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Cuidar da saúde bucal durante a gestação é

fundamental

Na semana da gestante, o CROSP chama a atenção

para a importância do acompanhamento odontológico

durante a fase de transformações

Os cuidados com a saúde bucal devem fazer parte da

rotina de todos. Porém, durante a gestação essa

atenção precisa ser redobrada, incluindo também o pré-

natal odontológico.

Com o objetivo de orientar as futuras mamães sobre a

importância de manter a saúde bucal em dia e, assim,

fazer com que elas atravessem com tranquilidade todas

as fases deste momento tão especial, o Conselho

Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP)

elencou algumas informações importantes para saúde

da gestante e do bebê.

A importância do pré-natal odontológico

O pré-natal odontológico é feito por meio de consultas

ao Cirurgião-Dentista logo no início da gestação e tem a

finalidade de fornecer às gestantes orientações sobre

como prevenir a instalação e evolução de doenças

gengivais, além de promover os tratamentos

necessários.

A gestação é responsável por diversas transformações

no corpo como um todo. Durante a gravidez, os

hormônios femininos estão em maior concentração na

circulação, podendo impactar no sistema vascular

gengival.

A Cirurgiã-Dentista Dra. Solange Daud, especialista em

Periodontia, explica que a doença periodontal, embora

seja multifatorial, tem como agente causal o biofilme

bacteriano, composto por uma grande variedade de

bactérias. O controle desse biofilme, segundo ela, é

essencial para a saúde bucal. 'Deve-se observar

rigorosamente os cuidados com a higiene bucal, com

uso de fio dental e escovação adequada, para não

alterar a microbiota subgengival, pois a alteração dela

pode ocasionar a inflamação gengival, o que por sua

vez ativará o sistema imunológico'.

Segundo a Dra. Solange, nas últimas décadas estudos

indicam uma correlação entre as condições sistêmicas e

a condição periodontal, estabelecendo que a saúde

sistêmica pode afetar as doenças periodontais bem

como a periodontite pode afetar a saúde. Neste sentido,

muitos estudos apontam que a periodontite é fator de

risco para o nascimento de bebês com baixo peso e

partos pré-termos. 'Embora esses estudos não sejam

conclusivos, necessitando de maior evidência científica,

é importante ressaltar que o atendimento odontológico a

gestantes é imprescindível no programa de assistência

pré-natal', enfatiza.

Acompanhando as mudanças

Durante o segundo trimestre de gestação, é comum

ocorrer um aumento de gengivite, percebido com um

maior incômodo durante a escovação, vermelhidão e

sangramento gengival. Isso pode ser explicado por

aumento de alguns hormônios específicos, que
4
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provocam uma alteração na composição bacteriana

(microbiota) normal e são capazes de induzir alterações

subgengivais, causando gengivite.

A partir do quarto mês de gestação, inicia-se o

desenvolvimento do paladar do bebê, o que torna

importante a alimentação correta da gestante, evitando

doces e sacarose, que podem causar problemas

relacionados ao aumento de cárie na própria gestante,

além influenciar negativamente na tendência do paladar

do próprio bebê.

Segundo a Cirurgiã-Dentista Dra.Claudia Cinelli,

especialista em Odontopediatria, é fundamental

esclarecer que a gravidez não é responsável pelo

aparecimento de cárie e nem pela perda de minerais

dos dentes da mãe. Ela explica que o aumento de cárie

na mulher grávida é, provavelmente, determinado por

possíveis negligências com a higiene bucal; maior

exposição do esmalte ao ácido gástrico (vômitos);

alterações de hábitos alimentares resultantes do fato de

estar grávida; aumento da frequência das refeições, já

que com a compressão do feto, diminui a capacidade

volumétrica do estômago e, consequentemente, a

gestante se alimenta em pequenas quantidades, porém

mais vezes, incluindo alimentos cariogênicos, que são

carboidratos como pães, açúcares sob forma de liquido

ou mesmo sólidos como bolachas, biscoitos, bolos,

refrigerantes, sucos etc.

Por isso, a Odontopediatra destaca que é importante

iniciar o pré-natal odontológico desde o começo da

gestação, baseado na prevenção de cárie através de

orientações de escovação, dieta alimentar e controle

bucal e gengival, para que a gravidez transcorra da

melhor forma.

Outro aspecto relevante apontado pela Dra. Claudia é a

adequada nutrição, considerada fundamental para as

condições de saúde satisfatórias durante a gestação,

pois uma nutrição materna inadequada, principalmente

na última parte da gravidez, pode impactar no

crescimento fetal e causar deficiência nutricional ao feto.

Daí a importância de vitaminas, minerais e proteínas

balanceadas.

Desenvolvimento dos bebês

É importante ter o entendimento que, assim como o

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento do

bebê pelo pediatra é fundamental, o profissional da

Odontologia especialista em crianças, o Odontopediatra,

também tem papel essencial na orientação e prevenção

bucal e no acompanhamento e desenvolvimento do

sistema orofacial desde o nascimento. 'O

Odontopediatra é o responsável por orientar as mães

nas diversas etapas de desenvolvimento orofacial do

bebê. Vários fatores influenciarão no desenvolvimento

do bebê: amamentação, tipo de alimentação, posição de

amamentação, respiração, dentre outros fatores',

explica Dra. Claudia.

Ainda de acordo com a especialista, a higiene oral dos

bebês deve ter início com a erupção do primeiro dente

de leite, o que normalmente ocorre por volta do sexto

mês, e deve ser realizada após as principais refeições.

'Antes do nascimento dos dentes não existe

necessidade de escovação, uma vez que a colonização

e presença de placa bacteriana ocorre com a irrupção

do primeiro dente na cavidade oral. Opte por escovas

macias, com tamanho indicado pra cada idade, e pasta

de dente específica com flúor, que varia de acordo com

a idade da criança e quantidade'.

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),
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Auxiliares em Prótese Dentária (APD) e Técnicos em

Prótese Dentária (TPD).

Mais informações: www.crosp.org.br

Consórcios crescem 11,1% no primeiro semestre de

2022

Use Orgânico patrocina primeiro curso de dermatologia

natural no Brasil

SAC: quão importante são os canais efetivos de

atendimento ao consumidor?

Seminário Internacional CPC contará com Tadeu

Cendón, Board Member do IASB

Assuntos e Palavras-Chave: CROSP - Conselho

Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-

SP
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Cuidar da boca não envolve só os dentes. Infecções

orais que podem afetar o coração ou os rins. Como

estimular a saúde bucal no PDV

Muito além de uma questão estética, cuidar da saúde

bucal é mais do que ter dentes brancos e bonitos. A

higiene oral é parte de uma rotina de cuidados

primordiais para a manutenção da saúde como um todo.

De acordo com o cirurgião-dentista e presidente do

Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP), Dr. Braz Antunes Mattos Neto, uma parte da

população brasileira tem a preocupação em se consultar

preventivamente com o cirurgião-dentista.

Porém, existe uma outra grande parte que ainda está

por despertar para a saúde bucal. Há, ainda, aqueles

que não têm acesso, ou têm acesso com muitas

dificuldades.

'Conforme o levantamento do Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística (IBGE), em pesquisa divulgada

em 2020 em parceria com o Ministério da Saúde (MS),

quase metade da população brasileira (49%) vai ao

cirurgião-dentista regularmente', adverte.

Ele destaca a importância das campanhas de

orientação e conscientização para alertar a população

sobre a importância das consultas odontológicas.

'Acredito que estamos avançando, porém, esse trabalho

é contínuo e a saúde precisa ser vista como um todo.

Quando não se faz a prevenção por meio de consultas

odontológicas regulares, seguindo as orientações do

profissional, isto pode comprometer a saúde', diz.

Entre os problemas mais comuns relacionados à má

higiene ou falta de cuidados com a saúde oral estão as

cáries, a gengivite, a periodontite e o mau hálito.

'A falta de cuidado com a saúde bucal pode causar

diabetes, pneumonia, câncer e doenças no coração que

podem trazer agravos sistêmicos aos pacientes. Manter

a saúde da boca reflete na saúde de todo o corpo',

alerta o Dr. Neto.

O executivo do CROSP reforça que a prevenção é o

principal pilar contra as doenças bucais e que um

controle periódico com a higienização e consultas

regulares com o cirurgião-dentista, além de seguir

suas orientações, são de grande valia para a população.

'A prevenção em odontologia é crucial, pois conserva a

saúde bucal, diagnosticando patologias orais. Isso torna

a consulta com o cirurgião-dentista essencial, já que

as enfermidades que acometem a boca podem causar

complicações graves e precisam ser tratadas com

seriedade.'

Alerta para o câncer bucal

Além dos problemas já citados, Neto aponta que outro

perigo de não realizar consultas regulares com o

cirurgião-dentista é o câncer bucal que, se

diagnosticado precocemente, tem maior eficácia de

tratamento e cura. Mas se detectado mais tarde, pode

ser letal, como tantos outros tipos. O câncer de boca é

diagnosticado pelo cirurgião-dentista e tratado pelo
7
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oncologista. Pode envolver também outras estruturas da

face, como língua, mandíbula e maxilar.

'Para se ter uma ideia, 1.492 pessoas morreram vítimas

da doença no estado de São Paulo (SP) em 2020,

sendo 1.172 homens e 320 mulheres. Aliás, São Paulo

é o estado com mais mortes em relação ao câncer de

boca, segundo dados do Instituto Nacional Câncer

(INCA)', conta o Dr. Neto.

Ele reforça que não ir a consultas periódicas com o

cirurgião-dentista e a falta de higiene bucal são os

principais motivos que comprometem a saúde da boca,

depois o fumo e consumo de álcool em excesso

também, principalmente relacionado ao câncer.

Ao falar em higiene bucal, é fundamental que os

pacientes sejam orientados pelos cirurgiões-dentistas a

realizar a escovação com creme dental, uso de fio

dental e bochechos com enxaguante bucal, entre outros

acessórios, que protegem contra as doenças gengivais

e periodontais.

'Também é importante ficar atento a lesões bucais que

permaneçam por mais de 10 dias, como machucados

ou cortes que demoram a cicatrizar. Nesses casos, é

essencial marcar consulta com o cirurgião-dentista o

mais breve possível', alerta o Dr. Neto.

Além da estética

Ter dentes brancos se tornou um desejo de muitos

brasileiros. A pressão por padrões estéticos e a

exposição de personalidades que investiram em

clareamentos acabou por impulsionar a busca pelo

procedimento e por produtos que prometem dentes

mais brancos e sem manchas.

'Sabemos que a sociedade sofre essa pressão estética

devido aos padrões e requisitos de beleza, e sabemos

também que isso mexe com a vaidade e a autoestima

das pessoas. Então, é claro que a questão estética

também é importante. Vale lembrar que os dentes

também têm suas colorações, que variam de pessoa

para pessoa, e isto precisa ser considerado quando se

faz o planejamento de clareamento dental', diz o Dr.

Neto, alertando para o fato de que o clareamento

sempre deve ser acompanhado pelo cirurgião-

dentista.

Se por um lado ter dentes brancos, bonitos e sem

manchas é um desejo, por outro, alguns hábitos podem

prejudicar não apenas essa vontade, mas trazer

prejuízos maiores.

'Palitar os dentes, morder a tampa de uma caneta ou

usar os próprios dentes para abrir uma embalagem

podem deixá-los mais sensíveis, levando à formação de

trincas. Ao roer as unhas, é feita uma pressão repetitiva

e contínua sobre os dentes, o que provoca o desgaste

do esmalte e aumenta a possibilidade de ocorrerem

pequenas fraturas ou fissuras e ainda deixando os

dentes mais sujeitos à formação de cáries e

sensibilidade.

Além de bruxismo, lesões nas gengivas, infecções

bucais e problemas na mandíbula', conta o presidente

da OdontoCompany, Paulo Zahr.

Ele enfatiza que não escovar os dentes regularmente é

uma das principais causas da perda dentária. 'Quando

os dentes não são limpos corretamente, há um acúmulo

de resíduos alimentares que causam as cáries e outras

doenças bucais. Quando o fio dental não é usado

diariamente, os riscos de doenças aumentam', diz.

Para ele, o hábito de dormir sem escovar os dentes é

um problema grave, pois durante a noite a produção de

saliva diminui e a proliferação de bactérias aumenta,

contribuindo para o aparecimento de placa e tártaro.

Ainda sobre maus hábitos, o Dr. Neto destaca que não

usar os produtos complementares regularmente pode

causar doenças bucais, como a cárie, a gengivite, a

periodontite, entre outras doenças. 'Além disso, a

escova tem um tempo útil, mas depende da escovação

de cada pessoa e da forma que ela é utilizada.'

O tabagismo também é um hábito ruim que pode trazer

consequências à saúde bucal. 'Além de amarelar os
8
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dentes e causar mau hálito, o pior risco são as altas

temperaturas que podem causar patologias bucais

graves, inclusive o câncer de boca', destaca o

especialista do CROSP.

Fonte: Guia da Farmácia

Cadastre-se no nosso Whatsapp

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, Assuntos de Interesse - Dentista,

Assuntos de Interesse - Dentistas, Assuntos de

Interesse - Ministério da Saúde, Assuntos de Interesse -

Odontologia, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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CROSP atua na conscientização dos profissionais sobre

os sinais e sintomas da varíola e recomenda a

realização de uma anamnese meticulosa

Com o aumento dos casos da monkeypox e com a

declaração de emergência de saúde pública decretada

pela Organização Mundial da Saúde (OMS) no dia 23

de julho, o Conselho Regional de Odontologia de São

Paulo (CROSP) destaca a importância de seguir as

medidas do protocolo de biossegurança adotadas na

rotina dos Cirurgiões-Dentistas, medidas que são

suficientes para a segurança dos pacientes e dos

profissionais de Odontologia em relação ao surto da

doença.

O Centro de Informações Estratégicas e Vigilância em

Saúde (CIEVS), da Secretaria Municipal da Saúde de

São Paulo, informa que a varíola dos macacos é uma

doença causada pelo vírus Monkeypox, do gênero

Orthopoxvirus e família Poxviridae. O nome deriva da

espécie em que a doença foi inicialmente descrita,

em1958.

Segundo a área de Competências em Controle de

Infecção Hospitalar (CCIAH) do Hospital Emílio Ribas,

esse vírus é típico em animais, especialmente roedores

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

que se dissemina a partir do contato com secreções

respiratórias, feridas infectantes, contato sexual e

também por contato com roupas, objetos e superfícies

contaminadas (fômites).

De acordo com o Cirurgião-Dentista Dr. Celso Lemos,

professor associado do Departamento de Estomatologia

da Faculdade de Odontologia da USP, caso o paciente

apresente alguns dos sintomas, cabe ao Cirurgião-

Dentista considerar um caso suspeito. Qualquer pessoa,

de qualquer idade, que apresente vesículas, bolhas ou

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

for acompanhado por dor de cabeça, início de febre

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

musculares, no corpo, nas costas e fraqueza, é

imprescindível que o indivíduo procure um serviço de

referência para realizar a pesquisa diagnóstica e

confirmar ou descartar a doença.

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

infectantes até que haja queda da crosta e

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

principal recomendação é conscientizar os profissionais

sobre os sinais e sintomas da varíola e realizar uma

anamnese meticulosa, a fim de reforçar a prevenção da

doença.

