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Novo organograma traz
mais resolutividade ao SUS
Decreto autoriza criação das secretarias de Atenção Primária, de Atenção Especializada,
além da Diretoria de Integridade. Nova estrutura promove maior integração entre as
áreas do Ministério da Saúde.
Um sistema de saúde mais forte e organizado. A partir disso, a atual gestão do Ministério
da Saúde propôs nova estrutura regimental, que busca reordenar ações e políticas
públicas em favor da população e melhorar a coordenação e fiscalização do Sistema
Único de Saúde (SUS). A proposta elaborada pela gestão do ministro Luiz Henrique
Mandetta cria novas secretarias, diretorias e departamentos, mas extingue outros.
Entre as novidades está a apresentação de duas novas secretarias e uma diretoria de
combate à corrupção: Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS), Secretaria de
Atenção Especializada à Saúde (SAES) e Diretoria de Integridade (DINTEG). O Decreto
que autoriza as mudanças foi assinado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, e
publicado no Diário Oficial da União (DOU), no dia 20 de maio, e entrou em vigor no
último dia 31.
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Secretaria de Atenção Primária à Saúde
Na nova estrutura organizacional, o Departamento de Atenção Básica (DAB) virou
a Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS), que tem como missão principal
a expansão e qualificação dos serviços da área por meio da Estratégia de Saúde da
Família, articula suas ações centrada nas pessoas e na rede de saúde. A SAPS é formada
pelo Departamento de Saúde da Família (DESF), onde está a Coordenação Geral de
Saúde Bucal (CGSB), pelo Departamento de Ações Programáticas Estratégicas e pelo
Departamento de Promoção da Saúde. Assim, passa a ser coordenadora do cuidado
e ordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede assistencial para garantir
alta resolutividade clínico-assistencial à população que busca os serviços de atenção
primária à saúde.
A nova secretaria também é responsável pelas ações e políticas de saúde para populações
estratégicas ou vulneráveis, como crianças, adolescentes, mulheres, homens e pessoas
idosas, tendo como parceiros os estados, Distrito Federal e municípios, a quem prestará
apoio técnico.
Conheça o Portal da Atenção Primária à Saúde: http://aps.saude.gov.br

Saiba mais:
http://portalms.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/45454-novo-organogramatraz-mais-resolutividade-ao-sus

FORMSUS Amálgama dentário
O Ministério da Saúde está realizando um
levantamento sobre uso do amálgama dentário no
território nacional.
Está disponível link para um formulário direcionado a
cirurgiões-dentistas, técnicos em saúde bucal (TSB)
e auxiliares em saúde bucal (ASB). O formulário é de
rápido e fácil preenchimento. Contamos com a sua
colaboração!
Acesse o formulário:
http://bit.ly/Formulario_Amalgama
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É fundamental fazer o pré-natal
odontológico
Escovar os dentes todos os dias é fundamental e necessário para a saúde. Mas o que
poucos sabem é que durante a gestação essa higienização deve ser redobrada.
Escovação correta, uso do fio dental e visita ao dentista nesse período são ações
simples que evitam doenças, como a cárie e a doença periodontal. De acordo com
Nicole Aimée, consultora da Coordenação de Saúde Bucal do Ministério da Saúde, as
alterações hormonais comuns à gestação, como o aumento dos hormônios estrogênio e
progesterona, podem agravar as condições de doenças periodontais, como sangramento
na gengiva.
Durante o pré-natal, uma avaliação odontológica é fundamental para que o dentista
faça o acompanhamento da gestante, quando necessário. “Os tratamentos são seguros
e contribuem para uma saúde geral e gestação saudável. Idealmente, no segundo
trimestre de gravidez, devem ser realizados os procedimentos naquelas gestantes que
possuem doenças bucais”, explica Aimée.

Leia a matéria completa no Blog da Saúde: http://bit.ly/PreNatal_Odontologico

Live sobre Pré-Natal Odontológico
Quem nos acompanha nas redes
sociais já deve ter visto e/ou
participado das lives (transmissão
ao vivo) no Facebook @saps.saude.
O programa tem como objetivo tirar
dúvidas dos profissionais da APS,
compartilhar experiências exitosas e
muito mais.
Ainda no eixo da Campanha 80 dias
- Mulheres do SUS, a Secretaria de
Atenção Primária à Saúde abordou o tema Pré-natal e saúde bucal, com a participação
da técnica Mônica Macau e da dentista Renata Cabral.
Se você não viu, não perca. Confira aqui: http://bit.ly/Live_PreNatalOdontologico

Uma dica: não deixe de seguir a página no Facebook. Siga a página e fique ligado.
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ART no PSE
Amanda Sousa (cirurgiã-dentista), residente do Programa Saúde da Família e Comunidade - Escola
Superior Ciências da Saúde

Odontologia de mínima intervenção
A odontologia de mínima intervenção é um tipo de filosofia
de cuidado que leva em consideração a avaliação de
risco do paciente, a detecção precoce de doenças orais,
a formulação de estratégias de prevenção e promoção
e a realização de tratamentos minimamente invasivos,
entre eles o Tratamento Restaurador Atraumático (ART,
que originalmente vem do termo em inglês Atraumatic
Restorative Treatment) (FRENCKEN J.E.; LEAL S.C, 2010).

