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#80 Coworking: o modelo de trabalho colaborativo em ascensão by

Jabuticaba Sem Caroço
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sexta-feira, 5 de agosto de 2022
CROSP - CRO-SP

O termo conhecido como ''coworking'' em inglês e, no

Brasil, como ''cotrabalho'', ''trabalho colaborativo'' ou

''trabalho cooperativo'' é o modelo de trabalho que se

baseia no compartilhamento de espaço por várias

empresas, profissionais liberais e freelancers. Para

entender melhor como funciona, os tipos e o que deve

ser cumprido, conversamos com o Dr. Maurício Querido,

cirurgião-dentista e empreendedor de clínica coworking,

e Patricia Coelho, diretora de operações do Club

Coworking.

Assuntos e Palavras-Chave: CROSP - Conselho

Regional de Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-

SP
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A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo

de Defesa Econômica (SG/Cade) decidiu nesta quinta-

feira (04/08) pela concessão de medida preventiva que

obriga o Conselho Federal de Odontologia (CFO) e o

Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais

(CRO/MG) a cessarem imediatamente a proibição da

utilização de cartões de descontos em serviços

odontológicos. Para a autarquia, a prática configura

restrição à livre concorrência e à livre estipulação de

preços.

Além da medida, a SG/Cade também instaurou

Processo Administrativo para dar continuidade às

investigações, com o objetivo de averiguar se as

entidades de classe, de fato, possam ter cometido

infrações à ordem econômica, o que implicaria em uma

eventual condenação por parte da Autarquia.

O caso iniciou-se a partir de uma denúncia

encaminhada ao Cade por uma clínica odontológica

localizada na cidade de Capelinha (MG), que acusou o

CRO/MG de instaurar um processo disciplinar contra a

denunciante, visando impedir a aceitação do cartão de

desconto chamado 'Cartão Mais Solidariedade'.

Cartões de desconto são uma forma de ampliar o

acesso a serviços de saúde pela população mais

carente através do pagamento de mensalidades ou

preços mais acessíveis. Em sua defesa, o CRO/MG

alegou que o Código de Ética Odontológica, publicado

pelo Conselho Federal, proibiria a concessão destes

descontos por parte dos dentistas.

Entretanto, proibições como esta podem configurar

restrição à livre concorrência entre os odontologistas,

além de trazer prejuízo aos consumidores, uma vez que

podem afetar os preços dos serviços odontológicos,

impedindo que os profissionais de saúde possam cobrar

os preços que julgarem adequados pelos seus próprios

serviços.

Em 2020, o Tribunal do Cade julgou um caso

semelhante e decidiu pela condenação do Conselho

Federal de Medicina (CFO) e do Conselho Regional de

Medicina do Estado de São Paulo (CRO/SP) por

atuarem contra a aceitação do 'Cartão de Todos' no

estado de São Paulo. Naquela ocasião, o Cade impôs

aos condenados, além da imposição de multa, também

a obrigação de não coagir ou punir os médicos que

quisessem aceitar cartões de desconto no futuro.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Conselho Federal de Odontologia, Assuntos de

Interesse - Dentistas, Assuntos de Interesse -

Odontologia, CROSP - CRO-SP
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A escola é um espaço privilegiado para práticas de

promoção da saúde e de prevenção de doenças,

incluindo a higiene bucal de crianças e adolescentes.

Por isso, os cuidados odontológicos e o Programa

Saúde na Escola (PSE), que é fruto de uma parceria

entre os ministérios da Saúde e da Educação, são os

temas de três webinários que acontecem em agosto no

canal do DataSUS no YouTube.

No dia 10, o encontro abordará tratamentos

odontológicos individuais e coletivos de saúde no PSE,

com atenção ao cenário pós-pandêmico. Já no dia 17,

serão debatidos a prevenção e o manejo de traumas

dentais no ambiente escolar. Ambos os webinários, que

têm duração de cerca de 1h15, serão transmitidos ao

vivo a partir das 15h. Confira a programação:

O primeiro webinário da série aconteceu na última

quarta-feira (3) e teve como tema a nova versão do

caderno temático do PSE de Saúde Bucal,

recentemente apresentada ao público durante o

Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo

(Ciosp) deste ano. O encontro teve a participação do

coordenador-geral de Saúde Bucal do Ministério da

Saúde, Wellington Mendes Carvalho, e dos técnicos da

pasta Ana Beatriz de Souza Paes, Lucas Augustinho e

Talitha Giovanna, representando o programa. Para

assistir à gravação, clique aqui.