Surto

Devido ao surto da monkeypox, é essencial (além de

fazer uma anamnese cuidadosa antes do atendimento)

o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs),

como máscaras, luvas e óculos. O reforço na

desinfecção das superfícies e esterilizações adequadas

são fundamentais também, já que esse procedimento

faz parte do dia a dia dos atendimentos odontológicos.
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Em geral, recomenda-se que se o paciente for

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

por cerca de 21 dias até que os sintomas desapareçam.

Porém, se houver algum caso de urgência odontológica,

como dor ou infecções graves, o paciente pode ser

atendido pelo Cirurgião-Dentista, desde que as

recomendações de biossegurança sejam seguidas

rigorosamente.

Vale reforçar, principalmente no que tange à

aerossolização (dispersão no ar de um material líquido

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

previamente um bochecho com Clorexidina aquosa,

visando a diminuição imediata e pré-atendimento da

carga viral na cavidade bucal. Sempre que possível usar

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

paciente a evitar ficar se movimentando, o que poderia

levar à ruptura de lesões bolhosas, além do aumento da

aspersão, de acordo com a CCIAH.

O protocolo de biossegurança usado para o cenário

atual da monkeyepox é o mesmo já utilizado pela classe

Odontológica. Esse protocolo já era rigoroso. Com a

Covid-19 foi aperfeiçoado e as medidas adotadas são

suficientes, afirma Dr. Celso Lemos. Acesse o Manual

de Biossegurança do CROSP: Clique aqui

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

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

de saber as condições de saúde do paciente eletivo.

Assim, a anamnese torna-se indispensável a cada

consulta, pois será preciso checar se o paciente está

com algum dos sintomas, devendo haver pesquisa

sobre aparecimento de lesões cutâneas (e outros

sintomas), uma vez que elas possuem alto grau de

infectividade da fase cicatricial (fase de crostas) à

reepitelização da área acometida pelas lesões.

Lesões intraorais

O professor de Estomatologia da USP, Dr. Celso

Lemos, alerta que a monkeypox pode acometer,

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

primeiras manifestações ocorreram nessa região. A

erupção cutânea dolorosa e profunda aparece

tipicamente primeiro no rosto, com possíveis lesões

intraorais, antes de se espalhar a outras partes do

corpo. O paciente apresenta linfadenopatia, febre, dor

de cabeça, fadiga e dores musculares, que são os

sintomas iniciais mais comuns e aparecem antes de as

lesões se desenvolverem'.

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

pacientes apresentarem lesões orofaciais vésico-

bolhosas, o mais prudente é que o Cirurgião-Dentista

inclua no diagnóstico diferencial a hipótese de varíola.

Ele acredita que os profissionais podem e devem ajudar

a reduzir a propagação do vírus.

'O risco de transmissão da varíola em consultórios

odontológicos é baixo. Cirurgiões-Dentistas e equipes

podem agora tomar medidas para minimizar a

propagação do vírus, estando conscientes de que a

doença pode ser disseminada por gotículas respiratórias

a curta distância e através do contato físico presencial.

Podem ajudar, ainda, mantendo-se informados sobre

casos na sua comunidade, atentos aos comunicados

das Secretarias de Saúde locais e realizar rastreio

adequado dos pacientes e funcionários'.

Para finalizar, o Cirurgião-Dentista diz que é importante

manter atenção especial em relação às pessoas que

tiveram contato com pacientes positivos, devendo estes

permanecerem isoladas, pois o período de incubação

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

segundo a OMS.

Vale reforçar que o procedimento, em caso de suspeita

de o paciente estar contaminado pela varíola, é

interromper o tratamento odontológico e orientá-lo a

buscar auxílio médico para confirmar ou não o

diagnóstico.

Confira os períodos da infecção:

Período de incubação: pode variar de 5 a 21 dias;

Período de manifestação clínica: de 6 a 13 dias

(podendo levar até 21 dias de intervalo), conhecido
11
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como 2 períodos da doença;

Primeiro Período - 0 a 5 dias: sintomas gripais, febre e

linfadenopatia

Segundo Período - 1 a 3 dias após a febre, e

aparecimento de lesões cutâneas, podendo apresentar

diferentes aspectos:

Manchas Planas: Máculas;

Lesões Elevadas: Pápulas;

Lesões Bolhosas: podendo ser muito dolorosas,

necessitando de analgesia à intervenção em âmbito

hospitalar. Tais bolhas podem romper-se ou

transformar-se em pústulas (bolhas amareladas com

conteúdo purulento);

Todas as lesões, assim como aquela em fase de

crostas (lesões com cascas), são contaminantes pela

presença do vírus.

Cuidados para o Cirurgião-Dentista

Não entre em contato com a secreção das lesões,

apenas em caso de coleta do material e devidamente

paramentado.

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

máscara N95/similar, paramento descartável com

gramatura adequada ao procedimento e luvas de

procedimento.

Caso observe que houve quebra da barreira,

observando umedecimento, fazer a troca imediata da

paramentação.

Cuidados para o paciente

Caso positive para a doença, faça isolamento até que

esteja completamente fora de risco e de disseminação

do vírus.

Mantenha as lesões cobertas para diminuir o risco de

disseminação, caso tenha realmente que sair do

isolamento.

Fique atento!

Se sentir algum dos sintomas, fique atento: início de

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

musculares, no corpo, nas costas, fraqueza profunda,

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

for acompanhado por dor de cabeça, procure

imediatamente um serviço de saúde.

Monitoramento da Monkeypox

Atualmente, existem casos confirmados de monkeypox

em 50 países. O Brasil tem cerca de 2 mil casos de

varíola dos macacos confirmados, de acordo com o

Ministério da Saúde, sendo a maior parte deles no

Estado de São Paulo.

O Ministério da Saúde montou uma Sala de Situação da

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

da sala, a pasta monitora as notificações da doença no

país e no mundo, além de realizar a investigação dos

casos.

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

atuado na padronização das informações e na

orientação dos fluxos de notificação e investigação para

as Secretarias de Saúde Estaduais, Municipais e Distrito

Federal, bem como para os Laboratórios Centrais e de

Referência de Saúde Pública' (texto informativo do site

oficial do Ministério da Saúde).

Nota técnica do Ministério da Saúde. Clique aqui

Nota técnica da Agência Nacional de Vigilância

Sanitária (ANVISA). Clique aqui

Fontes consultadas:

Cirurgião-Dentista Dr. Celso Lemos, professor

associado do departamento de Estomatologia da

Faculdade de Odontologia da USP.

12



CROSP - Apex Comunicação
Jornal Web Digital/Pernambuco - Noticias

terça-feira, 16 de agosto de 2022
CROSP - CRO-SP

Cirurgiã-Dentista Dra. Mary Caroline (Maine) Skelton-

Macedo, mestre e doutora em Endodontia pela FOUSP;

pós-doutorado em Teleodontologia, pela FMUSP.

Cirurgiã-Dentista Dra. Sandra Crivello, Docente de

curso de graduação de Odontologia, mestrado em

Ciências - Infectologia em Saúde Pública, especialista

em Odontologia para Pacientes com Necessidades

Especiais, Habilitação em Odontologia Hospitalar,

integrante do corpo clínico do Instituto de Infectologia

Emilio Ribas.

Prof. Dr. Nilton José Fernandes Cavalcante, Infectologia

- CREMESP - chefe da CCIH (Comissão de Controle de

Infecção Hospitalar) do Instituto de Infectologia Emílio

Ribas.

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).

Mais informações: www.crosp.org.br

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

ANVISA, CROSP - Conselho Regional de Odontologia

de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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Na semana da gestante, o CROSP chama a atenção

para a importância do acompanhamento odontológico

durante a fase de transformações

Os cuidados com a saúde bucal devem fazer parte da

rotina de todos. Porém, durante a gestação essa

atenção precisa ser redobrada, incluindo também o pré-

natal odontológico.

Com o objetivo de orientar as futuras mamães sobre a

importância de manter a saúde bucal em dia e, assim,

fazer com que elas atravessem com tranquilidade todas

as fases deste momento tão especial, o Conselho

Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP)

elencou algumas informações importantes para saúde

da gestante e do bebê.

A importância do pré-natal odontológico

O pré-natal odontológico é feito por meio de consultas

ao Cirurgião-Dentista logo no início da gestação e tem

a finalidade de fornecer às gestantes orientações sobre

como prevenir a instalação e evolução de doenças

gengivais, além de promover os tratamentos

necessários.

A gestação é responsável por diversas transformações

no corpo como um todo. Durante a gravidez, os

hormônios femininos estão em maior concentração na

circulação, podendo impactar no sistema vascular

gengival.

A Cirurgiã-Dentista Dra. Solange Daud, especialista em

Periodontia, explica que a doença periodontal, embora

seja multifatorial, tem como agente causal o biofilme

bacteriano, composto por uma grande variedade de

bactérias. O controle desse biofilme, segundo ela, é

essencial para a saúde bucal. 'Deve-se observar

rigorosamente os cuidados com a higiene bucal, com

uso de fio dental e escovação adequada, para não

alterar a microbiota subgengival, pois a alteração dela

pode ocasionar a inflamação gengival, o que por sua

vez ativará o sistema imunológico'.

Segundo a Dra. Solange, nas últimas décadas estudos

indicam uma correlação entre as condições sistêmicas e

a condição periodontal, estabelecendo que a saúde

sistêmica pode afetar as doenças periodontais bem

como a periodontite pode afetar a saúde. Neste sentido,

muitos estudos apontam que a periodontite é fator de

risco para o nascimento de bebês com baixo peso e

partos pré-termos. 'Embora esses estudos não sejam

conclusivos, necessitando de maior evidência científica,

é importante ressaltar que o atendimento odontológico

a gestantes é imprescindível no programa de

assistência pré-natal', enfatiza.

Acompanhando as mudanças

Durante o segundo trimestre de gestação, é comum

ocorrer um aumento de gengivite, percebido com um

maior incômodo durante a escovação, vermelhidão e

sangramento gengival. Isso pode ser explicado por

aumento de alguns hormônios específicos, que

provocam uma alteração na composição bacteriana

(microbiota) normal e são capazes de induzir alterações

subgengivais, causando gengivite.
14

https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/multclipp/arquivos/noticias/2022/08/16/69136934/69136934_site.jpg
http://m.knew.in/n/ck2nopvIgCp3EsMjm-IFj7qjLWvnL5u70


CROSP - Apex Comunicação
Jornal Web Digital/Pernambuco - Noticias

terça-feira, 16 de agosto de 2022
CROSP - CRO-SP

A partir do quarto mês de gestação, inicia-se o

desenvolvimento do paladar do bebê, o que torna

importante a alimentação correta da gestante, evitando

doces e sacarose, que podem causar problemas

relacionados ao aumento de cárie na própria gestante,

além influenciar negativamente na tendência do paladar

do próprio bebê.

Segundo a Cirurgiã-Dentista Dra.Claudia Cinelli,

especialista em Odontopediatria, é fundamental

esclarecer que a gravidez não é responsável pelo

aparecimento de cárie e nem pela perda de minerais

dos dentes da mãe. Ela explica que o aumento de cárie

na mulher grávida é, provavelmente, determinado por

possíveis negligências com a higiene bucal; maior

exposição do esmalte ao ácido gástrico (vômitos);

alterações de hábitos alimentares resultantes do fato de

estar grávida; aumento da frequência das refeições, já

que com a compressão do feto, diminui a capacidade

volumétrica do estômago e, consequentemente, a

gestante se alimenta em pequenas quantidades, porém

mais vezes, incluindo alimentos cariogênicos, que são

carboidratos como pães, açúcares sob forma de liquido

ou mesmo sólidos como bolachas, biscoitos, bolos,

refrigerantes, sucos etc.

Por isso, a Odontopediatra destaca que é importante

iniciar o pré-natal odontológico desde o começo da

gestação, baseado na prevenção de cárie através de

orientações de escovação, dieta alimentar e controle

bucal e gengival, para que a gravidez transcorra da

melhor forma.

Outro aspecto relevante apontado pela Dra. Claudia é a

adequada nutrição, considerada fundamental para as

condições de saúde satisfatórias durante a gestação,

pois uma nutrição materna inadequada, principalmente

na última parte da gravidez, pode impactar no

crescimento fetal e causar deficiência nutricional ao feto.

Daí a importância de vitaminas, minerais e proteínas

balanceadas.

Desenvolvimento dos bebês

É importante ter o entendimento que, assim como o

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento do

bebê pelo pediatra é fundamental, o profissional da

Odontologia especialista em crianças, o

Odontopediatra, também tem papel essencial na

orientação e prevenção bucal e no acompanhamento e

desenvolvimento do sistema orofacial desde o

nascimento. 'O Odontopediatra é o responsável por

orientar as mães nas diversas etapas de

desenvolvimento orofacial do bebê. Vários fatores

influenciarão no desenvolvimento do bebê:

amamentação, tipo de alimentação, posição de

amamentação, respiração, dentre outros fatores',

explica Dra. Claudia.

Ainda de acordo com a especialista, a higiene oral dos

bebês deve ter início com a erupção do primeiro dente

de leite, o que normalmente ocorre por volta do sexto

mês, e deve ser realizada após as principais refeições.

'Antes do nascimento dos dentes não existe

necessidade de escovação, uma vez que a colonização

e presença de placa bacteriana ocorre com a irrupção

do primeiro dente na cavidade oral. Opte por escovas

macias, com tamanho indicado pra cada idade, e pasta

de dente específica com flúor, que varia de acordo com

a idade da criança e quantidade'.

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
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Prótese Dentária (TPD).

Mais 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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Com o aumento dos casos da monkeypox e com a

declaração de emergência de saúde pública decretada

pela Organização Mundial da Saúde (OMS) no dia 23

de julho, o Conselho Regional de Odontologia de São

Paulo (CROSP) destaca a importância de seguir as

medidas do protocolo de biossegurança adotadas na

rotina dos Cirurgiões-Dentistas, medidas que são

suficientes para a segurança dos pacientes e dos

profissionais de Odontologia em relação ao surto da

doença.

O Centro de Informações Estratégicas e Vigilância em

Saúde (CIEVS), da Secretaria Municipal da Saúde de

São Paulo, informa que a varíola dos macacos é uma

doença causada pelo vírus Monkeypox, do gênero

Orthopoxvirus e família Poxviridae. O nome deriva da

espécie em que a doença foi inicialmente descrita,

em1958.

Segundo a área de Competências em Controle de

Infecção Hospitalar (CCIAH) do Hospital Emílio Ribas,

esse vírus é típico em animais, especialmente roedores

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

que se dissemina a partir do contato com secreções

respiratórias, feridas infectantes, contato sexual e

também por contato com roupas, objetos e superfícies

contaminadas (fômites).

De acordo com o Cirurgião-Dentista Dr. Celso Lemos,

professor associado do Departamento de Estomatologia

da Faculdade de Odontologia da USP, caso o paciente

apresente alguns dos sintomas, cabe ao Cirurgião-

Dentista considerar um caso suspeito. Qualquer pessoa,

de qualquer idade, que apresente vesículas, bolhas ou

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

for acompanhado por dor de cabeça, início de febre

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

musculares, no corpo, nas costas e fraqueza, é

imprescindível que o indivíduo procure um serviço de

referência para realizar a pesquisa diagnóstica e

confirmar ou descartar a doença.

