higiene bucal ou da melhor técnica para

realizá-la, da perda progressiva da força muscular ou do

déficit cognitivo que resultarão em uma higiene bucal

deficiente, levando a danos cumulativos à saúde bucal

do paciente.

'O aumento de cáries e de doenças bucais é devido a

uma associação de fatores que deve ser diagnosticada

pelo cirurgião-dentista, que deve elaborar um plano

terapêutico contemplando o tratamento odontológico,

consultas de rotina para prevenção e trabalho conjunto

com o paciente e cuidador para adequar forma e

estratégias para a realização da higiene bucal'.

De acordo com a cirurgiã-dentista, além do

treinamento voltado aos cuidadores e familiares com

relação à higiene bucal do paciente, existe a

possibilidade de recorrer a adaptações das escovas

dentárias, à utilização de dispositivos para manter a

boca do paciente aberta durante a realização da

higiene, às técnicas de escovação mais indicadas para

cada paciente e ao uso de escovas elétricas. 'A

aspiração da cavidade oral durante e após a higiene

bucal para evitar a possível broncoaspiração da saliva e

espuma da pasta dentária, além do uso de colutórios e

outros dispositivos para realizar a higiene oral, como os

swabs orais de esponja, estão entre os recursos

disponíveis'.

O importante, segundo Dra. Juliana, é deixar que o

paciente faça o seu autocuidado e, caso comece a ser

observada deficiência para realizá-la, o cuidador/familiar

pode completar a higiene oral.
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A especialista chama a atenção para a frequência da

higienização. 'Além da orientação de como realizar a

higiene oral, é importante alertar para a frequência e

momentos em que a mesma será feita, pois muitos

pacientes podem fazer o uso de alimentação por sonda,

ou seja, não comem pela boca, o que leva muitos

familiares a não realizarem os cuidados orais por não

saberem que, independentemente da forma que o

paciente se alimenta, é essencial fazer a higiene oral'.

Cuidados gerais

Orientações sobre a dieta também são indispensáveis,

especialmente em relação ao açúcar e carboidrato, que

aumentam o risco de cárie, assim como o não consumo

de dieta não condimentada, ácida ou gaseificada por

conta da hipossalivação.

Conforme Dra. Juliana, a Odontologia deve ser baseada

em cuidados gerais preventivos e curativos nos

pacientes com deficiências. O cirurgião-dentista

especialista em Odontologia para Pacientes com

Necessidades Especiais é o profissional capacitado

para entender de forma global o processo de saúde-

doença e a sua evolução, devendo adequar o

atendimento desde o preventivo, curativo e adaptações

de acordo com as fases de doença. 'Acolhimento,

comunicação, empatia e humanização são

fundamentais para a criação de vínculo com o paciente

e sua família, possibilitando maior aderência ao

tratamento odontológico, às orientações sobre higiene

oral, à dieta e aos cuidados orais'.

Fonte: CROSP

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgiã-dentista, Assuntos de Interesse - Cirurgião

dentista, CROSP - CRO-SP
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Saiba quais são os cuidados para evitar fraturas na hora

de saborear alguns alimentos

As guloseimas das festas juninas e julinas são uma

delícia. Amendoim, torrão, pipoca, milho, pé de

moleque, pinhão, além de bolos, canjicas e tantos

outros pratos apetitosos fazem a alegria de adultos e

crianças. Mas vale lembrar que a mastigação desses

alimentos exige atenção.

Além do açúcar, que é o principal vilão na formação da

cárie, presente em boa parte dos pratos típicos das

quermesses, existe um outro fator de risco. A rigidez de

alimentos como o milho e o pé de moleque podem

causar fraturas nos dentes. Por isso, vale a pena seguir

as recomendações dos cirurgiões-dentistas, que nesse

caso vão um pouco além de evitar o excesso de açúcar

e manter a higiene bucal em dia.

Cuidados a mais

As fraturas podem acontecer independentemente da

idade ou condição, como explica o cirurgião-dentista

Dr. Reinaldo Yoshino, 'Não existem dentes fracos, no

entanto, algumas situações são mais propensas à

fratura, como dentes endodonticamente tratados

(popularmente chamado tratamento de canal)'. Segundo

ele, no caso de coroas protéticas, facetas ou das tão

faladas lentes de contato odontológicas, os cuidados

precisam ser maiores para evitar deslocamentos e

fraturas que podem, inclusive, comprometer a raiz dos

dentes que possuem pinos. 'Implantes também sofrem

muito com esses alimentos, mesmo próteses tipo

protocolo e overdentures', enfatiza.

A orientação do cirurgião-dentista é para que a

mastigação seja feita com calma e, em alguns casos,

que se faça o uso de talheres. Os caroços de azeitonas

de pastéis, por exemplo, merecem maior cuidado

porque podem ser mordidos sem a pessoa perceber.

Outro conselho é utilizar sempre os dentes do fundo

para mastigar. Ele destaca que os alimentos

consistentes e pegajosos, como balas de leite ou doce

de leite, por exemplo, também podem causar

deslocamento e descolamento de restaurações, coroas

ou facetas.

Hábitos como o abuso de álcool também são citados

por Dr. Reinaldo como um fator de atenção, pois além

de fazer mal para a saúde a substância interfere no

sono, o que pode aumentar os danos causados pelo

bruxismo. Além disso, ele lembra que o álcool altera os

sentidos e faz com que a pessoa perca um pouco do

discernimento e do cuidado, favorecendo situações

como acidentes, os quais podem ocasionar traumas

severos, inclusive de origem bucal.

Quebrou! O que fazer?

