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TEM PUBLICAÇÃO NOVA NA ÁREA
A biblioteca virtual do Departamento de
Atenção Básica (DAB) é um espaço de
pesquisa e consulta para os profissionais
de saúde da atenção primária. Ali tem
conteúdo de diversos assuntos da área,
como protocolos, diretrizes, cartilhas entre
outros. A mais nova publicação disponível
virtualmente é “A Saúde Bucal no SUS”.
O material traz conceitos, planejamento,
organização do processo de trabalho,
principais agravos, atribuições da equipe,
encaminhamento
para
especialidades
odontológicas, integração com as redes de
atenção, entre outros temas importantes
para atuação do profissional de saúde bucal.
Acesse a publicação pelo link: http://bit.ly/
SaudeBucalSUS.
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EXPERIÊNCIA EXITOSA | ARAPONGAS (PR)
Para que as pessoas privadas de liberdade do município de Arapongas (PR) tivessem
atendimento em saúde bucal, era necessário levá-las até a Unidade Básica de Saúde
(UBS). Muitas vezes esse deslocamento apenas era feito em casos de urgência. Foi
pensando em melhorar a resolutividade e diminuir os custos com escolta que a equipe
se organizou para ofertar os serviços de forma mais equânime.
As consultas médicas já eram realizadas semanalmente no local, porém, o cuidado
em odontologia não existia. A Secretaria de Saúde, em parceria com o Conselho da
Comunidade, montou um consultório para atendimento em saúde bucal no presídio. O
atendimento é feito sempre às terças de manhã pelo mesmo profissional para melhorar
o vínculo e adesão ao tratamento.
A cárie dentária é a doença mais prevalente na população carcerária, sendo comuns casos
de pulpite, abscesso e até mesmo de perda dentária. Com a implantação do consultório
odontológico, ficou estabelecido que o dentista atenderá de acordo com a demanda
reprimida e urgências. E que, em um segundo momento, iniciará a estratificação de risco
odontológico e atendimentos programados.
A gestão municipal busca proporcionar a ampliação do acesso e qualidade do tratamento
ofertado, diminuição dos casos de urgências e dor, maior longitudinalidade do cuidado, e
diminuir riscos de intercorrências durante o deslocamento desses pacientes. Atualmente
a cadeia pública de Arapongas conta com 218 presos, sendo 195 homens e 23 mulheres.

SAÚDE PÚBLICA NO CIOSP
Entre os assuntos abordados durante o 37º Congresso Internacional de Odontologia
de São Paulo (CIOSP), as discussões sobre saúde pública também tiveram espaço na
programação. O evento abordou como ampliar e garantir assistência odontológica
gratuita à população. Entre as atividades programadas sobre a atuação dos profissionais
da área odontológica no SUS, aconteceu o Encontro de Coordenadores de Saúde Bucal
dos Municípios do Estado de São Paulo, no dia 30 de janeiro, cujo tema foi “A integralidade
na atenção em saúde bucal: ponto de atenção, fluxos e a rede de saúde bucal”. E o Projeto
Saúde Coletiva, no dia 31 de janeiro, sobre o tema “Democracia e saúde bucal”.
Também foi realizado o “II Encontro do Observatório Ibero Americano de Políticas em Saúde
Bucal”, nos dias 1 e 2 de fevereiro, com o objetivo de promover uma integração da prática
odontológica entre os países latino-americanos. Na grade científica, teve trabalhos que
abordaram pesquisas em saúde pública, como a “Educação e comunicação nas práticas
educativas em saúde bucal no SUS” e “Importância da Acupuntura na Odontologia como
um recurso adicional à promoção de saúde”. Para mais informações, acesse o site do
congresso: http://www.ciosp.com.br/
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VIVA MAIS SUS: SAÚDE BUCAL
A saúde bucal vai muito além de ter
um sorriso bonito. Cuidar da boca
é cuidar da saúde de uma maneira
integral, uma das diretrizes da
atenção primária no nosso país. Uma
boa higiene bucal diminui o risco
de desenvolvimento de agravos
dentários. Por isso, o cuidado com
a saúde da boca é tão importante
na rotina diária. Essa é a mensagem
do episódio sobre saúde bucal da
websérie #VivaMaisSUS.
O capítulo traz histórias reais de pessoas que receberam acompanhamento odontológico
pelo SUS. É bastante educativo e é um bom material para auxiliar no atendimento
aos usuários nas unidades de saúde da rede pública. Um dos depoimentos fala que a
orientação sobre saúde bucal deve ser feita pelo odontólogo já na consulta do pré-natal
da mãe para que ela entenda questões importantes desse cuidado desde o nascimento
do bebê.
O vídeo fala também como uma alimentação saudável auxilia no cuidado bucal,
lembrando que é bom evitar alimentos processados e consumir mais frutas e verduras,
ou seja, comer comidas in natura. Outro tema abordado no vídeo é o Câncer de Boca.
Conta a história de um paciente que foi diagnosticado na Unidade Básica de Saúde
(UBS), foi encaminhado à rede de atenção para tratamento e, hoje, após a cirurgia, faz o
acompanhamento periódico com a cirurgiã dentista de sua UBS de referência. Assista ao
vídeo e divulgue na sua unidade. O link está aqui: http://bit.ly/VivaMaisSUSbucal.