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

infectantes até que haja queda da crosta e

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

principal recomendação é conscientizar os profissionais

sobre os sinais e sintomas da varíola e realizar uma

anamnese meticulosa, a fim de reforçar a prevenção da

doença.

Surto

Devido ao surto da monkeypox, é essencial (além de

fazer uma anamnese cuidadosa antes do atendimento)

o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs),

como máscaras, luvas e óculos. O reforço na

desinfecção das superfícies e esterilizações adequadas

são fundamentais também, já que esse procedimento

faz parte do dia a dia dos atendimentos odontológicos.

Em geral, recomenda-se que se o paciente for

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

por cerca de 21 dias até que os sintomas desapareçam.
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Porém, se houver algum caso de urgência odontológica,

como dor ou infecções graves, o paciente pode ser

atendido pelo Cirurgião-Dentista, desde que as

recomendações de biossegurança sejam seguidas

rigorosamente.

Vale reforçar, principalmente no que tange à

aerossolização (dispersão no ar de um material líquido

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

previamente um bochecho com Clorexidina aquosa,

visando a diminuição imediata e pré-atendimento da

carga viral na cavidade bucal. Sempre que possível usar

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

paciente a evitar ficar se movimentando, o que poderia

levar à ruptura de lesões bolhosas, além do aumento da

aspersão, de acordo com a CCIAH.

O protocolo de biossegurança usado para o cenário

atual da monkeyepox é o mesmo já utilizado pela classe

Odontológica. Esse protocolo já era rigoroso. Com a

Covid-19 foi aperfeiçoado e as medidas adotadas são

suficientes, afirma Dr. Celso Lemos. Acesse o Manual

de Biossegurança do CROSP: Clique aqui

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

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

de saber as condições de saúde do paciente eletivo.

Assim, a anamnese torna-se indispensável a cada

consulta, pois será preciso checar se o paciente está

com algum dos sintomas, devendo haver pesquisa

sobre aparecimento de lesões cutâneas (e outros

sintomas), uma vez que elas possuem alto grau de

infectividade da fase cicatricial (fase de crostas) à

reepitelização da área acometida pelas lesões.

Lesões intraorais

O professor de Estomatologia da USP, Dr. Celso

Lemos, alerta que a monkeypox pode acometer,

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

primeiras manifestações ocorreram nessa região. A

erupção cutânea dolorosa e profunda aparece

tipicamente primeiro no rosto, com possíveis lesões

intraorais, antes de se espalhar a outras partes do

corpo. O paciente apresenta linfadenopatia, febre, dor

de cabeça, fadiga e dores musculares, que são os

sintomas iniciais mais comuns e aparecem antes de as

lesões se desenvolverem'.

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

pacientes apresentarem lesões orofaciais vésico-

bolhosas, o mais prudente é que o Cirurgião-Dentista

inclua no diagnóstico diferencial a hipótese de varíola.

Ele acredita que os profissionais podem e devem ajudar

a reduzir a propagação do vírus.

'O risco de transmissão da varíola em consultórios

odontológicos é baixo. Cirurgiões-Dentistas e equipes

podem agora tomar medidas para minimizar a

propagação do vírus, estando conscientes de que a

doença pode ser disseminada por gotículas respiratórias

a curta distância e através do contato físico presencial.

Podem ajudar, ainda, mantendo-se informados sobre

casos na sua comunidade, atentos aos comunicados

das Secretarias de Saúde locais e realizar rastreio

adequado dos pacientes e funcionários'.

Para finalizar, o Cirurgião-Dentista diz que é importante

manter atenção especial em relação às pessoas que

tiveram contato com pacientes positivos, devendo estes

permanecerem isoladas, pois o período de incubação

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

segundo a OMS.

Vale reforçar que o procedimento, em caso de suspeita

de o paciente estar contaminado pela varíola, é

interromper o tratamento odontológico e orientá-lo a

buscar auxílio médico para confirmar ou não o

diagnóstico.

Confira os períodos da infecção:

Período de incubação: pode variar de 5 a 21 dias;

Período de manifestação clínica: de 6 a 13 dias

(podendo levar até 21 dias de intervalo), conhecido

como 2 períodos da doença;

Primeiro Período - 0 a 5 dias: sintomas gripais, febre e

linfadenopatia
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Segundo Período - 1 a 3 dias após a febre, e

aparecimento de lesões cutâneas, podendo apresentar

diferentes aspectos:

Manchas Planas: Máculas;

Lesões Elevadas: Pápulas;

Lesões Bolhosas: podendo ser muito dolorosas,

necessitando de analgesia à intervenção em âmbito

hospitalar. Tais bolhas podem romper-se ou

transformar-se em pústulas (bolhas amareladas com

conteúdo purulento);

Todas as lesões, assim como aquela em fase de

crostas (lesões com cascas), são contaminantes pela

presença do vírus.

Cuidados para o Cirurgião-Dentista

Não entre em contato com a secreção das lesões,

apenas em caso de coleta do material e devidamente

paramentado.

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

máscara N95/similar, paramento descartável com

gramatura adequada ao procedimento e luvas de

procedimento.

Caso observe que houve quebra da barreira,

observando umedecimento, fazer a troca imediata da

paramentação.

Cuidados para o paciente

Caso positive para a doença, faça isolamento até que

esteja completamente fora de risco e de disseminação

do vírus.

Mantenha as lesões cobertas para diminuir o risco de

disseminação, caso tenha realmente que sair do

isolamento.

Fique atento!

Se sentir algum dos sintomas, fique atento: início de

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

musculares, no corpo, nas costas, fraqueza profunda,

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

for acompanhado por dor de cabeça, procure

imediatamente um serviço de saúde.

Monitoramento da Monkeypox

Atualmente, existem casos confirmados de monkeypox

em 50 países. O Brasil tem cerca de 2 mil casos de

varíola dos macacos confirmados, de acordo com o

Ministério da Saúde, sendo a maior parte deles no

Estado de São Paulo.

O Ministério da Saúde montou uma Sala de Situação da

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

da sala, a pasta monitora as notificações da doença no

país e no mundo, além de realizar a investigação dos

casos.

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

atuado na padronização das informações e na

orientação dos fluxos de notificação e investigação para

as Secretarias de Saúde Estaduais, Municipais e Distrito

Federal, bem como para os Laboratórios Centrais e de

Referência de Saúde Pública' (texto informativo do site

oficial do Ministério da Saúde).

Nota técnica do Ministério da Saúde. Clique aqui

Nota técnica da Agência Nacional de Vigilância

Sanitária (ANVISA). Clique aqui

Fontes consultadas:

Cirurgião-Dentista Dr. Celso Lemos, professor

associado do departamento de Estomatologia da

Faculdade de Odontologia da USP.

Cirurgiã-Dentista Dra. Mary Caroline (Maine) Skelton-

Macedo, mestre e doutora em Endodontia pela FOUSP;

pós-doutorado em Teleodontologia, pela FMUSP.
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Cirurgiã-Dentista Dra. Sandra Crivello, Docente de

curso de graduação de Odontologia, mestrado em

Ciências - Infectologia em Saúde Pública, especialista

em Odontologia para Pacientes com Necessidades

Especiais, Habilitação em Odontologia Hospitalar,

integrante do corpo clínico do Instituto de Infectologia

Emilio Ribas.

Prof. Dr. Nilton José Fernandes Cavalcante, Infectologia

- CREMESP - chefe da CCIH (Comissão de Controle de

Infecção Hospitalar) do Instituto de Infectologia Emílio

Ribas.

Fonte: CRO-SP

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

ANVISA, CROSP - Conselho Regional de Odontologia

de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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Os cuidados com a saúde bucal devem fazer parte da

rotina de todos. Porém, durante a gestação essa

atenção precisa ser redobrada, incluindo também o pré-

natal odontológico.

Com o objetivo de orientar as futuras mamães sobre a

importância de manter a saúde bucal em dia e, assim,

fazer com que elas atravessem com tranquilidade todas

as fases deste momento tão especial, o Conselho

Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP)

elencou algumas informações importantes para saúde

da gestante e do bebê.

A importância do pré-natal odontológico

O pré-natal odontológico é feito por meio de consultas

ao Cirurgião-Dentista logo no início da gestação e tem

a finalidade de fornecer às gestantes orientações sobre

como prevenir a instalação e evolução de doenças

gengivais, além de promover os tratamentos

necessários.

A gestação é responsável por diversas transformações

no corpo como um todo. Durante a gravidez, os

hormônios femininos estão em maior concentração na

circulação, podendo impactar no sistema vascular

gengival.

A Cirurgiã-Dentista Dra. Solange Daud, especialista em

Periodontia, explica que a doença periodontal, embora

seja multifatorial, tem como agente causal o biofilme

bacteriano, composto por uma grande variedade de

bactérias. O controle desse biofilme, segundo ela, é

essencial para a saúde bucal. 'Deve-se observar

rigorosamente os cuidados com a higiene bucal, com

uso de fio dental e escovação adequada, para não

alterar a microbiota subgengival, pois a alteração dela

pode ocasionar a inflamação gengival, o que por sua

vez ativará o sistema imunológico'.

Segundo a Dra. Solange, nas últimas décadas estudos

indicam uma correlação entre as condições sistêmicas e

a condição periodontal, estabelecendo que a saúde

sistêmica pode afetar as doenças periodontais bem

como a periodontite pode afetar a saúde. Neste sentido,

muitos estudos apontam que a periodontite é fator de

risco para o nascimento de bebês com baixo peso e

partos pré-termos. 'Embora esses estudos não sejam

conclusivos, necessitando de maior evidência científica,

é importante ressaltar que o atendimento odontológico

a gestantes é imprescindível no programa de

assistência pré-natal', enfatiza.

Acompanhando as mudanças

Durante o segundo trimestre de gestação, é comum

ocorrer um aumento de gengivite, percebido com um

maior incômodo durante a escovação, vermelhidão e

sangramento gengival. Isso pode ser explicado por

aumento de alguns hormônios específicos, que

provocam uma alteração na composição bacteriana

(microbiota) normal e são capazes de induzir alterações

subgengivais, causando gengivite.

A partir do quarto mês de gestação, inicia-se o

desenvolvimento do paladar do bebê, o que torna

importante a alimentação correta da gestante, evitando
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doces e sacarose, que podem causar problemas

relacionados ao aumento de cárie na própria gestante,

além influenciar negativamente na tendência do paladar

do próprio bebê.

Segundo a Cirurgiã-Dentista Dra.Claudia Cinelli,

especialista em Odontopediatria, é fundamental

esclarecer que a gravidez não é responsável pelo

aparecimento de cárie e nem pela perda de minerais

dos dentes da mãe. Ela explica que o aumento de cárie

na mulher grávida é, provavelmente, determinado por

possíveis negligências com a higiene bucal; maior

exposição do esmalte ao ácido gástrico (vômitos);

alterações de hábitos alimentares resultantes do fato de

estar grávida; aumento da frequência das refeições, já

que com a compressão do feto, diminui a capacidade

volumétrica do estômago e, consequentemente, a

gestante se alimenta em pequenas quantidades, porém

mais vezes, incluindo alimentos cariogênicos, que são

carboidratos como pães, açúcares sob forma de liquido

ou mesmo sólidos como bolachas, biscoitos, bolos,

refrigerantes, sucos etc.

Por isso, a Odontopediatra destaca que é importante

iniciar o pré-natal odontológico desde o começo da

gestação, baseado na prevenção de cárie através de

orientações de escovação, dieta alimentar e controle

bucal e gengival, para que a gravidez transcorra da

melhor forma.

Outro aspecto relevante apontado pela Dra. Claudia é a

adequada nutrição, considerada fundamental para as

condições de saúde satisfatórias durante a gestação,

pois uma nutrição materna inadequada, principalmente

na última parte da gravidez, pode impactar no

crescimento fetal e causar deficiência nutricional ao feto.

Daí a importância de vitaminas, minerais e proteínas

balanceadas.

Desenvolvimento dos bebês

É importante ter o entendimento que, assim como o

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento do

bebê pelo pediatra é fundamental, o profissional da

Odontologia especialista em crianças, o

Odontopediatra, também tem papel essencial na

orientação e prevenção bucal e no acompanhamento e

desenvolvimento do sistema orofacial desde o

nascimento. 'O Odontopediatra é o responsável por

orientar as mães nas diversas etapas de

desenvolvimento orofacial do bebê. Vários fatores

influenciarão no desenvolvimento do bebê:

amamentação, tipo de alimentação, posição de

amamentação, respiração, dentre outros fatores',

explica Dra. Claudia.

Ainda de acordo com a especialista, a higiene oral dos

bebês deve ter início com a erupção do primeiro dente

de leite, o que normalmente ocorre por volta do sexto

mês, e deve ser realizada após as principais refeições.

'Antes do nascimento dos dentes não existe

necessidade de escovação, uma vez que a colonização

e presença de placa bacteriana ocorre com a irrupção

do primeiro dente na cavidade oral. Opte por escovas

macias, com tamanho indicado pra cada idade, e pasta

de dente específica com flúor, que varia de acordo com

a idade da criança e quantidade'.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, Assuntos de Interesse - Dentista,

Assuntos de Interesse - Odontologia, Assuntos de

Interesse - Odontológico, CROSP - Conselho Regional

de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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O seu dentista já te pediu uma radiografia odontológica?

Se a resposta é sim, saiba que existem várias

modalidades de raio-X que auxiliam o profissional de

odontologia a detectar questões ligadas à saúde bucal.

E todas fazem parte da radiologia odontológica,

ferramenta essencial no diagnóstico preciso de doenças

da boca e também grande aliada de especialidades

médicas em casos específicos. Entenda!

Leia mais: Mitos da saúde bucal: cuidado com as dicas

de internet

Afinal, o que é?

A radiologia odontológica examina os dentes e a face de

uma pessoa através das radiografias, também

conhecidas como raio-X, exames de imagem não-

invasivos (que não requerem uma incisão na pele ou a

inserção de um instrumento no corpo). Dessa forma,

para o exame, utiliza-se radiação em baixas doses para

identificar rapidamente alterações na estrutura dos

ossos e dentárias.

De acordo com a especialista Dra. Tabada Deusdado

Bertani, cirurgiã dentista, é importante esclarecer os

conceitos: 'A radiologia é o estudo da radiografia. E

radiografia é uma imagem formada através da emissão

dos raios-X. E como o próprio nome diz, são raios

gerados a partir da energia elétrica, ou seja, a corrente

elétrica passa por uma ampola e esta tem o poder de

transformar a energia. Esses raios são emitidos por um

aparelho, atravessam uma estrutura óssea e

sensibilizam um sensor que, por fim, capta os mesmos

em diferentes intensidades e formam as imagens em

tons de cinza.'

Para que serve a radiologia odontológica

De acordo com a Dra. Maria Lucia Dias, especialista em

ortodontia e clínico geral, 'a radiologia odontológica é

fundamental, pois proporciona ao dentista informações

confiáveis e que nem aparecem no exame clínico.'

Exemplificando, é útil em diversas situações:

Procedimento pré-operatório;

Realização de implantes;

Avaliação para extração de dentes, como o siso;

Diagnóstico de perdas e lesões ósseas;

Observar se os dentes estão nascendo, além de

incidências não visíveis, como cáries ocultas, por

exemplo.

