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PMAQ CEO
No dia 5 e 6 de Setembro a CGSB participou de
encontro em Brasília com a Universidade Federal de
Pernambuco (UFPE), responsável pela Avaliação
Externa do 2º Ciclo do PMAQ CEO.
Nesse evento os colabores do Laboratório de Inovação
Tecnológica em Saúde (LAIS- UFRN) demonstraram a
usabilidade do novo questionário de avaliação externa.
Houve o compartilhamento de experiências,
expectativas e desafios desse novo ciclo .

7. Você sabia?
8. Saiba como fazer a adesão do CEO a
Rede de Cuidados à Pessoa com
Deficiência (CEO-RCPD)
9. Saiu na mídia
8. Oportunidades de formação
9. Portarias publicadas

AMAQ CEO
A autoavaliação pode ser feita desde já no Sistema AMAQ,
ou, os gestores locais e trabalhadores podem imprimir e
realizar o AMAQCEO e a matriz de intervenção, ou seus
respectivos instrumentos similares, quando for o caso, e
apresentá-los no momento da Avaliação Externa do PMAQCEO. Desse modo, a pontuação da autoavaliação, referente
a 10% do total da certificação, poderá ser obtida através de
verificação da realização no Sistema AMAQ, ou pela
verificação de documento que comprove a realização da
autoavaliação e da matriz de intervenção, no ato da
avaliação externa. Para saber como realizar o AMAQ clique
aqui
Coordenação-Geral de Saúde Bucal CGSB/DAB/SAS/MS
Esplanada dos Ministérios, bloco G, Ed. Sede MS – 7º andar
70.058-900- Brasília - DF
Tel.: (61) 3315.9145
Tem dúvidas, sugestões ou elogios para o nosso Informativo Brasil Sorridente? Conte pra gente pelo e-mail: cosab@saude.gov.br

Linha Guia de Saúde Bucal do DF
No dia 23 de Agosto de 2018 em Brasília foi lançado o Linha Guia de
Saúde Bucal do DF, dentro desse material podemos encontrar
informações sobre a rede de cuidado de odontológicos no DF.
O objetivo desse material é expandir e aprimorar ações de
prevenção, promoção e assistência em saúde bucal no Distrito
Federal. Visando a capacitação dos profissionais da saúde bucal,
com conhecimentos sobre prevenção, promoção, diagnóstico
uma correta articulação entre as redes de atenção.
Acesse clicando aqui!

Reunião das comissões de
Odontologia Hospitalar dos
CROs do Brasil

III Seminário Internacional: Saúde
de Populações em Vulnerabilidade
O III Seminário Internacional sobre Populações

No dia 21 de Setembro ocorreu na cidade do Rio de

Vulneráveis ocorreu nos dias 19, 20 e 21 de

Janeiro, a reunião da Comissão de Odontologia

setembro , na sede do Centro Cultural da ADUnB,

Hospitalar dos conselhos Regionais de todo o Brasil

no Campus Darcy Ribeiro da UnB, com o tema

nessa reunião foram debatidos os desafios da

Vulnerabilidades Contemporâneas:

Odontologia Hospitalar no Brasil

Persistentes e Emergentes.

Certificação PMAQ AB 3º Ciclo
No dia 06 de setembro foi publicada a primeira lista de equipes certificadas do 3º ciclo do Programa
Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ) .
A novidade vem com a publicação da portaria 2.777 do dia 4 de setembro, que define os valores de repasse da
certificação de 34.774 equipes – entre elas, 13.686 de atenção básica e 21.088 de atenção básica e saúde bucal.
Juntas, representam 90% do total das equipes a serem certificadas no ciclo atual.
As equipes que não estão na primeira lista e todos os Núcleos Ampliados de Saúde da Família (NASF-AB)
receberão certificação na segunda lista, com divulgação prevista para dezembro de 2018.
Para acessar a primeira lista, clique aqui.

VOCÊ SABIA?
Foi lançado o E-book "Saúde da Pessoa com
Necessidades Odontológicas Especiais",
organizado por professores, dentistas e alunos da
Faculdade de Odontologia da Universidade Federal
de Goiás interessados na saúde da pessoa com
capacidades
diversas.
Este E-book faz parte do material básico de
consulta para os alunos do Curso de Ensino à
Distância intitulado SAÚDE DA PESSOA COM
NECESSIDADES ODONTOLÓGICAS ESPECIAIS, o
qual teve sua primeira turma ofertada no segundo
semestre de 2017, por meio do Centro Integrado de
Aprendizagem em Rede da UFG.

