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Coordenação Geral de Saúde Bucal realiza
videoconferência com GT da Revisão das Portarias
do CEO e LRPD
No último dia 22 de junho foi realizada a primeira
videoconferência do Grupo Técnico de revisão das Portarias
dos Centros de Especialidades Odontológicas e dos
Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias. O GT conta com
a participação da CGSB/DAB/SAS; CONASEMS; CNS; CFO; SESPR; SES-PA; SES-BA; SES-MG; SES-PE; UFPE; e UFMG. A
estratégia foi motivada, pois, algumas normativas vigentes da
Saúde Bucal se encontram em defasagem e não representam
com exatidão o contexto atual em que estamos inseridos, por
isso, a revisão das portarias se faz necessária diante da
necessidade constante de qualificação dos serviços e da Rede
de Atenção à Saúde. O GT da revisão das portarias pretende
dar publicidade a novas modelagens de portarias que
imprimem as diferentes realidades loco regionais, bem como a
definição de critérios de elegibilidade, Carga Horária, Metas de
produção, adesão das ações do Programa Brasil Sorridente.
Avanços no GRADUACEO
CGSB/DAB/SAS/MS promoveu no dia 12 de junho
videoconferência com as Instituições de Ensino Superior (IES)
com curso de odontologia habilitadas para o desenvolvimento
do 1º ciclo do GraduaCEO. A intenção foi orientá-los e
esclarecer dúvidas acerca do componente, que é uma parceria
entre Ministério da Saúde e Ministério da Educação.
A
previsão de publicação de Portaria Específica e início das ações
e serviços é no segundo semestre de 2018.
Oficinas do PMAQ/CEO
Em junho foram encerradas as Oficinas do 2º ciclo do
PMAQ/CEO nos estados. A agenda que foi iniciada em março
do corrente ano objetivava o apoio institucional e orientações
acerca da avaliação externa, autoavaliação e indicadores. O
Objetivo do Programa é induzir a ampliação do acesso e a
melhoria da qualidade nos Centros de Especialidades
Odontológicas (CEOs), com garantia de um padrão de
qualidade comparável nacional, regional e localmente, de
maneira a permitir maior transparência e efetividade das ações
governamentais direcionadas à atenção especializada em
saúde bucal.
Avaliação Externa do 2º ciclo do PMAQ/CEO
A avaliação externa nos Centros de Especialidades
Odontológicas (CEOs) possuem uma nova data para serem
realizadas: outubro de 2018. A alteração foi motivada devido a
aperfeiçoamentos no instrumento de autoavaliação eletrônico
(AMAQ CEO) e últimos ajustes considerados necessários para a
viabilização da avaliação.

Fique atento!
A partir do dia 07 de julho a 07 de outubro de 2018 (ou 28 de
outubro, se houver segundo turno), começam a valer as regras
que disciplinam a publicidade e qualquer outra ação de
comunicação dos órgãos e entidades que integram o Executivo
Federal no período eleitoral que se aproxima. Sendo assim,
estará suspensa, por exemplo, toda e qualquer forma de
divulgação das marcas do Governo Federal atual ou anteriores
(marcas de programas de governos, campanhas, ações e
eventos, slogans ou qualquer elemento que seja sinal distintivo
da publicidade vedada). Essa vedação se estende também às
propriedades digitais (portais e sites na internet, perfis em
redes sociais, aplicativos móveis e dispositivos digitais
disponibilizados aos públicos de relacionamento).
Saiba mais em: Lei nº 9.504/1997, art. 73 e Instrução
Normativa SECOM/SG-PR nº 1 de 27 de julho de 2017.