O ciclo de webinários é gratuito e voltado,

especialmente, para educadores e trabalhadores das

escolas públicas e privadas e para profissionais de

saúde da Atenção Primária.

Saiba mais

O Programa Saúde na Escola busca articular os

espaços de aprendizagem às unidades básicas de

saúde (UBS) nas comunidades. O cuidado com a boca

e os dentes é um dos pilares do PSE e tem como

objetivo desenvolver o autocuidado e minimizar riscos

por meio de estratégias individuais e coletivas que

contam com a participação de profissionais de

educação e de saúde. As ações também contemplam a

avaliação bucal e a vigilância sanitária.

Em junho, o Ministério da Saúde lançou o Caderno

Temático do Programa Saúde na Escola - Saúde Bucal,

cujo objetivo é traduzir conhecimento aos profissionais

da educação e da saúde visando a uma maior

efetividade do PSE; e o Guia de Bolso, que é voltado

aos estudantes e conta com jogos e dinâmicas que

reforçam os conhecimentos de saúde bucal.

Confira, também, a animação do Ministério da Saúde

sobre higiene oral infantil, que professores e

profissionais de saúde podem utilizar nas aulas e

atendimentos odontológicos:

https://www.youtube.com/watch?v=9CCKg-6vr3g

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Ministério da Saúde, Assuntos de Interesse -

Odontologia, CROSP - CIOSP
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Amazonas Repórter

Amazonas Repórter 0 comentários Prefeitura de

Manaus

A Prefeitura de Manaus alcançou mais de 500 crianças

de zero a dois anos de idade com a realização da

primeira consulta odontológica, durante a campanha

Julho Laranja, promovida pela Secretaria Municipal de

Saúde (Semsa). O número é cinco vezes maior do que

a procura média registrada nos meses anteriores, e

demonstra o sucesso obtido nas ações da Semsa para

promoção da saúde bucal infantil.

A Gerência de Saúde Bucal da secretaria registrou a

primeira consulta odontológica de 555 crianças no mês

de julho, sendo que o total de consultas nos primeiros

seis meses de 2022 foi de 492. Durante a campanha, a

Semsa intensificou os atendimentos e levou diversas

atividades educativas para creches e unidades de

saúde, buscando sensibilizar os pais sobre a

importância desse tipo de acompanhamento.

'Nós queremos que os pais iniciem essa rotina de levar

a criança até as equipes de saúde bucal pelo menos

uma vez por ano, para que seja efetiva a prevenção de

agravos ou de problemas odontológicos. É

principalmente nessa faixa etária que conseguimos

corrigir problemas dentários ou de má oclusão, pois

tanto a arcada dentária quanto os ossos da face ainda

estão se formando', explicou a cirurgiã-dentista

Rebecca Rosas, técnica da gerência de Saúde Bucal da

Semsa.

De acordo com Rebecca, as ações da campanha Julho

Laranja foram voltadas para atividades educativas sobre

a prevenção de problemas de saúde bucal,

principalmente dentários e de má oclusão. Maus

hábitos, como chupar dedo ou chupeta ou uso de

mamadeira, podem prejudicar o desenvolvimento da

criança.

'Quando ela começa a ser alimentada de forma errada,

todas as funções primordiais que a criança está

aprendendo a desenvolver podem ficar prejudicadas,

desde a respiração até a deglutição (ato de engolir),

mastigação e fala. Podemos corrigir isso bem cedo, e o

acompanhamento com um profissional de odontologia é

fundamental na identificação de possíveis agravos',

disse Rebecca.

Os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) podem

buscar qualquer unidade básica de saúde para realizar

o acompanhamento odontológico de seus filhos. Em

casos que necessitem de atenção especializada, a

Semsa encaminha a criança para os Centros de

Especialidades Odontológicas (CEOs), administrados

pelo município.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgiã-dentista
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Nesta última quarta-feira, a Câmara dos Deputados

aprovou o projeto que obriga os planos de saúde a

cobrirem tratamentos e procedimentos que estão fora

do rol da Agência Nacional da Saúde (ANS). A votação

foi feita de forma simbólica, ou seja, sem qualquer

registro individual de voto e, agora, o texto segue para

aprovação do Senado.