De acordo com Dr. Reinaldo, nos casos em que há

deslocamento ou descolamento o paciente precisa

buscar a orientação de um cirurgião-dentista, seja um

atendimento de urgência ou plantão odontológico. 'No

caso de fratura em que parte do dente é perdido,

recomenda-se resgatar o fragmento e levar
9
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imediatamente ao consultório ou clínica. Em casos de

avulsão, onde o dente sai todo, é importante colocá-lo

imerso em leite ou soro fisiológico, sem tentar limpá-lo,

e buscar um pronto atendimento de urgência. Alguns

profissionais recomendam colocar o dente embaixo da

língua, entretanto, é preciso ter muito cuidado, pois

nesse caso o paciente pode engolir ou aspirar'.

O cirurgião-dentista lembra, ainda, que nos casos em

que o dente sai todo, o que na maioria das vezes

acontece nos acidentes com as crianças, é possível

reimplantá-lo desde que o atendimento seja rápido e o

dente não tenha sido manipulado em excesso. Portanto,

fica o alerta: saiu o dente ou quebrou um pedaço?

Coloque em um copo de leite ou soro e corra para o

consultório. O cirurgião-dentista está plenamente

capacitado para diagnosticar e resolver o problema da

melhor forma.

Sobre o CROSP

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) é uma autarquia federal dotada de

personalidade jurídica e de direito público com a

finalidade de fiscalizar e supervisionar a ética

profissional em todo o Estado de São Paulo, cabendo-

lhe zelar pelo perfeito desempenho ético da

Odontologia e pelo prestígio e bom conceito da

profissão e dos que a exercem legalmente. Hoje, o

CROSP conta com mais de 140 mil profissionais

inscritos. Além dos cirurgiões-dentistas, o CROSP

detém competência também para fiscalizar o exercício

profissional e a conduta ética dos Técnicos em Prótese

Dentária, Técnicos em Saúde Bucal, Auxiliares em

Saúde Bucal e Auxiliares em Prótese Dentária.

Informações: www.crosp.org.br

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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Saiba quais são os cuidados para evitar fraturas na hora

de saborear alguns alimentos

As guloseimas das festas juninas e julinas são uma

delícia. Amendoim, torrão, pipoca, milho, pé de

moleque, pinhão, além de bolos, canjicas e tantos

outros pratos apetitosos fazem a alegria de adultos e

crianças. Mas vale lembrar que a mastigação desses

alimentos exige atenção.

Além do açúcar, que é o principal vilão na formação de

cáries, presente em boa parte dos pratos típicos das

quermesses, existe um outro fator de risco. A rigidez de

alimentos como o milho e o pé de moleque podem

causar fraturas nos dentes. Por isso, vale a pena seguir

as recomendações dos cirurgiões-dentistas, que nesse

caso vão um pouco além de evitar o excesso de açúcar

e manter a higiene bucal em dia.

Cuidados a mais

As fraturas podem acontecer independentemente da

idade ou condição, como explica o cirurgião-dentista

Dr. Reinaldo Yoshino, 'Não existem dentes fracos, no

entanto, algumas situações são mais propensas à

fratura, como dentes endodonticamente tratados

(popularmente chamado tratamento de canal)'. Segundo

ele, no caso de coroas protéticas, facetas ou das tão

faladas lentes de contato odontológicas, os cuidados

precisam ser maiores para evitar deslocamentos e

fraturas que podem, inclusive, comprometer a raiz dos

dentes que possuem pinos. 'Implantes também sofrem

muito com esses alimentos, mesmo próteses tipo

protocolo e overdentures', enfatiza.

A orientação do cirurgião-dentista, nesses casos, é

para que a mastigação seja feita com calma e, em

alguns casos, que se faça o uso de talheres. Os caroços

de azeitonas de pastéis, por exemplo, merecem maior

cuidado porque podem ser mordidos sem a pessoa

perceber. Outro conselho é utilizar sempre os dentes do

fundo para mastigar. Ele destaca que os alimentos

consistentes e pegajosos, como balas de leite ou doce

de leite, por exemplo, também podem causar

deslocamento e descolamento de restaurações, coroas

ou facetas.

Hábitos como o abuso de álcool também são citados

por Dr. Reinaldo como um fator de atenção, pois além

de fazer mal para a saúde a substância interfere no

sono, o que pode aumentar os danos causados pelo

bruxismo. Além disso, ele lembra que o álcool altera os

sentidos e faz com que a pessoa perca um pouco do

discernimento e do cuidado, favorecendo situações

como acidentes, os quais podem ocasionar traumas

severos, inclusive de origem bucal.

Quebrou! O que fazer?

De acordo com Dr. Reinaldo, nos casos em que há

deslocamento ou descolamento o paciente precisa

buscar a orientação de um cirurgião-dentista, seja um

atendimento de urgência ou plantão odontológico. 'No

caso de fratura em que parte do dente é perdido,

recomenda-se resgatar o fragmento e levar

imediatamente ao consultório ou clínica. Em casos de

avulsão, onde o dente sai todo, é importante colocá-lo
11
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imerso em leite ou soro fisiológico, sem tentar limpá-lo,

e buscar um pronto atendimento de urgência. Alguns

profissionais recomendam colocar o dente embaixo da

língua, entretanto, é preciso ter muito cuidado, pois

nesse caso o paciente pode engolir ou aspirar'.

O cirurgião-dentista lembra, ainda, que nos casos em

que o dente sai todo, o que na maioria das vezes

acontece nos acidentes com as crianças, é possível

reimplanta-lo desde que o atendimento seja rápido e o

dente não tenha sido manipulado em excesso. Portanto,

fica o alerta: saiu o dente ou quebrou um pedaço?

Coloque em um copo de leite ou soro e corra para o

consultório. O cirurgião-dentista está plenamente

capacitado para diagnosticar e resolver o problema da

melhor forma.