O objetivo do referido curso é proporcionar, ao
cirurgião-dentista, conceitos básicos
necessários à atenção primária da saúde bucal da
pessoa com necessidades odontológicas.
Para isso, propõe-se três módulos, os quais são
abordados em separado no E-book:
1. Quem é a pessoa com necessidades odontológicas
especiais?
2. Direitos da pessoa com necessidades odontológicas
especiais.
3. Promoção da saúde e rede de cuidados para
pessoas com necessidades odontológicas
especiais.
O E-book pode ser acessado clicando aqui

Saiba como fazer a adesão do CEO a Rede de Cuidados à
Pessoa com Deficiência (CEO-RCPD)
Criada por meio da Portaria MS/GM nº 793, de 24 de abril de 2012, a Rede
de Cuidados à Pessoa com Deficiência (RCPD), no âmbito da saúde
bucal, propõe-se a garantir o atendimento odontológico qualificado a todos os
portadores de deficiência.
Para fazer a adesão do CEO à RCPD, o gestor municipal ou estadual deverá enviar
os seguintes documentos preenchidos, carimbados e assinados à CoordenaçãoGeral de Saúde Bucal/DAB/SAS do Ministério da Saúde:
a) Ofício do gestor solicitando o adicional no valor do incentivo financeiro de
custeio mensal do Centro de Especialidades Odontológica (CEO);
b) Termo de Compromisso, onde serão pactuadas metas mínimas de
atendimento a pessoas com deficiência, de acordo com o tipo de CEO; e
enviar uma cópia, para conhecimento, à Comissão Intergestores Bipartite
(CIB) (modelo disponível em: http://dab.saude.gov.br/portaldab/pnsb).
Para saber mais acesse o "Passo a passo do Programa Brasil Sorridente"

SAIU NA MÍDIA
Grandes verdades não óbvias sobre sensibilidade nos dentes
Dentre as principais causas para a hipersensibilidade dentária
está a escovação incorreta. Muita gente ainda acha que para
limpar bem os dentes é preciso muita força ou cerdas muito
rígidas. Isso não é verdade!
No real, quanto mais macias as cerdas da escova, maior a
amplitude para alcançar determinadas partes dos dentes e da
boca, garantindo uma higiene mais completa e saudável.
O consumo frequente de alimentos ácidos, como vinhos e
refrigerantes, e distúrbios do sono como o bruxismo
completam o grupo de origens frequentes que aceleram o
desgaste do esmalte dos dentes.
Outras causas bastante comuns da hipersensibilidade são
doenças na gengiva, como a retração gengival.
Confira
aqui: https://super.abril.com.br/comportamento/grandesverdades-nao-obvias-sobre-sensibilidade-nos-dentes/

Estudo mostra que flúor da pasta de dentes é, sim, essencial
contra cárie
A substância, que passou a compor a fórmula desses produtos em
1955, vem sendo excluída em versões mais “naturais” de pastas.
Acontece que ela é essencial para prevenir a cárie, já que acelera a
recomposição do esmalte, desgastado constantemente por
bactérias que se alimentam de restos de comida (principalmente
açúcares) e provocam a corrosão da camada superficial (em casos
graves, de partes mais profundas) do dente.
Confira aqui: https://super.abril.com.br/saude/estudomostra-que-fluor-da-pasta-de-dentes-e-sim-essencial-contracarie/

OPORTUNIDADES DE FORMAÇÃO
UFSC lança novo curso sobre a saúde do
Homem
O objetivo é auxiliar na implementação e fortalecimento da
Política de Saúde do Homem, provendo aos profissionais de
saúde o conhecimento necessário para reconhecer as
especificidades desse tipo de assistência e, consequentemente,
aproximar os homens dos serviços de saúde e suas respectivas
ações de promoção e prevenção.
Para inscrição, acesse aqui.

Atualização do Manejo Clínico da Pessoa com
Chikungunya
Já estão abertas as matrículas para o curso online
Atualização do Manejo Clínico da Pessoa com
Chikungunya, oferecido pela Fiocruz Mato Grosso
do Sul, em parceria com a Universidade Federal do
Mato Grosso do Sul (UFMS), por meio da
Universidade Aberta do SUS (UNA-SUS) e das
Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na
Saúde (SGTES) e de Vigilância em Saúde do
Ministério da Saúde (SVS).
Profissionais de saúde e demais interessados no
tema podem se matricular até o dia 22 de fevereiro
de 2019, pelo site.

UFC lança nova oferta de Atenção à
Saúde da Pessoa Idosa

Nova oferta de Saúde Mental aborda o
cuidado às doenças crônicas não
transmissíveis
Voltado prioritariamente para profissionais de
saúde de nível superior que atuam na atenção
primária e na atenção especializada em saúde
mental, o curso tem como foco a abordagem
de pacientes que apresentam condições
crônicas.
Os interessados podem se inscrever até 18 de
dezembro, pelo link.

Novo curso da UNA-SUS/UFSC sobre
Uso Racional de Medicamentos
A Universidade Federal de Santa Catarina,
integrante da Rede UNA-SUS, está com
matrículas abertas para o curso Promoção do Uso
Racional de Medicamentos na Atenção Básica.
Com carga horária de 30 horas, o objetivo é
promover o uso racional de medicamentos, com
foco em evidências científicas e estratégias para
identificar estratégias que possibilitem intervir
adequadamente na adesão ao tratamento.
Saiba mais aqui.

Com carga horária de 60h, a oferta fornece aos
profissionais de saúde os conhecimentos necessários
para uma abordagem integral e qualificada da pessoa
idosa na Atenção Básica.
Saiba mais aqui.
in .

