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Convenção Minamata
Seguindo as recomendações da Convenção Minamata, a Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA) proibiu por meio da Resolução nº 173, de 15 de setembro de 2017, “a
fabricação, a importação, a comercialização e o uso, em serviços de saúde, dos elementos
mercúrio e pó para liga de amálgama na forma não-encapsulada”.
A decisão foi assinada há dois anos, mas entra em vigor no dia 1º
de janeiro de 2019. Acesse a determinação no link.
O Brasil faz parte da chamada Convenção de Minamata, acordo
internacional que limita o uso de mercúrio. Minamata é o nome
da cidade japonesa onde cerca de 900 pessoas morreram e 5 mil
foram contaminadas pela substância, depois de terem consumido
peixes de uma baía que recebia resíduos
de mercúrio descartado por uma fábrica.
O fato ocorreu no início do século passado,
mas foi em 2013, também no Japão, que
a Convenção foi assinada por 140 países.
O governo brasileiro promulgou a adesão
do país à convenção em agosto de 2018
e se comprometeu a cumprir metas de
eliminação até 2020.
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Efeitos nocivos, cuidado redobrado
O efeito cumulativo de aspiração de vapores de mercúrio pode ocasionar efeitos tóxicos
aos profissionais que manipulam o amálgama dentário de forma incorreta. É muito
importante que a remoção seja feita com cuidado e sem pressa. Evite retirar mais de uma
restauração por sessão e utilize isolamento absoluto para que o paciente não degluta. O
excesso de restaurações de amálgama e dentes extraídos que possuam esta restauração
devem ser acondicionados em recipiente inquebrável, de paredes rígidas e contendo
água suficiente para cobri-los. Para descartar, é preciso encaminhar para coleta especial
de resíduos contaminados. Caso o descarte também seja realizado de forma errada,
diretamente na rede de esgoto, pode contaminar a água e meio ambiente.
A Coordenação Geral de Saúde Bucal (CGSB) participa do Grupo de Trabalho para
implementação do plano intersetorial para diminuição do uso do mercúrio no Brasil. Para
este ano, serão lançados materiais com informações sobre o correto uso, manuseio e
descarte do amálgama. Aguardem!

Para saber sobre o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde
(PGRSS) acesse o link.

CIOSP
O Congresso Internacional de Odontologia
de São Paulo (CIOSP) será de 30 de janeiro
a 2 de fevereiro, em São Paulo (SP). A
Coordenação Geral de Saúde Bucal (CGSB)
participará das mesas de debates “Saúde
Bucal no SUS - Experiências municipais
premiadas” e “Plano Intersetorial de
Implementação da Convenção de Minamata”.
Nessa última mesa, a apresentação falará
sobre a participação do Ministério da Saúde
no Grupo de Trabalho e da perspectiva do
compromisso do Governo Federal afirmado
na Convenção de Minamata sobre mercúrio.
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Cadastro para o Brasil Sorridente
é fato ou fake? É fake.
A população tem recebido em suas redes
sociais link que redireciona para uma página
de cadastro no Programa Brasil Sorridente
do Ministério da Saúde. Não abra este link!
Ele é falso. Para ser atendido pelo programa
não é necessário envio de informações
pessoais. O Sistema Único de Saúde (SUS)
é gratuito e universal. Isso quer dizer que
toda a população em território nacional
tem direito à assistência em saúde bucal,
portanto não é necessário fazer cadastro
por telefone, por aplicativo ou link enviado
por Whatsapp e não há pré-requisitos para
atendimento no programa. Caso receba essa
solicitação de cadastro, não forneça seus
dados e procure denunciar às autoridades competentes.
Para combater as Fake News sobre saúde, o Ministério da Saúde disponibiliza um número
de WhatsApp para envio de mensagens da população. Vale destacar que o canal não é
um SAC ou tira dúvidas dos usuários, mas um espaço exclusivo para receber informações
virais, que serão apuradas pelas áreas técnicas e respondidas oficialmente se são verdade
ou mentira.
Qualquer cidadão poderá enviar gratuitamente mensagens com imagens ou textos
que tenha recebido nas redes sociais para confirmar se a informação procede, antes de
continuar compartilhando. O número é (61) 99289-4640.