Sobre o CROSP

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) é uma autarquia federal dotada de

personalidade jurídica e de direito público com a

finalidade de fiscalizar e supervisionar a ética

profissional em todo o Estado de São Paulo, cabendo-

lhe zelar pelo perfeito desempenho ético da

Odontologia e pelo prestígio e bom conceito da

profissão e dos que a exercem legalmente. Hoje, o

CROSP conta com mais de 140 mil profissionais

inscritos. Além dos cirurgiões-dentistas, o CROSP

detém competência também para fiscalizar o exercício

profissional e a conduta ética dos Técnicos em Prótese

Dentária, Técnicos em Saúde Bucal, Auxiliares em

Saúde Bucal e Auxiliares em Prótese Dentária.
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Eduardo Vasconcelos ressalta recomendação do TCE sobre o piso salarial
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Autor: Warley Santos

Foi sob a gestão do presidente licenciado do Conselho

Regional de Odontologia (CRO-PE) e, agora, pré-

candidato a deputado estadual pelo Avante, Eduardo

Vasconcelos, que o Conselho denunciou ao Ministério

Público de Contas do Estado (MPCE) o não

cumprimento do piso salarial da odontologia em

Pernambuco.

Diante da denúncia, o Tribunal de Contas (TCE-PE)

emitiu uma recomendação voltada aos municípios e ao

Estado sobre a necessidade do cumprimento do piso

salarial 'de todos os profissionais de odontologia em

atividade, independentemente da natureza do vínculo,

se servidor efetivo ou contratado temporariamente'.

'Essa é mais uma decisão que fortalece a nossa

categoria. Não vamos ficar calados até que todos os

municípios pernambucanos apliquem o piso salarial da

odontologia. A lei existe para ser cumprida', ressaltou

Eduardo.

The post Eduardo Vasconcelos ressalta recomendação

do TCE sobre o piso salarial da odontologia appeared

first on Acessa Caruaru.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Odontologia

13

https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/multclipp/arquivos/noticias/2022/06/21/67324728/67324728_site.jpg
http://m.knew.in/n/shFXZSy16U5Lbfj1sA3dh7qjLWvnL5u70
http://m.knew.in/n/shFXZSy16U5Lbfj1sA3dh7qjLWvnL5u70
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O cirurgião-dentista, assim como outras profissões,

tem de se capacitar continuamente pois novas técnicas

e novos materiais surgem periodicamente para otimizar

suas atividades. É importante salientar que, como a

boca faz parte do organismo, o seu trabalho é

multiprofissional, envolvendo médicos, fisioterapeutas,

fonoaudiólogos, entre outros.

'A classe está comprometida em melhorar a saúde

bucal e, consequentemente, a saúde dos pacientes

como um todo, inclusive detectando e prevenindo

diversas doenças. Aproveito para reforçar, como

exemplo, que a boca é uma das portas de entrada para

o vírus da Covid-19, assim como o nariz e os olhos.

Somos, com certeza, profissionais de fundamental

importância na qualidade de vida das pessoas. Para tal,

exige-se foco, competência, disciplina, atualização

constante, comprometimento e extrema dedicação. A

ABO-SP atua no sentido de ajudar nesta capacitação,

dar todo o apoio, levar a saúde bucal aos mais

carentes e lutar sempre pelos interesses legítimos da

classe', afirma o presidente da entidade, Mário

Cappellette Jr.

Na área social, a ABO-SP participa do projeto Um

Sorriso do Tamanho do Brasil, ligado à ABO Nacional.

Profissionais da odontologia de todo o Estado de São

Paulo e alunos, além de outros profissionais da área da

saúde, atuam voluntariamente junto à população

carente prestando atendimento preventivo gratuito . 'As

ações têm foco principal na saúde bucal, porém temos

muitas outras atividades paralelas para reforço nesta

conscientização. São realizadas palestras, diagnóstico e

prevenção de doenças, distribuição de kits de higiene,

saúde oral e escovação orientada da Colgate, entre

outras iniciativas de relevo. É um grande orgulho fazer

parte deste projeto', afirma Cappellette.

Segundo o presidente da ABO-SP, o intuito é que, por

meio da valorização do trabalho do cirurgião-dentista,

abra-se a possibilidade de ajudar toda a população a

cuidar de sua saúde bucal. 'Desta forma, fomentamos

os cuidados da saúde das pessoas integralmente, como

um todo, já que a condição da boca pode influenciar em

todo o organismo', finaliza.

Website: http://abosp.org.br/

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -
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algumas nuvens

Uberaba - MG

Minas Gerais retomou seus investimentos em

academias de ginástica oral. Considerando a política de

atendimento especializado, foram investidos mais de R$

19 milhões entre 2021 e 2022. Outros R$ 41 milhões já

estão comprometidos para pagamentos. A aplicação

dos recursos é fruto da institucionalização da política

estadual de adequação oral, denominada Sorria Minas,

implantada a partir de outubro do ano passado.

Segundo a Coordenadora Estadual de Saúde Bucal da

Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais (SES-

MG), Jacqueline Silva Santos, os investimentos

demonstram o empenho do governo mineiro em

melhorar as condições físicas. da população mineira. 'A

Sorria Minas tem, entre suas diretrizes, garantir que a

população mineira tenha pleno acesso ao atendimento

de condicionamento bucal no Sistema Único de Saúde',

afirma em relação às instalações de condicionamento

bucal. 'Não mais pela lógica de quem veio primeiro, mas

por critérios de priorização que levem em conta a

ameaça social de outras pessoas, contemplando

determinados grupos populacionais mais vulneráveis,

como gestantes, crianças, outras pessoas com

deficiência, entre outras coisas. ,' ele disse. Para isso, é

obrigatório respeitar o fluxo de atendimento, sendo a

Unidade Básica de Saúde (UBS) o ponto de articulação

que permite o acesso do usuário às instalações.

