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O cirurgião-dentista como
parte da sociedade

Luiz Fernando Varrone,
Presidente da ABO Nacional

O cirurgião-dentista tem papel
fundamental na conscientização
e prevenção de doenças bucais
em nosso país. Não por coincidência, comemoram-se no dia
25 de outubro duas datas muito
importantes: o Dia do Dentista
e o Dia Nacional da Saúde Bucal. Nesta ocasião é ainda mais
pertinente lembrarmos que,
como profissionais de saúde,
temos a responsabilidade de
trabalhar em conjunto pela população brasileira.
Vejo cada vez mais que a odontologia, muito além de cuidar de
sorrisos, faz parte de um contexto amplo e relevante para a saúde

geral da população. Isto significa
que, além de atuarmos de forma
clínica e individual, devemos
pensar também em um trabalho
no âmbito da saúde coletiva, em
prol da comunidade em que estamos inseridos. Para que isso
aconteça, é necessário um novo
pensamento e novas atitudes por
parte dos CDs e das instituições.
Ao conviver diretamente com os
profissionais e ver a realidade de
nossa área, tenho percebido que
é necessário repensar a figura tradicional do dentista como profissional solitário, que trabalha
fechado dentro de seu consultório. Quando estamos juntos, rea-
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lizamos mais. E é importante que
vejamos nossa profissão como
parte de algo maior, relevante
para a saúde integral do paciente
e para o bem-estar de todos.
Nesse sentido, a ABO Nacional,
juntamente com as Seccionais e
Regionais, tem realizado iniciativas para aproximar o dentista da
sociedade. O projeto Um Sorriso do Tamanho do Brasil (saiba mais na página 18) foi criado
exatamente com este propósito.
A ideia é unir toda a Rede ABO
para que juntos possamos realizar ações relevantes para toda a
realidade brasileira.
Além disso, como a ABO enxer-

ga o dentista desde o início de
sua formação, temos debatido
sobre o cenário atual do ensino
de Odontologia no Brasil, com o
objetivo de buscar soluções que
sejam boas para os profissionais
e para a saúde bucal da população brasileira. Precisamos unir
esforços para garantir a melhor
preparação dos CDs, com ensino universitário de qualidade e
que considere a prática clínica
dentro do contexto de saúde integral do paciente.
Desejo a todos os colegas um
feliz Dia do Dentista e uma ótima leitura!
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ABO-MS realiza
Congresso Internacional
de Odontologia

Programa Integração
visa atualização
profissional

Campo Grande recebeu cerca
de 1,5 mil congressistas que
participaram do 4º Congresso
Internacional de Odontologia
do Mato Grosso do Sul (Cioms),
realizado pela ABO-MS entre os
dias 27 e 29 de agosto. O evento reuniu profissionais e acadêmicos de todo o Brasil para
abordar o tema Os Desafios da
Odontologia Contemporânea.
A cada três anos o evento reúne
a classe odontológica para fins
de qualificação e aperfeiçoamento profissional por meio
de palestras, cursos e debates.
Além de trazer as novidades do

Nos dias 22 e 23 de junho, as
cidades paulistas de Guaratinguetá e São Miguel Paulista,
respectivamente, receberam
o Programa Integração, que
visa atualizar o profissional
de odontologia e capacitá-lo
para exercer sua profissão de
forma valorizada. O projeto é
uma iniciativa do Conselho Regional de Odontologia de São
Paulo (Crosp).
No Senac de Guaratinguetá, dia
22 de junho, os profissionais e
estudantes presentes puderam
assistir a uma palestra sobre
prontuário odontológico e éti-

mercado expostas na feira comercial. “Buscamos contemplar
todas as áreas da odontologia
com a intenção de atender a
todos que têm interesse em se
aperfeiçoar”, disse o presidente
da ABO-MS, Dr. Carlos Magno.
Entre os palestrantes, destacam-se dois nomes com foco
em odontologia estética. O Dr.
Sidney Kina, um dos revolucionários da odontologia estética
que ministras cursos na Europa
e América Latina, e o Dr. Luis
Calicchio, autor dos livros A Arquitetura do Sorriso e Precision
– Os Segredos da Odontologia

Estética Minimamente Invasiva.
Ganhou destaque também a palestra que abordou o tema Controle de Dor em Odontologia.
Com auditório lotado, o assunto
foi ministrado pelo Dr. Alcides
Moreira, professor da Unigran.
Para o presidente do 4º Cioms,
Dr. Robson Ajala, a sensação é
de dever cumprido. “Buscamos
montar a nossa programação e
convidar palestrantes de peso
para colocar à disposição de
nossos profissionais e acadêmicos o que há de melhor em conhecimento atual”, afirmou.

ca profissional, ministrada pelo
presidente da Comissão de Ética
do Crosp, Wilson Chediek. No
dia 23 foi a vez da advogada do
setor de Ética do Crosp, Roberta
Rizzo, falar de responsabilidade
civil na odontologia ao público
presente em São Miguel Paulista.
O Programa foi lançado em
maio de 2014 e já percorreu
mais de trinta cidades de São
Paulo. As palestras acontecem
sempre com a intenção de
aprimorar os conhecimentos
dos profissionais e promover
aproximação constante com o
Crosp.

Mutirão da Operação
Sorriso chega a
Santarém
Em agosto, cerca de 65 crianças
e jovens da cidade de Santarém,
no Pará, tiveram um motivo a
mais para sorrir. Isso porque a
ONG internacional Operação
Sorriso realizou, no dia 10, uma
seleção para cirurgias corretivas gratuitas para portadores
de fissuras labiopalatinas.
Durante a seleção, os pacientes foram avaliados por uma
equipe que reuniu cerca de 50
profissionais de saúde: médicos, enfermeiros, dentistas, fonoaudiólogos e psicólogos. As
cirurgias aconteceram de 12 a
15 de agosto. De acordo com
a Johnson & Johnson, esta é a
primeira de quatro missões que
vão ocorrer ainda este ano. As
cidades de Fortaleza, Natal e
Porto Velho serão as próximas
a receber os mutirões.
Márcio Coelho, presidente da
Johnson &Johnson Medical Brasil, uma das empresas apoiadoras da Operação Sorriso, disse
que a companhia apoia a Operação Sorriso há mais de 30 anos,

com doações de suturas, suporte financeiro e estímulo ao trabalho voluntário. “Anualmente,
também sensibilizamos nossos
colaboradores a arrecadar sorrisos: cada operação custa US$
250,00”, diz. Com tal incentivo,
só neste ano, a empresa conseguiu arrecadar mais de US$
42.000,00, equivalente a 168 novas cirurgias entre colaboradores
no Brasil. “Poder colaborar para
trazer o sorriso aos rostos dessas
crianças e jovens e saber que isso
irá mudar completamente suas
vidas, é muito importante para
nós”, acrescenta.
Durante o mutirão em Santarém, a Johnson & Johnson
também distribuiu 355 kits
odontológicos (escova, fio
dental e enxaguatório bucal),
shampoo e sabonete para os
voluntários da missão.
Vida nova – Cássio de Lima, de
21 anos, foi um dos jovens que
teve sua vida transformada pela

Iniciativa beneficiou 65 crianças e jovens da região com cirurgias de lábio leporino
Operação Sorriso. Há dois anos,
participou de um mutirão e conseguiu uma vaga para fazer a cirurgia. “Ele era muito rejeitado
na escola, na rua e não conseguia namorar. Hoje ele está diferente, mais feliz”, relata a avó
do garoto, Margarida Rabelo de
Lima. Ela explica que durante
anos aguardava a oportunidade
de ir até a cidade de São Paulo
para tratar do neto, mas nunca
foi possível. Somente após a

ida da Operação Sorriso à Santarém, é que o rapaz conseguiu
fazer as cirurgias necessárias.
Casos não são raros – Segundo a
Organização Mundial de Saúde
(OMS), a cada 650 crianças, uma
nasce com fissura labiopalatal.
As causas envolvem fatores genéticos e ambientais, que podem
atuar isoladas ou em associação.
Com a alteração da anatomia

da face, há maior risco de as
crianças aspirarem o alimento
provocando infecções como
otites e pneumonias. Sem o
tratamento adequado, as fissuras podem provocar sequelas
graves, como a perda da audição, problemas de fala e déficit
nutricional, além do sofrimento
com o preconceito.
Saiba mais sobre a Operação
Sorriso em:
www.operacaosorriso.org.br

Encontro discute estratégias do setor odontológico
Em 25 de agosto, a sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) foi
palco do encontro de Entidades do Setor de Odontologia.
O evento foi uma iniciativa do
Comitê da Cadeia Produtiva
da Bioindústria (BioBrasil) e
do Comitê de Cadeia Produtiva da Saúde (Comsaúde).
De acordo com Priscilla
Franklim Martins, coordenadora do Comitê BioBrasil, o
objetivo do encontro foi unir

o setor para discutir temas
relacionados à odontologia,
tai como: prêmio Brasil Sorridente, pirataria em implantes
dentários, crimes envolvendo
falsos dentistas, odontologia
pública e a presença dos cirurgiões-dentistas nos hospitais. “Também falamos sobre
os planos corporativos futuros do comitê e mencionamos
o 4º Congresso de Inovação
em Materiais e Equipamentos
para Saúde da Abimo, que vai
acontecer em outubro deste

ano”, acrescenta.
Além dos representantes da
Fiesp, participaram do evento
integrantes dos conselhos Federal e Regional de Odontologia, da Associação Paulista de
Cirurgiões Dentistas, da Unifesp, da Abimo e o presidente
da Associação Brasileira de
Odontologia, Dr. Luiz Fernando Varrone.

tema odontologia pública e
hospitalar foi mencionado em
vários momentos. Os participantes frisaram a importância
da presença do dentista em
hospitais, especialmente nas
UTIs, uma vez que há vários
tratamentos que necessitam
do aval de um dentista sobre
as condições de saúde bucal
dos pacientes.

Odontologia hospitalar – Destaque na mesa de debate, o

Segundo o Dr. Luiz Fernando
Varrone, este assunto tem sido
levantado com frequência nas

reuniões da classe, principalmente depois da aprovação
do projeto de Lei 2.776/2008,
que torna obrigatória a presença de cirurgiões-dentistas
nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e demais instituições públicas e privadas
que mantenham pacientes
sob regime de internação. “Há
muitos problemas de saúde
dos pacientes que surgem por
má higiene bucal e por isso é
de suma importância que a lei
seja cumprida”, completa.
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ABO Nacional
no Ciorj 2015

Evento reuniu cerca de 5 mil pessoas em Goiânia
De 28 de julho a 1° de agosto, a
Universidade Federal de Goiás
(UFG), em Goiânia, recebeu a
11° edição do Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva. Considerado o principal evento da
Associação Brasileira de Saúde
Coletiva (Abrasco), o encontro
reuniu cerca de 5 mil pessoas,
entre pesquisadores, profissionais e estudantes, para discutir
temas relacionados à área em
apresentações, mesas-redondas, palestras e conferências.
Conhecido também como
Abrascão, o congresso teve
como tema principal Saúde,
Desenvolvimento e Democracia: o desafio do SUS universal.
De acordo com o presidente da
Abrasco, Luis Eugenio de Souza, a escolha do assunto foi uma
forma de reafirmar que a saúde
para todos só é alcançável em
uma sociedade economicamente desenvolvida e socialmente
democrática. “Nesse momento,
em que o país atravessa uma
crise econômica e as políticas
sociais são alvos de cortes orçamentários, é fundamental discutir estratégias que permitam a
melhoria da saúde das pessoas”,
diz. Entre as estratégias, Souza
destaca a retomada do crescimento e da redistribuição da
renda, com o aprofundamento
das conquistas democráticas e
com a expansão do acesso e a
melhoria da qualidade da atenção à saúde.
Souza explica que além do
tema principal, o congresso
teve espaço para outros assuntos, tais como direitos humanos

e saúde, acesso e uso racional
de medicamentos, saúde da
população idosa, comunicação
e saúde, violência, agrotóxicos
e transgênicos, inovação em
saúde etc. “Quem participou
teve a oportunidade de presenciar debates acalorados e muito
intercâmbio de conhecimentos,
bem como um ambiente demo-

Discussões
sobre os rumos
e os caminhos
da saúde no
Brasil foram
foco principal
do evento
crático, que destacou a diversidade e a livre expressão de
cada um”, conta.
Desafios do SUS – Durante a
noite de abertura do congresso, Souza não titubeou ao declarar que o principal desafio
do SUS atualmente é político.
Para ele, o desafio refere-se à
decisão que a sociedade tem
que tomar entre construir um
sistema universal ou permitir
que se consolide um sistema

segmentado por clientela (isto
é, de acordo com a capacidade de pagamento de cada um).
“Essa decisão política desdobra-se em várias outras, que representam outros desafios do
SUS universal, como superar
o subfinanciamento, investir
na expansão e na qualificação
da força de trabalho em saúde,
aprimorar os mecanismos de
coordenação federativa (entre
municípios, estados e União) e
implantar as redes de atenção
à saúde”, esclarece.
Grande produção científica –
Foram mais de 6.500 resumos
submetidos, volume que representa considerável parte da
produção científica e intelectual de pesquisadores, docentes,
profissionais e estudantes de
graduação e de pós-graduação
das diversas áreas da saúde.
Desse total, a Comissão Científica do congresso aprovou 4.733
trabalhos, que foram apresentados oralmente em cerca de 25
sessões de comunicação agrupadas em 16 eixos temáticos.
Além de toda essa troca de
conhecimentos, especialistas
nacionais e convidados internacionais compuseram mesas
de debate em cerca de 110
sessões científicas. Segundo
os organizadores, o objetivo
de uma rica produção científica foi dar espaço à discussão
de temas atuais dos diversos
campos da saúde pública, com
diferentes visões, avaliações e
perspectivas.