Vale reforçar que não são apenas os dentistas que

utilizam esse recurso. Segundo a Dra. Tábada

Deusdado Bertani, cirurgiã dentista com

especialização em radiologia odontológica e

imaginologia, 'áreas de saúde como a

otorrinolaringologia e a fisioterapia utilizam a radiologia

odontológica para estudos e tratamento de ATM -

articulação temporo mandibular (responsável pelo

movimento de abrir e fechar a boca; é o encaixe da

mandíbula com o resto dos ossos do crânio.'
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Dessa forma, com a radiologia odontológica, é possível

determinar danos ou anormalidades estruturais e

enfermidades na face que podem ocorrer após cirurgias

buco maxilo facial, implantodontia e outros tipos de

tratamentos bucais.

Sobre essa abrangência, a ortodontista Dra. Maria Lúcia

também ressalta: 'A radiologia odontológica envolve

exames simples, porém de grande importância no

diagnóstico de todas especialidades médicas e

odontológicas.'

Tipos de radiologia odontológica

A radiologia odontológica reúne modalidades diferentes

de radiografias. Entenda abaixo:

Radiografia panorâmica: é a mais comum. É um exame

utilizado para avaliar a maxila e a mandíbula na mesma

imagem, bem como as estruturas dentárias e ósseas

presentes na região da cabeça;

Radiografia periapical: é uma radiografia pequena de

apenas uma região dentária (2 ou 3 dentes na mesma

tomada radiográfica). Apesar de ser menor, a riqueza de

detalhes da imagem é superior à panorâmica que, por

ser maior, tem uma distorção considerável;

Telerradiografias: é uma radiografia frontal ou lateral da

face. É o exame utilizado na ortodontia, ortopedia facial

e também na cirurgia ortognática (técnica utilizada para

corrigir alterações de crescimento dos maxilares), e que

tem como finalidade a avaliação da relação entre os

ossos da face e dentes;

Radiografia da mão e punho: muito usada na

odontologia, principalmente na ortodontia, para analisar

o estágio de crescimento da criança. Assim, a técnica

auxilia na escolha do aparelho ortodôntico adequado;

Tomografias: são radiografias muito comuns atualmente

em radiologia odontológica, conhecidas como imagens

em 3D. Esse tipo de técnica é necessária, sobretudo,

para realização de implantes dentários, onde além das

medidas de altura e largura óssea, também avalia-se a

espessura óssea. Além disso, ajuda a avaliar dentes

inclusos e observar se estão impactados e próximos de

estruturas importantes como vasos e nervos. Toda essa

análise é fundamental para planejar com critério uma

cirurgia de extração, por exemplo.

Como são feitas as radiografias odontológicas?

De acordo com a cirurgiã dentista Dra. Tábada, todos

os tipos são simples, indolores e sem necessidade de

preparação prévia.

No caso da radiografia panorâmica, o paciente veste um

colete de chumbo para proteger as estruturas corpóreas

que não precisam ser estudadas e, em seguida,

posiciona-se no equipamento. Em seguida, o paciente

morde um pino guia, que tem a função de deixá-lo

centralizado na máquina durante todo o movimento da

mesma ao redor da cabeça. Geralmente o

deslocamento dura de 10 a 15 segundos.

Nas radiografias periapicais, por sua vez, a localização

do paciente é a mesma da panorâmica, só que o tempo

de aquisição da imagem é em torno de meio segundo.

'É muito rápido e cada vez mais a duração e quantidade

de radiação estão diminuindo graças à elaboração de

sensores ultrarrápidos', comenta Tabada.

Outro fator importante é que nessa técnica é possível

segurar a cabeça do indivíduo e, por isso, pode ser

realizada por bebês e crianças. Já nas telerradiografias,

o paciente também se coloca de maneira centralizada,

porém a máquina percorre apenas ao lado da cabeça, e

não gira ao redor como nos procedimentos citados

anteriormente.

E no caso das tomografias, o princípio é o mesmo da

panorâmica, a única diferença está no software do

equipamento e isso é indiferente em relação à forma

que o exame é realizado. Ou seja, a posição e o

movimento são similares.

Há contraindicações?
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Na verdade, não existem contraindicações para

nenhuma das modalidades de radiografia. O que há são

cuidados para quem vai realizar os procedimentos. E

sobre isso, a Dra. Tábada reforça sobre a indicação dos

exames para bebês, crianças, gestantes e pacientes em

tratamento contra o câncer. Entenda melhor:

Radiografias em bebês e crianças

'No caso do paciente ter que ficar parado e sozinho,

durante 10 a 15 segundos, não é possível, por exemplo,

segurar a cabeça dele com as mãos, se não as mãos de

quem está segurando aparece na radiografia. Com isso,

já excluímos os bebês e crianças pequenas para

realização de radiografias panorâmicas,

telerradiografias e tomografias.'

Radiografias e gestantes

Outro critério importante, de acordo com a cirurgiã

dentista, é o cuidado ao solicitar um exame de raios-X

para uma grávida. 'Sempre indico avaliar o binômio

tempo e necessidade, ou seja, o exame é realmente

necessário ou pode ser adiado? Dou como exemplo o

seguinte: a gestante está com uma dor de dente e o

dentista não sabe localizar a origem da dor para poder

tratar. Essa dor não pode esperar e uma possível

infecção bucal não tratada pode aumentar e trazer

problemas sistêmicos. Assim, a paciente pode e deve

fazer o exame no momento solicitado.'

Lembrando que a dose de radiação aplicada na mulher

grávida durante a radiografia é inferior à usada em

outras pessoas. Além disso, o cuidado em relação ao

posicionamento é redobrado, para evitar a necessidade

de repetição. O mesmo ocorre com pacientes em

tratamento de radioterapia.

Profissionais habilitados em radiologia odontológica

Podem fazer radiografias odontológicas os cirurgiões

dentistas, os auxiliares de odontologia e os técnicos de

raios X. Porém, para elaboração de laudos e

diagnósticos, somente os cirurgiões dentistas com

especialização em radiologia odontológica e

imaginologia (estudo dos órgãos e sistemas do corpo

humano através das diversas modalidades de exames

de imagem) estão autorizados.

Cuidados após radiografias

Em poucas palavras, não são necessários cuidados

após a realização de radiografias. Por fim, a Dra.

Tábada Bertani aconselha: 'Não tenha medo de fazer

radiografias. São exames rápidos e seguros em relação

à radiação e 100% indolores. Converse sempre com o

seu dentista! Com certeza quem sairá ganhando é você

e sua saúde.'

Fontes: Dra. Tábada Deusdado Bertani, cirurgiã

dentista com especialização em radiologia odontológica

e imaginologia. CROSP - 84018; Dra. Maria Lucia Dias,

especialista em ortodontia e clínico geral. CROSP -

110797.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgiã-dentista, CROSP - CRO-SP
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Na semana da gestante, o CROSP chama a atenção

para a importância do acompanhamento odontológico

durante a fase de transformações

Os cuidados com a saúde bucal devem fazer parte da

rotina de todos. Porém, durante a gestação essa

atenção precisa ser redobrada, incluindo também o pré-

natal odontológico.

Com o objetivo de orientar as futuras mamães sobre a

importância de manter a saúde bucal em dia e, assim,

fazer com que elas atravessem com tranquilidade todas

as fases deste momento tão especial, o Conselho

Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP)

elencou algumas informações importantes para saúde

da gestante e do bebê.

A importância do pré-natal odontológico

O pré-natal odontológico é feito por meio de consultas

ao Cirurgião-Dentista logo no início da gestação e tem

a finalidade de fornecer às gestantes orientações sobre

como prevenir a instalação e evolução de doenças

gengivais, além de promover os tratamentos

necessários.

A gestação é responsável por diversas transformações

no corpo como um todo. Durante a gravidez, os

hormônios femininos estão em maior concentração na

circulação, podendo impactar no sistema vascular

gengival.

A Cirurgiã-Dentista Dra. Solange Daud, especialista em

Periodontia, explica que a doença periodontal, embora

seja multifatorial, tem como agente causal o biofilme

bacteriano, composto por uma grande variedade de

bactérias. O controle desse biofilme, segundo ela, é

essencial para a saúde bucal. 'Deve-se observar

rigorosamente os cuidados com a higiene bucal, com

uso de fio dental e escovação adequada, para não

alterar a microbiota subgengival, pois a alteração dela

pode ocasionar a inflamação gengival, o que por sua

vez ativará o sistema imunológico'.

Segundo a Dra. Solange, nas últimas décadas estudos

indicam uma correlação entre as condições sistêmicas e

a condição periodontal, estabelecendo que a saúde

sistêmica pode afetar as doenças periodontais bem

como a periodontite pode afetar a saúde. Neste sentido,

muitos estudos apontam que a periodontite é fator de

risco para o nascimento de bebês com baixo peso e

partos pré-termos. 'Embora esses estudos não sejam

conclusivos, necessitando de maior evidência científica,

é importante ressaltar que o atendimento odontológico

a gestantes é imprescindível no programa de

assistência pré-natal', enfatiza.

Acompanhando as mudanças

Durante o segundo trimestre de gestação, é comum

ocorrer um aumento de gengivite, percebido com um

maior incômodo durante a escovação, vermelhidão e

sangramento gengival. Isso pode ser explicado por

aumento de alguns hormônios específicos, que

provocam uma alteração na composição bacteriana

(microbiota) normal e são capazes de induzir alterações

subgengivais, causando gengivite.
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A partir do quarto mês de gestação, inicia-se o

desenvolvimento do paladar do bebê, o que torna

importante a alimentação correta da gestante, evitando

doces e sacarose, que podem causar problemas

relacionados ao aumento de cárie na própria gestante,

além influenciar negativamente na tendência do paladar

do próprio bebê.

Segundo a Cirurgiã-Dentista Dra.Claudia Cinelli,

especialista em Odontopediatria, é fundamental

esclarecer que a gravidez não é responsável pelo

aparecimento de cárie e nem pela perda de minerais

dos dentes da mãe. Ela explica que o aumento de cárie

na mulher grávida é, provavelmente, determinado por

possíveis negligências com a higiene bucal; maior

exposição do esmalte ao ácido gástrico (vômitos);

alterações de hábitos alimentares resultantes do fato de

estar grávida; aumento da frequência das refeições, já

que com a compressão do feto, diminui a capacidade

volumétrica do estômago e, consequentemente, a

gestante se alimenta em pequenas quantidades, porém

mais vezes, incluindo alimentos cariogênicos, que são

carboidratos como pães, açúcares sob forma de liquido

ou mesmo sólidos como bolachas, biscoitos, bolos,

refrigerantes, sucos etc.

Por isso, a Odontopediatra destaca que é importante

iniciar o pré-natal odontológico desde o começo da

gestação, baseado na prevenção de cárie através de

orientações de escovação, dieta alimentar e controle

bucal e gengival, para que a gravidez transcorra da

melhor forma.

Outro aspecto relevante apontado pela Dra. Claudia é a

adequada nutrição, considerada fundamental para as

condições de saúde satisfatórias durante a gestação,

pois uma nutrição materna inadequada, principalmente

na última parte da gravidez, pode impactar no

crescimento fetal e causar deficiência nutricional ao feto.

Daí a importância de vitaminas, minerais e proteínas

balanceadas.

Desenvolvimento dos bebês

É importante ter o entendimento que, assim como o

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento do

bebê pelo pediatra é fundamental, o profissional da

Odontologia especialista em crianças, o

Odontopediatra, também tem papel essencial na

orientação e prevenção bucal e no acompanhamento e

desenvolvimento do sistema orofacial desde o

nascimento. 'O Odontopediatra é o responsável por

orientar as mães nas diversas etapas de

desenvolvimento orofacial do bebê. Vários fatores

influenciarão no desenvolvimento do bebê:

amamentação, tipo de alimentação, posição de

amamentação, respiração, dentre outros fatores',

explica Dra. Claudia.

Ainda de acordo com a especialista, a higiene oral dos

bebês deve ter início com a erupção do primeiro dente

de leite, o que normalmente ocorre por volta do sexto

mês, e deve ser realizada após as principais refeições.

'Antes do nascimento dos dentes não existe

necessidade de escovação, uma vez que a colonização

e presença de placa bacteriana ocorre com a irrupção

do primeiro dente na cavidade oral. Opte por escovas

macias, com tamanho indicado pra cada idade, e pasta

de dente específica com flúor, que varia de acordo com

a idade da criança e quantidade'.

Conselho Regional de Odontologia de São Paulo -

CROSP

www.crosp.org.br

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, Assuntos de Interesse - Dentista,

Assuntos de Interesse - Odontologia, Assuntos de

Interesse - Odontológico, CROSP - Conselho Regional

de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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CROSP atua na conscientização dos profissionais sobre

os sinais e sintomas da varíola e recomenda a

realização de uma anamnese meticulosa

Com o aumento dos casos da monkeypox e com a

declaração de emergência de saúde pública decretada

pela Organização Mundial da Saúde (OMS) no dia 23

de julho, o Conselho Regional de Odontologia de São

Paulo (CROSP) destaca a importância de seguir as

medidas do protocolo de biossegurança adotadas na

rotina dos Cirurgiões-Dentistas, medidas que são

suficientes para a segurança dos pacientes e dos

profissionais de Odontologia em relação ao surto da

doença.

O Centro de Informações Estratégicas e Vigilância em

Saúde (CIEVS), da Secretaria Municipal da Saúde de

São Paulo, informa que a varíola dos macacos é uma

doença causada pelo vírus Monkeypox, do gênero

Orthopoxvirus e família Poxviridae. O nome deriva da

espécie em que a doença foi inicialmente descrita,

em1958.

Segundo a área de Competências em Controle de

Infecção Hospitalar (CCIAH) do Hospital Emílio Ribas,

esse vírus é típico em animais, especialmente roedores

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

que se dissemina a partir do contato com secreções

respiratórias, feridas infectantes, contato sexual e

também por contato com roupas, objetos e superfícies

contaminadas (fômites).

De acordo com o Cirurgião-Dentista Dr. Celso Lemos,

professor associado do Departamento de Estomatologia

da Faculdade de Odontologia da USP, caso o paciente

apresente alguns dos sintomas, cabe ao Cirurgião-

Dentista considerar um caso suspeito. Qualquer pessoa,

de qualquer idade, que apresente vesículas, bolhas ou

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

for acompanhado por dor de cabeça, início de febre

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

musculares, no corpo, nas costas e fraqueza, é

imprescindível que o indivíduo procure um serviço de

referência para realizar a pesquisa diagnóstica e

confirmar ou descartar a doença.

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

infectantes até que haja queda da crosta e

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

principal recomendação é conscientizar os profissionais

sobre os sinais e sintomas da varíola e realizar uma

anamnese meticulosa, a fim de reforçar a prevenção da

doença.

Surto

Devido ao surto da monkeypox, é essencial (além de

fazer uma anamnese cuidadosa antes do atendimento)

o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs),

como máscaras, luvas e óculos. O reforço na

desinfecção das superfícies e esterilizações adequadas

são fundamentais também, já que esse procedimento

faz parte do dia a dia dos atendimentos odontológicos.
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Em geral, recomenda-se que se o paciente for

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

por cerca de 21 dias até que os sintomas desapareçam.

Porém, se houver algum caso de urgência odontológica,

como dor ou infecções graves, o paciente pode ser

atendido pelo Cirurgião-Dentista, desde que as

recomendações de biossegurança sejam seguidas

rigorosamente.