'Quando alguém tem uma necessidade de fitness oral,

merece procurar a unidade de cuidados de fitness

número um mais próxima de sua casa. Lá você terá o

atendimento odontológico obrigatório. Se esse usuário

solicitar atendimento odontológico especializado, será

encaminhado para os Centros de Especialidades

Odontológicas, que atenderão esse usuário nas

especialidades endodônticas', especifica em ambiente

hospitalar. 'Também é importante notar que outras

pessoas, principalmente crianças, que nascem com

malformações, malformações craniofaciais,

malformações congênitas, principalmente lábio leporino

e fissura labiopalatina, também possuem instalações

que são referência para todo o estado', destaca o a

coordenadora Jacqueline Santos explica que a boca é

um órgão extremamente vital para a alimentação e

ligado ao processo de socialização. 'Pela boca nos

relacionamos com as outras pessoas, com o mundo,

através da fala, da aparência, dos beijos, da emoção de

saborear e sorrir. Sob esse ponto de vista, os distúrbios

bucais podem causar dores, infecções, dificuldade para

falar ou mastigar, limitações alimentares, faltas

escolares, danos à aparência. São distúrbios que

podem influenciar o estado físico geral, a vida social e a

qualidade de vida de outras pessoas', enfatiza. A

transmissão da doença e o desejo de garantir a

proteção de pacientes, usuários e profissionais. 'No

entanto, hoje, diante do contexto de diminuição de

casos e aumento da cobertura vacinal, o rumo é que os

estabelecimentos retomem o atendimento', diz. da

Política Nacional de Saúde Bucal (PNSB) da Saúde

entre junho e meados de agosto deste ano, a pesquisa

tem como objetivo coletar e consolidar o conhecimento

sobre o cenário de aptidão oral da população por meio

de exames. , 2cinco municípios participam da iniciativa,
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com a participação de diversos órgãos e

estabelecimentos além da SES-MG, como a

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o

Conselho Regional de Odontologia e o Conselho

Municipal da Secretaria de Saúde de Minas Gerais.

quadro é semelhante ao do censo: 'A equipe da caixa é

composta por 3 profissionais, mais um cirurgião-

dentista, que fará o exame bucal. tegrante anotará as

situações orais dos demais leitores e um terceiro

identificará dentro desse bloco sorteado quais

departamentos participarão desta amostra', especifica

Jacqueline Santos. Os estudos incidirão em crianças,

adolescentes, adultos como para crianças, lemos sobre

os maiores de cinco anos, porque ainda têm os dentes

de leite, e os maiores de 12 anos, que representam os

que já têm dentes permanentes, de 15 a 19. Há são

faixas etárias expressas para adultos e idosos. exames,

a partir dos 65 anos. 'Todos os ciclos de vida são

contemplados nesta pesquisa. Por isso, é de

fundamental importância para o sucesso desta tarefa

que outras pessoas obtenham a equipe de caixa em

casa e se permitam participar, permitindo a prova oral',

explica Jacqueline. que a equipe de box Rain é formada

por profissionais de fitness. Os próprios municípios.

'Não são estranhos outros que vieram de outros lugares,

mas são profissionais de fitness, dentistas das

comunas. Ela conclui. Para a coordenadora, os efeitos

serão os orientações das políticas públicas do SUS

'Vamos ter um diagnóstico do cenário de saúde bucal de

outras pessoas, de outras pessoas e municípios. As

equipes estão no chão visitando as casas, fazendo

exames na boca de outras pessoas para ver as

situações das doenças mais comuns semelhantes à

saúde bucal, como cáries, doenças das gengivas, a

forma como outras pessoas fecham a boca a, doenças

como a necessidade de próteses', explica. Jacqueline

Santos lembra ainda que o conhecimento será cruzado

com o cenário socioeconômico dessas outras pessoas e

suas famílias, o que permite estruturar um perfil mais

detalhado no andamento das políticas públicas. Belo

Horizonte, Betim, Buritis, Carangola, Comandante

Gomes, Contagem, Divinópolis, Formiga, Grão Mogol,

Itajubá, Iturama, Juiz de Fora, Luz, Mirabela, Montes

Claros, Pará de Minas, Poços de Caldas, Raposos, Rio

Vermelho, Santa Margarida, São João Del Rei, Sete

Lagoas, Uberaba, Uberlândia e Viçosa são os

municípios onde acontecem os passeios do SB Brasil.

Mais podem ser recebidos nesta página.

Min. Max. 29
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Sob direção de Eduardo Vasconcelos, CRO-PE denuncia ao Ministério

Público de Contas não cumprimento de piso salarial da odontologia
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O Conselho Regional de Odontologia (CRO-PE)

denunciou, sob a gestão do presidente licenciado do

conselho, e pré-candidato a deputado estadual,

Eduardo Vasconcelos (Avante), ao Ministério Público de

Contas do Estado (MPCE), o não cumprimento do piso

salarial da odontologia em Pernambuco.

Diante da denúncia, o Tribunal de Contas (TCE-PE)

emitiu uma recomendação voltada aos municípios e ao

Estado sobre a necessidade do cumprimento do piso

salarial "de todos os profissionais de odontologia em

atividade, independentemente da natureza do vínculo,

se servidor efetivo ou contratado temporariamente'.

'Essa é mais uma decisão que fortalece a nossa

categoria. Não vamos ficar calados até que todos os

municípios pernambucanos apliquem o piso salarial da

odontologia. A lei existe para ser cumprida', ressaltou

Eduardo.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Odontologia

17

https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/multclipp/arquivos/noticias/2022/06/21/67328478/67328478_site.jpg
http://m.knew.in/n/IbrOhOBk5UUeTsbOWPTUbbqjLWvnL5u70
http://m.knew.in/n/IbrOhOBk5UUeTsbOWPTUbbqjLWvnL5u70
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gratuito - DiárioZonaNorte
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Tempo de Leitura: 3 minutos

triagem

Turma do Bem seleciona adolescentes de todo o Brasil

e espera encaminhar mais de cinco mil jovens para

atendimento em 2022

A triagem será realizada nos dias 30 de junho, 01 e 02

de julho na APCD em Santana

Dentistas do Bem, programa da OSCIP Turma do Bem,

vai promover, no final do mês, uma mega triagem para

selecionar jovens entre 11 e 17 anos de baixa renda

para receber tratamento odontológico gratuito.