Representada por seu presidente Dr. Luiz Fernando Varrone
e membros das seccionais e
regionais, a ABO Nacional esteve presente na 22° edição
do Congresso Internacional de
Odontologia do Rio de Janeiro (Ciorj), que aconteceu de
15 a 18 de julho nos pavilhões
do Riocentro.
O evento – cujo objetivo foi
aprimorar o conhecimento de
profissionais e estudantes de
odontologia, bem como motivar a troca informações e experiências entre eles – atraiu
cerca de 40 mil participantes,
entre representantes de associações odontológicas, autoridades em geral e, por ser
um evento internacional, profissionais de diversos países.
Segundo os organizadores, o
Ciorj 2015 trouxe como novidade o concurso de Novos Talentos Docentes, voltado para
alunos, mestres e doutores dos
cursos de mestrado e doutorado na área da odontologia.

Assembleia Nacional das ABOs
– Durante o 22º Ciorj foi realizada mais uma Assembleia Nacional das ABOs. Destaca-se: a
presença do ex-coordenador
Nacional de Saúde Bucal, Gilberto Alfredo Pucca Jr, que falou sobre vários assuntos como
o GraduaCEO e o Programa de
Melhoria do Acesso e Qualidade dos Centros de Especialidades (PMAQ CEO); apresentação
das contas da ABO Nacional,
com resultado superavitário;
lançamento da parceria com a
Payleven Tecnologia, empresa
que atua no mercado de meio
de pagamento; demonstração
da atual gestão do Conselho
Executivo Nacional, como sendo administrativa com foco em
resultado e não política.
Na ocasião, também foi apresentada a Revista da ABO totalmente repaginada, com um
novo projeto gráfico e editorial, que, além dos artigos
científicos, ganhou uma matéria de capa.

Reprodução

Divulgação Abrasco

Abrasco 2015 aborda
desafios do SUS

Da esquerda para a direita: Carlos Kemel,
gerente de relações profissionais da Oral-B; Dr.
Luiz Narciso Baratieri, professor titular da
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC);
Dr. Luiz Fernando Varrone, presidente da ABO
Nacional; e Dr. Jander Ruela Pereira,
vice-presidente da ABO Nacional
Reprodução
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CNS discute cenário econômico
Cerca de 20 membros do Conselho Nacional de Saúde (CNS) e
especialistas na área da Economia da Saúde reuniram-se durante o Abrasco 2015 para discutir
sobre o Movimento da Reforma

Sanitária Brasileira, proposta pelo
governo federal.
Durante a conversa, os membros
falaram do Termo de Referência,
escrito e desenvolvido por alguns
membros do CNS. O documento

esmiúça a lógica da nova dotação
orçamentária da Emenda Constitucional 86/2015, que prevê o corte de R$ 11,7 bilhões em Saúde.
Para ler o documento na íntegra,
acesse www.abrasco.org.br

O presidente da ABO Nacional, Dr. Luiz Fernando
Varrone, durante a Assembleia Nacional das ABOs

Eventos
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Congresso de prótese dentária espera 9 mil congressistas
São Paulo recebe o 14º Congresso Internacional de Técnicas em Prótese Dentária, organizado pela Associação dos
Técnicos em Prótese Dentária
(Apdesp) e apoiado pela ABO
Nacional. Este é considerado o

São Paulo
recebe
Congresso
Internacional
da Abramo
A Associação Brasileira de Microscopia Operatória (Abramo)
realiza em 2015 seu 2º Congresso Internacional. O evento
acontece na capital paulista
de 22 a 24 de outubro, no hotel Maksoud, e irá contar com
grandes nomes da microscopia
Operatória Mundial.
O Congresso tem como característica a multidisciplinaridade. Assim, serão realizadas
palestras sobre a aplicação da
microscopia operatória na endodontia, próteses, periodontia
e restauração. Também entram
em discussão temas como Documentação Microscópica e
Negócios em Odontologia. No
dia 24, os participantes contam
com aulas práticas. Porém, estas atividades serão prioritárias
para membros da Abramo.
Para mais informações, acesse
www.abramo.org.br.

Jornada de
Endodontia em
Vitória-ES
A ABO Seção Espírito Santo prepara-se para realizar a 2ª Jornada
de Endodontia e o 2º Encontro
de Estudantes da Endodontia. O
evento acontece em Vitória, no
Auditório Manoel Vereza de Oliveira CCJE-UFES, nos dias 12 e
13 de novembro, e contará com
profissionais renomados e que
atuam na especialidade.
As palestras irão abordar desde temas técnicos da profissão e os avanços tecnológicos
quanto às técnicas aplicadas
em tratamentos, até questões
de mercado, carreira e sucesso
do profissional que se especializa em endodontia.
Para mais informações, é necessário enviar um e-mail para o endereço secretaria@aboes.org.br
ou uniabo@aboes.org.br.

maior evento das Américas do
segmento. São esperados mais
de 9 mil congressistas entre
técnicos em prótese dentária e
saúde bucal, estudantes, auxiliares e cirurgiõesdentistas do
mundo todo.

A programação, que acontece
de 22 a 24 de outubro, promete ser intensa, incluindo em sua
grade científica 200 horas em
palestras, workshops e conferências, abordando temas
abrangentes da prótese e da

odontologia. Estão previstas palestras abertas ministradas por
nomes renomados no mercado
nacional e internacional, além
de conferências integradas com
enfoque técnico e clínico e sete
workshops práticos.

A exposição comercial, Expolab, contará com 80 empresas
expositoras. O 14º Congresso
Internacional e 14ª Expolab ocuparão o Pavilhão Azul e o Centro
de Convenções do Expo Center
Norte na capital paulista.
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ABO realiza encontro sobre
odontologia hospitalar

Ortodontia ganha
espaço no Ciogo 2015

No dia 10 de setembro, durante
o 18° Congresso Internacional
de Odontologia de Goiás (Ciogo), que aconteceu de 9 a 12
de setembro, a ABO Nacional
realizou o 1° Encontro de Coordenadores de Cursos de Odontologia Hospitalar.
Pela manhã, após uma palestra
sobre a importância do cirurgião-dentista nos hospitais, o
presidente da ABO Nacional,
Dr. Luiz Fernando Varrone,
fez a abertura do encontro. O
primeiro tema discutido destacou como a Rede ABO teve
uma importante participação
no processo de inserção do
profissional de odontologia no
ambiente hospitalar.
O encontro também abriu es-

A 18ª edição do Congresso
Internacional de Odontologia
de Goiás (Ciogo), que aconteceu de 9 a 12 de setembro,
movimentou estudantes e
cirurgiões-dentistas do Brasil inteiro e contou com mais
de 300 atividades científicas,
entre cursos teóricos, conferências, mesas-redondas, feira
comercial, hands-on e fóruns
distribuídos em nove auditórios simultâneos.
Durante a cerimônia de abertura, o presidente de honra do
Ciogo 2015, Dr. Jairo Curado
de Freitas, foi o homenageado
da edição e fez um discurso de
agradecimento muito emocionante. Também discursaram
outras autoridades e profissionais de odontologia, entre eles
o presidente da ABO Nacional
Dr. Luiz Fernando Varrone. Nos
intervalos dos discursos, houve
a apresentação de dança dos
bailarinos do Studio Dançarte.
A noite foi encerrada com o
humor da dupla caipira Nilton
Pinto e Tom Carvalho.
Além da já conhecida programação do Ciogo, a edição 2015
ganhou algumas novidades,
como sete estações de recarga
de celular, espaço para ciclismo (com venda de bicicletas,
acessórios e serviço de orientação), uma UTI cênica (com
equipamentos reais) e sala de
cursos teóricos e demonstrativos sobre a atuação do dentista na UTI.
Foi realizada também a etapa
Goiás do Circuito Nacional de
Endodontia. A primeira etapa
aconteceu em 2007, em Curitiba. O circuito é realizado
uma vez ao ano e reúne profissionais de diferentes regiões
do país em busca de troca de
experiências e aprimoramento

biente hospitalar).
Na segunda parte do encontro,
o tema abordado foi A higiene
bucal do paciente hospitalizado e discutiu-se a criação do
primeiro consenso da Rede
sobre os procedimentos de
higiene bucal realizados pelas
técnicas de enfermagem nos
hospitais. De acordo com o Dr.
Varrone, o consenso será redigido pelas regionais e oferecerá
aos associados um documento
orientador das melhores práticas da higiene bucal no leito,
com base nas evidências existentes sobre o tema.
O segundo encontro está previsto para acontecer durante o
34º Ciosp, em 2016.

Diabetes é pauta de evento
Divulgação Crosp

De 23 a 26 de julho, a cidade de São Paulo recebeu o 10° Congresso Brasileiro de Diabetes. O objetivo foi debater, reciclar e atualizar as informações sobre a prevenção e o tratamento da doença
no Brasil. O evento recebeu profissionais de saúde de diversas especialidades.

Cobrac 2015 é recorde de público
Com um total de 1.770 inscritos, o 23° Congresso Brasileiro
de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial (Cobrac) foi um
sucesso de público. O evento
aconteceu de 25 a 29 de agosto
no Bahia Othon Palace Hotel,
em Salvador, Bahia, e contou
com presença de especialistas
de 26 estados da Federação e
do Distrito Federal.
O número de palestrantes também foi recorde: 172 nacionais
e 16 internacionais (entre eles,
Estados Unidos, Espanha, Canadá, Itália, Suíça, Reino Unido,
Suécia, Alemanha, Chile, México, Colômbia e Índia), que ao

todo ministraram 237 palestras.
O evento reuniu ainda 45 expositores na feira científica.
Os principais temas abordados
foram Cirurgia Ortognática (planejamento virtual, inovações e
perspectivas); Inovações em Reconstruções Faciais; Cirurgia da
ATM; Traumatologia Bucomaxilofacial; Implantodontia; Toxina Botulínica e Preenchimento
Orofacial; Cirurgia das Fissuras
Labiopalatais; Patologia Oral e
Maxilofacial; e Cirurgia Oral.
Destaque para o curso de Suporte Básico de Vida; para o
workshop de Manejo de Vias

Aéreas; para o simpósio de
Toxina Botulínica e Preenchimento Orofacial; para o fórum
de Pesquisa Científica; e para o
simpósio Salvador +10, em que
os palestrantes internacionais
apresentaram suas expectativas futuras e o que esperam de
determinadas áreas da cirurgia
bucomaxilofacial nos próximos 10 anos.
De acordo com o presidente do
congresso Fernando Bastos Pereira Júnior, o Cobrac 2015 manteve o padrão de excelência e
trouxe perspectivas futuras relacionadas à nossa área. “Cumprimos nosso objetivo”, conclui.

técnico-científico.
No encerramento deste ano, os
participantes ainda puderam
conferir um happy hour especial com show da dupla regional Alisson e Tiago.
Ortodontia em destaque – De
acordo com a ABO Goiás, organizadora do Ciogo, um dos assuntos mais discutidos durante
o congresso foi a ortodontia.
No 3º Congresso Internacional
de Odontologia Forense, que
aconteceu paralelamente ao
Ciogo, os participantes tiveram
acesso a palestras que abordaram assuntos relacionados
ao tratamento ortodôntico e
fatores que podem resultar em
processos judiciais contra profissionais da área, como reabsorção radicular, necrose pulpar, além da insatisfação com
o tratamento.
Para o Dr. Jairo Curado de Freitas, a abertura de espaços para
discutir a ortodontia durante o
congresso foi, sem dúvida, muito assertiva. “O assunto certamente agregou conhecimento
aos ortodontistas presentes,
que também tiveram acesso a
momentos de aperfeiçoamento
e atualização, além da oportunidade de conferir as novidades da feira comercial”, disse.
Em paralelo ao congresso, também foram realizados o 2º Congresso de Radiologia e Diagnóstico Bucal do Centro-Oeste e a
Etapa Goiás do Circuito Nacional de Endodontia e uma feira
comercial (realizada de 10 a 12
de setembro), que contou com
mais de 100 estandes e com a
presença das principais marcas
da indústria, do comércio e de
serviços odontológicos presentes no País.
Reprodução

paço para os representantes
de cada regional da ABO abordarem assuntos relacionados
à odontologia hospitalar, tais
como: as perspectivas atuais
sobre a atuação do CD no ambiente hospitalar, com relatos
de experiências pessoais dos
profissionais; a discussão sobre a possibilidade de unificação das diretrizes básicas
de ensino dos cursos vigentes
de Odontologia Hospitalar da
ABO (por exemplo, carga horária, conteúdo programático
obrigatório); e a apresentação
de propostas acadêmicas a serem inseridas na formação do
cirurgião-dentista que irá atuar
dentro dos hospitais (tempo
clínico multidisciplinar em am-