Recurso federal para compra
de cadeiras
A Portaria nº 4.061, de 18 de dezembro de 2018 destina Recursos Federais a municípios
que necessitam de cadeira odontológica para suas equipes de Saúde Bucal. Essa portaria
visa a ampliação e qualificação dos serviços através do recurso que será repassado pelo
Fundo Nacional de Saúde para a aquisição de cadeira odontológica conforme anexo da
portaria. Quer saber se seu município foi beneficiado acesse o link.
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Declaração sobre Atenção
Primária à Saúde - Astana, 2018
A Declaração de Alma-Ata formou a base dos últimos 40 anos da construção da atenção
primária à saúde no mundo. Em outubro de 2018, a Conferência Global de Atenção
Primária à Saúde (APS), realizada em Astana, no Cazaquistão, endossou um novo
documento trazendo uma análise crítica sobre o atual cenário em que se encontra a APS.
Mesmo com grandes avanços, ainda há muitos desafios para uma atenção de qualidade
e acessível a todos.
A abordagem da APS é fundamental para alcançar
nossos objetivos globais compartilhados na Cobertura
Universal de Saúde (UHC) e nos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) relacionados à
saúde. A nova declaração renovará o compromisso
político com a atenção primária à saúde de governos,
organizações
não-governamentais,
organizações
profissionais, acadêmicos e organizações globais de
saúde e desenvolvimento. O documento será usado
para informar à reunião de alto nível da Assembléia
Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre
Cobertura Universal de Saúde em 2019. Além disso, é
uma chance de comemorar a Declaração de Alma-Ata de 1978 e refletir sobre até onde
chegamos e o trabalho que ainda está por vir.

Declaração de Astana		

Declaração de Alma-Ata

Odontologia Hospitalar
Dando continuidade à construção das Diretrizes da Odontologia Hospitalar a Coordenação
Geral de Saúde Bucal (CGSB) realizou visita técnica na Unidade de Terapia Intensiva
do Hospital Regional de Ceilândia (HRC), que em 2017 conseguiu zerar os casos de
pneumonia associados ao uso do respirador mecânico. O uso contínuo do respirador
facilita a entrada de bactérias que provocam infecções pulmonares que podem levar à
morte. Por isso, a importância de ter um profissional cirurgião dentista nestas unidades.
No HRC, são realizadas avaliações diárias dos pacientes, remoção de placa bacteriana
visível, eliminação de focos infecciosos, extrações e restaurações, diagnósticos de
doenças diversas e supervisão do protocolo de higiene bucal executado pela equipe de
enfermagem. Para saber mais acesse o link.
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Brasil assume meta para reduzir 144
mil toneladas de açúcar até 2022
No final de novembro de 2018, foi
assinado pelo então Ministério da
Saúde e os presidentes de associações
do setor produtivo de alimentos um
acordo que prevê a redução de 144
mil toneladas de açúcar de bolos,
misturas para bolos, produtos lácteos,
achocolatados, bebidas açucaradas e
biscoitos recheados.
A meta é que até 2022 o Brasil se
destaque como um dos primeiros países
do mundo a buscar a diminuição do
açúcar nos alimentos industrializados.
O acordo segue o mesmo parâmetro
utilizado para a redução do sódio,
que foi capaz de retirar mais de 17
mil toneladas de sódio dos alimentos
processados em quatro anos.
Cárie dentária e o açúcar, qual a sua relação?
A cárie dentária é um problema de saúde pública e ainda é a doença de maior prevalência
no mundo. O primeiro sinal de manifestação da doença é a lesão de mancha branca
(cárie ativa). A superfície do dente fica porosa, com aspecto de “giz”. Essa característica
mostra que houve uma perda de tecido mineral do esmalte dentário por causa da ação
do biofilme dentário sobre aquela superfície. O biofilme dentário utiliza açúcares que,
quando metabolizados, geram ácidos causando a dissolução do esmalte do dente.
Portanto, quanto maior a disponibilidade do açúcar na boca, maior será a atividade dos
micro-organismos e maior será a probabilidade de aparecimento de lesões de cárie.
Mesmo com menor consumo de açúcar há possibilidade de aparecimento de lesões de
cárie.
Restringir o consumo de açúcar, principalmente o fermentável, que está presente em
doces, balinhas, pirulitos, chicletes, bolos, biscoitos, refrigerantes, sucos e produtos
industrializados, representa um marco histórico para a saúde pública. Além de favorecer
uma alimentação mais saudável à população, o acordo para redução da adição de açúcar
nos alimentos industrializados repercute, de alguma forma, na saúde bucal dos brasileiros.
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Cuidados essenciais
para manter a

saúde bucal em dia
1)
2)
3)
06

Escolher a melhor escova de dentes para seu caso
Em geral, o melhor modelo é o de cabeça pequena e arredondada, com cerdas
macias e polidas, que não ferem as gengivas e não desgastam o esmalte dos
dentes.