No mesmo dia, a Casa havia aprovado a tramitação em

urgência do projeto, sendo uma reação do Congresso

em relação à decisão do Superior Tribunal de Justiça,

que havia definido o rol da ANS como taxativo, ou seja,

os planos de saúde não teriam a obrigatoriedade de

cobrir procedimentos que não fossem listados pela

agência. Com isso, caso seja aprovado pelo Senado, o

projeto irá derrubar a restrição imposta pelo STJ

Segundo o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL),

existe um compromisso acordado com o Senado para

que o projeto seja votado já nesta próxima terça (9). 'Eu

fui informado e espero que seja cumprido, é o acordo do

Senado, de votar na próxima terça-feira esse projeto',

disse Lira, após a aprovação do projeto na Câmara.

O que irá mudar para os planos de saúde?

Com a proposta aprovada nesta última quarta, as

operadoras terão que autorizar os planos de saúde a

cobrirem tratamentos ou procedimentos prescritos por

médicos, ou dentistas, ainda que estes não estejam no

rol definido pela ANS. Contudo, para isso, uma das

seguintes regras deverão ser seguidas:

A eficácia do procedimento ou tratamento deverá ser

comprovada;

Deverá existir a recomendação da Comissão Nacional

de Incorporação de Tecnologia no SUS;

Autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária

(Anvisa);

Existir, no mínimo, recomendação de um órgão de

avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome

internacional, ainda que estes tenham aprovado o

mesmo tratamento para seus cidadãos.

São consideradas como entidades de renome os

seguintes órgãos: Food and Drug Administration, União

Europeia da Saúde, Scottish Medicine Consortium,

National Institute for Health and Care Excellence,

Canada's Drug and Health Technology Assessment,

Pharmaceutical Benefits Scheme (PBS) e Medical

Advisory Committee.

'O marco legal dos planos de saúde trouxe segurança

jurídica aos contratos de planos de saúde. Ocorre que

se por um lado, passou a prever condições legais para a

atividade de saúde suplementar, por outro, discussões

acerca da taxatividade ou exemplificação da lista

permearam o judiciário', relata o projeto.

A decisão do STJ

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) havia decidido, em

junho, que o Rol de Procedimentos e Eventos em saúde

possui caráter taxativo, ou seja, as operadoras de saúde
8
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não estão obrigadas a cobrirem tratamentos que não

estão previstos na lista, salvo poucas situações

excepcionais.

Com isso, o PL 2033/22 foi apresentado por um grupo

de trabalho da Câmara dos Deputados, criado para

analisar a decisão do Superior Tribunal de Justiça. Na

época, o relator da proposta, deputado Hiran Gonçalves

(PP-RR), havia criticado a decisão do STJ. De acordo

com ele, tal decisão causou grande comoção popular. 'E

não era para menos. Milhões de pessoas que

dependem dos planos de saúde para se manterem

saudáveis e vivas se viram tolhidas do direito de se

submeterem a terapias adequadas às suas vicissitudes,

indicadas pelos profissionais de saúde responsáveis por

seu tratamento'.

Avalie o Artigo:

Sucesso na Internet:

Tudo sobre AUXÍLIO BRASIL 2022

1600 Cursos online Gratuitos com Certificado

Últimas Vagas de Emprego e Estágio

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Dentistas
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Autor: Cláudia Collucci

O Governo de São Paulo anuncia, nesta quinta-feira (4),

uma série de medidas para conter a rápida

disseminação da varíola dos macacos. Segundo dados

desta quarta (3) da Secretaria da Saúde, o estado já

registrou 1.298 casos da doença.

Entre as medidas está a criação de uma rede estadual

de hospitais para atendimento de pacientes mais graves

e de uma rede de laboratórios públicos e privados

liderada pelo Instituto Adolfo Lutz para vigilância

epidemiológica e genômica do vírus monkeypox.

"Temos um aumento importante de casos no Brasil nos

últimos dias. E tem uma situação estranha acontecendo

na Europa, que vinha muito acelerado e, de repente,

deu uma estabilizada. Então não dá muito para prever o

que vai acontecer no dia a dia", afirmou David Uip,

secretário de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento em

Saúde do governo paulista, à Folha.

A ideia é que os laboratórios privados, além de informar

os casos que estão testando, enviem amostras para o

Adolfo Lutz fazer a vigilância genômica.

Também está prevista uma rede de formação e

atualização dos profissionais de saúde por meio das

vigilâncias sanitárias do estado e dos municípios. "Eles

é que conseguem chegar na ponta. Esse [o paciente da

varíola dos macacos] não é um doente de UTI."