Evento recebeu cerca de nove mil congressistas e
apresentou várias novidades nesta edição

Programe-se:
14º Congresso Internacional de Técnicos em Prótese Dentária
22 a 24 de outubro – Expo Center Norte – São Paulo-SP
Telefone: (11) 3287-1933
E-mail: apdesp@apdesp.org.br

21º Encontro Anual da SBOE - Tema: Estética em dobro
De 11 a 14 de novembro, em Maceió-AL
Telefone: (51) 3228-1674
E-mail: daisytur@terra.com.br
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Ensino odontológico precisa de revisão curricular
Shutterstock

Mudanças na odontologia exigem novos modelos e estruturas para cursos universitários

Reformulação curricular deve reavaliar conteúdo e carga horária dos grandes grupos de problemas bucais, em seus aspectos preventivo, curativo e social
No dia 16 de setembro, o Ministério da Educação liberou a
primeira proposta para um currículo unificado a alunos dos
ensinos fundamental e médio.
A chamada Base Nacional Comum detalha o que cada criança
tem direito de aprender ano a
ano, independente de localidade ou situação financeira. Essa
grade curricular comum deverá
ser aprovada por lei até junho
de 2016 e corresponde a 60%
do conteúdo de sala de aula.
Os outros 40% serão definidos
pelas escolas ou secretarias de
Educação locais. Nos Estados
Unidos, o percentual é de 70% e
na Austrália, de 80%. Desde que
a Constituição de 1988 garantiu
o direito à escola de todas as
crianças, esta foi a primeira das
inúmeras tentativas de currículo
comum a realmente se materializar num documento claro. O objetivo é melhorar a qualidade de
ensino em todo País e diminuir
as desigualdades.
Essa mesma preocupação com
grade curricular e qualidade
de ensino permeia o setor de
odontologia. Entre os principais questionamentos estão
a quantidade de faculdades e
vagas. Segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), funcionam
no Brasil 219 faculdades de
Odontologia, entre públicas e

privadas. Em 2013, quando foi
realizado o Censo da Educação Superior pelo Inep, foram
efetuadas 78.391 matrículas
em Odontologia. Conforme dados do MEC, excluindo os estados do Acre e Roraima, que
contam com apenas uma faculdade de Odontologia cada,
os outros têm duas ou mais. O
exemplo extremo é São Paulo,
com quase 50.
Ingressam anualmente nos
cursos da área 25.752 alunos.
Porém, o número registrado
de concluintes é de 10.180.
Os principais motivos de não
conclusão são matrículas trancadas (cerca de 22%) e alunos
desvinculados (cerca de 37%).
O índice de conclusão na
Odontologia é de 39,53% contra 77,87% de Medicina. Considerando todos os cursos de todas as áreas, a média nacional
de conclusão é de 36,12%.
Principais problemas – Alguns
fatores, como falhas na grade
curricular e número de horas-aula inferior ao ideal, podem comprometer a qualidade do estudo
da Odontologia no País. E isso
reflete diretamente na saúde da
população brasileira como um
todo. “A formação inadequada
não é apenas um problema das
instituições e dos profissionais
de saúde bucal, mas também do

Sistema de Saúde do País”, afirma Gilberto Alfredo Pucca Junior, ex-coordenador nacional
de Saúde Bucal e agora diretor
do Departamento de Vigilância
em Saúde Ambiental e Saúde do
Trabalhador da Secretaria de Vigilância do Ministério da Saúde.
Segundo o Prof. Dr. Antonio

Brasil tem
25 mil vagas
por ano nos
cursos de
odontologia
de Lisboa Lopes Costa, do departamento de Odontologia
da Universidade Federal do
Rio Grande do Norte (UFRN) e
membro participativo do Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte
(CRO-RN), ainda que os alunos recebam preparo técnico, é preciso reconhecer que
existe uma lacuna quanto ao
cumprimento das Diretrizes
Curriculares Nacionais, aprovadas entre 2001 e 2002, que
determinam que a formação
do CD deve ir além do mode-

lo clínico-curativo centrado
apenas na biologia e atender
as necessidades das pessoas
quanto à saúde integral. “Este
fator demonstra a necessidade de mudança nas grades
curriculares”, explica Costa.
Na opinião de Pucca, hoje percebe-se um modelo focado na
cura específica de problemas
bucais e no trabalho individual
do profissional, na maioria das
universidades. “É preciso resgatar o papel estratégico e qualificador da clínica geral para, em
seguida, em terreno sólido, podermos aprofundar a formação
das especialidades”, diz Gilberto Pucca.
Para ele, a graduação muitas
vezes deixa de oferecer conteúdo clínico para ofertá-lo
apenas nos cursos de pós-graduação, principalmente os de
modalidade latu-sensu.
Neste aspecto, o Dr. Antônio Costa complementa que
é preciso maior investimento
em cursos de pós-graduação
stricto-sensu (mestrado e doutorado) em Odontologia, como
estratégia para fortalecimento
dos cursos de graduação atuais.
Outro ponto de discussão sobre a qualidade do ensino acadêmico é o surgimento de novos formatos de cursos que, na
busca por formar profissionais
voltados ao suporte da saúde

bucal da população em âmbito
social, podem deixam a desejar na parte clínica. Para o Dr.
Luiz Fernando Varrone, presidente da ABO, partiu-se do
extremo técnico para o oposto
com uma visão mais humanística da profissão. “Precisamos
achar o equilíbrio entre o lado
social e o clínico para que a
odontologia brasileira funcione bem”, destaca.
Soluções – Para sanar estas
questões, aponta-se como primeira medida barrar a abertura de novos cursos de Odontologia e o aumento de vagas
disponíveis nas faculdades em
funcionamento. A partir daí,
segundo Pucca, o trabalho é
reorganizar a grade curricular
das instituições e limitar a flexibilização, traçando linhas de
conteúdo básico e obrigatório
para a formação de um cirurgião-dentista.
“Ao se formar, o aluno de
odontologia deve ser um clínico geral por excelência para
depois pensar na especialização que irá seguir”, afirma Pucca. “Portanto, deve dominar
epidemiologia básica e instrumentos de planejamento e gestão, principalmente do SUS”.
Pucca aponta que as disciplinas clínicas devem abranger
prevenção, cura e promoção

Capa
dos grandes grupos de problemas em saúde bucal – cárie,
periodontopatias, má oclusão,
fendas e fissuras, e neoplasias
–, para que estas questões sejam tratadas em todos os seus
aspectos preventivos e curativos, com um espaço considerável na grade.
Na opinião do Dr. Varrone,
essa reformulação pressupõe
também a inclusão de novas
disciplinas, como Odontolo-

gia Hospitalar e trabalho em
equipe multidisciplinar, e regulamentação da quantidade
de horas-aula por disciplina.
“O ensino acaba defasado
pelo curto tempo ou pela má
distribuição do período”, afirma. “Hoje vemos o formando
sair da faculdade com noções
básicas, algumas vezes insuficientes para iniciar sua atuação
na prática clínica”.

Critérios oficiais de avaliação
de cursos ativos
Shutterstock

à saúde. Já as disciplinas de
saúde coletiva devem levar em
consideração o impacto dessas práticas clínicas no atendimento dos pacientes, em âmbito social e de saúde integral.
“Se o assunto em questão é
prótese, por exemplo, é preciso entender por que a perda
dentária ocorre e não apenas
tratá-la”, explica.
Segundo ele, a revisão curricular deve redefinir o conteúdo
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Panorama do Ensino Odontológico
em números
TOTAL
N DE FACULDADES
O

PÚBLICA

Geral

ODONTO

Geral

ODONTO

Geral

ODONTO

2.390

192

301

57

2.089

135

N DE CURSOS

32.049

219

10.850

68

21.199

151

NO DE VAGAS

5.068.142

21.667

577.974

5.178

4.490.168

16.489

O

São vários os indicadores oficiais que definem a qualidade
de um curso de graduação no
Brasil. A avaliação, realizada
pelo Ministério da Educação
(MEC), envolve critérios que vão
desde as estruturas e conteúdo
oferecidos pela instituição até o
desempenho dos estudantes.

PRIVADA

Fonte: Censo da Educação Superior 2013 | Inep

Para a instituição, é considerada a qualidade da estrutura
curricular e a coerência com
o perfil dos profissionais que
atuam na área. O corpo docente deve ser qualificado, com
mestres e doutores entre seus
profissionais, assim como o
projeto pedagógico com a linha a ser seguida.

Comparativo de Cursos
de Odontologia e de Medicina

Já o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes
(Enad) avalia o rendimento
dos alunos matriculados no
curso em questão por meio de
uma prova com a periodicidade máxima de três anos.
O espaço físico também é avaliado. Segundo o Conselho Federal de Odontologia (CFO),
para os cursos de Odontologia,
contam pontos estruturas como
biblioteca com publicações

Fonte: Censo da Educação Superior 2013 | Inep

atualizadas, laboratórios, clínicas e biotério, que dão suporte
às atividades de ensino. Além
disso, a relação com o Sistema
Único de Saúde (SUS) também
tem sido incluída nos critérios.
Porém, toda essa avaliação
acontece apenas após a abertura do curso. E é importante
que, antes disso, seja feita uma
avaliação prévia da importância e impacto para o município ou região. “Dá-se pouca
atenção à necessidade real da
abertura de um novo curso de
odontologia no local”, comenta o ex-coordenador nacional
de Saúde Bucal e agora diretor
do Departamento de Vigilância
em Saúde Ambiental e Saúde
do Trabalhador, Gilberto Alfredo Pucca Junior.
A realidade atual da população brasileira demanda cada
vez mais que os CDs estejam
preparados para uma atuação
ligada aos serviços públicos.
Por isso, Pucca afirma que a
própria instituição de ensino
deva definir uma linha coerente com a prestação odontológica local, suas necessidades e
características.

Ingresso no mundo da odontologia
Métodos de ingresso nos cursos
e preparação oferecida pelas
universidades entram na pauta da discussão sobre o ensino
odontológico atual. O Dr. Gilberto Alfredo Pucca Junior, excoordenador nacional de Saúde
Bucal e agora diretor do Departamento de Vigilância em Saúde
Ambiental e Saúde do Trabalhador, falou sobre suas impressões em relação ao vestibular e
ao que as universidades proporcionam para a prática clínica.
Atualmente, podemos considerar que nossas faculdades de
Odontologia atendem aos requisitos básicos em relação ao
conteúdo deste curso?
Há experiências muito interessantes em algumas universidades,
mas são experiências isoladas. O
que precisamos é iniciar urgentemente a transformação do ensino
odontológico no país por meio de
reformas curriculares.
Em sua opinião, como está o

acesso da população às universidades que oferecem o curso
de Odontologia?
Temos universidades públicas
que não cobram mensalidades,
porém, não existe ensino gratuito de odontologia, como deveria ser. Mesmo nas públicas,
o aluno que não tem condições
financeiras tem acesso limitado
ao estudo, por causa das listas
de instrumentais que são caríssimos. Isso traz distorções
não apenas financeiras, mas
também de aprendizagem. As
clínicas de aprendizagem são
praticamente um mundo à parte e, algumas vezes, à parte da
própria universidade.
Mesmo com esta realidade, o
número de alunos nos cursos de
odontologia é cada vez maior...
Isso acontece por causa do excesso da oferta de vagas na graduação, da má distribuição de
faculdades e de uma expectativa
equivocada do que, de fato, é um

curso de odontologia. Saúde bucal é parte integrante e inseparável da saúde geral. De uma forma
equivocada, por vezes, percebemos que a opção de alguns
estudantes pela odontologia é
buscar uma prática liberal dentro
do setor de saúde e que, em pouco tempo, os ganhos financeiros
se elevem. Acredito que as entidades e instituições odontológicas deveriam fazer um trabalho
vocacional, de esclarecimento
aos estudantes do nível médio.
A profissão mudou. Trabalho
em equipe, interdisciplinar e intersetorial, por exemplo, não era
característica da odontologia e
hoje é impensável que um profissional não saiba manejar esses
novos processos de trabalho.
Qual sua opinião sobre os métodos de avaliação para ingresso
no curso de Odontologia?
O Enem e o Sisu, sem dúvida,
trouxeram um enorme avanço
na forma de ingresso nas univer-

sidades em vários aspectos. Democratizaram o acesso e hoje o
estudante não tem que viajar
para todas as cidades onde se
pretende fazer as provas. Antes, com o antigo vestibular,
não era incomum o vestibulando de Odontologia prestar
cinco, seis ou até mais vestibulares. Isso sem contar o preço
das inscrições e os gastos com
deslocamento e estadia. Uma
prova única, centralizada resolve esse problema.
Qual deve ser o primeiro passo
para começar a mudar e melhorar
a qualidade do ensino da Odontologia em nossas faculdades?
Devemos, urgentemente, enfrentar estas questões, o país
não suporta mais esse modelo
de ensino odontológico. É caro
e ineficaz. Já temos experiência
acumulada e alguns modelos
curriculares sendo implantados
que vêm produzindo bons resultados. Em primeiro lugar, não