Vale reforçar, principalmente no que tange à

aerossolização (dispersão no ar de um material líquido

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

previamente um bochecho com Clorexidina aquosa,

visando a diminuição imediata e pré-atendimento da

carga viral na cavidade bucal. Sempre que possível usar

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

paciente a evitar ficar se movimentando, o que poderia

levar à ruptura de lesões bolhosas, além do aumento da

aspersão, de acordo com a CCIAH.

O protocolo de biossegurança usado para o cenário

atual da monkeyepox é o mesmo já utilizado pela classe

Odontológica. Esse protocolo já era rigoroso. Com a

Covid-19 foi aperfeiçoado e as medidas adotadas são

suficientes, afirma Dr. Celso Lemos. Acesse o Manual

de Biossegurança do CROSP: Clique aqui

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

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

de saber as condições de saúde do paciente eletivo.

Assim, a anamnese torna-se indispensável a cada

consulta, pois será preciso checar se o paciente está

com algum dos sintomas, devendo haver pesquisa

sobre aparecimento de lesões cutâneas (e outros

sintomas), uma vez que elas possuem alto grau de

infectividade da fase cicatricial (fase de crostas) à

reepitelização da área acometida pelas lesões.

Lesões intraorais

O professor de Estomatologia da USP, Dr. Celso

Lemos, alerta que a monkeypox pode acometer,

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

primeiras manifestações ocorreram nessa região. A

erupção cutânea dolorosa e profunda aparece

tipicamente primeiro no rosto, com possíveis lesões

intraorais, antes de se espalhar a outras partes do

corpo. O paciente apresenta linfadenopatia, febre, dor

de cabeça, fadiga e dores musculares, que são os

sintomas iniciais mais comuns e aparecem antes de as

lesões se desenvolverem'.

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

pacientes apresentarem lesões orofaciais vésico-

bolhosas, o mais prudente é que o Cirurgião-Dentista

inclua no diagnóstico diferencial a hipótese de varíola.

Ele acredita que os profissionais podem e devem ajudar

a reduzir a propagação do vírus.

'O risco de transmissão da varíola em consultórios

odontológicos é baixo. Cirurgiões-Dentistas e equipes

podem agora tomar medidas para minimizar a

propagação do vírus, estando conscientes de que a

doença pode ser disseminada por gotículas respiratórias

a curta distância e através do contato físico presencial.

Podem ajudar, ainda, mantendo-se informados sobre

casos na sua comunidade, atentos aos comunicados

das Secretarias de Saúde locais e realizar rastreio

adequado dos pacientes e funcionários'.

Para finalizar, o Cirurgião-Dentista diz que é importante

manter atenção especial em relação às pessoas que

tiveram contato com pacientes positivos, devendo estes

permanecerem isoladas, pois o período de incubação

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

segundo a OMS.

Vale reforçar que o procedimento, em caso de suspeita

de o paciente estar contaminado pela varíola, é

interromper o tratamento odontológico e orientá-lo a

buscar auxílio médico para confirmar ou não o

diagnóstico.

Confira os períodos da infecção:

Período de incubação: pode variar de 5 a 21 dias;

Período de manifestação clínica: de 6 a 13 dias

(podendo levar até 21 dias de intervalo), conhecido
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como 2 períodos da doença;

Primeiro Período - 0 a 5 dias: sintomas gripais, febre e

linfadenopatia

Segundo Período - 1 a 3 dias após a febre, e

aparecimento de lesões cutâneas, podendo apresentar

diferentes aspectos:

Manchas Planas: Máculas;

Lesões Elevadas: Pápulas;

Lesões Bolhosas: podendo ser muito dolorosas,

necessitando de analgesia à intervenção em âmbito

hospitalar. Tais bolhas podem romper-se ou

transformar-se em pústulas (bolhas amareladas com

conteúdo purulento);

Todas as lesões, assim como aquela em fase de

crostas (lesões com cascas), são contaminantes pela

presença do vírus.

Cuidados para o Cirurgião-Dentista

Não entre em contato com a secreção das lesões,

apenas em caso de coleta do material e devidamente

paramentado.

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

máscara N95/similar, paramento descartável com

gramatura adequada ao procedimento e luvas de

procedimento.

Caso observe que houve quebra da barreira,

observando umedecimento, fazer a troca imediata da

paramentação.

Cuidados para o paciente

Caso positive para a doença, faça isolamento até que

esteja completamente fora de risco e de disseminação

do vírus.

Mantenha as lesões cobertas para diminuir o risco de

disseminação, caso tenha realmente que sair do

isolamento.

Fique atento!

Se sentir algum dos sintomas, fique atento: início de

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

musculares, no corpo, nas costas, fraqueza profunda,

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

for acompanhado por dor de cabeça, procure

imediatamente um serviço de saúde.

Monitoramento da Monkeypox

Atualmente, existem casos confirmados de monkeypox

em 50 países. O Brasil tem cerca de 2 mil casos de

varíola dos macacos confirmados, de acordo com o

Ministério da Saúde, sendo a maior parte deles no

Estado de São Paulo.

O Ministério da Saúde montou uma Sala de Situação da

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

da sala, a pasta monitora as notificações da doença no

país e no mundo, além de realizar a investigação dos

casos.

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

atuado na padronização das informações e na

orientação dos fluxos de notificação e investigação para

as Secretarias de Saúde Estaduais, Municipais e Distrito

Federal, bem como para os Laboratórios Centrais e de

Referência de Saúde Pública' (texto informativo do site

oficial do Ministério da Saúde).

Nota técnica do Ministério da Saúde. Clique aqui

Nota técnica da Agência Nacional de Vigilância

Sanitária (ANVISA). Clique aqui

Conselho Regional de Odontologia de São Paulo -

CROSP

www.crosp.org.br

Fontes consultadas:
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Cirurgião-Dentista Dr. Celso Lemos, professor

associado do departamento de Estomatologia da

Faculdade de Odontologia da USP.

Cirurgiã-Dentista Dra. Mary Caroline (Maine) Skelton-

Macedo, mestre e doutora em Endodontia pela FOUSP;

pós-doutorado em Teleodontologia, pela FMUSP.

Cirurgiã-Dentista Dra. Sandra Crivello, Docente de

curso de graduação de Odontologia, mestrado em

Ciências - Infectologia em Saúde Pública, especialista

em Odontologia para Pacientes com Necessidades

Especiais, Habilitação em Odontologia Hospitalar,

integrante do corpo clínico do Instituto de Infectologia

Emilio Ribas.

Prof. Dr. Nilton José Fernandes Cavalcante, Infectologia

- CREMESP - chefe da CCIH (Comissão de Controle de

Infecção Hospitalar) do Instituto de Infectologia Emílio

Ribas.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

ANVISA, CROSP - Conselho Regional de Odontologia

de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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Consultas odontológicas na primeira infância
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Agosto é o mês de conscientização e reforço sobre a

importância do aleitamento materno que, além de ser

uma importante fonte de nutrição para os bebês,

também auxilia no processo de crescimento e

desenvolvimento da região orofacial. De acordo com

uma pesquisa coordenada pela Universidade Federal do

Rio de Janeiro (URFJ), a amamentação deveria estar

presente na vida das crianças até os 2 anos de idade,

ou mais, o que é recomendado pela Organização

Mundial da Saúde (OMS) e pelo Ministério da Saúde,

sendo aconselhado nos primeiros seis meses de vida

somente o leite materno como alimento.

No Brasil, de acordo com o Estudo Nacional de

Alimentação e Nutrição Infantil (ENANI-2019), metade

das crianças brasileiras são amamentadas por mais de

1 ano e 4 meses O estudo diz, também, que no Brasil,

quase todas as crianças (96,2%) foram amamentadas

com leite materno pelo menos alguma vez.

Para a Cirurgiã-Dentista Dra. Adriana Mazzoni,

especialista em Odontopediatria, a amamentação é

considerada o padrão ouro do começo do crescimento e

desenvolvimento de toda a vida do indivíduo. 'O leite

materno é o melhor, mais perfeito e completo alimento.

É específico para cada lactente desde o primeiro

momento da vida, alimentando, protegendo e

equilibrando a flora da mucosa do trato gastrointestinal,

e pelos perfeitos movimentos da retirada do leite

materno que atuam como forças equilibradas sobre o

sistema estomatognático e todo o corpo e

desenvolvimento das funções'.

A especialista explica que o sistema estomatognático é

o primeiro a se formar durante a vida intrauterina. 'No

começo, com a mandíbula e língua presentes ainda na

sua forma primitiva, na medida que a massa encefálica

cresce, as lâminas palatinas se horizontalizam e a

língua presente auxilia na formação do palato. A língua

é um órgão forte e composto por vários músculos que

trabalham em equilíbrio.

Durante o período de vida intrauterina há o

desenvolvimento do reflexo e o aprendizado de sucção

e deglutição, que vai garantir a sobrevivência do bebê

durante este período e após o nascimento. 'Ao nascer e

conseguir extrair o leite materno com a pega correta, o

bebê aprende a respirar pelo nariz e mantém uma

coordenação motora complexa e ritmada de sugar,

deglutir e respirar pelo nariz, promovendo um

crescimento harmonioso da face e fortalecimento da
32
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musculatura cervical'

A amamentação prepara o sistema estomatognático do

bebê para a mastigação e depois para a fala, além de

auxiliar no desenvolvimento do tronco encefálico,

promovendo a instalação de funções necessárias como

a coordenação motora bilateral e marcha da caminhada.

A Dra. Adriana diz que a amamentação não influencia

diretamente sobre a vinda dos dentes, mas prepara bem

o sistema estomatognático, que consequentemente

garante uma boa mastigação, além de conceder um

equilíbrio da região, o que conduzirá à vinda dos dentes

com mais facilidade e de forma harmoniosa.

'O leite materno é o alimento perfeito para o bebê',

afirma a Cirurgiã-Dentista, pois ele se transforma aos

poucos e acompanha o desenvolvimento da criança. No

período de introdução alimentar, por exemplo, a sua

composição se altera e conta com cloretos de sais, o

que o deixa mais salgado, facilitando que o bebê aceite

os alimentos.

Sucção não nutritiva

A mamada efetiva no peito materno pode evitar também

que o bebê desenvolva hábitos de sucção não

nutritivas, que consiste no hábito de chupar o dedo,

chupeta, lábios ou língua, por exemplo, em que a

criança faz sucção com pouca ou sem a retirada e

deglutição do leite. 'O bebê nasce com dois tipos de

fome: a nutritiva (do leite) e neurológica (sucção), e

tentará satisfazer estas necessidades sempre', diz a

Dra. Adriana.

A odontopediatra reforça que durante o aleitamento

materno o bebê aprende o ato de retirada do leite com

movimentos totalmente diferentes do que realizaria na

sucção de outros objetos, o que pode pode causar

confusão em relação a estes movimentos e levar a

criança ao desmame precoce e, consequentemente, à

instalação de maloclusões e disfunções orofaciais.

'No aleitamento materno, se a mamada for efetiva o

bebê se sentirá satisfeito em relação às suas

necessidades básicas de nutrição e neurológica em

relação à sucção. Por esta razão é importante que a

nutriz seja bem orientada sobre este momento para que

consiga oferecer o melhor ao seu bebê'.

Consultas odontológicas na primeira infância

O cirurgião-dentista ou o pediatra é quem vai orientar

a família sobre a primeira visita ao odontopediatra. Esta,

por sua vez, pode ser durante a gestação ou logo após

o nascimento, alerta a Dra. Adriana. 'Atualmente, têm

surgido condutas que podem ser tomadas ainda nos

primeiros dias de vida que facilitam a instalação de bons

hábitos, assim como prevenção de problemas'.

Como exemplo ela cita bebês que apresentam alguma

alteração na cavidade oral e têm dificuldades para

amamentar, ou que têm algum desvio na oclusão...

então quanto antes a visita ao odontopediatra, melhor'.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, Assuntos de Interesse - Dentista,

Assuntos de Interesse - Ministério da Saúde

33



A boca pós-covid
 

CROSP - Apex Comunicação
Correio Braziliense Online/Nacional - Saúde

domingo, 14 de agosto de 2022
Assuntos de Interesse - Cirurgiã-dentista

Clique aqui para abrir a imagem

Fadiga, dor muscular e problemas de memória são

sintomas bem documentados da pós-covid. Agora,

pesquisas começam a apontar que a síndrome, que

chega a afetar mais de 50% dos pacientes, segundo a

Organização Mundial da Saúde (OMS), também tem

manifestações na cavidade oral. Sensação de boca

seca, inflamação e lesões na língua e na mucosa, entre

outros, foram alguns sinais detectados na fase pós-

infecção e que podem aumentar a lista das sequelas

associadas ao Sars-CoV-2.

Para compreender melhor o cenário, um grupo

multicêntrico liderado por pesquisadores da

Universidade de Brasília (UnB) está avaliando cerca de

300 artigos, selecionados entre mais de 1,7 mil

publicações, que apresentam evidências dos sintomas

odontológicos pós-covid. Trata-se da mesma equipe de

cientistas que publicou, anteriormente, duas revisões de

artigos sobre as manifestações orofaciais durante a

infecção, como alterações no paladar e lesões

semelhantes a herpes e aftas.

'Agora, nosso foco é a covid longa, em um cenário pós-

vacina. São realidades completamente diferentes',

define Eliete Neves da Silva Guerra, professora titular

do Departamento de Odontologia da Faculdade de

Saúde da Universidade de Brasília (UnB) e uma das

líderes do projeto. O resultado do estudo será

publicado, ainda neste ano, na revista Journal of Dental

Research.

A pesquisadora conta que esperava relatos de

xerostomia (boca seca) e disfunções gustativas, mas se

surpreendeu ao encontrar, também, ocorrências de

paralisia de Bell - enfraquecimento muscular repentino

de um dos lados da face - e de líquen plano oral, uma

inflamação no interior da boca que provoca manchas

brancas e vermelhas que podem ser dolorosas. No

segundo caso, é possível atribuir o sintoma às

alterações do sistema imunológico na pós-covid,

quando o organismo continua produzindo células de

defesa contra o vírus mesmo quando ele não está mais

presente, explica Eliete Neves da Silva Guerra. Isso

desencadeia a reação autoimune, caracterizada pelo

processo inflamatório.

Já a paralisia de Bell pode ser consequência do

tropismo viral, ou seja, a propensão que o patógeno tem

de infectar alguns tipos celulares - nesse caso, células

do sistema nervoso central. Um dos estudos avaliados

pela equipe foi publicado na revista Jama, da

Associação Médica Norte-Americana, e também

encontrou casos do tipo depois da vacinação para

covid-19, mas em um percentual menor, explica a

cirurgiã-dentista Juliana Amorim dos Santos,

doutoranda da Faculdade de Ciências da Saúde da

UnB. 'A incidência em pessoas que tiveram a covid foi

seis vezes maior, comparadas às que tomaram a

vacina', diz a pesquisadora.

