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Cirurgião-Dentista ajuda no diagnóstico de alguns tipos de cânceres

Clique aqui para abrir a imagem

No Dia Mundial de Combate à doença, o CROSP

reforça a importância da orientação e do tratamento

precoce

De acordo com dados divulgados pelo Instituto Nacional

do Câncer (INCA), cerca de 704 mil novos casos de

câncer são esperados para 2023 no Brasil. O número é

alarmante e exige esforço de diversos profissionais da

saúde para ser contido ou mesmo para que sejam

intensificados os exames preventivos para diagnóstico

precoce.

Identificar o câncer em fase inicial é imprescindível para

aumentar as chances de cura. Nesse contexto, o papel

do Cirurgião-Dentista na identificação da doença na

cavidade maxilomandibular é importantíssimo,

principalmente para a eficiência do tratamento.

O Cirurgião-Dentista, professor universitário,

coordenador do serviço de Estomatologia da Santa

Casa de Santos e membro da Câmara Técnica de

Estomatologia do Conselho Regional de Odontologia

de São Paulo (CROSP), Dr. José Narciso Rosa

Assunção Júnior, alerta que somente o especialista

pode observar com precisão alterações ou lesões

suspeitas na boca, sendo que qualquer medida paliativa

deve ser evitada. 'Tratamentos caseiros ou remédios

indicados por não profissionais podem atrasar o

diagnóstico e, por consequência, piorar o prognóstico,

contribuindo, inclusive, para que se perca

eventualmente a possibilidade de cura da doença.

Portanto, é sempre importante observar que, qualquer

que seja o tipo de alteração, a primeira indicação é

procurar o profissional especializado'.

Dr. José Narciso reforça ainda a importância de educar

a população quanto aos hábitos, situações de risco e os

possíveis desfechos, já que os tipos de cânceres de

boca, de orofaringe e dos lábios podem ser agravados

com lesões e exposição como cigarro, álcool e até

mesmo pela radiação solar para os casos das

neoplasias de lábio. Ele também recomenda a

vacinação de crianças e pré-adolescentes para o HPV

como prevenção.

Câncer de boca

Anualmente, são registrados aproximadamente 15 mil

novos casos de câncer de boca no Brasil. O mais

frequente é o carcinoma de células escamosas ou

carcinoma epidermóide, que representa quase 90% dos

tumores da boca.

Quanto à prevalência por sexo, o câncer de boca tende

a acometer mais os homens do que as mulheres. No

país como um todo, espera-se a ocorrência de 11.200

casos novos em homens, podendo variar de 3,57 a

14,17 casos por 100.000 habitantes homens e de 1,1 a

4,47 casos por 100.000 mulheres. Considerando

homens e mulheres, a incidência é mais alta nos

estados de Santa Catarina (8,79), Alagoas (8,28),

Sergipe (7,73), Ceará (7,19), Espírito Santo (7,05), São

Paulo (6,41) e Minas Gerais (6,30).

O professor titular da Faculdade de Odontologia da

Universidade de São Paulo (FOUSP) e membro da

Câmara Técnica de Patologia Oral e Maxilofacial do
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CROSP, Dr. Fabio Daumas Nunes, acrescenta que o

câncer de boca é uma doença grave e potencialmente

fatal para a qual todo Cirurgião-Dentista deve estar

sempre atento e preparado, seja para orientar, prevenir,

diagnosticar ou mesmo reabilitar um paciente que

apresenta ou já apresentou essa condição.

'O conhecimento acerca do diagnóstico do câncer oral é

essencial para que você consiga encaminhá-lo

devidamente para o tratamento oncológico com a

máxima brevidade e, assim, evitar atrasos

desnecessários que possam potencializar as sequelas

oriundas das terapias e/ou interferir na sua expectativa

de vida. Caso o Cirurgião-Dentista não se sinta apto

para realizar o diagnóstico de lesões orais, não há

nenhum problema em encaminhar o paciente para um

especialista (Estomatologista). Isso é o melhor a fazer

no momento'.