Gilberto Alfredo Pucca Junior é
cirurgião-dentista, ex-coordenador
nacional de Saúde Bucal e atual
diretor do Departamento de
Vigilância em Saúde Ambiental
e Saúde do Trabalhador da
Secretaria de Vigilância do
Ministério da Saúde (MS).

podemos permitir mais abertura e expansão das vagas. Em
segundo, precisamos rediscutir
as diretrizes dos cursos de graduação de odontologia e rever
a flexibilização excessiva da formação, entre outros aspectos.
Essas tarefas devem fazer parte
da agenda estratégica de todas
as instituições odontológicas.
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Lançamento
da FGM

Sanifill lança
linha sustentável

Com o intuito de seguir as tendências do mercado de estética odontológica – um dos que
mais cresce no Brasil – a FGM
lança o Condac Porcelana 5%,
o ácido fluorídrico a 5% para o
preparo de porcelanas à base
de dissilicato de lítio, atualmente as mais utilizadas em
tratamentos estéticos.
De acordo com a fabricante,
o produto traz uma revolução
ao mercado porque alia estética (para o paciente) e agilidade (para o cirurgião-dentista).
Segundo a consultora técnica
da FGM, Drª. Rafaella Ronchi
Zinelli, a empresa já dispõe da
versão 10% do produto, mas
estudos recentes comprovaram que a versão de 5% é mais
indicada para o condicionamento desse tipo de cerâmica.
Entre seus diferenciais, o Condac Porcelana 5% possui boa
afinidade com água, o que lhe
permite fácil remoção após o
condicionamento, e ótima viscosidade, isto é, não escorre
do local aplicado.
Segundo a Drª. Zinelli, a marca oferece o produto na cor
laranja para o controle do
cirurgião-dentista durante a
aplicação. Ela conta que, em
breve, a novidade chegará às
lojas de produtos odontológi-

Uma novidade da Sanifill acaba de chegar ao mercado: a
linha Eco, composta por escova e fio dental. De acordo com
a marca, os lançamentos são
produtos sustentáveis, desenvolvidos com o objetivo de auxiliar na redução do descarte
de materiais plásticos, a fim de
contribuir para a preservação
da natureza.
O fio dental Comfort Plus com
Eco Refil, o primeiro sustentável do País, conta com uma tecnologia exclusiva que permite
ao consumidor trocar o refil do
fio dental sem descartar o estojo, que pode ser reutilizado.
A fabricante disponibiliza aos
consumidores uma versão re-

Outras características – O
Condac Porcelana 5% é indicado para o condicionamento
superficial de porcelana dentais com o objetivo de aumentar sua adesão em processos
de restaurações. O condicionamento é fundamental para
que ocorra uma ótima interação entre o cimento resinoso e a restauração cerâmica,
o que favorece a retenção e
propícia resistência ao procedimento restaurador.

Divulgação

Sobre a FGM -– A FGM fundou,
em 1996, sua primeira unidade
industrial, localizada em uma
área de 130 m² na cidade de
Joinville, Santa Catarina. Desde então, a companhia inicia
seu desenvolvimento e produção de materiais dentários
para buscar novos mercados e
manter seu crescimento, competitividade e capacidade tecnológica.
Hoje, a companhia destaca-se
pela detenção de tecnologias
importantes na área de compósitos, pinos de fibra de vidro e cimentos adesivos.

Segundo Vesper Trabulsi, diretora de Marketing de Sanifill, o
desenvolvimento da linha Eco
está alinhado com as aspirações dos consumidores que,
cada vez mais conscientes da
importância de ações sustentáveis, priorizam o consumo de
produtos que não impactam no
meio ambiente. “A nova linha
não terá um custo elevado por
ser sustentável. O preço será
menor se comparado ao valor
gasto com a compra de três
escovas separadamente, no
caso da escova Ecodent”, diz.
A diretora ainda acrescenta que
a maior importância do lançamento é que sua utilização trará
benefícios ao meio ambiente.

Os produtos têm o objetivo de contribuir para a preservação do meio ambiente

Luva para alérgicos
ao látex
A Bace Healthcare acaba de
lançar a luva sintética Nuzone X2. O produto, geralmente
utilizado em procedimentos
cirúrgicos invasivos, nos quais
exista a necessidade de proteção tanto do profissional
quanto do paciente, é isento
de pó e látex e é ideal para
alérgicos a essas substâncias.
Composta por policloropreno, um elastômero sintético,
o lançamento atende as portarias 332 e 451 do Inmetro,
bem como as certificações
ABNT NBR, ISO 10282 e NR6
do Ministério do Trabalho.
De acordo com a fabricante,
além de isenta de látex, a luva
Nuzone X2 também apresenta
design anatômico e superfície
(palma) texturizada e antiderrapante em formato anatômico, o que aumenta a firmeza
dos usuários. A marca afirma
que a novidade também favorece o usuário por ser capaz
de manter as mãos em uma
temperatura agradável.
A luva também pode ser usada para outros tipos de procedimentos, tais como cura-

tivos, punção de cateteres,
como porth-a-cath, cateter
central etc.
Sobre a Bace – Fundada em
1976, a Bace Healthcare iniciou
suas operações no Brasil na área
de comércio internacional junto
a médias e grandes empresas.
Desde 1990, ela tem atuado no
segmento médico-hospitalar,

representando, importando e
distribuindo importantes marcas internacionais no mercado
brasileiro, com soluções inovadoras em materiais médicos
e de enfermagem para os principais hospitais e laboratórios
do País.
Para mais informações sobre luva sintética Nuzone X2,
acesse www.bace.com.br

Divulgação

A marca apresenta o Condac Porcelana 5%

gular com 50 m e uma versão
somente com o refil, que possui
duas unidades de 50m cada. O
fio, com sabor de menta e duas
camadas de cera, possui microfilamentos paralelos, o que
proporciona maior área para
limpeza entre os dentes.
Já a escova dental sustentável
Ecodent traz um cabo reutilizável que permite ao consumidor
trocar a cabeça da escova substituindo as cerdas sem descartar
o cabo. Outro diferencial da escova está em sua dupla função:
ao retirar a cabeça de cerdas, o
cabo da Ecodent transforma-se
em um raspador de língua, que
ajuda na remoção das bactérias
causadoras do mau hálito.

Divulgação

cos para somar eficácia às soluções FGM para cimentação
de porcelanas.

Além de ser hipoalergênico, o produto também
apresenta design anatômico
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Alguns enxaguatórios bucais contêm etanol em concentrações que variam de 5% a 27%

O uso de enxaguatórios bucais é seguro?
Especialista em periodontia esclarece dúvidas sobre os riscos
da presença de etanol em alguns antissépticos bucais
Os enxaguatórios bucais, também conhecidos como antissépticos bucais, têm conquistado cada vez mais os
consumidores com promessas
de hálito fresco e proteção contra as cáries. Mas, apesar disso,
alguns especialistas em odontologia mostram certa resistência
com o produto e, muitas vezes,
não o indicam a seus pacientes
como item complementar para
a higiene oral.
Para o Dr. Claudio Mendes
Pannuti, professor e doutor de
Periodontia da Faculdade de
Odontologia da Universidade
de São Paulo (Fousp), a explicação para tal resistência está
na ideia de que os enxaguatórios bucais, especialmente
os que contêm etanol em sua

formulação em concentrações
que variam de 5% a 27%, são
possíveis causadores de câncer bucal. “Essa associação
tem gerado controvérsias há
décadas entre os cirurgiões-dentistas, mas um estudo
recente, feito por um pesquisador (referência do estudo:
Gandini et al., 2012) comprova
que ela não existe”, diz.
Dr. Pannuti explica que, antes
de mais nada, os profissionais
de odontologia precisam fazer
uma distinção entre ingestão
de bebidas alcoólicas (esta
sim, uma das causadoras de
diversos tipos de câncer, incluindo bucal e da orofaringe)
e uso tópico de enxaguatórios
que possuem álcool em suas
formulações. Isso porque be-

bidas alcóolicas contêm, além
de etanol, diversos contaminantes, como nitrosaminas e
aflatoxinas, que são consideradas carcinogênicas. “O consumo de bebidas alcóolicas gera
acetaldéido, formado pela
oxidação do etanol e também
considerado um carcionógeno
humano”, acrescenta.
Já o álcool utilizado em enxaguatórios é de grau farmacêutico, livre de impurezas. “Talvez
o fato do uso de enxaguatórios
com álcool elevar um pouco as
concentrações de acetaldeído
na saliva transitoriamente tenha sido o motivo de suspeita
de serem causadores de câncer bucal”, opina o Dr. Pannuti,
que logo esclarece: “Mas essa
concentração retorna rapida-

mente aos valores iniciais, enquanto que após a ingestão de
bebidas alcóolicas, o acetaldeído pode ser detectado na
boca após horas”.
Revisão sistemática – Para chegar à conclusão de que o câncer bucal e da orofaringe não
tem relação com os enxaguatórios bucais, os pesquisadores
fizeram uma revisão sistemática
que investigou o efeito de enxaguatórios sobre o aumento de
risco de câncer bucal, por meio
de estudos epidemiológicos.
Os autores não encontraram associação significativa entre uso
de enxaguatórios com álcool e
câncer bucal, nem tendência
de aumento de risco conforme a quantidade de uso diário

destes produtos. E, por isso, a
pesquisa concluiu que, quando
usado conforme indicado (duas
vezes ao dia por 30 segundos),
o breve contato do etanol dos
enxaguatórios com a mucosa
não promove efeito carcinogênico, e por isso pode ser considerado seguro.
“No entanto, esta mesma pesquisa sugere uma associação
entre o câncer bucal e a falta
de cuidados com a saúde oral”,
frisa o Dr. Pannuti. E a falta de
cuidados englobam baixa frequência de escovação e hábitos
como fumar ou consumir bebidas alcoólicas em excesso. “Em
suma, a recomendação que a
pesquisa oferece é a de se manter sempre uma rotina diária de
higiene bucal” conclui.

Qual enxaguatório indicar
O uso coadjuvante de antissépticos bucais promove benefícios adicionais na redução de placa bacteriana e gengivite,
quando comparado com controle mecânico do biofilme. Por
isso, segundo o Dr. Pannuti, indicá-lo como um complemen-

to à higiene bucal dos pacientes é muito válido. “A dica do
anticéptico bucal correta vai depender da situação clínica
do paciente”, diz ele. Para usos pós-operatórios e de curto
prazo, uma boa opção são os enxaguatórios com a clorexi-

dina, pois apresentam forte evidência de eficácia. Já para
usos mais prologados, a indicação seria optar por aqueles
que possuem princípios ativos eficazes, porém menos agressivos, como é o caso de bochechos com óleos essenciais.
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Moldagem de precisão
O Kavo Kerr Group traz ao Brasil
o Take 1 Advanced, sistema de
materiais de moldagem de alto
desempenho à base de Vinil Polisiloxano (VPS). A novidade combina propriedades físicas como
força, elasticidade, estabilidade
dimensional e a capacidade de
registrar detalhes em qualquer
ambiente. O lançamento oficial
aconteceu durante o 22º Congresso Internacional de Odontologia do Rio de Janeiro (Ciorj).
O novo produto chega ao mer-

cado brasileiro oferecendo ampla seleção de tempos de prensa e variedade de viscosidades.
A combinação de propriedades
em um único sistema, segundo
a empresa, foi pensada para
atender necessidades individuais e eliminar o uso de diversas
linhas de produtos.
Já disponível no mercado internacional, o Take 1 Advanced é
reconhecido por sua resistência
ao rasgamento, principalmente
durante sua remoção da boca.

Escovas Dental Clean
Combinado com o alto percentual de alongamento, promete
permitir que a modelagem da
margem dos preparos permaneça intacta mesmo nas áreas
subgengivais.
O material é hidrofílico polimerizável, o que possibilita o deslocamento de fluídos intraorais
para a produção de moldes
com grandes detalhes. Assim,
busca evitar espaços vazios ou
lacunas e atender às necessidades do dentista.