SAIU NA MÍDIA
Alimentos com muito açúcar terão alerta para
consumidor
Avisos
de
advertência
em
refrigerantes detêm compradores
Imagine a cena: na seção de refrigerantes, achocolatados e
outras bebidas com muito açúcar, todos os rótulos possuem
fileiras de dentes podres. Advertências como a incidência de
doenças (desde cáries até diabetes) também estão lá. Isso
impediria
você
de
comprar
uma
Coca-Cola?
Independentemente da sua resposta, um estudo no Reino
Unido mostrou que essa medida mudaria, sim, a mente de
muita gente.
Confira mais em:
https://super.abril.com.br/saude/avisos-de-advertencia-emrefrigerantes-detem-compradores/

Cientistas descobrem técnica para regenerar
esmalte dos dentes
Um grupo de engenheiros ingleses encontrou uma possível
solução: uma proteína recombinante, criada em laboratório,
que induz o fosfato de cálcio (ingrediente principal do esmalte)
a formar cristais extremamente resistentes.
Confira mais em: https://super.abril.com.br/saude/cientistasdescobrem-tecnica-para-regenerar-esmalte-dos-dentes/
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Encontros Estaduais para fortalecimento da AB

O Encontro Estadual para Fortalecimento da Atenção Básica
integra a série de atividades com foco na construção de uma
agenda pela ampliação da resolutividade da Atenção Básica e,
assim, da Rede de Atenção à Saúde. Veja como foram as
edições
realizadas
até
agora

http://dab.saude.gov.br/portaldab/noticias.php

PORTARIAS PUBLICADAS
Portarias nº 1.628, nº 1.631 e 1.632 de 5 de junho de 2018. Habilitam
Municípios a receberem recursos referentes ao incremento
temporário do Piso da Atenção Básica (PAB).
Portaria nº 572, de 10 de maio de 2018. Define critérios para
distribuição de oxímetro portátil a Unidades Básicas de Saúde, através
do Programa Requalifica.
Portaria nº 1.658, de 6 de junho de 2018. suspende a transferência de
incentivos financeiros referentes as Equipes de Saúde da Família
(ESF), Equipes de Saúde da Família Ribeirinhas (ESFRB), Equipes de
Saúde Bucal (ESB) e Agentes Comunitários de Saúde (ACS), com
irregularidades no cadastro de profissionais no Sistema de Cadastro
Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES).
Portaria nº 1.575, de 11 de junho de 2018. Desabilita o Centro de
Especialidades Odontológicas (CEO) do município de Guaçuí (ES).
Portaria nº 1.651, de 11 de junho de 2018. Credencia,
automaticamente, Municípios a receberem incentivos financeiros de
custeio referentes às Equipes de Saúde da Família (ESF), que possuem
profissionais médicos do Projeto Mais Médicos para o Brasil.
Portaria nº 1.661, de 11 de junho de 2018. Suspende a transferência
de incentivos financeiros referentes à Estratégia Saúde da Família, no
Município de Goiatins (TO).
Portarias nº 1.685 e nº 1.687, de 8 de junho de 2018. Habilita
Municípios a receberem recursos referentes ao incremento
temporário do Piso da Atenção Básica (PAB).
Portaria nº 1.730, de 13 de junho de 2018. Convoca a 6ª Conferência
Nacional de Saúde Indígena (6ª CNSI).
Portaria nº 1.678, de 14 de junho de 2018. Adequa Equipes de Saúde
da Família Ribeirinhas (ESFR) às regras instituídas pela Portaria de
Consolidação nº 2/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que consolida
as normas sobre as políticas nacionais de saúde do Sistema Único de
Saúde.
Portaria nº 1.679, de 14 de junho de 2018. Credencia o Município de
Lábrea (AM) a receber o incentivo referente à Unidade Básica de
Saúde Fluvial (UBSF).