Quanto ao câncer de boca, fique atento aos principais

sinais:

Lesões na cavidade oral ou nos lábios que não

cicatrizam por mais de 15 dias; Manchas, placas

vermelhas ou esbranquiçadas na língua, gengivas,

palato (céu da boca) ou mucosa jugal (bochecha);

Nódulos (caroços) no pescoço; Rouquidão persistente;

Nos casos mais avançados, podem ser observados os

seguintes sintomas:

Dificuldade de mastigação e de engolir; Dificuldade na

fala; Sensação de que há algo preso na garganta.

Em todos esses casos é imprescindível recorrer ao

atendimento do profissional de saúde habilitado, o

Cirurgião-Dentista é um deles.

Sobre o CROSP

O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

(CROSP) é uma Autarquia Federal dotada de

personalidade jurídica e de direito público com a

finalidade de fiscalizar e supervisionar a ética

profissional em todo o Estado de São Paulo, cabendo-

lhe zelar pelo perfeito desempenho ético da Odontologia

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

exercem legalmente. Hoje, o CROSP conta com mais

de 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

IMPRENSA

imprensacrosp@apexagencia.com.br

Compartilhe

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cirurgião dentista, CROSP - Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo, CROSP - CRO-SP
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Dia 04.02: Dia Mundial Contra o Câncer: A prevenção é a melhor escolha
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No sábado 4 de fevereiro, Dia Mundial Contra o Câncer,

o Conselho Federal de Odontologia, desperta a

população sobre a adoção de um estilo de vida

saudável e submissão a exames de rotina, já que o

câncer pode ser reduzido e controlado por meio da

implementação de estratégias baseadas em evidências

para a prevenção, a detecção precoce e o tratamento

de pacientes com a doença.

A data é uma iniciativa global organizada pela União

Internacional para o Controle do Câncer (UICC) com o

apoio da Organização Mundial da Saúde (OMS), o Dia

Mundial Contra o Câncer tem como objetivo aumentar a

conscientização e a educação mundial sobre a doença,

disseminando informações sobre prevenção e controle

do câncer, e levando questões atuais sobre a doença à

população em geral.

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer - INCA, a

prevenção é a melhor escolha. Prevenir fatores-chave

de risco pode reduzir significativamente o fardo do

câncer, como:

Não fumar;

Adotar uma alimentação saudável;

Manter o peso corporal adequado;

Praticar atividades físicas;

Realizar exame preventivo de câncer do colo do útero a

cada três anos, para mulheres com idade entre 25 e 64

anos;

Vacinar as meninas de 9 a 14 anos e os meninos de 11

a 14 anos contra o HPV;

Vacinar-se contra a hepatite B;

Evitar bebidas alcoólicas;

Evitar carnes processadas;

Evitar a exposição ao sol entre 10h e 16h;

Evitar a exposição a agentes cancerígenos no ambiente

de trabalho.

Fonte: Ascom CFO

imprensa@cfo.org.br

Compartilhar

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Conselho Federal de Odontologia, Assuntos de

Interesse - Odontologia
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Cannabis medicinal distribuída pelo SUS: entenda a importância da lei que

foi sancionada

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Nani Camargo

O governador de São Paulo Tarcísio de Freitas

(Republicanos) sancionou na terça-feira (31) a lei que

prevê o fornecimento de medicamentos à base de

cannabidiol pelas unidades de saúde pública estadual e

privada conveniadas ao SUS (Sistema Único de Saúde).

Um grupo de trabalho será criado para regulamentar a

nova lei. Os profissionais serão responsáveis pela

implementação da Política Estadual de Medicamentos

Formulados à Base de Cannabis.

'Estamos trazendo esperança para famílias que sofrem

todos os dias com seus entes queridos tendo crises de

epilepsia, problemas de desenvolvimento motor, de

desenvolvimento cognitivo. Já temos comprovação

científica de que o cannabidiol resolve problemas de

algumas síndromes rarasetemos que dar esse passo',

disse Tarcísio.

Neíza Hergert Paccola Cândido, fonoaudióloga e

musicoterapeuta, entende bem o que disse o

governador. Sua filha de 7 anos, Maria Eduarda, tem

TEA (Transtorno do Espectro Autista) e sofre de

epilepsia. Usa o Cannabidiol desde 2018, quando tinha

3 anos. 'Ela tinha um comportamento muito agitado e

apresentava irritabilidade. Depois do uso, houve

melhora na atenção, no contato visual, socialização. E

conseguimos controlar as crises de epilepsia', conta.