A linha infantil Doctor Duck da
Dental Clean já disponível em
mercados e drogarias de todo
o País. Para incentivar os pais
a participarem da escovação
de seus filhos, as escovas têm
cabo estendido e são autoportantes, ou seja, se mantêm em
pé num formato divertido e
atrativo para os pequenos. Toda
a linha é patenteada e exclusiva
da Dentalclean. Desenvolvidas
para crianças de até sete anos,
as escovas colecionáveis estão

Catálogo de
produtos on-line

Dentes
platinados

A Dentalclean, fabricante de
itens de higiene oral, lançou um
aplicativo de realidade aumentada. A ferramenta traz o catálogo de produtos da companhia
e permite, assim, que todas as
linhas e itens oferecidos do catálogo sejam visualizados com
sua descrição.

Close-up ampliou sua linha de
branqueamento dental Dimond
Attraction com o lançamento de Platinum White com gel
dental, escova e enxaguante.
O gel possui tecnologia Blue
Light que promete dentes mais
brancos desde a primeira escovação, além do composto sílica,
que ajuda a remover manchas
de origem externa.

Para ver as informações de produtos ativos, basta posicionar
o logo da embalagem na frente da câmera do smartphone e
as informações aparecerão na
tela. Ou, para acessar o catálogo completo, basta utilizar as
ferramentas do app. Disponível
para sistemas Android e iOS.

Aplicativo oferece acesso a
toda a linha da companhia

disponíveis em seis modelos
coloridos para que o momento
da escovação seja prazeroso.
Imagens: Divulgação
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Escovação mais divertida
para os pequenos

Marca promete dentes mais
brancos com gel dental

Combate à
Irrigador
sensibilidade Oral

Modelagem
simplificada

Espaço para
Silicone
demonstração de adição

A Oral-B lançou o creme dental Pró-Saúde Sensi-Alívio que
oferece alívio imediato e prolongado da hipersensibilidade
dentária, protege contra a erosão do esmalte e problemas
na gengiva. A fórmula promete impedir dor nos nervos e
de proteger os dentes contra
o ácido dos alimentos.

A 3M ESPE lançou a Pasta
Adstringente de Afastamento Gengival, indicada para o
afastamento temporário do
tecido. Promete substituir o
fio reator em algumas situações clínicas e proporcionar
sulco seco e livre de sangramento, quando o periodonto
estiver saudável.

PA Olsen, marca de equipamentos para atendimento
odontológico, inaugurou seu
novo Show Room Premiere
em São Paulo. A marca oferece possibilidade de customização de seus produtos para
atender a todas as especialidades. Para mais informações,
acesse Olsen.odo.br

A Harty Comercial lançou o
Irrigador Oral Waterpik, que
combina pressão de água e
pulsação para eliminar resíduos e bactérias bucais. A
novidade promete reduzir
em 99,9% a placa bacteriana,
além de ajudar na prevenção
de cárie e gengivite.

A Voco trouxe ao Brasil o Registrado Clear, silicone de
registro de mordida rígido e
transparente, que pode permanecer sobre os dentes durante
a aplicação e a cura. Promete
estabilidade dimensional e de
forma, além da fotoativação de
materiais restauradores aplicados por baixo.

Profissão
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Dez medidas contra a corrupção
e o exercício da cidadania

10 Medidas e suas
propostas legislativas
1. Prevenção
• Regra de accountability e
eficiência: Propõe estabelecer
estatísticas sobre duração de
processos para combater a
morosidade.
• Teste de integridade:
Funcionários públicos
passarão por simulações para
avaliação de conduta.
• Percentuais de publicidade:
Propõe que de 10 a 20% da
publicidade do poder público
vá para campanhas contra
corrupção.

son Henrique Pozzobon, ativo
na força-tarefa da Lava Jato.
As medidas centram-se no tripé educação da população,
prevenção e punição dos atos
de corrupção e devolução do
dinheiro desviado. Além de
transformá-la em crime de alto
risco com processos de denúncia e condenação mais rápidos.
Para o MPF, mesmo nas poucas
sentenças condenatórias definitivas, atualmente as penas ainda
são muito baixas e incompatíveis com a gravidade do crime.
Hoje, os corruptos vivem na
crença da impunidade e, segundo Pozzobon, a legislação penal
vigente, especialmente da forma como vem sendo aplicada,
pende a favor deles. “No sistema atual há muitas brechas por
onde os criminosos escapam,
assim como o dinheiro público
por eles embolsado”, disse.
O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, já havia levado as propostas ao Congresso
Nacional no início do ano, mas,

segundo o MPF, o processo ficou estagnado. Para dar continuidade e maior força às medidas, o órgão busca agora o apoio
da sociedade para apresentá-las
como projetos de lei de iniciativa popular. É preciso reunir ao
menos 1,5 milhão de assinaturas
em todo o País. “Certamente o
exercício da democracia nessa
empreitada cívica contra a corrupção sensibilizará o Congresso Nacional na implementação
de uma agenda prioritária para
análise, discussão e votação de
cada uma dessas medidas”, afirmou Pozzobon.
No site www.dezmedidas.mpf.
mp.br há todas as informações
sobre a proposta e também as fichas para coleta de assinaturas.
Qualquer pessoa ou instituição
pode colaborar. Basta imprimir
a ficha e pedir que amigos, parentes e colegas preencham os
dados e assinem. Mas atenção:
os nomes devem ser completos
e não abreviados e as listas devem ser assinadas e enviadas à
Procuradoria da República.

• Sigilo de fonte: Garantia de
proteção ao cidadão que
denunciar corrupção.
2. Criminalização do
enriquecimento ilícito
• Mudança no Código Penal:
Punição para agentes
público que tenham ganho
incompatível com o cargo que
ocupam.

5. Agilidade nas ações de
improbidade administrativa
• Alteração na lei: Agiliza
a tramitação da ação de
improbidade administrativa.
• Judiciário especializado no
assunto: Criação de varas,
câmaras e turmas especializadas
para julgar as ações.
• Acordos de leniência: Autoriza
o Ministério Público a firmá-los.
6. Reforma no sistema de
prescrição
• Maior dificuldade de
prescrição: Aumenta em um
terço o tempo de prescrição
do crime, entre outros ajustes.
7. Ajuste das nulidades penais
• Fim das brechas na lei: Limita
artifícios das defesas para
invalidar processos.
8. Responsabilização da política

3. Punição mais severa

• Punição de partidos culpados:
Prevê punição por corrupção
não apenas dos dirigentes,
mas dos partidos.

• Penas maiores para corruptos:
Aumenta pena de cinco
artigos do Código Penal, entre
outros ajustes.

• Criminalização do Caixa 2:
Qualquer contabilidade
paralela à permitida pela lei
eleitoral torna-se crime.

4. Maior eficiência dos
recursos penais

9. Prisão Preventiva

• Limita chances de recorrer:
Se houver abuso no direito
de recorrer, a proposta é a
condenação imediata.
• Sessões restritas no tribunal:
Máximo cinco sessões após
pedido de visitas.
• Habeas corpus e embargos
infringentes restritos: Serão
limitadas as possibilidades de
usá-los.
• Duração razoável dos
processos: Meta de três anos
somando todas as instâncias.

• Evitar que o dinheiro desviado
se perca: Autoriza prisão
preventiva para evitar que o
dinheiro ilícito suma.
• Melhor rastreamento do
dinheiro: Obriga bancos
a agilizarem o repasse de
informação à justiça.
10. Recuperação do
dinheiro ilícito
• Confisco alargado: Facilita
a recuperação do dinheiro
desviado.
• Extinção de domínio: Permite
confisco de bens ilícitos.

Divulgação

Diante do cenário de corrupção
política no Brasil e da sensação
de impunidade percebida pela
população, o Ministério Público
Federal (MPF) apresentou dez
medidas que buscam prevenir
atos corruptos e puni-los como
crimes de alta gravidade. Para
que estas propostas sejam levadas ao Congresso Nacional,
o apoio popular é fundamental,
além de ser uma oportunidade
para o exercício da democracia.
As propostas foram desenvolvidas com base nas dificuldades
encontradas pelo MPF e outros
órgãos parceiros na investigação
e responsabilização adequadas
aos delatados na Operação Lava
Jato e outras anteriores, assim
como nas experiências de outros países no tratamento deste
problema. “Foram buscadas alternativas legislativas que poderiam fazer a diferença e corrigir
algumas falhas do sistema que,
embora pontuais, foram identificadas como responsáveis por
contribuir com a impunidade”,
explicou o procurador Rober-

Corrupção: um problema de todos
Roberson Henrique Pozzobon
é procurador da República no
Estado do Paraná e atua na
força-tarefa da Operação Lava
Jato. Em entrevista ao Jornal da
ABO, ele fala sobre a corrupção
no Brasil, as dificuldades dos
processos e o papel da população em meio a este cenário.
Como é hoje a lei que pune a
corrupção no Brasil? Por que
mesmo com tantos indícios e
provas ainda é difícil condenar
os corruptos?
A efetiva punição de atos de
corrupção no Brasil hoje, infelizmente, é algo tão raro que praticamente pode ser considerada
uma exceção. Os problemas
iniciam-se já na largada, com as
dificuldades para reunir provas
de atos de corrupção suficientes
para desencadear um processo de responsabilização. Não
interessa a nenhuma das partes
envolvidas, corruptores e cor-

rompidos, revelar os ilícitos de
que participaram. Terceiros que
tomem conhecimento de práticas corruptas e resolvam revelar
às autoridades acabam não encontrando no sistema a possibilidade de manterem suas identidades sob sigilo, motivo pelo qual
muitas vezes acabam optando
pelo silêncio. No sistema recursal, de nulidades, prescricional
e de recuperação dos produtos
de crime, há muitas brechas por
onde os criminosos escapam.
O que o senhor aponta como
cerne da corrupção no Brasil?
Entre os principais fatores que
contribuem para o alastramento
desse grave problema contra a
população brasileira está a crença de corruptores e corrompidos na impunidade; a ausência
de conscientização por parte
da população dos efeitos deletérios das práticas corruptas;
o apego a uma burocracia exa-

cerbada, centrada em controles
meramente formais e, portanto,
facilmente contornáveis, nas
contratações e licitações públicas; a falta de transparência
nos gastos públicos; o constante incremento dos custos
das campanhas eleitorais e, por
consequência, da obtenção de
doações cada vez maiores de
pessoas jurídicas interessadas
em contratar com a Administração Pública; e as dificuldades
na obtenção do ressarcimento
adequado dos danos ocasionados por práticas corruptas.
Chegamos a este nível de corrupção agora ou atualmente
estamos conseguindo investigar
mais e punir mais?
A corrupção, justamente pelo
fato de ser um delito praticado já com consciência de não
deixar rastros, é praticamente
impossível de ser mensurada. O
que vem sendo feito há bastante
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tempo é a mensuração da percepção da corrupção. Ocorre
que ela pode ser incrementada
justamente pelo maior sucesso em sua repressão, visto que
naturalmente desse processo
decorre o maior conhecimento
pela população. De qualquer
modo, é possível dizer que
hoje, no Brasil, as autoridades
públicas podem lançar mão de
técnicas investigativas especiais
mais modernas, que contribuem em larga medida para que
as práticas corruptas sejam mais
facilmente elucidadas. Se anos
atrás seria inconcebível trabalhar de forma eficiente com milhões de operações financeiras
registradas em papel, hoje estas
informações são fornecidas em
bancos de dados digitais.
Qual é o papel da população frente a este cenário de corrupção?
A população é a principal responsável por reverter o cenário

Roberson Henrique Pozzobon,
procurador da República atuante
na Operação Lava Jato.

endêmico de corrupção que
hoje se apresenta no Brasil. Ela
fará isso enquanto sociedade civil organizada, mobilizando-se
em prol de questões de interesse comum com uma velocidade
jamais vista, manifestando apreço ou desapreço sobre os rumos escolhidos por seus representantes políticos, inserindo na
agenda desses, por intermédio
do exercício direto da democracia, pautas que deveriam ser
prioritárias, a exemplo da iniciativa popular pelas dez medidas
contra a corrupção.
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DTM: Diagnóstico, tratamento e avanços científicos

Shutterstock

Exames com imagens 3D e avanços no estudo de prótese articular
são o grande diferencial para tratamentos da DTM

Apesar de ser uma das dores orofaciais mais comuns entre a população, ainda há falta de
conhecimento específico para o dentista em relação a diagnóstico e tratamento de DTM
Dentre as causas de dores
orofaciais reconhecidas pela
odontologia, a disfunção das
articulações temporomandibulares (DTM) está entre as que
mais acometem a população
mundial. Segundo termo do 1º
Consenso em Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial,
aprovado em 2010, estima-se
que, no Brasil, cerca de 37% das
pessoas apresentam ao menos
um sintoma deste problema.
Muitos têm sido os avanços nos
estudos referentes à DTM. Desde a anamnese para identificação do problema até os casos
mais complexos, especialistas
têm identificado novos métodos para diagnósticos precisos
e tratamentos mais eficazes,
que ampliam a qualidade de
vida dos pacientes. É necessário que a classe odontológica
como um todo, e não apenas
especialistas, estejam atentos a
esta questão.
O ideal é que todo cirurgião-den-

tista, independente da especialidade, consiga identificar a DTM.
Para isso, é preciso conhecer
os sinais e sintomas (ver box).
Usualmente, recomenda-se que
paciente com esse distúrbio seja
encaminhado a um especialista
para tratamento adequado.
Diagnóstico – Atualmente, os
CDs têm a seu favor sistemas
que possibilitam análise completa e detalhada das ATMs por
meio da imagem 3D gerada por
tomógrafos. O uso de softwares
específicos possibilita realizar
vários cortes na imagem captada, além de permitir a visão por
ângulos diversos. “O advento
da imagem em 3D nos trouxe
muita visão intra-articular, o que
possibilita maior entendimento
(da problemática da ATM) e,
portanto, maior possibilidades
de estabilização do processo
disfuncional”, diz o Dr. Luiz
Fernando Lobo, especialista em
Cirurgia e Traumatologia Buco-

maxilofacial e chefe do Serviço
e da Residência em Cirurgia Bucomaxilofacial do Hospital Santa Paula, em São Paulo.