Necrose

Segundo a cirurgiã-dentista, também foram

identificados casos de osteonecrose da mandíbula pós-

covid. Um estudo de instituições egípcias publicado

recentemente no The British Medical Journal Infection

Diseases, incluído na meta-análise da UnB, relatou 14
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complicações do tipo. Nessa lesão, muitas vezes

dolorosa, o osso da mandíbula fica exposto, exigindo a

realização imediata de uma cirurgia. A possível

associação com o Sars-CoV-2 não é explicada pelo

vírus nem a doença em si, mas pelo tratamento da

covid. 'Os pacientes desses casos fizeram uso de

corticoides e de um anticorpo monoclonal que podem

explicar a necrose', diz Juliana Amorim dos Santos.

Na Polônia, pesquisadores da Universidade Médica de

Varsóvia encontraram outros sintomas na cavidade oral,

com diferentes durações e severidade, em pacientes

curados da infecção. Em um artigo publicado no

European Journal of Dentistry, os autores contam que,

das 1.256 pessoas incluídas no estudo - todas elas

previamente infectadas pelo coronavírus - , 32%

apresentaram descoloração, ulcerações e

sangramentos na mucosa oral, 29,69% tiveram micose

na língua, 25,79% desenvolveram lesões semelhantes à

afta no palato duro e 12,5% tiveram um tipo de

inflamação labial.

Durante a consulta, 60% dos pacientes relataram

distúrbios salivares no início da infecção, sendo que,

para 6,7% deles, a condição durou até quatro meses

depois que os outros sintomas desapareceram. 'Os

idosos com comorbidades, as pessoas que tiveram

covid mais graves e os pacientes que foram

hospitalizados apresentaram lesões mais extensas e

graves na cavidade oral que persistiram por muito

tempo após a infecção', escreveram os autores do

artigo.

Tensão

'O estresse também é um importante fator a ser

considerado quando pensamos nos efeitos bucais

tardios da covid-19', destaca a especialista em

periodontia Elisa Grillo Araújo, pesquisadora do Hospital

Universitário da Universidade de Brasília (HUB) e

responsável técnica da clínica Perio´life. 'Lidar com as

sequelas da doença e as incertezas envolvidas, os

prejuízos econômicos e a pressão no trabalho pode

aumentar a ocorrência de bruxismo e/ou apertamento

dos dentes, causando fratura e perda dentária, condição

cuja frequência aumentou muito durante a pandemia.

Portanto, o estado mental do paciente também deve ser

considerado', recomenda.

A dentista afirma que, além do estresse, dos efeitos

adversos das medicações e do estado de inflamação

consequente da infecção, outros mecanismos

fisiopatológicos podem ajudar a elucidar as

complicações e sequelas bucais pós-covid. 'Além do

dano celular direto, outra via sugerida que leva a

complicações da infecção por covid-19 a longo prazo é

o estado de desregulação imunológica. A imunidade

comprometida pode levar a infecções oportunistas,

reativação de vírus latente, como herpes, ou até mesmo

exacerbar condições bucais preexistentes', diz.

Por isso, Elisa Grillo Araújo reforça a necessidade de

acompanhamento dos pacientes. 'Muitas vezes, as

lesões bucais são subestimadas dada a situação, com a

atenção voltada para outros sintomas mais graves. Mas

o não acompanhamento dessas lesões bucais pode ter

consequências indesejadas que comprometem o estado

geral do paciente.'

Três perguntas para

Celso Augusto Lemos Júnior, professor da Faculdade

de Odontologia da Universidade de São Paulo (USP) e

membro da diretoria da Sociedade Brasileira de

Pesquisa Odontológica (SBPqO).

As manifestações orais durante a infecção pelo Sars-

Cov foram bem documentadas. É possível que, após a

cura, pacientes possam desenvolver sintomas orais

associados ao vírus?

Sim, é possível, e a cada dia mais trabalhos de

pesquisa são publicados sobre esse assunto.

Manifestações orais da covid-19 foram observadas

durante o período agudo da doença, relacionadas à

própria infecção ou às medidas terapêuticas adotadas,

como alteração de paladar, ulcerações orais

inespecíficas, descamação da gengiva, petéquias na

mucosa oral e infecções oportunistas, como a

candidíase. Hoje em dia, a preocupação dos
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profissionais de saúde tem se voltado para as

consequências dos sintomas pós-covid-19. Os estudos

têm demonstrado uma maior prevalência de

determinados sintomas, tais como xerostomia

(sensação de boca seca), sialoadenites (inflamação das

glândulas salivares), lesões na superfície da língua,

dores crônicas e doenças periodontais, além de

infecções fúngicas oportunistas. Ainda há um

considerável grau de incerteza se esses sintomas estão

necessariamente associados à consequência da covid

ou mesmo aos tratamentos utilizados nos

sobreviventes. Portanto, ainda vamos precisar de algum

tempo de estudos e pesquisas que possam caracterizar

com maior exatidão quais seriam as manifestações

orais na pós-covid.

A infecção pode alterar, de forma crônica, a microbiota

da região?

Não há dados publicados até o momento que consigam

provar alteração relevante na microbiota oral. Pode-se

supor que, se existirem essas alterações, elas deverão

ocorrer em pacientes que tiveram manifestação grave

da covid, incluindo, aí, fatores como longo tempo de

internação e uso de múltiplas drogas por muito tempo.

Do ponto de vista clínico, como deve ser o

acompanhamento dos pacientes que tiveram covid?

O atendimento de rotina na odontologia parece ser

suficiente até o momento, segundo os dados

publicados. Porém, os cuidados necessários de higiene

devem ser mantidos com atenção e ajustados a cada

paciente. Caso o paciente venha a se queixar de

sintomas que não apresentava antes da covid, o

cirurgião dentista deverá ser procurado para que se

possa investigar de maneira minuciosa a possível

relação. Por exemplo, em casos de xerostomia (queixa

de boca seca), sensibilidade alterada das mucosas orais

e gengivites que não cedam aos cuidados normais de

escovação e fio dental. (PO)

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgiã-dentista, Assuntos de Interesse - Cirurgião

dentista
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São Paulo, 16 de agosto de 2022 - O atestado médico é

utilizado para justificar a falta ao trabalho e evitar que o

empregado sofra desconto em seu pagamento. Mas e

quando o profissional que assina o atestado é um

cirurgião dentista? A empresa deve ou não aceitar? A

IOB, smart tech que une conteúdo e tecnologia para

potencializar empresas e escritórios de contabilidade,

esclarece que o dentista pode atestar a ausência do

trabalhador, mas alerta para as regras.

A lei determina que o cirurgião dentista pode atestar

enfermidades apenas no seu ramo de atividade

profissional. Ou seja, ele pode emitir atestado apenas

para questões relacionadas à odontologia. Por

exemplo, se o trabalhador fraturou o tornozelo, ele deve

apresentar o atestado do médico e não do dentista.

Para ser válido, o atestado do dentista precisa conter,

além de outros elementos:

? Assinatura e, carimbo ou número de registro no CRO

(Conselho Regional de Odontologia);

? Dados legíveis;

? Tempo de repouso necessário para recuperação;

? Diagnóstico, nos casos permitidos.

Vale ressalvar que para qualquer tipo de atestado,

médico ou odontológico, a privacidade do trabalhador

deve ser preservada e que o diagnóstico, codificado ou

não, só pode constar no atestado se o paciente

autorizar. As exceções são a justa causa para a

informação ou quando a lei exigir.

O Conselho Federal de Odontologia (CFO) também

possibilita ao cirurgião dentista emitir o atestado on

line, por meio de assinatura eletrônica/certificado digital

emitido pela Infraestrutura de Chaves Públicas

Brasileira (ICP-Brasil).

O prazo para apresentação do documento não está

especificado na legislação, com isso, cabe à empresa

defini-lo, seja por meio de um regulamento interno ou

documento coletivo de trabalho.

Outro ponto relevante é sobre a frequência de

apresentação. Se o trabalhador apresentar vários

atestados relativos ao mesmo problema bucal, cada um

com período inferior a 15 dias, a empresa pode somar

os períodos. Sendo ela responsável pelo pagamento

dos 15 primeiros dias e os demais ficam a cargo do

INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) por meio do

auxílio por incapacidade temporária.

'As regras para o atestado do dentista são similares as

do atestado do médico. O empregador deve aceitar,

mas o documento tem que seguir o que determina a lei.

Mesmo sendo um documento que faz parte da rotina

das empresas, vale ficar atento ao seu recebimento

porque o desconto indevido no salário do trabalhador

está entre as principais causas de ações trabalhistas',

afirma Mariza Machado, consultora trabalhista da IOB.

IOB. Poder para transformar
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A IOB é uma smart tech que reúne o melhor de dois

mundos: conhecimento e tecnologia. Um universo de

possibilidades construído por mais de 1 mil

colaboradores, que potencializam o dia a dia de mais de

130 mil micro, pequenas, médias e grandes empresas e

escritórios de contabilidade. Referência nas áreas fiscal,

contábil, tributária, trabalhista, previdenciária e jurídica,

se destaca pela credibilidade e tradição aliadas com

soluções tecnológicas, humanizadas e centradas no

cliente. A marca também é dona do IOB 360, que

empodera contadores por meio de experiências

completas

Para mais informações à imprensa, entre em contato

com a JeffreyGroup:

Viviane Andrade - vandrade@jeffreygroup.com - (11)

98666-1971

Beatriz Barreto - bbarreto@jeffreygroup.com - (11)

99661-4425

Ana Lemos - alemos@jeffreygroup.com

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, Assuntos de Interesse - Conselho

Federal de Odontologia, Assuntos de Interesse -

Dentista, Assuntos de Interesse - Odontologia, Assuntos

de Interesse - Odontológico
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19:00 Sonia Abrão é afastada do 'A Tarde É Sua'; Saiba

o motivo

18:54 Homem é esfaqueado em frente a loteria

incendiada no Centro de Manaus

18:48 Varíola dos macacos: calendário de vacinação

deve sair nesta semana

18:31 Presidente da Ucrânia condena 'terrorismo

nuclear da Rússia'

16:38 Gracyanne Barbosa impressiona com flexibilidade

ao mostrar alongamento; vídeo

16:30 Confira a lista de candidatos ao cargo de

governador do Amazonas

16:26 Prefeitura de Manaus cadastra taxistas auxiliares

para receber benefício

16:13 Causador de incêndio criminoso, é agredido após

deixar vitimas gravemente feridas no Centro de Manaus

18:19 Prefeitura triplica número de câmeras de

monitoramento em Manaus

18:10 Deborah Secco reage ao meme de rivalidade com

Wanessa Camargo: 'Parem!'

18:06 Virgínia Fonseca escreve carta aberta para Zé

Felipe e desabafa: 'Nunca imaginei'

17:53 Após desentendimento, homem é esfaqueado até

a morte em balsa no Porto de Manaus

17:49 Homem sobrevive após levar vários tiros em

tribunal do crime, em Manaus

17:42 Mulher se joga na frente do marido e acaba morta

a tiros por pistoleiros no AM

17:44 Grupo realiza manifestação após ciclista morrer

atropelado em Manaus

17:38 WhatsApp: é golpe mensagem que oferece Pix de

R$ 50 no Dia dos Pais

17:36 Vídeo: Mulher morre após ter cabeça prensada

por dois ônibus

17:27 Viviane Lima e Eduardo Braga promovem

encontro com mais de 650 pessoas na zona sul de

Manaus

17:24 'Somos especialistas em entregar resultados',

afirma coronel Menezes em entrevista à TV Record

20:01 Simaria posta suposta indireta para Simone:

'Parei com essa história de uma mão lava a outra'

19:52 Amazonas confirma mais quatro casos da varíola

dos macacos e transmissão local

19:43 Homem morre atropelado após ser arrastado por

mais de 40 metros em Manaus
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19:34 Marido é suspeito de matar esposa com golpe no

pescoço e a esconder debaixo da cama

19:23 Águas de Manaus oferece primeiro contato de

jovens com projetos de sustentabilidade

20:16 Bar 'Caixaça Econômica' faz sucesso, mas banco

notifica

20:11 'The Flash': polêmicas de Ezra Miller podem

acabar com o filme

20:07 FAS oferta vagas de trabalho para atuação na

capital e interior do Amazonas

20:00 Vídeo: Mãe viraliza ao fazer noite de spa para

acalmar filha recém-nascida com chá de camomila e

banho de ofurô; assista

19:51 Idoso de 83 anos é atropelado ao tentar

atravessar avenida em Manaus

08:29 Emboscada deixa dois policiais baleados durante

operação em Iranduba

08:22 Jovem é executado a tiros em beco no Monte

Sião

08:11 Homem morre esmagado por carreta no Japiim

18:36 Dia dos Pais terá horário especial para visitação

aos cemitérios de Manaus

18:24 Agosto Branco chama atenção para o câncer de

pulmão

18:10 Pagamentos com cartões crescem 36,5% no

primeiro semestre

18:04 Morre menino que ficou em coma após fazer

desafio online

17:55 Neymar se encanta com modelo, web nota

semelhança com Bruna Marquezine e recomenda:

'Terapia'

17:48 Dia dos pais em Rio Preto da Eva será

comemorado com show de Amado Batista

17:42 Membro de quadrilha que aplica golpes do Pix

Falso é preso em Manaus

17:38 Suspeito de armazenar pornografia infantil é

preso dentro de empresa em Manaus

17:34 Forças de segurança deflagram operação em

combate à criminalidade no interior do AM

17:27 Valorização: Parque das Nações Indígenas

recebe estrutura de água e comemora melhoria da

qualidade de vida

20:23 Prefeitura abre credenciamento de prestadores de

serviços para o Manausmed

18:45 Percentual de famílias com dívidas a vencer

atinge recorde de 78%

18:40 Mais três casos suspeitos de varíola dos macacos

são notificados no Amazonas

18:35 Morre Olivia Newton-John, atriz e cantora, aos 73

anos

12:27 Wesley Safadão agita milhares de fãs durante

show em Manaus

12:23 Mesmo em crise com Simone, Simaria vai ao

aniversário do filho da cantora

12:18 PF apreende nota de R$ 420 com estampa de

bicho-preguiça e maconha

12:13 Polícia interdita casa de repouso por tortura e

sequestro de idosos

11:50 Chega em Manaus um novo conceito em

Ginecologia Regenerativa

18:40 Comunidade com mais de 10 mil moradores
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começa a receber obras de saneamento básico, na

zona Norte

18:19 Polícia Federal e IBAMA realizam nova ação de

combate ao garimpo ilegal no interior do AM

18:14 Após PIX falso, pizzaria manda lixo para 'cliente'

em Manaus; veja o vídeo

18:10 Deolane nega participação em 'A Fazenda':

'Mamãe precisa votar 13'

18:06 Série Ouro do Amazonense de Handebol começa

neste sábado (6)