Neíza só conseguiu o medicamento sem custo de forma

judicial a partir de 2021. 'Entramos com o pedido em

2019. Antes, conseguíamos comprar somente por meio

de campanhas e com ajuda de amigos e familiares', cita.

Daíaimportância da sanção da lei para que o

fornecimento da erva medicinal seja via SUS. Porque o

caminho sempre foi longo e difícil às famílias que

precisavam.

EFÍCACIA

A advogada Erika Cristina Filier é especializada em

Direito Médico. Ela explica que a lei sancionada por

Tarcísio - que tramitava desde 2019 na Assembleia

Legislativa de SP - apresentou alguns vetos porque

segundo o próprio governador alguns artigos estavam

em desacordo com a Constituição Federal. 'Assim o

projeto será devolvido paraaAlesp para os ajustes e

entrará em vigor em 90 dias após a data da publicação,

que ocorreu em 31 de janeiro desse ano', explica.

Segundo ela, os estudos científicos têm comprovado a

eficácia do medicamento. 'A Cannabis é indicada para

tratar epilepsia, dor crônica, esclerose múltipla,

sintomas provocados por tratamentos quimioterápicos,

transtornos do Espectro Autista, Alzheimer, câncer,

doença de Crohn, depressão, doenças autoimunes,

Parkinson, paralisia cerebral, dentre outros. Também

para o uso odontológico e veterinário', elenca.

COMEMORAÇÃO
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Eliana Piacentini, diretora do IAP (Instituto Autismo de

Piracicaba) disse que a sanção pelo governador da lei

da cannabis é 'fantástica'. 'Trará um avanço enorme e

vai ajudar quem não tem condição de pagar pelo

medicamento, que é caro', diz ela. O filho de Eliana,

Enrico,éatendido pelo IAP e toma o cannabidiol. Ela,

porém, obtém o remédio de forma particular.

O IAP atende 130 famílias em Piracicaba.

LEI VAI EVITAR BATALHA JUDICIAL

Hoje, o paciente que deseja fazer o uso do cannabidiol

primeiramente deve procurar um médico prescritor.

'Infelizmente, no Brasil, os médicos que são prescritores

da Cannabis hoje são aproximadamente 2.400

profissionais', cita Erika Filier, advogada especializada

em Direito Médico.

Ela cita que nas ações que move para obter o

cannabdiol judicialmente - já que o medicamento tem

alto custo - deve ser levado em conta pelo médico qual

canabinóide e concentração do produto serve para

determinado paciente. 'Hoje, somente neurologistas,

neurocirurgiões e psiquiatras podem prescrever

medicamentos à base de cannabis, regras do CFM.

Todavia, qualquer médico com CRM ativo pode fazer a

prescrição.

O tratamento custa em média de R$ 300 a R$ 2.500

mensais', explica.

Quem não tem condições de pagar tem que iniciar uma

batalha. 'O paciente, para conseguir o medicamento,

além do relatório médico circunstanciado e detalhado,

deve protocolar o pedido junto ao plano de saúde ou no

SUS e se houver negativa do atendimento, deve-se

procurar um advogado especialista na área do Direito

Médico e da Saúde, para ajuizar a ação. Comumente,

os especialistas ao ajuizar a ação fazem o pedido de

tutela de urgência para que o medicamento seja

entregue ao paciente rapidamente', diz a advogada.

Para os medicamentos importados, Erika cita que deve

ser solicitada obrigatoriamente a importação junto à

Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

'Hoje temos 23 produtos de Cannabis aprovados pela

Anvisa'.

O JP entrou em contato com um consultor técnico de

uma empresa que fornece o cannabidiol orgânico, vindo

do exterior, dos EUA. Fabio Secamile, da EcoGen,

explica que o processo de pedido é simples. É

necessário um cadastro do paciente no site do governo

federal para que seja autorizado. 'O preço do

medicamento custa em média 150 dólares o frasco, que

dura dois meses', explica. O consultor diz fornece o

medicamento para pacientes com mal de Alzheimer,

autistas, doença de Parkinson, fibromialgia, epilepsia e

com dores crônicas em geral. A partir da compra,

demora cerca de 15 dias para chegar o remédio.