dar preferência a cremes ou géis dentais com flúor
O flúor protege o esmalte dos dentes ao impedir a ação das bactérias. A
quantidade, indicada no rótulo, deve ser em torno de 1450 ppm (partes por
milhão).

Escovar dentes e língua antes do café da manhã
Os dentes e a língua devem ser escovados assim que acordamos. A película
que se forma em volta dos dentes durante a noite precisa ser removida, pois
pode ser usada pelas bactérias naturais da boca para fixar açúcares nos dentes,
aumentando o risco de cárie.
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4)
5)
6)
7)
8)
9)

Usar o fio dental depois de todas as refeições
A única escovação em que o fio dental está dispensado é esta primeira
que explicamos aqui em cima. Em todas as outras, ele deve ser usado
após a escovação, sendo passado entre todos os dentes.

Não exagerar na quantidade de creme dental
Usar creme dental em excesso leva à má escovação. O que ocorre é que
o atrito das cerdas com os dentes que dilui as placas de sujeira. Ter um
monte de pasta de dente gera muita espuma, atrapalhando o esfregar
necessário. A quantidade ideal é o equivalente ao tamanho de um grão
de ervilha.

Escovar os dentes em todas as faces
Os dentes devem sempre ser escovados tanto no arco superior quanto
inferior e em suas três faces: vestibular (a lateral voltada para a bochecha/
os lábios), lingual (a lateral voltada para o interior da boca) e oclusal (a
superfície do dente).

Enxaguar bem a boca ao acabar a escovação
A água remove as placas de sujeira que foram descoladas dos dentes
pelas cerdas da escova e as leva para bem longe quando você cospe a
água.

Trocar a escova de dentes a cada três meses
O tempo indicado pelos dentistas é devido ao desgaste das cerdas, que
surradas e abertas, têm a eficácia comprometida.

Visitar o dentista pelo menos uma vez por ano
A consulta anual ao dentista é importante para verificar se os dentes e
as gengivas estão em ordem e fazer o tratamento adequado quando for
necessário. Também é interessante fazer uma profilaxia profissional (a
limpeza bucal) uma vez por ano no consultório odontológico.

Fonte: Revista Abril - MdeMulher. Lei na íntegra em abr.ai/2AhJB2Y.

07

Informativo CGSB - Coordenação Geral de Saúde Bucal

Professor Jaime Cury recebe
prêmio internacional
A Coordenação Geral de Saúde bucal (CGSB) parabeniza
o professor Dr. Jaime Aparecido Cury pelo prêmio
“William H. Bowen Research in Dental Caries Award”
promovido pela International Association for Dental
Research (IADR). O prêmio é um reconhecimento pelas
contribuições científicas desenvolvidas pelo docente na
área de cariologia. O “Guia de recomendações para o
uso de fluoretos no Brasil” que orienta os profissionais
e cidadãos sobre o correto uso de produtos fluoretados
é uma das obras importantes produzidas pelo também
pesquisador.
As pesquisas desenvolvidas pelo professor Jaime Cury
contribuíram diretamente para implementação do uso das pastas dentais fluoretadas no
Brasil, o que reduziu a cárie na população brasileira a partir de 1990. É o autor com mais
produções sobre o uso e segurança dos diferentes métodos de uso do flúor atualmente.