Tratamentos
odontológicos
podem ser
comprometidos
se a DTM
não for
diagnosticada
Poderão ser aliados ao diagnóstico exames complementares
que, junto à tomografia, permitem tratamento mais assertivo

com resultados mais rápidos.
Para análise muscular, poderá
ser usada a eletromiografia, que
consiste em identificar como os
músculos da face estão trabalhando e se há inflamações por
meio de eletrodos posicionados estrategicamente.
Outros sistemas, como o JMA
(Joint Movement Analisys) e o
JVA (Joint Vibration Analisys),
também farão uma avaliação
computadorizada da mandíbula por meio de análise de movimento e vibração. Estes exames
podem ser terceirizados, porém há clínicas especializadas
que já incluem esses procedimentos no tratamento da DTM.
Tratamentos clínicos – A prioridade do tratamento da DTM é
tirar a dor do paciente. Ainda
que posteriormente seja necessária intervenção cirúrgica, o
tratamento clínico é o primeiro
passo. Os objetivos são elimi-

nar inflamações musculares e
articulares e melhorar o limite
dos movimentos da mandíbula.
Em alguns casos, é possível, inclusive, reposicioná-la.
Este procedimento baseia-se
no uso da placa interoclusal.
Segundo Dr. Guiovaldo Paiva,
especialista em Dor Orofacial e
Disfunção Temporomandibular e sócio fundador do Centro
de Diagnóstico e Tratamento
da ATM, a espessura da placa
e o tipo adequado ao paciente
são definidos pelo profissional
de acordo com o diagnóstico estabelecido. “Para que o
resultado desta primeira fase
seja mais efetivo, indicamos
também fisioterapia para ATM,
que consiste em aplicações a
laser de baixa intensidade, ultrassom e exercícios musculares”, explica.
Após reabilitar o sistema funcional da articulação, o paciente será encaminhado para
a segunda etapa. Na maioria
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dos casos, este processo será
guiado, pela ortodontia e, caso
necessário, também poderá
ser incluída a implantodontia.
Contudo, é preciso garantir que
a primeira fase seja concluída
com sucesso. “Não podemos
ignorar as ATMs antes de iniciar
qualquer tratamento odontológico, pois se existir disfunção,
tudo o que for feito por outras
especialidades poderá ser prejudicado”, explica o Dr. Guiovaldo Paiva.
Hoje, além do uso da placa interoclusal, alguns profissionais
utilizam a toxina botulínica tipo
A como terapia minimamente
invasiva, aplicada em alguns
pontos específicos dos músculos. Segundo o Dr. Tarley
Pessoa de Barros, doutor em
Odontologia pela Universidade de São Paulo e especialista
em Cirurgia e Traumatologia
Bucomaxilofacial, a toxina age
junto à junção neuromuscular,
impedindo a liberação da acetilcolina por consequência da
contração muscular.
O especialista explica que considera esta uma das alternativas
mais eficazes pela substância
ser um potente relaxante muscular. Segundo ele, o inconveniente é a necessidade de reaplicação. “A terapia tem ação rápida
e efeitos colaterais mínimos ou
quase inexistentes, desde que
o paciente não seja alérgico aos
componentes da fórmula, não
seja gestante ou lactante ou portador de doença neuromuscular”, diz o Dr. Barros.
Estudo realizado pelo grupo
Allergan, fabricante do Botox® no Brasil, mostrou que a
toxina, aplicada em pacientes

diagnosticados com bruxismo,
tem representado uma redução
de 50% nos quadros de dores e
obtido, ainda, melhora na qualidade do sono.
Apesar do uso terapêutico da
toxina em procedimentos odontológicos ter sido liberado pelo
Conselho Federal de Odontologia em 2014, o tema ainda diverge opiniões, que pedem por
mais estudos com evidências.
Intervenção cirúrgica – Para
disfunções mais severas, tem
se destacado o uso de próteses
articulares. Hoje, o Brasil está
entre os países mais desenvolvidos neste campo. As próteses

Exames
com imagens
3D amplia
a visão
intra-articular
permitem o reparo das ATMs
com preservação do movimento articular. “Esta opção é indicada em casos severos de artrose e permite maior controle da
qualidade da movimentação, o
que não era possível em outros
procedimentos”, explica o Dr.
Luiz Fernando Lobo. Porém, o
especialista destaca que todo
o procedimento de tratamento
da DTM deve passar por processos clínicos prévios.

“Não se pode definir previamente os casos que devem ser
encaminhados para cirurgia,
mas há classificações propostas que ajudam na clínica
diária”, diz o Dr. Lobo. Entre
eles podem estar o deslocamento de disco articular com
redução ou com redução persistente com sinais de estalos
e ruído, deslocamento sem
redução e artrose severa com
pouca mobilidade.
Falta de diagnóstico – Além de
comprometer outros tratamentos odontológicos, a DTM poderá desencadear até mesmo
quadros de depressão, se não
tratada de forma apropriada.
“Muitos fazem parte do rol dos
pacientes com manifestações
de irritabilidade, hiperatividade
ou movimentos repetitivos, que
podem ser qualificados como
ansiedade”, explica o Dr. Luiz
Fernando Lobo,
Além de psicólogos e psiquiatras, podem ser incluídos
no tratamento da DTM outros
especialistas como fisioterapeutas, quando há alongamento do músculo, e fonoaudiólogos, para melhorar o
movimento articular.
“Hoje sabemos da importância
de envolver outras áreas da saúde neste processo, assim como
outras especialidades odontológicas, como ortodontia e
prótese”, conclui o Dr. Tarley
Pessoa de Barros, doutor em
Odontologia pela Universidade
de São Paulo e especialista em
Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial.
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A caminho do diagnóstico
A origem da DTM é multifatorial. Segundo o termo do 1º
Consenso em Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial, os fatores podem ser de
origem traumática, psicossociais (ansiedade e depressão) e
fisiopatológicos (doenças sistêmicas, pressão intra-articular
alterada e genética). O que irá
definir o diagnóstico serão os
sintomas apresentados pelo
paciente e os sinais identificados em exames clínicos.
Sintomas de DTM – Pacientes
• Dores na face, nas ATMs e
nos músculos mastigatórios,
• Dores de cabeça e na orelha, e
• Manifestações otológicas –
zumbido, vertigem e sons
percebidos de maneira
abafada.
Sinais de DTM – Exame clínico
• Sensibilidade muscular e
das ATMs,
• Limitação ou descoordenação dos movimentos
mandibulares,
• Ruídos na articulação, e
• Posição errada dos dentes.
Segundo o especialista em Dor
Orofacial e Disfunção Tempo-

romandibular e sócio fundador
do Centro de Diagnóstico e Tratamento da ATM, Dr. Guiovaldo
Paiva, além de verificar os sintomas mais usuais, o CD também
deve questionar o paciente
quanto a acidentes recentes ou
não, tratamentos odontológicos
anteriores - principalmente ortodontia - e também em relação
ao sono. “É muito importante
saber se o paciente dorme bem,
pois sabemos que a apneia obstrutiva do sono pode estar relacionada à DTM e os exames de
imagem irão nos permitir avaliar
também a via aérea superior,
onde está a orofaringe, possível
causadora do bloqueio da entrada do ar”, diz.
Para que as informações sejam
analisadas com maior precisão
e resultem em um diagnóstico
mais completo, é muito importante que o paciente seja
encaminhado para atendimento especializado. “É muito raro
as pessoas procurarem um especialista quando percebem
os sinais e sintomas, por isso
os CDs precisam examinar de
forma mais profunda, identificar o problema e saber para
quem devem encaminhá-los”,
afirma o Dr. Paiva.

Experiência no tratamento das ATMs
Certamente, neste processo, a
ATM sempre esteve envolvida
já que está diretamente ligada
ao sistema mastigatório. Participo anualmente, desde 1981,
do Congresso da Sociedade
Latino-Americana de Gnatologia e da International Academy
of Gnatology (USA).

Mesmo com a especialidade
tendo sido reconhecida apenas
em 2002 pelo CFO, o Dr. Paiva
atua em clínica especializada
desde 1989, da qual é sócio
fundador. Hoje, seu trabalho
vai do atendimento clínico dos
casos de disfunção das ATMs
até o tratamento para reestabelecimento da função da articulação temporomandibular.

Quando sentiu a necessidade
de se especializar em DTM e
Dor Orofacial?

Como iniciou seu trabalho no
tratamento das ATMs?
Desde que me graduei, dedicome profundamente ao estudo
da oclusão, que é a base para
todas as áreas da odontologia
(dentística, prótese dental, ortodontia, periodontia), e todo
o sistema estomatognático.

A especialidade em Disfunção
Temporomandibular e Dor
Orofacial foi reconhecida em
2002, pelo Conselho Federal
de Odontologia. Porém, desde
minha formação venho me especializando e fundei o Centro
de Diagnóstico e Tratamento
da ATM, baseado na tecnologia usada nos Estados Unidos.
Hoje, junto dos meus sócios,
tenho uma clínica em São Paulo e uma no Rio de Janeiro,
onde também realizamos estudos de evidências por meio
dos casos que tratamos.
O senhor considera que os

cursos de odontologia de
nível superior preparam os
cirurgiões-dentistas a diagnosticar a DTM?

Qual é a vantagem, tanto para
o profissional quanto para o
paciente, em ter um centro de
tratamento voltado para ATM?

Tenho certa preocupação
com o ensino da DTM nas
faculdades de odontologia.
Lamentavelmente, o CD não
sai preparado para diagnosticar e fazer um planejamento
de tratamento. O profissional
tem que ir em busca de cursos de especialização porque, se hoje em dia faltam
informações para o paciente,
para o profissional também.
Precisamos discutir essas
coisas porque, às vezes, o paciente está com o problema,
mas o dentista não sabe nem
mesmo indicar um profissional capacitado para tratá-lo.
A maior parte dos pacientes
que recebo hoje vem da internet. Vejo que nem mesmo a
medicina domina as questões
de ATM visto que, muitas vezes, os pacientes chegam até
mim com os sintomas que
perduram por vários anos.

O profissional que quiser investir em uma clínica especializada deverá destinar uma verba elevada, pois é preciso ter
à mão toda a aparelhagem necessária para diagnóstico, além
do exame clínico. Em uma
clínica, temos uma série de
recursos e exames que pedem
tecnologia de ponta. Para o
paciente, a vantagem é o atendimento completo, pois, com
os profissionais capacitados e
integrados, conseguimos tratar
desde a reabilitação da função
da articulação até os tratamentos complementares, como ortodontia e implantodontia.
Em sua opinião, qual será o
próximo passo dos avanços
tecnológicos e científicos na
problemática da ATM?
Os sistemas estão sempre avançando e, por isso, eu mesmo
estou sempre em busca de

atualização profissional. Hoje,
o software é o grande negócio
na eficiência de um tratamento
da DTM. Acredito que o próximo passo será a possibilidade
de diagnóstico feito à distância,
com tratamento presencial.

Arquivo pessoal

O Jornal da ABO entrevistou
o especialista em Disfunção
Temporomandibular e Dor
Orofacial, Dr. Guiovaldo Paiva, que tem investido em formação nesta área desde que
se graduou em odontologia
pela Universidade de São Paulo, em 1969.

Dr. Guiovaldo Paiva, cirurgiãodentista especialista em
Disfunção Temporomandibular
e Dor Orofacial, especialista
em Prótese Dental, pósgraduado em Oclusão e ATM
e sócio fundador e diretor
do Centro de Diagnóstico e
Tratamento da ATM.
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Estudo avalia saúde bucal na Paraíba
A Colgate-Palmolive, em parceria com o Ministério da Saúde
(MS), está realizando um estudo epidemiológico para avaliar o impacto do programa de
intervenção na prevenção de
cárie na população da Paraíba,
beneficiando 500 mil pessoas.

