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Dia Nacional de Saúde Bucal
No dia 25/10 foi comemorado o dia Nacional de
Saúde Bucal, a Coordenação Geral de Saúde Bucal
parabeniza todos os profissionais que dedicam suas
vidas a oferecer saúde bucal a população.

5. Conselho Nacional

6. Telessaúde: ZIKA e manifestações bucais
7. Câncer de Boca

8. Você sabia?

9. Saiu na mídia
8. Oportunidades de formação
9. Portarias publicadas

PMAQ CEO "Panorama e perceptivas do
2º Ciclo"
A partir do 10 de outubro foram iniciadas as avaliações externas do PMAQ CEO 2º
Ciclo elas irão acontecer ate dia 14 de dezembro em todos os CEOs que aderiram ao
programa.
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LIVE PMAQ CEO
No dia 11/10/2018 foi realizado uma
transmissão ao vivo via Facebook com o
tema PMAQ CEO para sanar as principais
dúvidas sobre o programa no Brasil, se
você não conseguiu assistir no dia e ainda
tem alguma dúvida pode acessar o vídeo
da live clicando aqui

LIVE CÂNCER DE BOCA
No dia 25 de outubro foi realizada a
transmissão ao vivo via Facebook na página
do Comunidade Departamento de Atenção
Básica, essa live foi realizada no intuito de
falar sobre diagnóstico precoce, prevenção e
tratamento desse câncer para os profissionais
de todo o Brasil, tivemos como convidada a
professora Dra. Nilce de Melo especialista em
câncer de boca que atua no Hospital
Universitário de Brasília se você ficou
interessado no tema e quer saber um pouco
mais clique aqui para assistir a nossa live!

ENOI
Aconteceu nos dias 19 e 20 de Outubro o Encontro Nacional de Odontologia Integrativa
(ENOI) na Faculdade de Ciências da Saúde(FS) em Brasília. Nesse evento foi demonstrado
como as PICS auxiliam na assistência à saúde bucal. Houve apresentações sobre
laserterapia, ozônio, acupunturara, florais, hipnose e entre outros.

REUNIÃO DO CNS
No dia 10 e 11 de Outubro foi realizada a 310ª
reunião ordinária do Conselho Nacional de
Saúde a Coordenação Geral de Saúde Bucal
participou apresentando os dados sobre a saúde
bucal e respondendo as principais dúvidas dos
conselheiros, a assessora técnica Flávia Santos
em conjunto com a Coordenadora lívia
explanaram sobre as perspectivas para Política
Nacional de Saúde Bucal.

Telesaúde: ATENÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA EM
TEMPOS DE ZIKA: O CUIDADO EM SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO
A CGSB em parceria com Coordenação
Geral de Saúde da Criança e Aleitamento
Materno -CGSCAM realizaram a
live ATENÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA
COM DEFICIÊNCIA EM TEMPOS DE ZIKA:
O CUIDADO EM SAÚDE BUCAL NA
ATENÇÃO BÁSICA. transmitida pelo
TELESAÚDE com uma especialista da UERJ
e a coordenadora da CGSB Livia Almeida.
Nessa Live foram debatidas questões sobre
a importância do dentista da atenção básica
na qualidade de vida dessas crianças.

Semana Nacional de Prevenção de Câncer
de Boca
Na primeira Semana de Novembro é comemorado
a Semana Nacional de prevenção de câncer de
boca, diante disso a CGSB programou uma serie
de ações junto à equipe de comunicação do
Ministério da Saúde.
Durante essa semana divulgamos para a
população como a prevenção auxilia na
diminuição dos riscos de desenvolver esse câncer.
Além disso, no mês de outubro realizamos uma
LIVE sobre esse tema para conhecimento dos
profissionais sobre os principais sinais, sintomas e
grupos de riscos.

"O câncer de Boca na rede de Atenção a saúde bucal"
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Os médicos são os únicos profissionais que podem realizar o tratamento do
câncer, porem é de fundamental a atuação do Cirurgião dentista na saúde dos
usuários acometidos pelo Câncer de boca, proporcionando uma qualidade de
vida ao usuário

SAIU NA MÍDIA
DE QUE FORMA A ALIMENTAÇÃO PODE AFETAR A SAÚDE BUCAL?
Hoje em dia, a visita ao dentista deixou de ser
apenas ligada a simples limpeza ou restauração
dos dentes. A cada dia que passa, aprendemos
mais sobre a conexão direta entre a saúde oral e a
geral. Uma alimentação balanceada é o segredo
para uma vida saudável. Junto com a prática de
exercícios, ela evita o surgimento de diferentes
tipos de doenças. Mas como será que isso afeta a
saúde bucal? E a higiene dessa região? A dentista
Beatriz Venturi explica.