Cronograma de envio do SISAB 2019
A partir de janeiro os municípios e o Distrito Federal terão até o décimo dia útil do mês
seguinte à competência de produção para enviar os dados. A mudança vai reduzir o
tempo de processamento das informações e incorporar celeridade a transferência de
recursos financeiros do Piso da Atenção Básica (PAB) variável.
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Competência

Data de início e fechamento
da competência

Data limite para envio de
dados à base ao SISAB

janeiro/2019

01/01/2019 a 31/01/2019

14/02/2019

fevereiro/2019

01/02/2019 a 28/02/2019

18/03/2019

março/2019

01/03/2019 a 31/03/2019

12/04/2019

abril/2019

01/04/2019 a 30/04/2019

15/05/2019

maio/2019

01/05/2019 a 31/05/2019

14/06/2019

junho/2019

01/06/2019 a 30/06/2019

12/07/2019

julho/2019

01/07/2019 a 31/07/2019

14/08/2019

agosto/2019

01/08/2019 a 31/08/2019

13/09/2019

setembro/2019

01/09/2019 a 30/09/2019

14/10/2019

outubro/2019

01/10/2019 a 31/10/2019

14/11/2019

novembro/2019

01/11/2019 a 30/11/2019

13/12/2019

dezembro/2019

01/12/2019 a 31/12/2019

15/01/2020
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Curso de gerente de CEO
A Coordenação Geral de Saúde Bucal do
Departamento de Atenção Básica (CGSB/
DAB/MS) abriu as inscrições para o Curso
de Gestão de Centro de Especialidades
Odontológicas (CEO), na modalidade de
ensino à distância, com carga horária de 20
horas. O objetivo é qualificar os profissionais
no gerenciamento dos serviços, melhorando
o desempenho na oferta das ações e serviços
de saúde bucal para a população. Espera-se,
ainda, melhora na certificação dos próximos
ciclos do PMAQ CEO. Para saber mais clique
aqui.
Eventos Agudos em Saúde Bucal
Este curso busca oportunizar ao estudante uma atualização dos conhecimentos acerca
de eventos agudos relevantes para a prática profissional em saúde bucal na Atenção
Básica. Está dividido em quatro unidades: Dor de Origem Endodôntica, Dor de Origem
Periodontal e de Mucosa, Trauma Dental e Trauma de Face. Para saber mais clique aqui.
Atualização do Manejo Clínico da Influenza
O objetivo da iniciativa é atualizar médicos que atuam em toda rede assistencial para
reforçar o manejo adequado da influenza, de acordo com os protocolos vigentes do
Ministério da Saúde, que preconizam o uso da medicação antiviral e a atenção especial
aos casos de síndrome respiratória aguda grave. Para dinamizar o conhecimento, o curso
apresenta casos clínicos interativos, com explicações sobre os erros e acertos de cada
decisão tomada durante o tratamento. Ao final de cada caso, o profissional poderá assistir
a vídeo com comentários de especialistas sobre o tema abordado. Além disso, o aluno terá
acesso aos materiais de apoio, como fluxograma de tratamento, orientações de etiqueta
respiratória, além de produtos disponíveis na internet. É oferecido pela Secretaria de
Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde por meio do Sistema Universidade Aberta
do SUS (UNA-SUS). Para mais informações clique aqui.
Clínica em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais
O objetivo é qualificar o acolhimento e manejo do paciente com transtorno do espectro
autista, Síndrome de Down, paralisia cerebral, condições sistêmicas graves (hipertensão,
diabetes, renal crônico, cardiopatias). E de abordar temas como Odontologia Hospitalar,
anestesia geral, sedação consciente, sedação oral, home care, protocolos sobre restrição
física. Para saber mais acesse aqui.
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PORTARIAS PUBLICADAS
[ Credenciamento ]
PORTARIA Nº 3.263, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2018 - Credencia o Município de São Paulo
de Olivença (AM) a receber o incentivo referente à Unidade Básica de Saúde Fluvial
(UBSF).
PORTARIA Nº 3.629, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2018 - Credencia Municípios a receberem
incentivo financeiro referente ao Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica
(NASF-AB).
PORTARIA Nº 3.577, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2018 - Credencia Municípios a receber
incentivo financeiro referente à Laboratório Regional de Prótese Dentária (LRPD).
PORTARIA Nº 3.563, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2018 - Credencia Municípios a receberem
incentivos financeiros referentes à Unidade Odontológica Móvel (UOM).
PORTARIA Nº 4.265, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2018 - Credencia LRPD do município de
Pão de Açúcar.
[ Habilita ]
PORTARIA Nº 3.650, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2018 - Habilita Centros de Especialidades
Odontológicas (CEO), a receber incentivo financeiro de custeio mensal dos serviços
especializados de saúde bucal e define recurso financeiro destinado ao custeio mensal
dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO).
PORTARIA Nº 3.656, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2018 - Habilita Municípios a receberem