Para os doentes que necessitarem de internação, Uip

explica que a rede hospitalar pública e privada precisa

estar preparada porque eles vão precisar de isolamento.

AdChoices

ADVERTISING

"Vamos ter que protocolar tudo. Vamos manter a

mesma porta de entrada do pronto-socorro ou terá que

ter duas entradas? Como os profissionais têm que

atender? Têm que usar luvas, máscaras, avental e

óculos. Tudo isso é resposta e investimento."

Segundo ele, a melhor estratégia seria o acesso rápido

à vacina, mas, no momento, só haverá imunizante

disponível para 25 mil pessoas no Brasil, duas doses

para cada uma. Para o estado de São Paulo, estão

previstas 11 mil doses para 5.500 pessoas.

"Aí vamos ter que decidir em que vamos aplicar a

vacina. Quais profissionais da saúde? Dos laboratórios?

Os que estão na ponta? Mas aí são todas as unidades

básicas de saúde. É difícil."

Uip diz que o governo paulista, por meio do Instituto

Butantan, está negociando diretamente com o NIH

(Instituto Nacional de Saúde dos EUA) a aquisição de

IFA (Ingrediente Farmacêutico Ativo), o insumo para a

produção de vacina, mas não há nada fechado.

Leia mais sobre a varíola dos macacos

Vacina contra varíola dos macacos tem disputa acirrada

e não chega logo, diz secretário de SP
10
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Cidade de SP registra 3 casos de varíola dos macacos

em crianças

Como me proteger da varíola dos macacos? Veja

respostas sobre a prevenção da doença

Veja como diferenciar lesões de varíola dos macacos

das geradas por outras doenças

Segundo o secretário, também haverá a criação de

protocolos de atendimento nas diversas especialidades.

"É uma doença multidisciplinar e multiprofissão.

Protoctologistas, ginecologistas, obstetras,

dermatologistas, dentistas, todos têm que estar

envolvidos."

Ele afirma que os locais de alta rotatividade, como

hotéis e motéis, também terão que ser orientados para

os cuidados adequados com roupas de cama e banho.

Os doentes imunodeprimidos e as populações

vulneráveis, como as que vivem na rua, são outras

fontes de preocupação. "Temos um caso de uma moça

grávida, moradora de rua positiva [para monkeypox],

HIV positiva, C positiva [hepatite], que sumiu [depois do

diagnóstico]."

Em 23 de julho, no mesmo dia que a OMS (Organização

Mundial da Saúde) declarou a varíola dos macacos

como emergência pública de preocupação global, Uip

afirmou que existe uma disputa acirrada pela vacina

contra a varíola dos macacos. O secretário também

disse que uma possibilidade era a produção nacional do

imunizante pelos laboratórios de Farmanguinhos

(Fiocruz) e pelo Instituto Butantan.

O Ministério da Saúde anunciou, na última sexta (29), a

encomenda de 50 mil doses da vacina Jynneos,

produzida pela famacêutica dinamarquesa Bavarian

Nordic. O pedido foi feito via Opas (Organização da

Saúde Pan-Americana), que prevê doses limitadas para

2022.

Segundo o ministério, as doses serão destinadas para

profissionais de saúde que manipulam o vírus e

pessoas que tiveram contatos com infectados.

O anúncio foi no mesmo dia que o Brasil registrou a

primeira morte causada por varíola dos macacos. O

óbito também foi o primeiro noticiado fora do continente

africano.

A Jynneos é a única vacinada licenciada contra a

varíola dos macacos. Além dela, outros dois

imunizantes contra a varíola comum são considerados

para monkeypox, mas faltam evidências de suas

eficácias, disse Tedros Adnahom, diretor-geral da OMS,

em coletiva de imprensa de 27 de julho.

Além da vacinação, testagem e rastreamento de

contatos são apontados como medidas para barrar a

disseminação da doença. Em relação a essas medidas,

o Brasil se encontra em posição critica, afirmam grupo

de epidemiologistas em em artigo pré-print publicado

nesta segunda (1º) na Revista Brasileira de

Epidemiologia.