A pesquisa busca demonstrar a
efetividade da Política Nacional
de Saúde Bucal do MS, Brasil
Sorridente, e comprovar a eficácia do uso rotineiro de creme
dental fluoretado.
O estudo será conduzido por

faculdades de odontologia de
universidades públicas do país
com a colaboração da Aliança
para um Futuro Livre de Cárie
(ACFF). A partir de critérios
socioeconômicos, o Estado da
Paraíba foi escolhido para receber atividades educativas e

kits de higiene bucal, incluindo
creme dental, escova de dentes e sabonetes.
Segundo Patrícia Bella Costa,
diretora de Relações com Profissionais da Colgate, além de contribuir diretamente para a pre-

venção da cárie na população
da região envolvida no estudo, a
ação vai gerar uma mensuração
efetiva da importância da educação e do acesso às ferramentas de higiene bucal e da efetividade do uso de creme dental
fluoretado.

Um Sorriso do Tamanho do Brasil
Com o intuito de contribuir para
a saúde da população brasileira
e com melhorias nas comunidades, a ABO Nacional lançou
o projeto Um Sorriso do Tamanho do Brasil e conta com a colaboração de todas as regionais
e seccionais da Associação em
suas atividades.

ção de bons hábitos na higiene
bucal, campanhas de doação
de sangue e leite materno, e
plantio de árvores, entre outras.
Algumas atividades devem ser
um ponto em comum em todas
as regiões, como o atendimento
preventivo infantil com instruções de higiene oral.

As propostas têm em comum
o foco na conscientização, seja
em ações de saúde – bucal e integral – e sustentabilidade. Para
marcar o lançamento oficial deste programa, algumas atividades
serão colocadas em prática na
semana do Dia do Dentista em
diversas regiões do Brasil.

O projeto conta com coordenadores, indicados pelas
seccionais e regionais, como
responsáveis pela organização das atividades propostas.
Busca também parceiros e patrocinadores, que poderão ser
indicados por todas as sedes,
assim como cirurgiões-dentistas voluntários. “Para contribuir
para uma boa higiene bucal e
promover saúde geral para a
população, é importante que as
pessoas entendam a importância do dentista neste quadro”,
explica a Drª. Amélia Mamede,
diretora do Departamento de
Prevenção e Promoção à Saúde
da ABO Nacional e diretora de
Comunicação da ABO-BA. “A
ideia não é simplesmente realizar uma ação que acabe, mas
sim plantar uma semente que
depois, cada um da sua forma, poderá dar continuidade”,
complementa o Dr. Varrone.

O projeto prevê que cada ABO
realize ações nos locais onde
está e busque envolver tanto os
dentistas quanto a população.
“Agora temos estrutura para
encabeçar um projeto dessa
dimensão e chamar as pessoas
para fazer parte em todos os estados”, diz o presidente da ABO
Nacional, Dr. Luiz Fernando Varrone. Segundo ele, com o grande número de ABOs, será possível alcançar grandes resultados
e mostrar o serviço que todos
são capazes de fazer juntos.

Na prática – O projeto Um Sorriso do Tamanho do Brasil engloba diversos projetos já existentes e desenvolvidos tanto
pela ABO Nacional quanto pelas regionais e seccionais. Um
dos projetos inspiradores foi o
Sorrindo pra Vida, da ABO-MS
que, segundo o presidente da
seccional, Dr. Carlos Magno,
já beneficiou mais de 10 mil
pessoas em suas edições realizadas em bairros de periferia
e conta com a colaboração de
muitas entidades sociais.
O foco das atividades realiza-

das no Mato Grosso do Sul é
inclusão social. Assim, envolvem atendimento em asilos, palestras para moradores de rua,
doação de kits de higiene bucal
para abrigos infantis e ensino
de técnicas de cuidados bucais
nas escolas públicas.
Com a ajuda de colaboradores, é possível organizar ações
que também envolvam corte
de cabelo, emissão de carteira de identidade, orientações
jurídicas e práticas esportivas.
“Como coordenadora, a ABO
é sempre lembrada como referência odontológica em outros
eventos beneficentes”, contou
Dr. Magno.
Recentemente, o governo do

estado do Mato Grosso do Sul
implementou o programa Caravana da Saúde e convidou
a ABO-MS para coordenar as
ações odontológicas em 11 regiões do estado. O objetivo é
promover a saúde para a população do interior, de modo a
evitar a necessidade de deslocamento destas pessoas para a
capital para acompanhamento
médico e odontológico.
Para coordenar as atividades beneficentes, foi criada a Diretoria
de Voluntariado na seccional.
Todos os cirurgiões-dentistas,
acadêmicos odontológicos, auxiliares e técnicos em saúde bucal do estado são convidados a
contribuir como puderem.

Quem quiser participar do projeto Um Sorriso do Tamanho
do Brasil deve entrar em contato com a ABO de sua região
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A ideia é que cada ABO organize as atividades que mais se
encaixem na realidade da sua
comunidade. Assim, no projeto
estão previstas ações de instru-

e procurar pelo coordenador
responsável.

Luta contra cárie
Em Ponta Grossa (PR), o Dr. Geraldo
Stocco, cirurgião-dentista especialista em endodontia, criou um projeto de
acompanhamento regular dos atendimentos odontológicos infantis em sua comunidade, baseado nas anotações feitas na
carteira de vacinação. Assim, conseguiu
subir para 70% o número de crianças em
idade escolar sem incidência de cárie.
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Halitose em todos os seus aspectos
Para cada bactéria presente
na boca, quatro estão na língua, abrindo espaço para que
a halitose faça parte da vida
de muitas pessoas. Porém, algumas das origens deste problema são extrabucais e as
consequências podem ser psicológicas. O tratamento que
parece simples ganha complexidade, e o Brasil está entre
os países mais desenvolvidos
neste campo.
Segundo o Dr. Maurício Duarte
da Conceição, cirurgião-dentista mestrando em psicologia,
atuante há 20 anos no tratamento de halitose, e membro
fundador da Associação Brasileira de Halitose (ABHA), a
halitose tem cerca de 90 causas, sendo que de 92% a 96%
têm origem na boca. Apesar de
envolver outros profissionais

da saúde em seu tratamento,
como
gastroenterologistas,
psiquiatras, otorrinos e até
mesmo fonoaudiólogos, o CD
será o profissional responsável
pelo diagnóstico e tratamento,
podendo indicar outras especialidades.
Os motivos da halitose são diretos ou indiretos e este é um
problema que possivelmente
será acompanhado por alterações patológicas, inclusive de
origem psicológica. Entre as
principais causas estão a saburra lingual e a doença periodontal (bucal), a hipoglicemia
e a ingestão de alimentos odoríferos (extrabucal transportada pelo sangue) e a amigdalite caseosa (não transportada
pelo sangue).
A Dra. Celi Vieira, especialista
em Periodontologia e coor-

denadora do Departamento
de Odontologia da Sociedade
Brasiliense de Medicina Intensiva (Sobrami-Amib), explica

O tratamento
da halitose irá
envolver aspectos
odontológicos,
médicos e
psicológicos
que algumas causas podem
favorecer a formação de gases
derivados de enxofre (CSV)
em baixa concentração que

são suficientes para sensibilizar as células olfativas e fazer
o paciente sentir o odor desagradável acreditando estar
com mau hálito, quando não
está. Assim, associado à halitose, poderá constar uma possível psicopatologia associada,
principalmente o transtorno de
ansiedade social (TAS). Além
da obsessão pela higiene oral
na tentativa de disfarçar o hálito.
Para o Dr. Duarte, além de
identificar as causas diretas e
indiretas da halitose, o dentista
deverá se atentar às alterações
comportamentais. “Desde que
o CD busque qualificação, ele
terá condições de reestabelecer o hálito agradável dos pacientes, e a boa notícia é que
hoje há como se qualificar para
tratar os aspectos psicológi-

cos”, afirma. Uma dica são os
cursos oferecidos pela ABHA.
Para o diagnóstico, será fundamental uma anamnese extensa,
com elementos direcionados à
halitose, além de exames clínicos, teste organoléptico bucal
e nasal, além de exame feito
por aparelhos portáteis que
identificam a intensidade da
alteração do hálito. Também é
indicado realizar a sialometria.
O dentista precisará tratar as
consequências diretas e indiretas, além de indicar as corretas
técnicas de limpeza da língua,
escovação e uso do fio dental.
O paciente também deverá
passar por mudanças em seus
hábitos, incluindo alimentação e ingestão de líquidos em
quantidade correta. Os demais
procedimentos serão indicados caso a caso.

Leis em benefício dos CDs esperam aprovação
nacional para todas as categorias de trabalhadores do Sistema Único de Saúde (SUS), que
altera a Lei nº 8.080.
O PL 765/2015, do deputado
Benjamin Maranhão, encontra-se na Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF)
da Câmara dos Deputados e o
PL 1699/2015 está na Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania (CCJC).
De acordo com a presidente da

Federação Nacional dos Odontologistas (FNO), Joana Batista
Oliveira Lopes, ambos os projetos são justos e têm aprovação necessária, já que o cirurgião-dentista é responsável
por uma série de procedimentos, que envolvem cirurgias de
pequeno e grande porte, além
de também ser anestesista e
realizar implantes. “Por causa
de toda essa versatilidade do
profissional de odontologia, o
investimento em qualificação e

Implantes dentários
são alvo de pirataria
Um terço dos 2,2 milhões de
implantes dentários feitos anualmente no Brasil é produto de
pirataria. A estimativa é da Associação da Indústria de Equipamentos Médicos e Odontológicos (Abimo) e foi baseada na
comparação entre o número de
procedimentos e o de produtos
vendidos legalmente.
De acordo com o vice-presidente do setor de odontologia
da Abimo, Knud Sorensen, a
estimativa surgiu de um estudo
interno da instituição, feito com
15 empresas da indústria de implantes odontológicos que atuam no país. “Notamos que essas
empresas comercializavam cerca de 30% menos componentes
protéticos comparados aos implantes vendidos, dessa forma
subentende-se que há um mercado paralelo que está dando
suporte à diferença”, diz.

Knud também conta que muitas
dessas vendas ilegais são feitas
por meio da internet e oferecem
peças (pinos) a partir de R$10. No
mercado legal, por exemplo, o
preço varia entre R$ 300 e R$ 500.
Segundo a Abimo, as peças mais
pirateadas são os componentes
que se fixam nos pinos. Normalmente, os pinos piratas são feitos
com dimensões de encaixe mais
folgadas. Nesse espaço que sobra, pode haver proliferação de
bactérias, o que acarretaria em
vários problemas para o paciente:
desde a perda do implante até o
risco de inflamações e infecções.
Para Knud, o que leva os dentistas a usarem implantes piratas é o preço. A peça completa
chega a custar 60% a menos do
valor cobrado pelos fabricantes
oficiais, entre R$700 e R$3.500,
dependendo do tipo (nacional
ou importado).

Em busca de solução – Knud
esclarece que a norma atual da
Anvisa, de definir que a rastreabilidade deve ser feita até o usuário
final, não tem sido suficiente para
solucionar o problema. Segundo
ele, as indústrias que comercializam os implantes entendem que
o usuário final é o cirurgião-dentista e, dessa forma, garantem a
rastreabilidade somente até ele.
“Entretanto, o dentista não tem
a obrigatoriedade de estendê-la
até seu paciente”, diz.
Por isso, a Abimo discute a adoção de uma Carteira do Paciente, onde ficariam registradas informações (como um código de
barras) sobre os componentes
do implante. “Funcionaria como
uma carteira de vacinação, que
ficaria em poder do paciente e
garantiria o rastreamento até a
fabricante do produto”.

em aquisição de novos equipamentos é constante e merece o
devido reconhecimento”, diz.
Visita a Brasília – Entre os dias 2
e 3 de julho, a diretoria da Federação Nacional dos Odontologistas (FNO) esteve em Brasília,
a fim de definir o planejamento
de trabalho em defesa dos direitos dos cirurgiões-dentistas.
No encontro, os dirigentes ressaltaram a importância de mo-

bilizar os sindicatos da base
aliada para atingir os objetivos.
A finalidade da visita, segundo Joana, foi a de fortalecer o
trabalho parlamentar no Congresso Nacional e nos estados,
bem como o de sensibilizar
deputados e senadores sobre
a importância de valorizar os
profissionais da odontologia
com salário justo e compatível
com a complexidade das atividades exercidas.