Muitas vezes, as alterações bucais são o primeiro
sinal de alerta do organismo.“É o seu corpo
pedindo certo tipo de nutriente do qual ele está
carente”, explica.
Além disso, o fato de um alimento ser mais difícil
de ser removido das superfícies dentárias durante
a higienização também pode ser prejudicial à
higiene da boca. Portanto, não só o tipo de
alimento é importante, como também a sua
consistência.

Os alimentos ingeridos podem afetar a higiene
bucal?
“A boca é a porta de entrada da saúde geral”,
afirma a dentista. E o aspecto nutricional tem um
papel fundamental nesse sentido. Ela explica que
se o organismo não recebe a nutrição adequada,
isso gera alterações em vários locais da boca.

Como a broca de dentista mudou o mundo
Lembre-se da última vez que você ouviu o
barulho da broca do dentista. Para muita gente,
esse sonzinho dá calafrios. Mas já foi pior.
As primeiras brocas, que datam do ano 7 mil a.C.,
eram manuais, e por isso muito lentas: a extração
de cáries podia levar nada menos do que sete
horas. Para cada dente.
Isso só viria a mudar em 1875, quando o dentista
americano George F. Green inventou a broca
elétrica. Mas a novidade levou muitas décadas
para se popularizar – por muito tempo, as pessoas
continuaram preferindo arrancar os dentes
cariados.

Na Inglaterra de 1968, por exemplo, 79% dos idosos
não tinham mais nenhum dente na boca
(porcentagem que caiu para 34% em 1998).As brocas
modernas giram até 400 mil vezes por minuto, 20
vezes mais rápido que o motor de um carro de F-1, o
que gera seu barulho característico. Mas ele pode
estar perto do fim: pesquisadores da King’s College,
em Londres, criaram um dispositivo que capta o
ruído da broca e emite uma onda sonora inversa,
anulando o barulho.
Um motivo a menos para ter medo de dentista.
Fonte: SuperInteressante
Disponível em: goo.gl/S6gY2s).

OPORTUNIDADES DE FORMAÇÃO
Alimentação na Prevenção e
Tratamento da Síndrome
Metabólica SEDIS / LAIS / UFRN /
MS
Esta webpalestra busca fornecer informações
quanto aos aspectos nutricionais, às funções e
aos efeitos dos alimentos na prevenção e no
tratamento das síndromes metabólicas
funcionais. Para saber mais clique aqui

Prevenção e Manejo de Pacientes
Oncológicos na Atenção Primária a Saúde
O módulo busca embasar a assistência e a análise
de dados clínicos e epidemiológicos para oferecer
uma atenção individualizada a cada paciente. O
conteúdo tem como objetivo desenvolver uma
atitude receptiva dos profissionais para com os
diversos tipos de pacientes oncológicos.
Clique aqui para se inscrever
.

Saúde das Populações do Campo, da
Floresta e das Águas
O objetivo do curso é disseminar o
conhecimento das condições de Saúde das
Populações do Campo, da Floresta e das Águas,
para que profissionais de saúde, em especial
àqueles que atuam no SUS, reflitam sobre como
os processos de trabalho e modos de vida
dessas populações podem interferir nas
relações de saúde-doença. O curso possui três
unidades, que tratam dos temas: vida e situação
de saúde, vigilância e promoção da saúde, e
atenção à saúde e práticas de cuidado. Os
conteúdos visam possibilitar a transformação
de práticas de cuidado e a melhoria do acesso
aos serviços de saúde para essas populações,
considerando os determinantes sociais da
população atendida, conforme a Portaria
Nacional de Saúde Integral das Populações do
Campo, da Floresta. Ofertado pela Universidade
Federal do Ceará (UFC), integrante da Rede
UNA-SUS, o curso foi desenvolvido de forma
intersetorial e participativa, a partir de trabalho
conjunto entre as Secretarias de Gestão
Estratégica e Participativa (SGEP) e de Gestão
do Trabalho e Educação na Saúde (SGTES) do
Ministério da Saúde. Contou também com a
colaboração do Grupo da Terra. Para saber
mais clique aqui

Suporte Básico de Vida - com
Audiodescrição
O curso Suporte Básico de Vida está direcionado as
ações de suporte básico de vida recomendadas pelo
American Heart Association no atendimento às vítimas
de parada cardiorrespiratória (PCR), parada
respiratória (PR) e obstrução de Vias Aéreas por
Corpo Estranho (OVACE).
Clique aqui para saber mais
in .