Portaria nº 1.682, de 14 de junho de 2018. Credencia Municípios a
receberem incentivos financeiros referentes às Equipes de Saúde da
Família Ribeirinha (ESFR).
Portaria nº 1.689, de 14 de junho de 2018. Altera o tipo de Equipe de
Saúde da Família (ESF) para o tipo Equipe de Saúde da Família
Ribeirinha (ESFR) conforme as regras instituídas pela Seção III do
Capítulo II do Anexo XXII da Portaria de Consolidação nº 2 de 28 de
setembro de 2017.
Portaria nº 1.690, de 14 de junho de 2018. Credencia o Município a
receber o incentivo referente à Unidade Básica de Saúde Fluvial
(UBSF).
Portaria nº 1.784, de 15 de junho de 2018. Habilita Municípios a
receberem recursos referentes ao incremento temporário do Piso da
Atenção Básica (PAB)
Portaria nº 1.630, de 18 de junho de 2018. Habilita Municípios a
receberem recursos referentes ao incremento temporário do Piso da
Atenção Básica (PAB).
Portaria nº 1.723, de 14 de junho de 2018. Descredencia Consultório
na Rua (eCR) por não cumprimento de prazo estabelecido na Política
Nacional de Atenção Básica.
Portaria nº 1.726, de 12 de junho de 2018. Suspende a transferência
de incentivos financeiros referentes aos Agentes Comunitários de
Saúde (ACS), Equipes de Saúde da Família (ESF) e Equipes de Saúde
Bucal (ESB), Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica
(NASF-AB), Equipes de Consultório na Rua (eCR), Equipe de Saúde da
Família Fluvial/Unidade Básica de Saúde da Família Fluvial
(ESFF/UBSF), Equipes de Saúde no Sistema Prisional (ESP) e Unidade
Odontológica Móvel (UOM), com ausência de alimentação do Sistema
de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB).
Portaria nº 1.360, de 20 de junho de 2018. Suspende a transferência
de incentivos financeiros referentes aos Agentes Comunitários de
Saúde (ACS), Equipes de Saúde da Família (ESF) e Equipes de Saúde
Bucal (ESB), Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica
(NASF-AB), Equipes de Consultório na Rua (eCR), Equipe de Saúde da
Família Fluvial/Unidade Básica de Saúde da Família Fluvial
(ESFF/UBSF), Equipes de Saúde no Sistema Prisional (ESP) e Unidade
Odontológica Móvel (UOM), com ausência de alimentação do Sistema
de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB).
Portaria nº 1.717, de 12 de junho de 2018. Descredencia Equipes de
Saúde da Família (ESF) por não cumprimento de prazo estabelecido
na Política Nacional de Atenção Básica.
Portaria nº 1.843, de 25 de junho de 2018. Habilita Municípios a
receberem recursos referentes ao incremento temporário do Piso da
Atenção Básica (PAB).
Resolução Operacional - RO nº 2.311, de 26 de junho de 2018. Dispõe
sobre a concessão da portabilidade extraordinária aos beneficiários
da BAHIAODONTO Plano Odontológico da Bahia Ltda.

Tem dúvidas, sugestões ou elogios para o nosso Informativo Brasil Sorridente? Conte pra gente pelo e-mail: cosab@saude.gov.br
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Resolução Normativa - RN nº 433, de 27 de junho de 2018. Dispõe
sobre os Mecanismos Financeiros de Regulação, como fatores
moderadores de utilização dos serviços de assistência médica,
hospitalar ou odontológica no setor de saúde suplementar; altera a
RN nº 389, de 26 de novembro de 2015, que dispõe sobre a
transparência das informações no âmbito da saúde suplementar,
estabelece a obrigatoriedade da disponibilização do conteúdo
mínimo obrigatório de informações referentes aos planos privados de
saúde no Brasil e dá outras providências; revoga o § 2º do art. 1º, os
incisos VII e VIII do art. 2º, o art. 3º, a alínea "a" do inciso I e os incisos
VI e VII do art. 4º, todos da Resolução do Conselho de saúde
Suplementar - CONSU nº 8, de 3 de novembro de 1998, que dispõe
sobre mecanismos de regulação nos Planos e Seguros Privados de
Assistência à Saúde; e revoga o inciso II e respectivas alíneas do art.
22, da RN nº 428, de 7 de novembro de 2017, que atualiza o Rol de
Procedimentos e Eventos em Saúde, que constitui a referência básica
para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência
à saúde, contratados a partir de 1º de janeiro de 1999, fixa as
diretrizes de atenção à saúde e dá outras providências.
Portaria nº 1.808, de 28 de junho de 2018. Altera a Portaria de
Consolidação nº 6/GM/MS, de 27 de setembro de 2018, para dispor
sobre o financiamento das Equipes de Atenção Básica - eAB e da
Gerência da Atenção Básica, instituídos pela Política Nacional de
Atenção Básica - PNAB.
Portaria nº 1.960, de 29 de junho de 2018. Desabilita e habilita o
Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) do Município de
Jequitinhonha (MG).
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