A TdB já existe há mais de 20 anos e será a ação social

do 39º Congresso Internacional de Odontologia de São

Paulo (CIOSP), considerado um dos maiores

congressos de odontologia do mundo. Até hoje, mais de

81 mil jovens já foram atendidos por esses profissionais

que atuam de forma voluntária levando saúde bucal a

jovens de todo o Brasil, além de 12 países da América

Latina e Portugal. O tratamento inclui, se necessário,

radiografias, ortodontia, próteses e implantes até que os

pacientes completem 18 anos.

'Neste mês de junho, faremos uma ação na cidade de

São Paulo para selecionar adolescentes de baixa renda

que necessitam de tratamento odontológico e

proporcionar a eles qualidade de vida por meio do

acesso a? saúde bucal', conta o dentista Fábio

Bibancos, presidente voluntário da Turma do Bem.

Mega triagem SP

De 30 de junho a 02 de julho, no prédio da APCD

(Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas),

localizado na Praça Campo de Bagatelle, sem número,

em Santana, vai acontecer, presencialmente, a seleção

dos adolescentes.

'Este ano, a expectativa e? que mais de cinco mil jovens

sejam encaminhados para atendimento em todo o

Brasil', afirma o dentista. A ação, na cidade de São

Paulo, é feita em parceria com APCD - Associação

Paulista de Cirurgiões Dentistas, RD - Drogasil

Drogaraia, USP - Faculdade de Odontologia -

Odontopediatria e SMADS - Secretaria Municipal de

Assistência e Desenvolvimento Social de São Paulo.

O processo é simples, rápido e não invasivo. Caso o

jovem tenha acesso a internet e queira antecipar o seu

cadastro ele pode acessar o site -

megatriagem2022.tdb.org.br - o jovem e/ou seu

responsável preenche o formulário com seus dados e

responde um questionário da condição socioeconômica

da família. Não é necessário enviar nenhuma foto, basta

comparecer no dia da mega triagem com o documento

de identificação e acompanhado de um responsável.

A seleção e? feita por meio da aplicação de um índice

de prioridade, que beneficia os jovens menos
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favorecidos e com problemas bucais mais graves. Cada

selecionado recebe uma carta com o nome e o

endereço do dentista voluntário que será responsável

pelo seu tratamento.

O escritório da TDB faz a ligação entre todos os

envolvidos no programa (o jovem beneficiado, sua

família, a escola e o cirurgião-dentista voluntário) e

ainda o acompanhamento dos atendimentos.

O tratamento tem caráter curativo, preventivo e

educativo. 'Um jovem que não tem possibilidade de ir ao

dentista e de cuidar da boca, tende a ser um adulto

menos feliz. Quem sente dor não estuda, não brinca,

não consegue um bom emprego, se afasta dos amigos.

O acesso à saúde bucal de qualidade faz com que

esses jovens façam parte mais ativamente da

sociedade', diz o dentista Fábio Bibancos, presidente

voluntário da Turma do Bem.

triagem triagem triagem triagem triagem triagem triagem

d
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Foi sob a gestão do presidente licenciado do Conselho

Regional de Odontologia (CRO-PE) e, agora, pré-

candidato a deputado estadual pelo Avante, Eduardo

Vasconcelos, que o Conselho denunciou ao Ministério

Público de Contas do Estado (MPCE) o não

cumprimento do piso salarial da odontologia em

Pernambuco.

Diante da denúncia, o Tribunal de Contas (TCE-PE)

emitiu uma recomendação voltada aos municípios e ao

Estado sobre a necessidade do cumprimento do piso

salarial 'de todos os profissionais de odontologia em

atividade, independentemente da natureza do vínculo,

se servidor efetivo ou contratado temporariamente'.

'Essa é mais uma decisão que fortalece a nossa

categoria. Não vamos ficar calados até que todos os

municípios pernambucanos apliquem o piso salarial da

odontologia. A lei existe para ser cumprida', ressaltou

Eduardo.

Relacionado
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A Doença Falciforme, doença genética hereditária de

maior prevalência no mundo, pode ser controlada se

houver diagnóstico precoce, tratamento adequado e

acompanhamento médico profissional especializado

contínuo. Por isso, na semana do Dia Mundial de

Conscientização sobre a Doença Falciforme, o

Ministério da Saúde reforça a necessidade da detecção

precoce da doença, ainda na triagem neonatal (Teste do

Pezinho) logo após o nascimento.

Crianças a partir dos quatro meses de idade, jovens e

adultos que ainda não fizeram diagnóstico para

detecção da doença podem realizar o exame de sangue

chamado eletroforese de hemoglobina, disponível no

Sistema Único de Saúde (SUS). A eletroforese de

hemoglobina também está inserida na rotina do pré-

natal, que é garantido a todas as gestantes e parceiros.

Quando descoberta a doença, a pessoa deve ter

acompanhamento médico adequado, baseado em um

programa de atenção integral. Nesse programa, os

pacientes são acompanhados por toda a vida por uma

equipe com vários profissionais treinados no tratamento

da anemia falciforme para orientar a família e o paciente

a descobrir rapidamente os sinais de gravidade da

doença, a tratar adequadamente as crises e a praticar

medidas para prevenção. A equipe é formada por

médicos, enfermeiros, assistentes sociais, nutricionistas,

psicólogos, dentistas etc.

No Brasil, entre 2014 e 2020, a média anual de novos

casos de crianças diagnosticadas com Doença

Falciforme no Programa Nacional de Triagem Neonatal

foi de 1.087, em uma incidência de 3,78 a cada 10 mil

nascidos vivos. Estima-se que, atualmente, há entre 60

mil e 100 mil pacientes com Doença Falciforme no País.