ART

Rotatório não é necessário

ART
Instrumentos manuais para remoção
de tecido cariado
O ART surge como uma prática focada no tratamento
Materiais adesivos selantes
de lesões cariosas. São utilizados apenas instrumentos
Restaurações de lesões em dentina
manuais tanto para preparo e limpeza das cavidades
quanto para a inserção do material restaurador para o selamento de cavidades ou para
o selamento de fóssulas e fissuras (FRENCKEN J.E et al, 1996; FRENCKEN J.E.; LEAL
S.C, 2010). O material de escolha é o cimento de ionômero de vidro de alta viscosidade,
reconhecido por sua resistência mecânica, sua capacidade de se aderir quimicamente à
estrutura dentária e por sua propriedade cariostática devido à liberação e de flúor, um
importante elemento no controle da doença cárie (Pupo Y.M. et al, 2015).
Por preconizar o uso de instrumentos manuais, o ART foi criado e continua sendo utilizado
até hoje como uma alternativa para tratar pacientes situados em localidades que não
apresentam energia elétrica ou cadeiras odontológicas (Frencken J.E. et al, 2012).
O tratamento seria atraumático em que aspecto?
O termo atraumático pode ser analisado em perspectivas diferentes, tanto no sentido de
preservação de estrutura dentária, uma vez que instrumentos rotatórios são substituídos
por instrumentos manuais, quanto pelo conforto que o paciente sente durante o
procedimento. De acordo com o estudo de Leal S.C et al. (2009), o ART é uma técnica que
causa menos desconforto quando comparado com as técnicas convencionais, sendo por
isso amplamente recomendado para crianças e pacientes ansiosos, independentemente
da idade.
Fonte: Adaptado de FRENCKEN, Jo E.; LEAL, Soraya Coelho. The correct use of the ART approach. Journal of Applied Oral
Science, Bauru, v. 18, n. 1, jan./fev. 2010.
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Colocando o ART em prática!
Tendo em vista os múltiplos benefícios trazidos pela técnica, equipes de Saúde Bucal têm
elaborado e realizado propostas que visam colocar em prática essa forma de tratamento
focado na mínima intervenção.
Experiência do município de Contenda
No município de Contenda, no Paraná, cirurgiões-dentistas
e auxiliares iniciaram o projeto ART, que visa atender as
crianças acolhidas no Programa Saúde na Escola (PSE).
Além de realizar tratamentos restauradores, o projeto
apresenta foco central na prevenção e promoção da
saúde bucal, por meio de aplicação tópica de flúor,
instrução de higiene oral (tanto para as crianças quanto
para os pais) e realização de estratificação de risco.
Para facilitar o entendimento e despertar a imaginação
das crianças, a linguagem foi adaptada de acordo com a
faixa etária em que estavam trabalhando, o que permite uma maior interação por parte
das crianças e um melhor entendimento da importância de cuidar dos dentes.
O grupo acredita que a forma de prevenir experiências negativas, que possam gerar
traumas relacionados ao tratamento odontológico, é evitar que o dentista seja procurado
no momento que o paciente já apresenta sintomatologia dolorosa. Mesmo que a criança
não apresente qualquer alteração na cavidade bucal, a sua visita ao consultório permite
que ela vivencie experiências positivas, uma vez que os procedimentos realizados serão
minimamente invasivos.
Pela facilidade de execução e pelos benefícios de prevenir e
controlar a doença cárie, o ART surge como uma alternativa
de procedimento minimamente invasivo, com potencial de
aumentar o acesso — por ser uma prática que não depende
do consultório odontológico — e de humanizar o cuidado —
por levar em consideração as dificuldades e ansiedades dos
pacientes (Navarro MF et al, 2015).
Referência: FRENCKEN, JE; LEAL, Soraya Coelho. The correct use of the ART approach. J.
Appl. Oral Sci., Bauru, v. 18, n. 1, p. 1-4, Feb. 2010.
Frencken JE; Pilot T; Songpaisan Y; Phantumvanit P. Atraumatic Restorative Treatment (ART):
rationale, technique and development. J Public Health Dent. 1996;56:135-40.
Pupo YM et al. Avaliação da liberação de flúor e da capacidade de recarga em diferentes
ionômeros de vidro. Rev Odontol UNESP 2015;44(2):80-4.
LEAL, SC; ABREU, DMM.; FRENCKEN, JE.. Dental anxiety and pain related to ART. J. Appl. Oral
Sci., Bauru , v. 17, n. spe, p. 84-88, 2009 .
Frencken JE, Leal SC, Navarro MF. Twenty-five-year atraumatic restorative treatment (ART)
approach: a comprehensive overview. Clinical Oral Investigations 2012;16:1337-1346.
Navarro MF, Leal SC, Molina GF, Villena RS. Tratamento restaurador atraumático: atualidades e perspectivas. Rev Assoc Cir Dent
2015;69(3):289-301.
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Dica de leitura:
A Saúde Bucal no SUS
A Coordenação Geral de Saúde Bucal (CGSB) indica a leitura da publicação A Saúde
Bucal no SUS
O presente material tem como foco evidenciar a Rede de Atenção à Saúde Bucal e a
reorganização dos serviços de saúde bucal, principalmente no âmbito da Atenção
Primária em Saúde (APS). A efetivação das ações de uma Rede de Atenção à Saúde Bucal
depende fundamentalmente de uma sólida política de educação permanente, capaz de
produzir profissionais com habilidades e competências que lhes permitam compreender
e atuar no SUS.
A publicação é composta por sete capítulos: Políticas Públicas de Saúde Bucal no Brasil;
Rede de Atenção à Saúde Bucal; Gestão e Planejamento das Ações e dos serviços de
Saúde Bucal; Principais agravos em Saúde Bucal; Produção do cuidado nos pontos de
Atenção à Saúde Bucal; Pontos de apoio nas RAS; e Emergências médicas.
Não deixe de conferir. Acesse a publicação aqui: http://bit.ly/SaudeBucalNoSUS
Quer nos contar o que achou da publicação ou compartilhar alguma experiência exitosa
em seu território? Nos envie por e-mail: cosab@saude.gov.br
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Lista final de certificação do 3º
ciclo do PMAQ é publicada
Está no ar a segunda lista de certificação de equipes participantes do 3º ciclo do Programa
Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB). Ela inclui
as equipes não certificadas e altera o valor e/ou o desempenho divulgado na primeira
listagem publicada em setembro de 2018.
Publicada no dia 20 de maio, a Portaria nº 874 de 10 de maio de 2019 traz as notas de
100% das equipes que aderiram ao 3º Ciclo do PMAQ-AB. São elas as equipes de Atenção
Básica (eAB); eAB com Saúde Bucal e as equipes do Núcleo Ampliado de Saúde da
Família; e Atenção Básica (NASF-AB).
Uma das mudanças em relação à primeira lista é que as equipes que compartilhavam
cadeira odontológica no momento da avaliação externa tiveram alteração de classificação
e passam a receber o repasse correspondente à nova certificação. Para as equipes que
não possuíam cadeira odontológica, permaneceu a regra de desclassificação.
Para saber mais acesse: http://aps.saude.gov.br/noticia/5434