PORTARIAS PUBLICADAS
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 Suspensão por órgão de Controle_ CarolinaMA
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).
PORTARIA Nº 3.021, DE 3 DE OUTUBRO DE 2018 Define recurso financeiro destinado à
implantação dos serviços especializados de saúde bucal, Centro de Especialidades
Odontológicas (CEO), para o Estado de Alagoas.
PORTARIA Nº 3.300, DE 10 DE OUTUBRO DE 2018 Suspende a transferência de incentivos
financeiros referentes à Estratégia Saúde da Família, do Município de Matinha (MA).

PORTARIA Nº 3.033, DE 4 OUTUBRO DE 2018 Habilita Centro de Especialidades Odontológicas
(CEO) a receber o custeio mensal dos serviços especializados de saúde bucal e estabelece
recursos financeiros destinados ao custeio dos serviços
especializados de saúde bucal, Centros de Especialidades Odontológicas (CEO).
PORTARIA Nº 2.326, DE 4 DE OUTUBRO DE 2018 Aprova Adesão de Municípios à Política
Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional
(PNAISP), no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
PORTARIA Nº 3.161, DE 4 DE OUTUBRO DE 2018 Credencia Município a receber o incentivo
referente à Unidade Básica de Saúde Fluvial (UBSF).
PORTARIA Nº 3.308, DE 11 DE OUTUBRO DE 2018 Habilita o Centro de Especialidades
Odontológicas (CEO) de Palmas (TO), ao recebimento do Incentivo para a Atenção
Especializada aos Povos Indígenas (IAEPI), e estabelece recurso financeiro do
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde a ser incorporado ao
Grupo de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (MAC) do Estado
do Tocantins e Município de Palmas.
PORTARIA Nº 1.869, DE 26 DE JUNHO DE 2018 republicação do anexo
PORTARIA Nº 1.913, DE 28 DE JUNHO DE 2018 republicação do anexo
PORTARIA Nº 3.094, DE 25 DE SETEMBRO 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 3.291, DE 9 DE OUTUBRO DE 2018 Suspende a transferência de incentivos
financeiros referente à Equipe de Saúde Estratégia da Família do Município de Vitória do Jari
(AP).

PORTARIA Nº 3.293, DE 9 DE OUTUBRO DE 2018 Suspende a transferência de incentivos
financeiros referente à Estratégia Saúde da Família, do Município de Água Clara (MS).
PORTARIA Nº 3.311, DE 11 DE OUTUBRO DE 2018 Suspende a transferência de incentivos
financeiros referente à Estratégia Saúde da Família, do Município de Ceres (GO).
PORTARIA Nº 3.286, DE 9 DE OUTUBRO DE 2018 Suspende a transferência de incentivos
financeiros referente à Estratégia Saúde da Família, do Município de Vilhena (RO).
PORTARIA Nº 3.303, DE 10 DE OUTUBRO DE 2018 Suspende a transferência de incentivos
financeiros referente à Estratégia Saúde da Família, do Município de Vila Nova dos Martírios
(MA).
PORTARIA Nº 3.295, DE 10 DE OUTUBRO DE 2018 Suspende a transferência de incentivos
financeiros referentes à Estratégia Saúde da Família, do Município de Sinop (MT).
PORTARIA Nº 3.296, DE 10 DE OUTUBRO DE 2018 Suspende a transferência de incentivos
financeiros referente às Equipes de Saúde da Família e Saúde Bucal do Município de Palmas (TO).
PORTARIA Nº 3.162, DE 1º DE OUTUBRO 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 3.340, DE 17 DE OUTUBRO DE 2018 Suspende a transferência de incentivos
financeiros referente à equipe de Saúde Bucal, do Município de Riacho dos Cavalos (PB).
PORTARIA Nº 3.429, DE 24 DE OUTUBRO DE 2018 Credencia o Município de Macapá (AP) a
receber incentivo financeiro referente a Equipe de Consultório na Rua (eCR).
PORTARIA Nº 3.464, DE 26 DE OUTUBRO DE 2018 Habilita Centros de Especialidades
Odontológicas (CEO) a receber o incentivo financeiro de custeio mensal dos serviços
especializados de saúde bucal e define o recurso financeiro destinado ao custeio mensal dos
Centros de Especialidades Odontológicas (CEO).

PORTARIA Nº 3.486, DE 29 DE OUTUBRO DE 2018 Credencia Municípios a receberem incentivos
financeiros referentes às equipes de Saúde Bucal (eSB).
PORTARIA Nº 3.494, DE 26 DE OUTUBRO DE 2018 Define os recursos financeiros destinados à
implantação dos serviços especializados de saúde bucal, Centros de Especialidades Odontológicas
(CEO) para o Município de Petrolina (PE)
PORTARIA Nº 3.549, DE 31 DE OUTUBRO DE 2018 Altera o incentivo financeiro de custeio dos
Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias (LRPD).

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