A distribuição no Brasil é bastante heterogênea, sendo a

Bahia, o Distrito Federal e o Piauí as unidades

federadas de maior incidência.

Dados do Sistema de Informações de Mortalidade do

SUS apontam que, entre 2014 e 2019, a maior parte

dos pacientes com Doença Falciforme no Brasil faleceu

na segunda década de vida (20 aos 29 anos). O Brasil

registra mais de um óbito de por dia em decorrência da

doença e mantém uma média de um óbito por semana

em crianças de 0 a 5 anos.

Além disso, entre 2018 e 2021 a cobertura do exame

ecodoppler transcraniano para crianças e adolescentes

com Doença Falciforme de 2 a 16 anos, cujo objetivo é

avaliar o fluxo sanguíneo cerebral de modo a prever e

prevenir o acidente vascular encefálico, uma das

principais causas de morbi-mortalidade em pessoas

com a enfermidade nesta faixa etária, foi de 20,6%.

Esse exame é previsto e ofertado no SUS desde 2012.

O diagnóstico pode ser feito nos 29 Serviços de

Referência em Triagem Neonatal habilitados pelo

Ministério da Saúde e o acompanhamento ambulatorial

dos pacientes em 147 serviços distribuídos em todo o

território nacional. Atualmente, o SUS disponibiliza a

medicação necessária para minimizar as complicações
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da Doença Falciforme e melhorar a qualidade de vida

das pessoas, tais como: ácido fólico, analgésicos, anti-

inflamatórios, antibióticos e hidroxiuréia - que é um

medicamento que impacta na melhora da qualidade de

vida dos pacientes, reduzindo o número de crises vaso-

oclusivas - hospitalizações, ocorrência de eventos

neurológicos agudos e da taxa de mortalidade. Para a

compra de fenoximetilpenicilina, por exemplo,

medicamento preconizado para crianças com Doença

Falciforme de 0 a 5 anos para a prevenção de

infecções, foram investidos R$ 4,6 milhões apenas em

2022.

Saiba quais são os sintomas

As manifestações clínicas da Doença Falciforme podem

afetar quase todos os órgãos e sistemas, ocorrendo a

partir do primeiro ano e se estendendo por toda vida. As

principais incluem crises de dor, icterícia, anemia,

infecções, síndrome mão-pé, crise de sequestração

esplênica, acidente vascular encefálico, priaprismo,

síndrome torácica aguda, crise aplásica, ulcerações,

osteonecrose, complicações renais, oculares, dentre

outras, incluindo complicações tardias de

desenvolvimento relacionadas à sobrecarga de ferro

secundária às transfusões.

Se não tratada de forma precoce e adequada, a Doença

Falciforme pode provocar uma serie de complicações no

organismo. Segundo o Programa Nacional de Triagem

Neonatal, em 2020 foram diagnosticados 964 casos de

doença falciforme e 60.094 com Hemoglobina S (traço

falciforme). Estudos mostram que, caso não recebam o

devido tratamento em tempo adequado, apenas 20%

destas crianças atingirão os cinco anos de idade.

O que é a doença

Nas pessoas com Doença Falciforme, as hemácias

(glóbulos vermelhos do sangue), que em condições

adequadas são redondas, assumem a forma de 'meia

lua' ou 'foice' (daí o nome 'doença falciforme'). Essa

mudança de formato ocorre em situações de esforço

físico, estresse, frio, traumas, desidratação, infecções,

entre outros. Nesse formato, os glóbulos vermelhos não

oxigenam o organismo de maneira satisfatória, porque

têm dificuldade de passar pelos vasos sanguíneos,

causando má circulação em quase todo o corpo, o que

desencadeia uma série de sinais e sintomas.

Desde 2005, quando foi instituída a Política Nacional de

Atenção Integral às Pessoas com Doença Falciforme e

outras Hemoglobinopatias, o Ministério da Saúde vem

implementado estratégias visando melhorias nas áreas

de hemoterapia, fomento à implantação da Linha de

Cuidado da Atenção em Doença Falciforme,

capacitação de profissionais e cooperações

internacionais. Em 2015, o SUS passou a realizar o

transplante de medula óssea para pessoas com Doença

Falciforme.

O Ministério da Saúde conta ainda com um cadastro

nacional de pacientes com doença falciforme e outras

hemoglobinopatias, que em fevereiro de 2022 atingiu 25

mil pacientes cadastrados.

Gustavo Frasão

Ministério da Saúde

Categoria

Saúde e Vigilância Sanitária
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Governo do Tocantins oferta atendimento para

pacientes com doença falciforme pelo SUS

Ambulatórios de Hematologia da Hemorrede do Estado

realizam o acompanhamento multiprofissional

20/06/2022 às 09h20

Por: Redação Fonte: Secom Tocantins

Compartilhe:

Teste do pezinho é fundamental para o diagnóstico

precoce da doença falciforme - Foto: Frederick Borges /

Governo do Tocantins

O dia 19 de junho é o Dia Mundial de Conscientização

sobre a Doença Falciforme, uma doença com grande

prevalência no país e no mundo, que no Tocantins

conta com o atendimento integral pelo Sistema Único de

Saúde (SUS). No Estado, o tratamento é feito nos

ambulatórios de Hematologia da Hemorrede Tocantins,

localizado no Hospital Geral de Palmas (HGP) e no

Hemocentro de Araguaína. O fluxo de acesso é via rede

de assistência do SUS, totalmente gratuito, iniciado nas

Unidades Básicas de Saúde (UBS) e coordenado pelo

Sistema de Regulação Estadual.

As unidades de Hematologia da Hemorrede Tocantins

possuem equipes multiprofissionais capacitadas, que

incluem médico hematologista, médico pediatra,

fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, serviço social,

odontologia, laboratório e equipe de enfermagem, que

atuam de forma integrada para garantir atendimento de

qualidade ao usuário. Atualmente existem 743 pacientes

cadastrados no Tocantins.