18:02 Jovem é morto a facadas e corpo é encontrado no

Colônia Terra Nova

17:58 Vídeo: mulheres brigam jogadas no asfalto da

zona Leste de Manaus

17:54 Wilson Lima oficializa sua campanha à reeleição

ao lado do vice Tadeu de Souza e Coronel Menezes

para o Senado

17:49 Vereador Peixoto comenta a chegada do 5G em

São Paulo de olho na operação em Manaus

20:57 Maíra Cardi vive crise no casamento com Arthur

Aguiar, diz colunista

20:47 Preço das passagens aéreas no Brasil subiu 77%

em um ano

20:38 Adolescente de 14 anos mata o próprio pai a

facadas na Zona Norte de Manaus

20:29 VÍDEO: Professora é suspensa após obrigar

alunos a fazerem massagem nela

20:25 Grupo é investigado em Goiás por vender perfis

falsos para atacar juízes do Amazonas

20:18 Motociclista morre em ultrapassagem em Manaus

19:26 Pesquisa mostra que um em cada três brasileiros

sofreu com a falta de comida em casa

19:13 Ellen Cardoso revela flagra de traição de Naldo

Benny no celular

19:00 Suspeito da morte de adolescente liga para mãe e

faz ameaças durante velório em Manaus

18:49 Mais de 3 mil taxistas são cadastrados para

receber benefício em Manaus

18:35 Homem atropelado por motorista embriagado

morre em Manaus após 9 dias internado

18:25 Homem é encontrado morto em calçada de

escola em Manaus

16:33 Mocidade Independente de Aparecida realiza 1º

Ensaio de Bateria neste domingo

20:23 Motorista é arremessado e carros ficam

destruídos em grave acidente na Avenida das Flores

20:16 Vidente revela carta psicografada de Eliza

Samudio e revela onde está corpo

19:56 Campanha nacional busca estimular aleitamento

materno

19:52 China ameaça mercado cativo do Brasil na

América do Sul

19:49 Número de mortos em inundações no Kentucky

sobe para 35, diz governador

19:31 Jornal Nacional: sorteio define Bolsonaro como o

primeiro entrevistado

19:16 Prefeitura de Manaus realiza banho e tosa para

os animais que moram na Semulsp

19:05 'Mais Você', de Ana Maria Braga, é acusado de

racismo após erro em VT

41



CROSP - Apex Comunicação
Giro AM 24h/Amazonas - Noticias

terça-feira, 16 de agosto de 2022
Assuntos de Interesse - ANVISA

18:56 Jovem que trabalhava em hotel no Centro foi

morto por engano, aponta polícia

18:44 Veja vídeo: Adolescente de 15 anos é encontrada

morta na casa de ex-padrasto, em Manaus

18:13 Peruano é preso suspeito de manter esposa

amarrada e amordaçada em hotel em Manaus

18:07 Santuário lança pedra fundamental do Museu do

Cristo Redentor

18:01 Transferências cambiais para exterior terão

redução de IOF

17:56 Primeiras vacinas contra varíola dos macacos

devem chegar em setembro

17:48 Federação PSDB-Cidadania realiza convenção

estadual neste sábado, 30

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

'Coceira'

17:23 Ameaça de bomba deixada em banheiro de avião

desvia voo

17:18 Vídeo: homem filma corpo sendo levado por

correnteza em igarapé de Manaus

17:14 Corpo com marcas de tiros é abandonado em

base do Samu na Compensa

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

no colo e partes íntimas de fora, em Manaus

17:15 Vídeo: trabalhadores ficam pendurados durante

horas após rompimento de cabo em prédio, em Manaus

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

tatuagem íntima

15:32 Após repercussão negativa, Caio Castro se

defende e diz que foi mal interpretado

15:26 Menezes alinha com Bolsonaro últimos detalhes

da convenção estadual do PL e campanha 2022?

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

estuprar criança, em Manaus; polícia não achou indícios

de violência sexual

15:01 Suspeitos de matar venezuelanos em Presidente

Figueiredo são presos

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

70 facadas é condenado a 20 anos de prisão em

Manaus

00:59 Pré-Candidata a Deputada Federal, Viviane

Lima(MDB) desponta nas pesquisas de intenção de

votos

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

reação da cantora viraliza na web

20:02 Dani Calabresa deixa Globo após sete anos;

saiba detalhes

19:28 Incêndio na Califórnia já destruiu 42 residências

19:24 Famílias afetadas pelo incêndio no bairro São

Jorge recebem assistência social da Prefeitura

18:58 Peixoto pede pavimentação no Tarumã após ouvir

moradores durante agenda parlamentar

12:47 Suspeitos de matar professor em motel são

presos em Manaus

12:41 Bolsonaro indica que quer manter valor do Auxílio

Brasil em R$ 600 em 2023

12:33 Homem quer amputar uma das pernas para se

parecer com alienígena

12:24 Vídeos: incêndio de grandes proporções atinge

casas de madeira no São Jorge

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

18:42 Estudos afirmam que o consumo de ovo na

infância ajuda no desenvolvimento do cérebro

18:33 DPE realiza mutirão de atendimentos no Largo

São Sebastião nesta semana

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

Vila Nova Star', em São Paulo

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

transparente: 'Fiquei com vergonha'

18:10 INSS começa a pagar aposentadorias e pensões

de julho

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

do crime' em Manaus

17:42 Corpo de homem em saco plástico é encontrado

por cachorro no Tarumã

22:29 PSD oficializa candidatura de Delegada Débora

Mafra à câmara federal

21:41 Manaus chega a 100 mil famílias beneficiadas

com Tarifa Social e se transforma em líder no quesito no

Brasil

15:39 Homem viraliza após postar que convidados de

casamento levaram guardanapos da festa: 'Me devolva,

por favor, são alugados'

12:04 UBS Móvel começa atender moradores do

residencial Manauara 2 nesta segunda (25)

11:54 Boninho posa ao lado de Tadeu Schmidt em

reunião para o BBB 23: 'Vem coisa boa'

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

linha 304 durante assalto em Manaus

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

cresce 50% no Amazonas

11:29 Delegado da Polícia Federal lança sua

candidatura a deputado estadual pelo PMB

11:27 Menezes representa AM em convenção de Jair

Bolsonaro. Presidente destacou nome do seu pré-

candidato ao Senado no Maracanãzinho

11:24 Menezes afirma que classe política do AM não

têm visão estratégica e afirma que riqueza do Estado

está no interior

16:45 Venezuelano é preso suspeito de executar jovem

na Feira da Manaus Moderna

16:34 Garoto de 12 anos sofre estupro coletivo dentro

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

16:23 Exército vai dar segurança em transportes de

urnas nas Eleições 2022

16:13 África Oriental: insegurança alimentar grave

ameaça mais de 50 milhões

15:45 Menezes vai participar da oficialização da

candidatura de Bolsonaro no RJ

19:09 Com termômetros nas alturas, Espanha

ultrapassa 500 mortes por onda de calor

19:01 Revólver de traficante falha diversas vezes

enquanto homem suplica por milagre; veja vídeo

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

instalar medidores em postes em todo o Estado

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

helicóptero da polícia é registrada; veja vídeos

12:44 Instituição oferece atendimento gratuito à

população em clínicas de saúde

12:31 Whindersson Nunes desabafa após ordem de

despejo: 'nunca pus os pés lá dentro'
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12:24 Professor é encontrado morto com marcas de

agressão em Motel no Coroado

11:52 Pavimentação nas Comunidades da Zona Norte

de Manaus é realizada após requerimento do Vereador

Peixoto

21:23 Conheça Débora Mafra, Delegada de Polícia Civil

do Amazonas e pré-candidata à Deputada Federal

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

boxes da feira Manaus Moderna

14:06 Técnica de enfermagem é presa com drogas e

documentos falsos em Manaus

13:47 Convenções partidárias podem ser realizadas a

partir desta quarta (20)

13:39 Águas de Manaus divulga nomes de alunos

selecionados no projeto Jovens Pioneiros*

13:34 Vereador Elan Alencar articula realização das

etapas Norte e Nordeste do Campeonato Brasileiro de

Voleibol para Deficientes em Manaus?

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

sobre carreira solo

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

em show em Minas

18:47 Filho do cartunista Maurício de Souza compra

placa de vídeo por R$ 14 mil e recebe areia

18:40 Homem incendeia casa da esposa horas após

casamento

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

da Rocam em Manaus

18:26 Amazonas registra poucos focos de incêndio

durante o mês de julho, diz CBMAM

18:20 Agência Brasil explica como funciona a doação de

medula óssea no país

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

que começam dia 27

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

por litro nas refinarias

17:21 França enfrenta crise energética iminente; veja

como Emirados Árabes Unidos podem ajudar

19:06 Malvino Salvador reclama que Guilherme Leicam

botou língua em cena de beijo

18:55 Wanessa e Dado Dolabella participam de retiro

espiritual pela 'cura do planeta'

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

dose de vacina contra Covid-19 em Manaus

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

Manaus Moderna

18:36 Sogra mandou matar venezuelana em Manaus

por não aceitar relação com filho de 16, diz PC

18:29 Águas de Manaus e Prefeitura de Manaus iniciam

obras na Lagoa do Japiim

18:19 Médicos e estudantes levam ação social a

comunidades carentes e ribeirinhos do Amazonas

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

Jade Picon

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

obrigações para fazer a noiva feliz

20:30 Motorista de aplicativo atropela assaltantes e

salva mãe e filha, no bairro Flores

19:14 MAJOR FÁBIO HUSS, PRÉ-CANDIDATO

APOIADO PELO PRESIDENTE BOLSONARO,

SURPREENDE NA 1ª PESQUISA ELEITORAL PARA

DEPUTADO ESTADUAL NO AMAZONAS
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19:06 Carreta bate de frente com caminhão e motoristas

morrem carbonizados em acidente

18:57 Suspeito cobra pix de adolescente após ameaçá-

la com fotos íntimas e acaba preso em Manaus

18:50 Corpo de homem com tornozeleira eletrônica e

hematomas é encontrado no Centro

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

semana nos cinemas

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

durante acidente no Japiim; vídeo

18:40 Seleção brasileira de surfe bate recordes e se

destaca na África do Sul

18:37 Demanda por atendimento no SUS segue

desequilibrada entre os gêneros

18:34 Serasa lança campanha para ajudar a combater

fraudes

18:30 Joelma anuncia presença no Passo a Paço 2022

com turnê 'Isso é Calypso'

12:37 Águas de Manaus conscientiza população sobre

benefícios da chegada e da conexão à rede de

esgotamento sanitário

12:32 Pesquisa aponta que cesta básica de junho teve

aumento de 4,17%

12:28 Planos de saúde terão consultas ilimitadas para

psicologia e fono

12:23 Anestesista precisou ser isolado após ser

hostilizado por presos

12:17 Neta e comparsas são condenados pelo

assassinato de sargento da PM em Manaus

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

desta quarta-feira

16:19 Ana Furtado pede demissão de emissora e

anuncia saída nas redes sociais: 'início do resto da

minha história'

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

e streeball

15:09 Veja vídeo: ônibus é depredado por passageiros

após atraso em terminal de Manaus

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

piso salarial da enfermagem em 1º turno

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

passageiros em Manaus

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

Jorge e Matheus agitam 'Festa do Ano' em Manaus

17:26 Brasileiro agride comissária em voo para Nova

York e avião faz pouso não programado; vídeo

15:39 Quem é Giovanni Quintella, anestesista preso em

flagrante por estuprar grávida no parto; ele atuou em

pelo menos 10 hospitais

15:13 Mais de 17 mil moradores são beneficiados com

água potável na torneira, em comunidades do Jorge

Teixeira

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

cancelar show. Saiba tudo

20:33 Igarapé do Gigante recebe ação de limpeza da

Prefeitura de Manaus

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

de combustível nos postos de Manaus

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

dois anos até a morte no Amazonas

17:53 Wilson Lima empata com Amazonino Mendes,
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aponta pesquisa eleitoral

17:47 Homem é assassinado na frente da esposa

durante briga em arraial em Manaus

17:42 Novo técnico do Manchester diz que Cristiano

Ronaldo não está à venda

17:28 Procons iniciam fiscalização de postos de

combustíveis

00:27 Presidente do Sri Lanka deve renunciar após

invasão de palácio em ato contra caos econômico

00:04 André Gonçalves deixa cadeia com tornozeleira

após ser preso por não pagar pensão

23:57 Homens caem no soco durante discussão aos

gritos no Manauara Shopping; veja vídeo

22:54 Aleam entrega Medalha Ruy Araújo a Albert

Trindade, presidente do Projeto Filhos de Maués

00:03 'Falta competência administrativa no Amazonas',

diz Ricardo Nicolau ao defender exemplos da gestão

privada

16:33 Padrasto é suspeito de puxar com corda

testículos de enteado de 9 anos no Amazonas

16:25 Crédito consignado para beneficiários de

programas sociais segue para sanção

16:18 Dono de assistência técnica é preso ao tentar

desbloquear celular roubado em Manaus

16:11 Famílias das vítimas da tragédia em voo da

Chapecoense receberão mais de US$ 10 milhões

11:08 Delegada Débora Mafra recebe homenagem do

Ronda Maria da Penha

18:35 Vídeos: imagem flagra desespero de namorada

após execução de jovem em bar de Manaus

18:29 Mototaxistas recebem curso de reciclagem

conforme lei municipal

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

incendiado no Amazonas; veja vídeo

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

Amazonino após ser criticado por aparência debilitada

15:06 Peixoto comemora aprovação de PCCS dos

servidores de áreas não específicas

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

esclarece e conscientiza população sobre saneamento

na cidade

19:41 Corpo esquartejado achado no Parque dos

Bilhares estava escondido em caixa de isopor

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

jogar feto em lixeira é preso

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

com retorno de posto no Sambódromo

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

sobreviveu porque pai o protegeu com o corpo

16:51 Dirigir com raiva pode prejudicar motoristas; veja

como manter a calma ao volante

16:41 Ministro da Defesa diz que militares não duvidam

do sistema eleitoral, mas defende 'aperfeiçoamento'

16:33 Seleção bate Alemanha de virada na Liga das

Nações de vôlei

16:26 Após demissão em massa, programa de Faustão

deixará de ser diário; entenda

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

dinheiro, revela IBGE

16:12 Justiça Eleitoral convoca mesários que vão

trabalhar nas eleições
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17:49 Vereador Gabriel Monteiro vira réu por

importunação sexual e assédio sexual

17:35 Segredos sobre morte de Daniela Perez são

revelados em série; veja trailer

17:30 WhatsApp vai permitir que usuário oculte que está

online

17:26 Justiça Itinerante oferece atendimentos sobre

pensão e divórcio na zona Norte de Manaus

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

beco em Manaus

18:54 Homem é decapitado e tem mão dilacerada no

interior do Amazonas

18:42 Homem abre janela de casa e acaba executado

na zona Norte de Manaus

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

Manaus; veja vídeo

18:31 Serasa disponibiliza dicionário 'Falando Dinheirês'

para incentivar educação financeira

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

Vasques reabre em Manaus

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

Prata

13:40 Site vaza suposta camisa da Seleção Brasileira

para a Copa do Mundo; Confira!