CONSULTA

PÚBLICA

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)
realiza a Consulta Pública n° 580, de 10 de dezembro de
2018 D.O.U de 12/12/2018 para envio de comentários e
sugestões ao texto da proposta de Instrução Normativa
que dispõe sobre requisitos sanitários para a garantia
da qualidade e da segurança em sistemas de radiologia
odontológica intra oral, e dá outras providências. Acesse
o documento em http://bit.ly/ConsultaPublica580.
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SAÚDE BUCAL

PODE MELHORAR
O DESEMPENHO

ESPORTIVO

Em 2017, Orlando Berrío, jogador do
clube de futebol Flamengo, sofreu
uma lesão séria na mandíbula. Depois
da cirurgia, apresentou melhoras
tanto na recuperação da cirurgia
quanto na performance no campo.
É normal atletas terem dificuldade
no desempenho por conta da saúde
bucal. Além das possíveis infecções,
que podem se espalhar para o resto do
corpo, o posicionamento dos dentes
Foto: Gilvan de Souza/Flamengo - G1 Globo.com
interfere tanto na respiração quanto na
parte postural. A má posição do maxilar, por exemplo, pode interferir diretamente no
equilíbrio durante a prática esportiva.
Se a mandíbula tiver algum tipo de desequilíbrio, consequentemente o corpo buscará
compensar, e isso a médio, longo prazo, causa lesão.
Se engana quem acha que essa preocupação é necessária apenas para grandes atletas.
O acompanhamento odontológico pode prevenir e corrigir qualquer tipo de problema. O
ideal é visitar um dentista regularmente já que o trabalho preventivo é melhor e menos
doloroso do que o corretivo.
A falta de cuidados com a boca ao realizar uma atividade física pode resultar em:
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Equilíbrio
O mau posicionamento da mandíbula pode ocasionar a falta de equilíbrio corporal.

Respiração
A respiração correta é fundamental na prática esportiva. Quando não se respira bem pelo
nariz, precisa-se abrir a boca para respirar. Com isso, o céu da boca (palato) diminui. Isso
causa mordida cruzada, o que pode refletir no corpo inteiro.

Inflamações e infecções
O esportista precisa estar com uma boca saudável para que um processo infeccioso
não acometa outros órgãos ou articulações. A bactéria, que circula através da corrente
sanguínea, além de poder afetar outras áreas do corpo, pode ainda atrapalhar na
recuperação de uma lesão.

Isotônicos e gel de carboidrato
O uso contínuo de isotônicos pode causar erosão dental como qualquer bebida ácida. O
consumo deve ser moderado e pontual para repor o que foi perdido no treino. O uso do
gel de carboidrato pode aumentar o risco de cárie dentária. Portanto, escove os dentes
logo após o uso desse repositor.

Protetor bucal
Cada modalidade esportiva possui seu próprio modelo para evitar traumas em esportes
de contato.

Fonte: Adaptado de Globo Esporte - Globo.com http://bit.ly/CasoBerrío
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SAÚDE BUCAL AO VIVO

DAB Responde é um programa transmitido
ao vivo todas as quintas-feiras, às 17h, pela
página no Facebook do Departamento
de Atenção Básica (@dab.saude). A cada
semana, os técnicos apresentam um novo
tema. É possível interagir no momento da
live enviando perguntas, contar um pouco
sobre as experiências da sua equipe,
debater sobre o assunto ou simplesmente
assistir para aprender algo que não sabia. Quem não consegue acompanhar na hora da
transmissão pode ver a gravação tanto na página quanto no canal do departamento
no YouTube. O link para ver todas as lives é este http://bit.ly/DABresponde. Nessa lista
dos vídeos, tem três sobre saúde bucal. A transmissão sobre Avaliação externa do 2º
ciclo do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade dos Centros de Especialidades
Odontológicas (PMAQ-CEO) falou como seria a visita dos avaliadores, cronograma,
indicadores, entre outros pontos importantes da metodologia de avaliação. Falamos
também sobre a importância do diagnóstico precoce do Câncer de Boca com convidada
especial, a professora Nilce de Melo da Universidade de Brasília (UnB). O debate abordou
tanto sobre os sinais para identificar o início da doença quanto a organização da equipe
na busca ativa do grupo populacional mais propício a essa enfermidade no território. Para
encerrar as lives de janeiro, a equipe falou sobre a nova publicação do portal do DAB,
aquela mencionada na primeira notícia deste informativo. Vale ver e rever a discussão
sobre a Saúde Bucal no SUS. Marque no calendário as lives do DAB Responde e divulgue
para os colegas.
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PORTARIAS PUBLICADAS
Na página do Brasil Sorridente no portal do Departamento de Atenção Básica, é possível
acessar todas as publicações que saíram no Diário Oficial.
Acesse o link http://bit.ly/PortariasSaúdeBucal para conferir.

Tem dúvidas, sugestões ou elogios para o nosso Informativo Brasil
Sorridente? Conte pra gente pelo e-mail: cosab@saude.gov.br

Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção à Saúde
Departamento de Atenção Básica
Esplanada dos Ministérios, Bloco G, Edifício SEDE 7º Andar
CEP: 70058-900 – Brasília – DF
Tel.: (61) 3315.9145