A doença falciforme é uma doença genética e

hereditária que se caracteriza por uma alteração nos

glóbulos vermelhos, que perdem a forma arredondada e

elástica, adquirindo o aspecto de uma foice (daí o nome

falciforme), o que dificulta a passagem do sangue pelos

vasos e, consequentemente, a oxigenação dos tecidos

do corpo.

O diagnóstico pode ser feito logo no início da vida de

uma criança, como explicou a técnica da Diretoria de

Atenção Especializada, da Secretaria de Estado da

Saúde (SES-TO), Rafaela Sousa. 'Na triagem neonatal

do recém-nascido é realizado teste do pezinho, exame

feito na UBS. Caso apresente alguma alteração para a

patologia o paciente é encaminhado para que seja feito

o exame confirmatório, o Eletroforese de Hemoglobina,

nos ambulatórios da Hemorrede, que também oferecem

o tratamento. As unidades repetem este exameapós

seis meses, de acordo com os protocolos do Ministério

da Saúde'.

A enfermeira do ambulatório de Hematologia do HGP,

Jaqueline Ourique Picoli, pontua que o

acompanhamento dos pacientes é ambulatorial. 'As

consultas são eletivas e previamente agendadas com os

médicos e profissionais especialistas. Em caso de
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urgência e emergência esses pacientes podem buscar

atendimento nas Unidades de Pronto Atendimento e

hospitais de referências', detalhou.

Medicações

Além do acompanhamento multiprofissional, os

pacientes têm acesso a medicamentos específicos

como o ácido fólico, disponibilizado pela rede municipal

de saúde; o feroximetil pericilina potássica, entregue

pelo ambulatório de Hematologia; a hidroxiuréia, na

Assistência Farmacêutica Estadual; e outros

medicamentos também usados no tratamento,

disponibilizados de acordo com a conduta médica

adotada.

Sintomas

A doença falciforme pode se manifestar de forma

diferente em cada indivíduo. Uns têm apenas alguns

sintomas leves, outros apresentam um ou mais sinais.

Os sintomas geralmente aparecem na segunda metade

do primeiro ano de vida da criança e podem se

manifestar como crises dolorosas, palidez, cansaço,

icterícia, coloração amarelada na pele e no branco dos

olhos, síndrome mão-pé, inchaço em punhos e

tornozelos, comum até dois anos de idade, período de

maior tendência às infecções.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade

de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de

reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o

propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

500 caracteres restantes.
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Contribua aqui até 4/7

As propostas integram as 22 Diretrizes Clínicas para a

Saúde Bucal na APS, que têm parceria com o Global

Observatory for Dental Care - GODeC, da Universidade

Federal de Pelotas (UFPel). O projeto inédito busca

desenvolver, disseminar e prover acesso às

recomendações baseadas em evidências científicas

para a promoção das melhores decisões de tratamento

e prática dos cirurgiões-dentistas da Atenção Primária.

As seis primeiras diretrizes já foram colocadas para

consulta pública no início deste ano. Os temas

analisados foram: tratamento em gestantes;

recomendações para higiene bucal na infância; manejo

clínico de traumatismos alveolodentários em dentes

decíduos; manejo clínico de traumatismos

alveolodentários em dentes permanentes; manejo de

ausências dentárias posteriores; e tratamento da

gengivite induzida por biofilme em adultos.

O público-alvo são os profissionais de saúde bucal

(técnicos, auxiliares e cirurgiões-dentistas), mas

qualquer pessoa pode participar, respondendo de

acordo com o perfil inscrito.

Saúde bucal no SUS

Os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) têm

acesso a serviços odontológicos na Atenção Primária,

por meio das equipes de Saúde Bucal presentes em

unidades básicas de saúde (UBS) que contam com a

Estratégia Saúde da Família, e nas unidades

odontológicas móveis. Além desses serviços, os

brasileiros também contam com os Centros de

Especialidades Odontológicas (CEO), os Laboratórios

Regionais de Prótese Dentária (LRPD) e atendimento

odontológico em ambiente hospitalar.

Para saber onde fica o serviço odontológico mais

próximo de você, consulte o aplicativo Conecte SUS,

clique em 'serviços' e, em seguida, em 'saúde bucal'. E

para ler mais sobre a Política Nacional de Saúde Bucal

(PNSB), acesse aqui .

Nucom/Saps

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Dentistas, Assuntos de Interesse - Ministério da Saúde,

Assuntos de Interesse - Odontológico
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O Projeto de Lei 1365/2022, que tramita no Senado

Federal, e prevê a fixação do salário mínimo dos

profissionais cirurgiões-dentistas e médicos de

R$10.991,19, para uma jornada de trabalho de 20 horas

semanais é, sobretudo, o reconhecimento de duas

importantes categorias da saúde. Além de estabelecer

valores do piso nacional, a proposta eleva, também, em

pelo menos 50% o valor adicional de horas extras, bem

como para horas trabalhadas no período noturno.

A propositura faz justiça à classe dos cirurgiões-

dentistas, que tem sido prejudicada pelo não

cumprimento da Lei Federal nº 3.999/1961. É válido

destacar que, a atual legislação necessita ser atualizada

emergencialmente, visto a grande proporção da evasão

de profissionais que sofrem com a baixa remuneração.

A retirada desses dentistas do mercado de trabalho

acontece, principalmente, em virtude das condições

sacrificadas, uma rotina desumana.

Estejamos atentos para a satisfação dos profissionais

de saúde, aqueles que são peças fundamentais na

promoção diária do bem-estar da sociedade. Não há

como mensurar os prejuízos ocasionados pela classe

que sofre com jornadas cansativas e, ainda, sem um

salário justo. É dever do Poder Legislativo analisar e

encaminhar medidas justas, a fim de modificar esse

previsível drama sufocante e frustrante dos

trabalhadores da saúde.