incentivo financeiro de custeio mensal referente aos Centros de Especialidades
Odontológicas (CEO).
[ Desabilita e habilita ]
PORTARIA Nº 4.162, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2018 - Desabilita e habilita os Centros de
Especialidades Odontológicas (CEO).
PORTARIA Nº 4.093, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018 - Desabilita e Habilita o Centro de
Especialidades Odontológicas (CEO) do município de Sumaré (SP).
[ Adere ]
PORTARIA Nº 3.576, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2018 - Concede aos Centros de Especialidades
Odontológicas (CEO) a adesão à Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência e define os
valores adicionais dos incentivos financeiros destinados ao custeio mensal.
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PORTARIA Nº 3.661, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2018 - Concede aos Centros de Especialidades
Odontológicas (CEO) a adesão à Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência e define os
valores adicionais dos incentivos financeiros destinados ao custeio mensal.
[ Define ]
PORTARIA Nº 3.902, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2018 - Define recursos financeiros destinados
à implantação dos serviços especializados de saúde bucal, Centros de Especialidades
Odontológicas (CEO).
PORTARIA Nº 3.918, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2018 - Define os recursos financeiros
destinados à implantação dos serviços especializados de saúde bucal, Centros de
Especialidades Odontológicas (CEO).
PORTARIA Nº 4.061, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2018 - Define os recursos financeiros
destinados à aquisição de equipamentos odontológicos para os Municípios que
implantaram Equipes de Saúde Bucal na Estratégia Saúde da Família.
[ Institui ]
PORTARIA Nº 1.701, DE 25 DE OUTUBRO DE 2018 - Institui a documentação oficial
do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), do Conjunto Mínimo de
Dados da Atenção à Saúde (CMD), do Repositório de Terminologias em Saúde (RTS) e
do Repositório de Terminologias em Saúde (RTS) e do Sistema de Gerenciamento da
Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS
(SIGTAP).
PORTARIA 1.855 de 23 de novembro de 2018 - Institui prazo para envio de dados ao
SISAB referente à competência janeiro a dezembro de 2019.
[ Estabelece ]
PORTARIA Nº 4.200, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2018 - Estabelece a devolução dos
recursos de antecipação de implantação dos CEOs.
[ Altera ]
PORTARIA Nº 3.559, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2018 - Altera o tipo do Centro de
Especialidades Odontológicas (CEO) dos Municípios de Limoeiro (PE), Maringá (PR),
Curitiba (PR) e São Bento do Sul (SC).
[ Suspensão ]
PORTARIA Nº 3.647, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2018 - Suspende a transferência de
incentivos financeiros referente aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), Equipes de
Saúde da Família (ESF), Equipes de Saúde Bucal (ESB), Núcleo Ampliado de Saúde da
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Família e Atenção Básica (NASF-AB), Equipes de Consultório na Rua (eCR), Equipes
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 3.660, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2018 - Suspende a transferência de
incentivos financeiros referentes à Estratégia Saúde da Família, no Município de Itabuna
(BA), Estado da Bahia.
PORTARIA Nº 3.908, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2018 - Suspende a transferência de
incentivos financeiros referentes à Estratégia Saúde da Família do Município de Serrano
do Maranhão (MA).
PORTARIA Nº 3.910, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2018 - Suspende a transferência de
incentivos financeiros referentes à Estratégia Saúde da Família do Município de São
Sebastião de Lagoa de Roça – PB.
PORTARIA Nº 3.911, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2018 - Suspende a transferência de incentivos
financeiros referente às 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 3.913, DE 10 DE DEZEMBRO 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 3.987, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2018 - Suspende a transferência de
incentivos financeiros referente as Equipes de Saúde da Família (ESF), Equipes 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 3.950, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2018 - Suspende a transferência de
incentivos financeiros referente à Estratégia Saúde da Família do Município de Rio do
Pires, Estado da Bahia.
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[ Exclui ]
PORTARIA Nº 4.092, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018 - Exclui Centro de Especialidades
Odontológicas - CEO de Sumaré (SP) do Anexo da Portaria nº 3.064/GM/MS, de 21 de
setembro de 2018
Fonte: Diário Oficial da União - 2018
Facilite sua busca clicando aqui.

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

