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Saber Saúde: 20 anos
O Programa Saber Saúde, de Prevenção do
Tabagismo e de Outros Fatores de Risco de
Doenças Crônicas, completou 20 anos no
segundo semestre de 2018. Para celebrar a
data, foi criada a exposição Saber Saúde:
20 anos.
A exposição tem o objetivo de resgatar a
memória e a história das ações educativas
para o controle do câncer no Brasil, com
destaque para as que visam à redução da
prevalência do tabagismo. O Saber Saúde
é parte importante do Programa Nacional
de Controle do Tabagismo, que tem como
foco a prevenção.

Saiba mais: bit.ly/SaberSaude20anos
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Dia Mundial da Saúde

Para 2019, o Dia Mundial da Saúde, comemorado no dia 7 de abril, teve como tema “Saúde
para todas e todos. Em todos os lugares”. De acordo com a Organização Mundial da
Saúde (OMS), saúde universal não é apenas garantir que todos estejam contemplados,
mas que todos tenham acesso aos cuidados quando precisam, onde quer que estejam,
sem qualquer tipo de discriminação e sem sofrerem dificuldades financeiras.
Saúde universal abrange toda a gama de serviços de saúde, incluindo promoção da
saúde, prevenção de doenças, tratamento, reabilitação e cuidados paliativos, que
devem ser de qualidade, integrais, seguros, eficazes e acessíveis a todos.
Como expressão da saúde para todos no século XXI, a saúde universal exige o
envolvimento de todos os setores da sociedade para combater a pobreza, a injustiça
social, as lacunas educacionais e as condições de vida precárias, entre outros fatores
que influenciam a saúde das pessoas.
Diante disso, a Equipe da Coordenação Geral de Saúde Bucal (CGSB) se compromete
diariamente em oferecer uma Política Nacional de Saúde Bucal equânime, acessível e
de qualidade a todas e todos em solo brasileiro.
#SaúdeUniversal #SaúdeparaTodos
Adaptado de OPAS Brasil.
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Oportunidades de Formação
A Faculdade de Medicina da Universidade Federal
de Minas Gerais (UFMG) promove Websimpósio
sobre Câncer de Lábio e Cavidade Oral. O evento
tem como público-alvo: Equipes de Saúde Bucal,
coordenadores de Saúde Bucal e de Atenção Básica,
profissionais das Equipes de Saúde da Família,
dentistas e gerentes dos Centros de Especialistas
Odontológicas, referências regionais de Saúde Bucal, estudantes de graduação da área
da saúde (Odontologia, Enfermagem, Medicina, Nutrição, Fonoaudiologia).
O websimpósio acontecerá no dia 15 de maio, das 9h às 11h.
Programação
•

Tratamento do Câncer de Boca e Orofaringe, com o professor do Departamento de
Cirurgia da Faculdade de Medicina da UFMG, Alexandre de Andrade Sousa;

•

Cuidados Odontológicos em Pacientes com Câncer de Cabeça e Pescoço, com a
professora Patrícia Carlos Caldeira, do Departamento de Clínica, Patologia e Cirurgia
da Faculdade de Odontologia da UFMG.

Não perca! Mais informações aqui: bit.ly/Websimposio

Portaria efetiva transferência
de recursos para aquisição de
cadeira odontológica completa
O Departamento de Atenção Básica (DAB/MS) informa que foi efetivada a transferência
dos recursos financeiros definidos pela Portaria n° 4.061, de 18 de dezembro de 2018,
destinados à aquisição de cadeira odontológica completa para os municípios que
implantaram Equipes de Saúde Bucal na Estratégia Saúde da Família no período da
competência de outubro de 2009 a outubro de 2018.
Entende-se por cadeira odontológica completa a estrutura composta por uma cadeira
odontológica, um equipo odontológico, uma unidade auxiliar odontológica e um
refletor odontológico, tendo o município vinte e quatro (24) meses, contados do efetivo
recebimento do recurso, para fazer a aquisição.
A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos será realizada por meio do Relatório
Anual de Gestão (RAG) do respectivo ente federativo beneficiado. Veja a portaria na
íntegra e conheça os municípios beneficiados aqui: bit.ly/Portaria4061
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Malefício do uso
de mamadeiras
e chupetas
Ana Paula Abreu Carneiro de Oliveira (Fonoaudióloga) e Amanda Sousa (Cirurgiã-dentista), residentes do
Programa Saúde da Família e Comunidade - Escola Superior Ciências da Saúde.

Amamentação

Sucção-não nutritiva

A amamentação é preconizada pela
Organização Mundial da Saúde a partir do
primeiro momento de vida do neonato,
pois traz inúmeros benefícios para a
mãe e para o bebê. Dentre os benefícios
da amamentação estão: estimular a
produção láctea, fortalecer o vínculo
entre mães e bebês, auxiliar no correto
crescimento do Sistema Estomatognático
e no desenvolvimento geral do bebê.

Apesar de ser amplamente divulgada,
a amamentação não é o único método
de nutrição e o método mais utilizado
para acalmar o bebê. A utilização de
mamadeiras, chupetas e outros tipos de
utensílios, são amplamente utilizados
pelos pais e cuidadores. Muitos alegam que
mamadeiras e chupetas trazem um maior
conforto e acalmam os bebês, porém, se
a amamentação é feita de forma integral,
as questões nutritivas e de satisfação oral
são saciadas apenas com a amamentação.