Nesta conceituação, deverá haver resolução na

migração de dentistas e médicos, em especial os que

operam no Sistema Único de Saúde (SUS), que sofrem

com a precarização regida por Organizações Sociais.

Logo, a luta pela aprovação do PL 1365/2022 é de

todos nós. Devemos buscar, através das redes sociais

ou de atos públicos, o compromisso urgente da

priorização na aprovação.

Keivia Dias

Cirurgiã-dentista em formação e militante em defesa

da valorização dos cirurgiões-dentistas

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgiã-dentista
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Programa Brasil Sorridente realizou a entrega de novas

próteses dentárias

Programa Brasil Sorridente realizou a entrega de novas

próteses dentárias

Compartilhado

WhatsApp

Na manhã da terça-feira (14), o Programa Brasil

Sorridente realizou a entrega de novas próteses

dentárias aos cidadãos cadastrados pelo programa e

realizou novos atendimentos, na UBS Nova Barra II.

Desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde de

Barra do Garças, o programa faz parte do Plano

Nacional de Saúde Bucal do Ministério da Saúde e

visa ofertar serviços odontológicos de forma gratuita e

ações de educação e promoção de saúde bucal.

Ao todo foram entregues 19 próteses dentárias aos

cidadãos já cadastrados e mais 68 pessoas foram

atendidas em diversas finalidades, como: na realização

de manutenção nas próteses, em moldagens e nas

provas de próteses.

Ao total, o Programa já entregou 474 próteses totais ou

parciais entre 2021 e 2022 e restam somente 40 para

serem entregues ainda nesta etapa. Os pacientes são

atendidos na UBS Nova Barra II onde passam pela

avaliação do odontologista, depois passam pela etapa

de moldagem e ajustes das próteses.

O Programa foi implantado em 2018, mas passou a ser

executado na atual gestão, a partir de 2021. Para o

coordenador de Saúde Bucal, Leandro Melo, o

programa devolve a dignidade e também cuida da

saúde dos pacientes.

'Faz muita diferença para as pessoas, o sorriso mexe

com a auto estima e também interfere na saúde, já que

os dentes são essenciais para uma boa mastigação dos

alimentos. Muitos não têm condição de fazer essas

próteses em clínica particular, então com o município

oferecendo esse serviço de forma gratuita ajuda demais

essas pessoas', afirmou Leandro.

Além da confecção das próteses, o Programa Brasil

Sorridente, juntamente com o Programa de Saúde na

Escola, oferece ações de prevenção a saúde bucal nas

unidades básicas de saúde e nas escolas do município,

com material didático e apresentações lúdicas sobre

tratamentos e cuidados de prevenção bucal, com

distribuição de kits de higiene bucal contendo escova e

creme dental.

Os interessados podem efetuar o pré-cadastro na UBS

mais próxima de sua residência a fim de participarem

das novas fases do programa que em breve serão

executadas.

Encontrou algo errado na matéria?
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0Comentários

O conceito de saúde há muito tempo foi ampliado,

deixando de ser apenas sinônimo da ausência de

doenças, passando a abranger a totalidade e

integralidade do ser humano, com diversas

transformações na compreensão do cuidado e da

assistência. Estamos vivendo uma era de promoção e

proteção à saúde, e também de valorização das

estratégias e ferramentas de prevenção. Hoje, a saúde

passou a ser vista e vivenciada com muito mais nitidez,

estando entrelaçada às diversas dimensões humanas,

se relacionando diretamente ao bem-estar físico, mental

e social. Como a saúde bucal também está interligada

ao vigor físico, ela também ganhou outra visibilidade e

percepção, tanto do ponto de vista clínico como da

percepção do próprio paciente, que vem buscando

novas alternativas de cuidados com a sua vitalidade

física e, assim, promover seu bem-estar.

Dentre as opções de tratamento, a odontologia holística

tem se destacado por integrar as terapias

complementares, estudar e analisar a relação da saúde

bucal com o corpo e os aspectos emocional, mental e

comportamental do indivíduo, com o foco na promoção

da saúde.

Então, como é a atuação de um odontologista holístico

no tratamento dos pacientes? De acordo com a Dra.

Sandra Sapienza, cirurgiã dentista e especialista em

Promoção da Saúde com habilitação em Ozônio, Laser

e Terapias Vibracionais, o profissional que atua nesta

área exerce um trabalho mais personalizado e focado

na integração clínica do paciente, com terapias

minimamente invasivas, complementares e naturalistas,

em busca da qualidade de vida.

Divulgação
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O município de Bauru participa, a partir deste mês, da

Pesquisa Nacional de Saúde Bucal denominada 'Projeto

SB Brasil', que tem como finalidade avaliar o perfil

epidemiológico da população brasileira. Trata-se de um

estudo sobre as condições de saúde bucal da

população brasileira, que deve ser realizada com

aproximadamente 50 mil pessoas que moram em 422

municípios. As informações serão enviadas ao

Ministério da Saúde e servirão de base para o

planejamento de programas odontológicos que atendam

às demandas no país. O repórter Gabriel Pelosi tem as

informações.

https://cdn-wp.cadena.com.br/94fm-

bauru/uploads/2022/06/20084241/03006-1.mp3

Em Bauru, a coordenação do 'Projeto SB Brasil' é do

professor Doutor Roosevelt Bastos, docente do

Departamento de Odontopediatria, Ortodontia e Saúde

Coletiva da FOB-USP.

Leia mais:

PROJETO 'DENTISTAS DO BEM' OFERECE

TRATAMENTO ODONTOLÓGICO GRATUITO PARA

JOVENS DE BAURU JULHO LARANJA ALERTA PARA

CUIDADOS COM A SAÚDE BUCAL

O post Bauru integra a Pesquisa Nacional de Saúde

Bucal apareceu primeiro em 94 FM Bauru.
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