13:37 Youtuber gamer com 12.4 Milhões de inscritos

morre de câncer e pai faz último vídeo; assista

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

meme nas redes sociais

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

queda do ICMS reduz impacto na inflação

13:15 Bombeiros resgatam corpo de homem em igarapé

no Educandos

16:03 Parceria entre Prefeitura de Manaus e governo do

Amazonas reestrutura mil ruas em 60 dias

15:46 EUA anunciam envio de mais mísseis e munições

para Ucrânia

15:44 Claudia Raia pede desculpa por revelar que

Marisa Monte perdeu virgindade com Frota

15:40 Senado aprova PEC com pacote de auxílios a

carentes e a caminhoneiros

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

atentado contra vereador em Manaus

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

sela união com beijo

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

2027, afirma imprensa francesa

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

agosto; veja calendário

21:04 Covid-19: Amazonas volta para fase amarela

após aumento de casos e internações

21:00 Criança morre afogada após cair em igarapé em

Manaus; bombeiros encontram corpo

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

adotam o sobrenome do marido no casamento

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

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

12:31 Suspeitos de estupro contra crianças são presos

durante operação em Manaus e Manacapuru

12:23 Ratanabá: arqueólogo explica por que lenda de

'cidade perdida na Amazônia' não faz sentido
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12:04 Google distribui 500 mil bolsas de estudos para

cursos; saiba como se inscrever

14:18 Câmara aprova MP que aumenta margem do

crédito consignado

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

assédio sexual

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

que acaba morto

13:53 Rússia está aberta a diálogo sobre não

proliferação nuclear, diz Putin

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

patamar para o trimestre desde 2015

17:17 Crossfiteiro desmaia ao deixar barra de ferro cair

sobre ele; vídeo chocante

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

francês e japonês; saiba mais

17:01 Procissão fluvial de São Pedro fará reflexão sobre

violência em Manaus

16:57 Wanessa Camargo diz que Dado Dolabella é

amor da sua vida e Zezé aprova namoro

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

Amazonas

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

desde fevereiro

22:33 Vasco vence na Justiça e confirma realização de

jogo contra o Sport no Maracanã

22:27 Adail quer expandir as conquistas de Coari para

os demais municípios do Amazonas

22:23 Águas do Rio Negro começam a baixar em

Manaus

22:18 Homem é morto a facadas pelo patrão após

chegar atrasado no trabalho

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

aplicar golpes em Manaus

16:32 Teatro Amazonas reabre para visitação turística

aos domingos

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

preso no Amazonas

16:07 Homem é preso suspeito de tentar estuprar prima

da esposa em Manaus

10:22 Empresário é preso por Homicídio no Município

de Coari

22:08 Filipina vence o Miss International Queen,

concurso de beleza para mulheres trans

22:04 Homem é preso após ser flagrado por policiais

fazendo sexo com adolescente dentro de carro em

Manaus

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

anunciam saída em massa

21:44 Caprichoso é campeão do Festival Folclórico de

Parintins 2022

13:19 Estudo investiga uso de amido de mandioca

aliado a fungos amazônicos no tratamento de câncer

13:05 David Assayag se despede do posto de

levantador de toadas: 'Jamais aprovei divisão'

12:57 Míssil atinge shopping com mais de mil pessoas

na Ucrânia

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

veja vídeo

12:42 Sine Manaus oferece 163 vagas de emprego
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Seguindo sorteio feito pelo Ministério da Saúde, a

pesquisa está sendo realizada no distrito de São

Sebastião - Foto Divulgação

Seguindo sorteio feito pelo Ministério da Saúde, a

pesquisa está sendo realizada no distrito de São

Sebastião Foto Divulgação

Publicado 15/08/2022 15:52

Campos - Com o objetivo de proporcionar à gestão do

Sistema Único de Saúde (SUS) informações para o

planejamento de políticas públicas e programas de

promoção, prevenção e assistência em saúde, o

Ministério da Saúde está propondo o quinto

levantamento do SB Brasil 2020; Campos dos

Goytacazes é um dos municípios que já participam da

pesquisa em nível nacional.

Trata-se de uma busca de dados sobre saúde bucal

em todo o país; era para ser concluída em 2020, mas

houve necessidade de a execução ser estendida, em

decorrência da emergência sanitária da Covid-19; para

definir o local da pesquisa o Ministério da Saúde

realizou sorteio; no caso de Campos, a localidade

escolhida para o levantamento foi o distrito de São

Sebastião, na região da Baixada.

O assessor chefe do Departamento de Odontologia, da

Secretaria Municipal de Saúde, José Luiz Oliveira, é o

responsável pela organização da equipe de campo; a

ele cabe, ainda, distribuição do material e supervisão da

pesquisa no município, em conjunto com a dentista

Izabelle Henriques, que tem prestado suporte técnico

operacional.

José Luiz explica que a pesquisa envolve três fases,

sendo que as duas primeiras foram realizadas nos

meses de junho e julho deste ano e consistiram em

identificar as residências, os moradores e as faixas

etárias em cada casa; 'já a terceira fase consta de

visitas domiciliares para os exames bucais nos

participantes selecionados', acrescenta.

Os exames bucais estão sendo feitos pelo cirurgião-

dentista Fabiano Palmeira; 'todas as normas de

biossegurança estão sendo seguidas para garantir a

segurança dos participantes e da equipe de campo',

aponta José Luiz, assinalando que 'Fabiano foi treinado

pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

A instituição escolhida para coordenar a pesquisa em

articulação com a Coordenação Geral de Saúde Bucal

da Secretaria de Atenção Primária à Saúde do

Ministério da Saúde. José Luiz destaca: 'vale ressaltar

que Campos e Maricá foram os primeiros municípios do

Estado do Rio que tiveram autorização do Ministério da

Saúde para passar para a fase 3'.

A expectativa de José Luiz é concluir o SB Brasil no

município ainda em agosto: 'ao todo, 24 municípios do
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Estado, incluindo a capital, foram sorteados para

participar da pesquisa e, tão logo concluam as duas

primeiras fases, também receberão autorização para

avançar para a fase 3; as faixas etárias recomendadas

pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para a

pesquisa são: 5 anos, 12 anos, 15 a 19 anos, 35 a 44

anos e de 65 a 74 anos'.

Seguindo critérios do programa, durante o levantamento

epidemiológico estão sendo avaliados a prevalência da

doença cárie, maloclusão dentária, estética dental,

necessidade de tratamento, uso e necessidade de

próteses, além de problemas periodontais dos

participantes. Izabelle Henriques avalia que o SB Brasil

2020 inova em relação aos levantamentos anteriores.

A inovação observada pela dentista é em relação à

utilização de ferramentas digitais em todas as etapas;

'um smartphone cedido como empréstimo pelo IBGE

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) está

sendo utilizado pela equipe de campo; a novidade tem

perspectiva de racionalizar e otimizar tempo e recursos

financeiros com a garantia do envio de informações

fidedignas da pesquisa realizada', acentua.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, Assuntos de Interesse - Dentista,

Assuntos de Interesse - Ministério da Saúde, Assuntos

de Interesse - Odontologia, Assuntos de Interesse -

Saúde Bucal
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Pode parecer desnecessário ao senso comum, mas

cuidar da saúde bucal de um paciente internado em UTI

(Unidade de Terapia Intensiva) melhora o quadro

sistêmico do doente, tem impacto direto na sua

recuperação e também reduz o risco de mortalidade

durante a internação.

Um estudo realizado em duas UTIs do Hospital das

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de

São Paulo, em Ribeirão Preto, reforçou que a higiene

bucal adequada associada ao tratamento odontológico

desses pacientes reduz em 21,4% o risco de

mortalidade. Os resultados foram publicados no

American Journal of Infection Control.

Apesar de ainda ser algo relativamente novo, a

odontologia hospitalar é reconhecida pelo Conselho

Federal de Odontologia como área de atuação desde

2015 e está se consolidando cada vez mais como uma

medida fundamental no tratamento dos pacientes

internados, especialmente os entubados.

'É cada vez mais frequente a publicação de estudos que

comprovam e reforçam a relação da saúde bucal com a

saúde geral. As evidências são cada vez mais fortes',

diz a cirurgiã-dentista Letícia Mello Bezinelli,

coordenadora do Serviço de Odontologia Hospitalar do

Hospital Israelita Albert Einstein.

O estudo da USP Ribeirão foi realizado em duas UTIs:

uma delas UTI geral clínico-cirúrgica, que recebe

pacientes com doenças crônicas descompensadas ou

em pós-operatório, e outra especializada em

emergências, que atende pacientes que sofreram algum

politraumatismo, por exemplo. A intervenção foi

realizada em 2019 e a análise comparativa dos dados

foi de 2016, 2017 e 2018 nas mesmas unidades para

avaliar se a implementação da intervenção odontológica

teria algum impacto.

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

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

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

UTI de emergência a redução da mortalidade não foi

estatisticamente significativa e, segundo os

pesquisadores, uma possível explicação seria a

diferença do perfil dos pacientes atendidos.

Porta de entrada de vírus e bactérias

A nossa boca é uma das principais portas de entrada de

vírus, bactérias e outros microrganismos no corpo

humano. Nos pacientes internados em UTI sob

ventilação mecânica, a sedação e a presença do tubo

orotraqueal propiciam a ocorrência de aspiração do

conteúdo da cavidade oral para a árvore pulmonar, o

que aumenta o risco de pneumonia associada à

entubação.

Segundo Letícia, após um período no ambiente

hospitalar a flora bucal muda e as bactérias se tornam

mais patogênicas (com mais poder de causar doenças).

No paciente de UTI, o risco de algum problema é maior

porque as bactérias se adaptam muito bem à superfície

do tubo.
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'Se a higiene bucal desse paciente não for feita de

maneira adequada, o risco dele desenvolver uma

pneumonia é altíssimo', ressalta a cirurgiã dentista,

destacando que existem critérios de elegibilidade para

atendimento dos pacientes internados, mas todo

paciente entubado no Einstein é acompanhado

diariamente pela equipe de odontologia hospitalar.

O que é avaliado?

Engana-se quem pensa que o atendimento odontológico

hospitalar se resume à limpeza da boca ou dos dentes

do paciente.

Os dentistas avaliam, por exemplo, se o paciente tem

alguma doença periodontal, se tem algum dente

fraturado que possa ser aspirado, se tem algum

sangramento, avaliam a presença de fissuras que

possam evoluir para alguma lesão nos lábios, se o

paciente usa alguma prótese, se existe alguma cárie,

entre outros fatores.

'Nem sempre as condições odontológicas do paciente

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

fatores que possam agravar a doença do paciente ou

dificultar a recuperação dele.

Por isso é fundamental que o cirurgião-dentista esteja

devidamente capacitado, corroborando também para

que a equipe de enfermagem receba treinamento

adequado sobre como fazer a higienização oral e a

importância disso para o paciente', finalizou.
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O colesterol é um tipo de gordura do nosso organismo,

um componente estrutural das membranas celulares em

nosso corpo que está presente no coração, cérebro,

fígado, intestinos, músculos, nervos e pele. E nem todo

mundo sabe, mas existe uma relação direta entre boca

saudável e colesterol sob controle.

Por meio do colesterol o corpo produz alguns hormônios

que auxiliam na digestão das gorduras. No entanto, ao

circular no sangue em níveis elevados representa um

risco à saúde, podendo levar a doenças

cardiovasculares, pressão alta, entupimento das veias e

até causar infarto e derrame (AVC).

Leia também - A importância da higiene bucal durante a

gravidez

Segundo o Cirurgião-Dentista, Coordenador da

Comissão de Odontologia Hospitalar do Conselho

Federal de Odontologia (CFO) e Docente da disciplina

de Odontologia Hospitalar da Universidade

Metropolitana de Santos (Unimes), Keller de Martini,

existem hoje muitos trabalhos evidenciando a ligação

entre a falta de higiene oral e enfermidades do coração

como infarto e endocardite, entre outras.

Keller explica que a nossa boca aloja inúmeras

bactérias. Por isso, quando não há uma boa higiene

bucal ocorre a formação da placa bacteriana sobre os

dentes, que podem trazer agravos sistêmicos aos

pacientes. 'Os maiores agravos que podemos ter na

cavidade bucal devido a essa formação da placa

bacteriana são cáries, gengivite e periodontite. E, por

meio destas, as bactérias podem cair na corrente

sanguínea chegando até o coração, colonizando as

válvulas e provocando doenças como aterosclerose,

AVC e infarto'.

O Cirurgião-Dentista acrescenta que o mais importante

para que as pessoas mantenham um nível ideal de

colesterol é levar uma vida saudável. E ele lembra que a

saúde começa pela boca, portanto, o controle da saúde

bucal também é um ponto fundamental para evitar

agravos. 'Uma ótima higiene bucal, alimentação

saudável, exercícios físicos regulares e o controle

periódico nos consultórios odontológicos será de grande

valia a todos os pacientes'.

Com relação aos medicamentos, Keller explica que

algumas medicações podem afetar a saúde bucal,

provocando por exemplo a diminuição da formação do

fluxo salivar, trazendo a sensação de boca seca aos

pacientes e até lesões na cavidade bucal.

Nesse caso, ele informa que é fundamental a utilização

de enxaguantes com flúor, uma boa escovação dos

dentes, uso de fio dental diário, enxaguantes

específicos, laserterapia de baixa

potência e até mesmo medicamentos estimuladores do

fluxo salivar, sempre com orientação do Cirurgião-

Dentista. 'Hoje a Odontologia está integrada às

equipes multidisciplinares e, no caso de pacientes com
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agravos cardiológicos, é pontual a intervenção do

dentista, atuando de forma preventiva e curativa'.

*Informações Assessoria de Imprensa
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Sociedade Brasileira de Odontologia Canabinoide

(Sbocan) é primeira no mundo

A entidade, primeira do tipo em todo o globo, tem como

objetivo disseminar informações sobre a terapia

canabinoide aplicada na odontologia

15/08/2022

(Imagem: Divulgação/Sbocan)

Por João R. Negromonte

Oficialmente fundada no dia 4 de julho, a Sociedade

Brasileira de Odontologia Canabinoide (Sbocan) é uma

associação sem fins lucrativos criada para difundir,

entre a classe e seus pacientes, informações

relacionadas à terapia canabinoide. Tida como a

primeira do segmento em todo mundo, a entidade

científica visa também o desenvolvimento de pesquisas

e estudos que comprovem a eficácia do tratamento com

a planta.

> > > Participe do grupo do Sechat no WHATSAPP e

receba primeiro as notícias

'Buscamos o acesso democrático desses medicamentos

através de convênios e parcerias com instituições e

empresas que fornecem de forma acessível esses

produtos', revela a dra. Endy Lacet, presidente da

sociedade, cirurgiã dentista e colunista do portal.

Segundo a especialista, um dos pilares da organização

é a luta pela implementação de disciplinas sobre o

Sistema Endocanabinoide (SEC) dentro das

universidades, forma encontrada para propagar a

informação correta e de qualidade em um meio onde o

debate precisa ser mais discutido.

'Hoje não existe nenhuma informação sobre o SEC

dentro das instituições de ensino, isto é, não

aprendemos em nossa graduação como funciona, quem

possui e até mesmo como se modula esse sistema. Por

isso, a criação da Sbocan vem para fortalecer estes elos

que nunca existiram em nosso país, mas que são de

extrema importância para sociedade em geral,' destaca

a dentista.

> > > Participe do grupo do Sechat no TELEGRAM e

receba primeiro as notícias

Uma das primeiras conquistas da Sbocan, foi a

atualização da medida de importação de medicamentos

à base de cannabis da Anvisa, a Resolução Diretoria
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do Colegiado (RDC) 327 , que trata sobre a prescrição e

importação desses produtos apenas por profissionais

médicos. Contudo, ao adicionar a especialidade de

odontologia à resolução, a norma foi alterada para a

RDC 660 , permitindo que dentistas prescrevam os

produtos sem sofrerem represálias da agência sanitária.

A sede da instituição encontra-se no setor comercial sul,

em Brasília (DF), na quadra um do bloco 30, sala 1608,

para os interessados em colaborar, basta entrar em

contato pelo e-mail sbocan@gmail.com , pelo telefone

(61) 3368-6181 ou pelo Instagram @sbocann .
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