Intervenções que podem ser realizadas:
•

Utilização de métodos não invasivos, como terapias cognitivos comportamentais, com
pais e crianças a partir dos 3 anos de vida, para a retirada dos hábitos deletérios.

•

Técnicas que podem substituir a chupeta para acalmar o bebê, como por exemplo a
técnica de contato pele a pele com o cuidador/ pais, shantala (massagem para bebês).

•

Encaminhamentos para outros profissionais, como o fonoaudiólogo que está apto para
intervenções diretas e indiretas em relação aos hábitos deletérios.
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Hábitos deletérios orais
A utilização de utensílios como mamadeira
e chupeta acarretam má formação do
sistema estomatognático, problemas como
respiração oral, má oclusão dento-facial,
problemas na mastigação e deglutição.
Outros hábitos orais deletérios podem
surgir com a inserção desses utensílios,
como por exemplo, bruxismo, onicofagia,
e sucção digital.
Os hábitos deletérios podem trazer
diversos prejuízos inclusive ao bebê que
mantém a amamentação exclusiva, pois
causam alterações no padrão correto de
respiração, sucção e deglutição. Por ter um
formato diferenciado dos bicos dos seios
maternos, os utensílios geram protrusão
de língua, crescimento desarmônico
de estruturas faciais, e estimulação
inadequada da musculatura do sistema
estomatognático.
Mordidas cruzadas ou abertas, por exemplo,
são outros problemas que esses hábitos
podem causar, gerando um problema
maior de ortodontia, sendo necessária
outras intervenções mais invasivas, como
uso de aparelhos ortodônticos ou até
mesmo cirurgias ortognáticas.
Medidas preventivas como sensibilização
dos pais e cuidadores sobre os malefícios
dos hábitos deletérios são de suma
importância, pois alertam sobre os
problemas que os bebês e as crianças
possam adquirir nas estruturas do sistema
estomatognático.

Hábitos deletérios orais
O que pode ser observado de alteração
durante consulta odontológica
•

Se o hábito deletério existe, identificar
a intensidade, frequência e duração do
mesmo, e qual é o tipo de hábito, como
por exemplo: sucção digital, chupeta,
mamadeira, onicofagia (hábito de roer
unhas), bruxismo.

•

Observar como está a produção da fala
da criança, se está adequada, se tem
alteração leve ou se apresenta uma
alteração moderada e, ou, intensa.

•

Avaliar como está a condição postural
dos lábios, oclusão normal dos lábios,
oclusão dos lábios com tensão; se há
atividade aumentada dos lábios e Mm.
Mentalis, ausência de oclusão labial; se
é uma disfunção leve ou severa.

•

Observar como está a postura da
mandíbula: postural normal (mantém
espaço funcional livre); oclusão dos
dentes sem espaço funcional livre;
boca aberta (disfunção leve); excessiva
abertura da boca (disfunção severa).

•

Como está a aparência da face; se há
simetria entre os lados direito e esquerdo
(normal), se há uma assimetria, se é leve,
moderada ou intensa, se a assimetria é
do lado esquerdo ou direito.

•

Observar a posição da língua, se está
contida na cavidade oral (normal),
interposta aos arcos dentários (se
é adaptação ou disfunção), se está
protruída em excesso.

Referência: Felício CM, Folha GA, Gaido AS, Dantas MMM, Azevedo-Marques PM. Protocolo de avaliação miofuncional orofacial com
escores informatizado: usabilidade e validade. CoDAS 2014; 26(4):322-7. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/codas/v26n4/
pt_2317-1782-codas-26-04-00322.pdf
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Mulheres no SUS
Campanha de mobilização, 80 dias de Saúde da Mulher - Mulheres no SUS, acontece até
o dia 28 de maio
Quem são as mulheres do SUS? São aquelas que elaboram as políticas públicas, aquelas que
trabalham diariamente na assistência e aquelas que buscam atendimento, que precisam
do serviço. De 8 de março, Dia Internacional da Mulher, a 28 de maio, Dia Internacional de
Luta pela Saúde da Mulher e Dia Nacional de Luta pela Redução da Mortalidade Materna,
o Ministério da Saúde promove ações de mobilização para promoção da saúde da mulher.
O Departamento de Atenção Básica (DAB) e o Departamento de Ações Programáticas
e Estratégicas (DAPES) prepararam para os 80 dias uma campanha que tem como
objetivo principal divulgar e intensificar os programas e políticas do SUS nos territórios,
envolvendo profissionais e gestores de saúde e sociedade civil. Uma das atividades da
campanha é uma série de vídeos, publicados nas redes sociais do DAB - Facebook e
YouTube, que traz um breve relato das profissionais que trabalham na Atenção Primária.
No quarto episódio da série que homenageia
as mulheres que fazem parte do SUS, a
dentista Fernanda Goerdet fala sobre o
trabalho diário para levar saúde bucal à
comunidade que atende. O relato é também
para lembrar que o cuidado com a boca
é essencial para saúde de todo o corpo!
Assista e compartilhe com os colegas da
sua equipe: bit.ly/MulheresDoSUS_4
Confira outros vídeos da Campanha Mulheres no SUS aqui: bit.ly/Playlist_MulheresdoSUS

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