O país conta com quatro laboratórios para testagem das

amostras de casos suspeitos da varíola dos macacos. O

cenário de aumento de casos no Brasil já começa a

sobrecarregar esses quatro centros e especialistas

apontam a necessidade do aumento de laboratórios

credenciados.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Dentistas

11



Com atendimento humanizado, HUOP vira referência estadual em

fissuras labiopalatais
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Em três anos, mais que dobrou o número de pacientes

cadastrados para atendimento no Centro de Atenção e

Pesquisa em Anomalias Crânio Faciais (Ceapac) do

Hospital Universitário do Oeste do Paraná (Huop), de

Cascavel, pertencente à Unioeste. Em 2018, quando foi

credenciado, eram 600 pacientes. Atualmente são 1.300

cadastrados, segundo Mariângela Monteiro de Melo

Baltazar, coordenadora do Ceapac.

Todo atendimento é feito pelo SUS e abrange cidades

de cinco Regionais de Saúde. Inaugurado em 2013, o

Ceapac recebe, em média, de seis a oito pacientes

novos por semana, com idades bastante variadas entre

recém-nascidos e adultos.

A unidade possui o atendimento de alta complexidade

em fissuras labiopalatais, que é um desenvolvimento

incompleto na região do lábio ou no palato (céu da

boca). Essa má-formação acontece ainda no período

gestacional e geralmente é descoberto durante ele. O

tratamento existe, mas é bastante longo e deve

começar assim que o bebê nascer.

'Recebemos crianças muito novinhas, de quatro dias por

exemplo, para iniciar o tratamento, e ele deve

permanecer até pelo menos os 21 anos', diz Mariângela.

O tratamento é demorado, pois as fases de crescimento

devem ser obedecidas.

Alguns procedimentos não podem ser feitos com o osso

ou o rosto crescendo. Tendo esse cuidado, cada

procedimento é realizado no tempo certo.

'Vão sendo colocados materiais provisórios até chegar o

momento da substituição definitiva, que é o implante',

explica a coordenadora.

Atendimentos - Os atendimentos não possuem fila de

espera para as consultas e para ingressar no serviço.

Para chegar até o Centro, o paciente deve buscar

alguma Unidade Básica de Saúde (UBS), os

profissionais identificam os casos de fissuras, se são

tardios ou casos de pacientes que já são operados em

outras unidades, e fazem o agendamento para o

Ceapac.

'O atendimento vai de zero anos de idade e não tem

limite máximo, pois pode acontecer de ter adultos que

nunca operaram ou adultos que operaram, mas

abandonaram o tratamento, e que tendo um centro mais

próximo eles buscam para retomar', comenta

Mariângela.

Encaminhamentos - Para o encaminhamento de outros

municípios da macrorregião, que abrange as Regionais

de Saúde com sede em Pato Branco (7ª), Francisco

Beltrão (8ª), Foz do Iguaçu (9ª), Cascavel (10ª) e Toledo

(20ª), os hospitais dessas localidades devem

encaminhar para o Tratamento Fora de Domicílio (TDF),

para fazer o agendamento e providenciar um

deslocamento para Cascavel.

O mesmo acontece com os pacientes que são
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atendidos nos centros de Bauru e Curitiba e pela

dificuldade de deslocamento passam a ser atendidos no

Ceapac de Cascavel.

Tratamento - Como o período de tratamento é longo, as

famílias criam vínculos muito fortes com a referência do

Hospital Universitário do Oeste do Paraná.

'Eles sabem que podem contar com o Huop com

qualquer demanda relacionada à fissura, isso os

tranquiliza', ressalta Mariângela.

Kathelim de Freitas é de Foz do Iguaçu e mãe de uma

paciente que já no 14º dia de vida estava no terceiro

atendimento no Ceapac. A mãe conta que está muito

satisfeita e cada vez mais contente com o atendimento

recebido.

'O atendimento aqui é de extrema importância, é o

auxílio que precisávamos. Saber que tem o centro perto

da gente, que vai auxiliar em tudo que precisamos,

direcionar, ver que tem tratamento, não tem preço', diz

Kathelim.

Além disso, se sentir confortável e bem recebido, para

ela também é essencial. 'Nunca fomos tão bem

atendidos como aqui, nem pagando. A equipe, a

atenção que eles nos dão, o carinho, o auxílio são

maravilhosos. Estamos muito contentes', completa.