O JP questionou a advogada se ela é a favor da

legalização da maconha no Brasil. 'Às vezes sim, outras

vezes não. Hoje sou a favor da legalização do uso

recreativo adulto. No dia 1º de fevereiro, houve a

veiculação de uma reportagem com estudos que a

cannabis não é a porta de entrada para o abuso de

outras drogas. Foi realizado estudo pela Universidade

de Cambridge, não foram encontradas evidências que

justificassem tal relação. Outro ponto que merece

destaque foi que o transtorno do uso de álcool diminuiu

entre os jovens que residem em estados onde o uso

adulto é regulamentado. Os pesquisadores estipulam

que são necessários mais dados para determinar os

efeitos da legalização da cannabis em relação a

transtornos psiquiátricos e dependência', diz a

advogada.

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

ANVISA, Assuntos de Interesse - Odontológico
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Listamos 5 motivos pelos quais você deve seguir seu

sonho de ser dentista

Talvez tenha sido a resposta à clássica pergunta 'o que

você vai ser quando crescer?'. Ou a ideia pode ter

surgido mais tarde, com um pouco mais de reflexão. De

qualquer maneira, se o seu sonho é ser dentista, saiba

que esse é um caminho muito promissor.

Listamos 5 dos muitos motivos que você precisa levar

em conta para manter o foco na carreira em

Odontologia:

1 - Trabalho independente ou concursado

As oportunidades para o bacharel em Odontologia vão

desde o empreendedorismo de montar o próprio

consultório até o concurso público, passando, é claro,

pelas franquias e clínicas que reúnem vários

profissionais. No planejamento da carreira, isso significa

poder organizar os próprios horários e perspectivas de

ganho financeiro.

2 - Área de atuação diversificada

O trabalho do cirurgião dentista pode, e deve, se

adequar às afinidades do profissional, em relação à

área em que atua. Por exemplo, a Odontologia

Pediátrica, ideal para aqueles que que apreciam

trabalhar com crianças, ou a Ortodontia, para quem

quer corrigir a posição dos dentes e estimular a saúde,

a estética e a autoestima dos pacientes.

3 - Demanda crescente de clientes

Pode ser por causa do aumento do poder aquisitivo da

população, do acesso a planos dentários ou mesmo do

conhecimento sobre saúde. O fato é que a demanda de

clientes odontológicos vem crescendo ano a ano. Uma

pesquisa do Conselho Federal de Odontologia

mostrou que nove em cada dez brasileiros acreditam

ser muito importante ir ao dentista com regularidade e

72% vão, ao menos, anualmente.

4 - Ganho financeiro atrativo

O retorno financeiro é um dos aspectos a ser

considerado na hora de escolher uma profissão e a

Odontologia é destaque como uma das carreiras mais

promissoras. Influenciam nesta conta a especialidade

do profissional, a região em que trabalha, a experiência

e até a presença do dentista nas redes sociais.

5 - Satisfação pessoal

Para além do retorno monetário, o sucesso profissional

depende muito da satisfação pessoal em realizar o
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trabalho. E, nesse quesito, mais uma vez a Odontologia

chama a atenção. Além da transformação que o dentista

pode promover na vida de cada paciente, o papel social

do profissional também gera os sentimentos de

reconhecimento e relevância - indicadores de uma

carreira bem sucedida.

Além destes, muitos outros aspectos da carreira em

Odontologia ainda poderiam ser listados aqui. Mas o

ponto de partida é um só: uma graduação bem feita,

consistente, que apresente ao estudante todas as

possibilidades às quais ele possa ter acesso. O curso

de Odontologia da FAINOR tem, justamente, esse

propósito - preparar o futuro profissional para o sucesso

no mercado de trabalho.

Para começar a construir esse futuro, saiba que o curso

ainda oferece vagas para o semestre letivo que começa

neste mês de fevereiro. Acesse www.fainor.com.br e

faça o vestibular online e gratuito. A FAINOR também

aceita transferência, ingresso por segunda graduação e

por meio da nota do Enem, desde a de 2010.

Compartilhe:

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Conselho Federal de Odontologia
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