PORTARIAS PUBLICADAS
PORTARIA Nº 2.455, DE 13 DE AGOSTO DE 2018 Adequa Equipes de Saúde da Família
Ribeirinhas (ESFR) às regras instituídas pela Seção III do Capítulo II das Equipes de
Saúde da Família do Anexo XXII da Portaria de Consolidação nº 2/GM/MS, de 28 de
setembro de 2017.
PORTARIA Nº 2.459, DE 13 DE AGOSTO DE 2018 Altera o tipo de Equipe de Saúde da
Família (ESF) para Equipe de Saúde da Família Ribeirinha (ESFR) conforme as 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 2.473, DE 14 DE AGOSTO 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/GM/MS, de 28 de setembro de 2017.
PORTARIA Nº 2.474, DE 14 DE AGOSTO DE 2018 Adequa Equipes de Saúde da Família
Ribeirinhas (ESFR) às regras instituídas pela Seção III do Capítulo II das Equipes de
Saúde da Família do Anexo XXII da 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 2.513, DE 15 DE AGOSTO DE 2018 Credencia Município a receber
incentivo financeiro referente ao Núcleo Ampliado de Saúde da Família (NASF).
PORTARIA Nº 2.514, DE 15 DE AGOSTO DE 2018 Credencia Município a receber
incentivo financeiro referente aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS).
Portaria nº 2.777, de 4 de setembro de 2018 Define o municípios e valores mensais
referente ao Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção
Básica (PMAQ AB).
PORTARIA Nº 2.897, DE 18 DE SETEMBRO DE 2018 "Suspende a transferência de
incentivos financeiros referente à Estratégia Saúde da Família, do Município de
Araguaína,
Estado do Tocantins (TO).

PORTARIA Nº 3.064, DE 21 DE SETEMBRO DE 2018 Desabilita Centros de
Especialidades Odontológicas (CEO).
PORTARIA Nº 3.031, DE 21 DE SETEMBRO DE 2018 Adequa Equipes de Saúde da
Família Ribeirinhas (ESFR) às regras instituídas pela Seção III do Capítulo II das
Equipes de Saúde da Família do Anexo XXII da Portaria de Consolidação nº 2/GM/MS,
de 28 de setembro de 2017.
PORTARIA Nº 3.007, DE 19 DE SETEMBRO DE 2018 Suspende a transferência de
incentivos financeiros referente à Estratégia Saúdeda Família, no Município de Axixá
(MA).
PORTARIA Nº 3.038, DE 20 DE SETEMBRO DE 2018 Altera o tipo de Equipe de Saúde da
Família (ESF) para o tipo Equipe de Saúde da Família Ribeirinha (ESFR) conforme a
Portaria de Consolidação nº 2/GM/MS, de 28 de setembro de 2017.
PORTARIA Nº 3.081, DE 24 DE SETEMBRO DE 2018 Suspende a transferência de
incentivos financeiros referente à Estratégia Saúde da Família, do Município de Santa
Luzia do Paruá, Estado do Maranhão (MA).
PORTARIA Nº 3.083, DE 24 DE SETEMBRO DE 2018 Descredencia Núcleos Ampliados
de Saúdeda Família e Atenção Básica (NASF-AB) por não cumprimento de prazo
estabelecido na Política Nacional de Atenção Básica.
PORTARIA Nº 3.086, DE 24 DE SETEMBRO DE 2018 Descredencia equipe de
Consultório na Rua por não cumprimento de prazo estabelecido na Política Nacional
de Atenção Básica
Portaria nº 3.090, de 24 de setembro de 2018 Suspende a transferência de incentivos
financeiros referente à Estratégia Saúde da Família, do Município de Carolina, Estado
do Maranhão (MA).
Portaria 3.088, de 24 de setembro de 2018 Descredencia Equipes de Saúde Bucal (eSB)
por não cumprimento de prazo estabelecido na Política Nacional de Atenção Básica.

PORTARIA Nº 3.093, DE 25 DE SETEMBRO DE 2018 Descredencia Agentes
Comunitários de Saúde (ACS) por não cumprimento de prazo estabelecido na Política
Nacional de Atenção Básica.
PORTARIA Nº 2.779, DE 27 DE SETEMBRO DE 2018 Habilita o Estado de Alagoas a
receber o custeio mensal dos serviços especializados de saúde bucal, Centros de
Especialidades Odontológicas (CEO) para o Município de Maceió (AL)
PORTARIA Nº 2.788, DE 27 DE SETEMBRO DE 2018 Credencia Município a receber
incentivo financeiro referente à Laboratório Regional de Prótese Dentária (LRPD).
PORTARIA Nº 3.041, DE 27 DE SETEMBRO DE 2018 Define os recursos financeiros
destinados à implantação do serviço especializado de saúde bucal, Centro de
Especialidades Odontológicas (CEO) do Município de Vera Cruz (SP).

Fonte: Diário Oficial da União - 2018
Facilite sua busca clicando aqui.