Estrutura - O Ceapac é um setor ambulatorial do Huop

que conta com exames e equipamentos de altíssima

complexidade. Além disso, existe uma equipe

profissional completamente engajada na solução do

problema, formada por profissionais de diversas

especialistas: cirurgião, dentista, odontopediatra,

cirurgião dentista ortodontista, cirurgião dentista

periodontista, cirurgião dentista buco-maxilo-facial,

pediatra, otorrinolaringologista, cirurgião plástico,

neurologista, neurocirurgião, assistente social,

psicóloga, nutricionista, enfermagem, fonoaudióloga,

fisioterapeuta e geneticista.

A instituição também possui programas de residência no

setor que traz uma carga de contribuição na formação

de profissionais para atuar na área em todos os níveis,

tanto em atenção básica, atenção de média

complexidade.

O Ceapac surgiu como uma forma de melhorar e

facilitar o deslocamento dos pacientes, pois os

fissurados de todo o Paraná buscavam atendimento

apenas em Bauru (SP) ou em Curitiba, onde possui

centro especializado. Com o Ceapac no Huop, o Paraná

conta com um centro em cada extremo, um no Leste e

outro no Oeste.

Com informações da AEN

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -
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Agosto Dourado: atuação dos Cirurgiões-Dentistas na Campanha de

Incentivo ao Aleitamento Materno
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O Conselho Federal de Odontologia (CFO), junto ao

Sistema Conselhos, reforça a importância da campanha

de incentivo ao aleitamento materno no Brasil. Para

isso, a campanha 'Agosto Dourado' faz alusão ao leite,

considerado o 'alimento de ouro' para os bebês nos

primeiros seis meses de vida.

Por meio de nutrientes, o leite materno possui

anticorpos que dão imunidade para a criança contra

doenças, fortalecendo seu sistema imunológico.

Os benefícios do aleitamento materno não são apenas

voltados para a primeira infância, mas também às mães,

uma vez que, com ele, há a redução de chances de

câncer de mama e ovário, prevenção de anemia,

aumento da segurança em relação à maternidade e o

favorecimento ao emagrecimento.

Ainda que as taxas de aleitamento materno têm

melhorado ao longo dos últimos 30 anos, dados alertam

que o Brasil ainda está aquém das recomendações

oficiais da Organização Mundial da Saúde (OMS). De

acordo com a entidade, apenas cerca de 40% dos

bebês brasileiros menores de seis meses de idade são

alimentados exclusivamente com leite materno.

A importância dos Cirurgiões-Dentistas e da

Odontopediatria no Agosto Dourado

A Odontopediatria é uma especialidade dentro da

Odontologia, reconhecida pelo Conselho Federal de

Odontologia (CFO), e que objetiva cuidar da saúde

bucal de crianças desde o nascimento até a

adolescência. Cirurgiões-Dentistas que atuam nesta

especialidade são essenciais para incentivarem a

campanha do Agosto Dourado, uma vez que o

aleitamento materno proporciona inúmeros benefícios

diretamente ligados à saúde bucal. A amamentação

contribui para o crescimento dos ossos e dos músculos

levando à harmonia da face, correto posicionamento de

dentes e língua, além de auxiliar a respiração e a fala

dos pequenos.

Há, também, a redução no risco da cárie. Isso porque,

com a orientação do Odontopediatra, o aleitamento

materno ajuda a retardar a introdução da sacarose

(correspondente ao açúcar) na dieta da criança,

evitando o uso de mamadeira.

Ascom CFO

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Conselho Federal de Odontologia, Assuntos de

Interesse - Dentistas, Assuntos de Interesse -

Odontologia
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Fim da escova de dente? Pesquisadores criam hidrogel mais eficaz em

clarear a arcada e prevenir cáries; veja vídeo
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Escovar os dentes, de preferência seguido do uso do fio

dental, é um hábito indispensável para uma boa saúde

bucal. Mas cientistas explicam que a prática consegue

evitar o amarelamento dos dentes apenas até um certo

ponto, e que muitos procedimentos atuais para

embranquece-los podem danificar o esmalte e levar ao

desenvolvimento de cáries. Agora, pesquisadores da

Universidade de Nanchang, na China, anunciaram ter

criado um novo tratamento de hidrogel capaz de

quebrar as bactérias formadoras de cáries e deixar os

dentes mais brancos ao mesmo tempo.

A novidade foi publicada na revista científica da

Sociedade Americana de Química Applied Materials &

Interfaces. Os responsáveis explicam que hoje os

tratamentos para embranquecer os dentes utilizam géis

com peróxido de hidrogênio e luz azul, que juntos

causam uma reação química capaz de remover as

manchas. Porém, o processo gera substâncias que

podem quebrar o esmalte do dente - parte que protege

a região contra agentes externos.