Ministério da Saúde convida
Vai fazer uma visita ao Ministério da Saúde nos próximos dias ou meses? Convidamos
a conhecer a exposição Conjunto Mínimo de Dados da Atenção à Saúde (CMD): nova
perspectiva da informação em saúde no Brasil no túnel de ligação entre o edifíciosede e o anexo do Ministério da Saúde, em Brasília. O projeto do CMD tem o objetivo de
qualificar a informação em saúde no Brasil, formando uma única base de dados nacionais.
Além disso, a exposição explica a trajetória dos Sistemas de Informação da Atenção à
Saúde no Brasil, desde os primeiros anos do século XX até os dias atuais.
Além do caráter cultural e histórico, a exposição busca difundir o CMD e seus sistemas
estruturantes, como Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (CNES),
Repositório de Terminologias em Saúde (RTS) e Cartão Nacional de Saúde (CNS), no
âmbito do próprio Ministério da Saúde e dos seus colaboradores, assim como de visitantes
desse órgão. Trata-se, portanto, de uma estratégia de divulgação e conscientização
acerca do projeto do Conjunto Mínimo de Dados da Atenção à Saúde, tendo em vista sua
abrangência e sua importância para a mudança no paradigma da informação em saúde
no país e no faturamento de procedimentos realizados no SUS.
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Você conhece o endereço da
Fada do Dente?
Para aumentar as doações de dentes de leite,
normalmente descartados, para seu banco de órgãos,
a Faculdade de Odontologia da USP (FOUSP) lançou a
campanha “O Endereço da Fada do Dente”. A FOUSP
utiliza dentes de leite em pesquisas científicas que
ajudam milhares de pessoas, mas poucas sabem disso.
“O Endereço da Fada do Dente” foi criado para trazer
essa questão ao conhecimento de todos e estimular um
novo comportamento em relação aos dentes de leite,
além de criar uma cultura de doação de órgãos desde
cedo nas crianças. A campanha busca mostrar que, em
vez de deixar o dente de leite embaixo do travesseiro
para a Fada trocar por dinheiro, jogar em cima do telhado ou até ir para o lixo, pais e
filhos podem ajudar a ciência, doando o material à FOUSP. Composta por um filme
em animação compartilhável, um livro infantil e outras peças, a campanha incentiva as
pessoas a entrarem no site onde, por meio de um simples clique, receberão em casa uma
carta. Acesse: https://www.enderecodafadadodente.com.br/

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 Primária à Saúde
Departamento de Saúde da Família
Esplanada dos Ministérios, Bloco G, Edifício SEDE 7º Andar
CEP: 70058-900 – Brasília – DF
Tel.: (61) 3315.9145