Por isso, os pesquisadores desenvolveram um novo

modelo que envolvia nanopartículas de dióxido de

titânio modificadas para um tratamento menos danoso

aos dentes. Embora bem sucedido, o método ainda

exigia luz azul de alta intensidade, o que pode levar a

riscos para a pele e os olhos próximos. Por isso, a

equipe passou a direcionar os esforços para um

material que fosse ativado pela luz verde - uma

alternativa mais segura à azul - e também capaz de

clarear os dentes e prevenir a formação de cáries.

Eles desenvolveram então uma mistura com

nanopartículas de oxicloreto de bismuto, nanopartículas

de óxido de cobre e alginato de sódio. Esse produto foi

então aplicado no dente seguido pela pulverização de

uma solução de cloreto de cálcio, o que combinados

cria o hidrogel, substância que aderiu fortemente à

arcada dentária. Em seguida, ele é ativado com a luz

verde para, então, ser retirado dos dentes.

Esse processo foi testado por um tempo em uma série

de dentes manchados com café, chá, suco, molhos e

outros alimentos. Os resultados mostraram que o novo

hidrogel ativado pela luz verde conseguiu deixar os

dentes mais claros sem provocar danos no esmalte.

Além disso, matou 94% das bactérias que formam as

cáries no local.

Os primeiros testes foram conduzidos com exemplares

de dentes fora do corpo humano, mas para mostrar que

o método funcionaria também em seres vivos, os

pesquisadores conduziram uma nova rodada de

experimentos com camundongos. Os animais tiveram

as bocas inoculadas com bactérias que geralmente

levam à formação de cáries.

O hidrogel conseguiu impedir de forma efetiva as cáries

e levar ao branqueamento dos dentes também nos

animais. Os autores do estudo acreditam que o novo
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método pode se tornar um tratamento seguro e eficaz

para a saúde bucal.
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A fake news que coloca o sorriso dos brasileiros em risco
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Pesquisadores brasileiros da área de odontologia

acenderam o alerta para um movimento que cresce no

país e que pode resultar em impactos negativos para a

saúde bucal: por meio de sites, pessoas têm espalhado

fake news sobre o uso do flúor na água e em produtos

odontológicos para evitar o aparecimento de cáries. A

fluoretação da água de abastecimento público começou

no Brasil em 1974 por determinação de lei federal e a

relação entre a adição da substância e a prevenção de

cáries está estabelecida desde a primeira metade do

século 20.

O movimento teve início nos Estados Unidos e, no

Brasil, tem até dentistas alimentando as falsas

informações. Um levantamento realizado por

pesquisadores da Faculdade de Odontologia de Bauru

(FOB) da Universidade de São Paulo (USP) identificou

mais de 300 conteúdos falsos sobre odontologia e com

impactos para a saúde pública em 297 sites e redes

sociais.

Para se posicionar contra o flúor, são usados desde

argumentos verdadeiros tirados de contexto a motivos

religiosos. 'Dentre elas, podemos observar justificativas

relacionadas à toxicidade do flúor e também baseando-

se em teorias da conspiração, como, por exemplo, uma

política adotada por Hitler durante o nazismo ou ainda

uma política que é utilizada por governos para controlar

as mentes das pessoas. Existem também teorias

ligadas à espiritualidade, como a calcificação da

glândula pineal, que levaria à impossibilidade de

conexão com Deus, com o criador', detalhou, em

entrevista do Jornal da USP, o professor Thiago

Cruvinel, líder da equipe da FOB.

Este movimento preocupa autoridades sanitárias porque

o flúor é o método de menor custo per capita para evitar

cáries e perda de dentes na população, segundo o

professor Wilson Mestriner, da Faculdade de

Odontologia de Ribeirão Preto (Forp) da USP. E as

pessoas mais carentes são as mais vulneráveis.

'Graças à fluoretação da água de abastecimento

público, nós temos a redução do índice de cáries

observada através do censo nacional, dos

levantamentos epidemiológicos para avaliar a condição

de saúde bucal da população brasileira', afirmou

Mestriner ao jornal. Segundo ele, um dos primeiros

estudos brasileiros sobre o tema, realizado em 1953, já

apontava a importância do flúor para a saúde bucal,

pois demonstrou a redução de 60% da atividade da

cárie após a adição na água.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -
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