Reunião da Fola
discute a saúde bucal
O presidente da ABO Nacional, Dr. Luiz Fernando
Varrone, esteve presente na reunião da Federação
Odontológica Latino-Americana (Fola), que aconteceu
de 20 a 22 de agosto, na Cidade do Leste, no Paraguai.
Entre os assuntos debatidos estavam a situação das
políticas de saúde bucal dos países latino-americanos
os problemas que atingem a odontologia atualmente.
Reprodução

Dois Projetos de Lei em prol do
cirurgião-dentista aguardam a
designação do relator para iniciar a tramitação. Um pede a atualização do piso salarial dos CDs
da rede pública e privada e dos
trabalhadores do Sistema Único
de Saúde (SUS), o PL 765/2015,
que altera a Lei 3999/1961 e fixa
o salário-mínimo dos cirurgiões-dentistas e médicos da rede
particular. O outro busca a aprovação do PL 1699/2015, sobre a
carreira única e o piso salarial
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Periodontia e sua influência nos
aspectos da saúde sistêmica
Shutterstock

Doença periodontal é agravante para doenças sistêmicas

O tratamento da periodontite é fundamental para diminuir riscos de infarto,
complicações no pulmão e diabetes, além de diminuir riscos de prematuridade
Cirurgiões-dentistas, principais
responsáveis pelo cuidado com
a cavidade bucal, devem estar
inteirados quanto a assuntos
da infectologia para evitar que
quadros sistêmicos se desencadeiem ou agravem. Neste
contexto está a relevância do
tratamento das doenças periodontais, fontes de bactérias.
O cuidado com pacientes tratados pela periodontia que
apresentam casos de doença
cardiovascular, pulmonar ou
diabetes deverá ser redobrado,
assim como em quadros gestacionais. Estudos recentes comprovam a ligação da periodontite com casos de prematuridade
e bebês de baixo peso, ocasionados pela presença de infecção. “Manipular a bolsa periodontal é mexer com foco de
infecção com microrganismos
de potencial patogênico muito
grande, capaz de destruir todo
o osso do periodonto”, diz Dr.
Wilson Sallum, professor titular
de Periodontia da Faculdade de
Odontologia da Unicamp.
O princípio básico da doença
cardiovascular é semelhante ao
da doença periodontal, que é
infecciosa e vascular. Apesar da
periodontite não ser considerada uma causa para problemas
no coração, poderá contribuir

para complicações. Segundo
Dr. Sallum, os riscos de infarto aumentam nestes quadros.
Toda doença que interfere nos
vasos sanguíneos certamente
terá influência cardiovascular.
No caso de doença pulmonar,
é extremamente importante
que os pacientes mantenham a
higiene da boca. Tratar a periodontite será fundamental para
não agravar os quadros clínicos, já que a boca é um canal
de respiração que poderá levar as bactérias até o pulmão.
“Uma boca mal cuidada vai
gerar grandes riscos de problemas pulmonares, e esta é mais
uma amostra de que higiene
bucal é prevenção”, comenta o
Dr. Sallum.
Já nos casos de diabetes, a
relação com a periodontite é
bidirecional. Uma poderá agravar a outra. O trabalho do CD
deverá ser ainda mais minucioso, incluindo análise de exames realizados recentemente e
testes para acompanhamento
rígido dos níveis glicêmicos. O
contato direto com o médico
responsável pelo tratamento
da diabetes será diferencial.
Em todos estes casos, o periodontista precisará fazer
bom uso da anamnese para
colher informações quanto à

saúde sistêmica do paciente e
identificar o máximo de riscos
possíveis durante o tratamento. “Nos quadros de diabetes,
por exemplo, dentre cada 10
pacientes que nos dizem estar com a doença controlada,
sete não estão de fato”, conta
Dr. Sallum.

As chances
de parto prétermo podem
aumentar
em 10% em
mulheres com
periodontite
Periodontite e partos prematuros – Sabe-se que a prematuridade tem origem multifatorial
e entre os fatores de risco estão quadros de infecção. Segundo a Organização Mundial
da Saúde, esta é considerada a
segunda maior causa de morte de crianças com menos de

cinco anos. São 15 milhões de
bebês que nascem antes do
tempo por ano no mundo inteiro e mais de um milhão deles morrem dias após o parto.
Sendo que, no Brasil, são mais
de 270 mil prematuros por ano,
ou seja, 9,2% dos nascimentos
registrados no país.
O parto pré-termo pode acarretar sérios problemas à saúde da criança, que terá mais
chances de atraso no desenvolvimento (incluindo o neurológico), contaminação por
doenças infecciosas, complicações respiratórias, doenças
cardíacas e até mesmo morte
durante a infância.
A periodontite, sendo infectocontagiosa, se classifica como
um dos fatores de risco para
o parto prematuro. Apesar
dos estudos serem relativamente recentes, sabe-se que
as chances aumentam em 10%
em gestantes com a doença.
E, durante a gestação, as mulheres ficam mais propensas
a desenvolverem doenças periodontais. “Os hormônios da
gestação aumentam as chances de desenvolver gengivite e
periodontite devido ao aumento da permeabilidade vascular
e possível edema tecidual”,
explica o Dr. Saulo Duarte Pas-

sos, professor titular de Pediatria da Faculdade de Medicina
de Jundiaí (FMJ), com atuação
na área de infectologia pediátrica e materno-infantil.
O Dr. Wilson Sallum explica que
a periodontite poderá contribuir para que o parto aconteça
antes do tempo ideal porque a
bolsa periodontal libera a mesma ocitocina que atua no trabalho de parto em período normal
(de 37 a 40 semanas). “O acompanhamento odontológico deverá ser mensal para controle
químico mecânico do biofilme
dental, pois a boa saúde bucal
da gestante irá contribuir para
que os eventos da gravidez se
deem de forma natural.”
O tratamento não deve ser interrompido durante a gestação,
contudo é recomendado que o
dentista esteja em contato direto com o médico da paciente,
principalmente nos três primeiros meses de gestação. Quando
houver histórico de aborto espontâneo ou problemas hemorrágicos, a atenção deverá ser
ainda maior. “Quanto mais severa for a doença periodontal,
maior será o risco de prematuridade e também de um bebê
com baixo peso, ainda que o
parto aconteça no tempo correto”, afirma o Dr. Passos.
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Crosp contra aparelhos ortodônticos falsos
“A moda passa, o prejuízo fica”.
Este é o slogan da campanha
contra os aparelhos ortodônticos falsos, lançada pelo Conselho Regional de Odontologia
de São Paulo (Crosp), em junho
deste ano. A iniciativa tem como
foco a conscientização de pessoas, em especial os jovens, que
aderem ao uso do aparelho de
procedência duvidosa porque
está na moda, sem considerar
os riscos para a saúde e sem um
acompanhamento profissional.
De acordo com o presidente
do Crosp, Dr. Cláudio Miyake,
o problema não é novo, mas requer atenção e ações de forma
contínua. “É fundamental que os
cirurgiões-dentistas, as escolas
e os profissionais de saúde em
geral também transfiram aos jovens mais informações sobre os
riscos de uso de aparelhos ortodônticos estéticos sem o acompanhamento de um profissional
da odontologia habilitado para
essa especialidade”, diz.
E foi pensando nessa propagação sobre os riscos que o
Crosp recorreu aos jornais da
capital e do interior do Estado

de São Paulo, à mídia urbana
(nos trens do Metrô e terminais
de ônibus), aos veículos online
(inclusive o YouTube), entre
outros, para a divulgação da
campanha.

Crônicas de
consultório

MS investe em
saúde bucal

Tudo começou no Facebook.
Foi lá, em uma das mídias sociais mais famosas do mundo,
que o Dr. Walmar Breda Júnior,
ortodontista maceioense, começou a publicar seus textos.
Alguns deles atingiram mais de
cem curtidas e chegaram a 17
mil compartilhamentos e sete
mil comentários.

A fim de promover mais saúde
bucal para a população brasileira,
o Ministério da Saúde destinou
R$ 48 milhões anuais para os Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs), localizados em 673
municípios brasileiros.
O incentivo faz parte das iniciativas de modernização da
gestão da saúde, que têm sido
promovidas pelo Governo Federal já há algum tempo. Além
de receber o investimento, os
centros são avaliados pelo Programa Nacional de Melhoria
do Acesso e pela Qualidade
dos Centros de Especialidades
Odontológicas (PMAQ-CEO).
A avaliação é composta por três
módulos. Um que se verifica a
infraestrutura, a manutenção
e se o uso dos equipamentos,
instrumentais e insumos está
sendo feito de forma adequada. Outro em que são entrevistados o gerente do CEO e um
cirurgião-dentista para obter informações sobre o processo de
trabalho, organização do serviço e cuidado aos usuários. No
último módulo, uma pesquisa
de satisfação com pacientes do
Centro é feita, o que inclui per-

Foram os textos publicados em
sua página pessoal que o levaram a cogitar a publicação de
Crônicas & Agudas, seu livro de
estreia, lançado de forma independente em 21 de julho. “Depois da grande repercussão das
crônicas, meus amigos passaram
a sugerir que eu as transformasse em um livro”, confessa.
Dr. Breda diz que a confecção
do livro foi simples. “Fiz praticamente tudo, só terceirizei a
revisão, a primeira orelha e o
prefácio, e adorei o processo”,
conta. O sucesso, segundo ele,
tem uma explicação simples: é
quase impossível não se identificar com as narrativas, que são
bem-humoradas e, quase todas,
têm o consultório como principal cenário.

duras elásticas (borrachinhas) e
também os clareadores dentais.
“Estamos cientes de que esse
comércio livre facilita a ativi-

dade irregular, por isso trabalhamos junto aos governos – na
esfera municipal, estadual e federal – para que sejam adotadas

medidas capazes de reverter o
quadro”, conta o Dr. Miyake. Assista ao vídeo da campanha em
www.crosp.org.br/tv/video

As peças da iniciativa – que incluem filmes, anúncios impressos, spots de rádio e inciativas
especialmente pensadas para a
internet – advertem que os riscos de usar aparelhos ortodônticos falsos podem ser muitos:
perda de dentes, perda óssea,
retração de gengiva, alergias e
outros males irreversíveis podem ser causados, comprometendo seriamente, e em muitos
casos definitivamente, a saúde
das pessoas.
O problema vai além – Segundo
o Crosp, a moda dos aparelhos
ortodônticos falsos não é o único problema a ser resolvido.
Outras ações da organização
são pensadas para coibir a venda indiscriminada, nas ruas e
na internet, de materiais de uso
exclusivo de profissionais de
odontologia, como fios e liga-

Campanha do Crosp alerta sobre riscos do uso de aparelhos dentários falsos

Investimento
em pesquisa
guntas sobre o acesso e qualidade do atendimento.
De acordo com o ex-coordenador Nacional de Saúde Bucal,
Gilberto Pucca, esse processo
de certificação é um grande
avanço, considerando que o
país só passou a ter uma política pública de saúde bucal

População
brasileira
é a grande
beneficiada
com o
investimento
em saúde bucal
após a criação do programa
Brasil Sorridente, em 2004. “Antes, quem precisasse de atendimento especializado tinha
que procurar a iniciativa privada”, diz. Pucca explica que os
avanços foram muitos em onze

anos: “Além de termos saído
de zero para 1.037 Centros de
Especialidades Odontológicas,
estamos avaliando a qualidade
dos serviços oferecidos à população e premiando com mais
recursos os estabelecimentos
que se destacam”, acrescenta.
Maior acesso da população – O
investimento dos últimos anos
reflete no acesso da população
à saúde bucal. Segundo dados
da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE, entre
2003 e 2008 houve um aumento
de 17,5 milhões de pessoas beneficiadas com ações de saúde
bucal. Além disso, a pesquisa
Nacional de Saúde Bucal de
2010 traz mais alguns números
positivos: 44% das crianças aos
12 anos estão livres de cáries
(em 2003 eram 32%), 1,6 milhões de dentes deixaram de ser
afetados pela cárie, o que deixou o Brasil entre no grupo de
países com baixa incidência de
cárie, segundo a OMS. Nos adultos, diminuiu em 45% o número
de dentes perdidos por cárie e
aumentou em 70% o número de
dentes tratados.

Atualize-se
Você sabia que o Programa de Benefícios da ABO também dá oportunidade de
atualização profissional? O associado tem acesso a promoções em cursos e livros.
Entre no site da ABO Nacional e entenda: www.abo.org.br

Quatro universidades da América do Norte e oito universidades de todo o mundo serão
premiadas com subsídios no
total de US$ 310 mil. O fundo, subsidiado pela fabricante
global de alinhadores transparentes Align Technology, será
usado para apoiar projetos que
têm o objetivo de oferecer novas ideias para o tratamento
ortodôntico e para o uso de escâneres intra-orais.
De acordo com a Align Technology, os projetos de pesquisa terão como foco a avaliação
da flexibilidade de longo prazo
e a translucidez dos retentores
transparentes, análise da oclusão em pacientes antes e após
o tratamento com Invisalign
(produto fabricado pela companhia), bem como a avaliação de
características oclusais e de saúde bucal relacionada à qualidade de vida, entre outros temas.
O subsídio faz parte do Programa de Premiação para Pesquisa
(Research Award Program), que
tem como objetivo a promoção
da pesquisa clínica e científica
em odontologia.
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Cinema em casa

OS VINGADORES 2:
A ERA DE ULTRON

DIVERTIDA MENTE

JURASSIC WORLD

Romance

Aventura

Origem: EUA

Origem: EUA

Disney Pixar

Universal

MINIONS – O FILME

CIDADES DE PAPEL

MAD MAX –
ESTRADA DA FÚRIA

Aventura

Aventura

Origem: EUA

Origem: EUA

Universal

Fox Filmes

Ação
Origem: EUA

O calendário internacional de
cinema deste ano foi bastante
agitado, com lançamentos que
deram o que falar. Mas, para
quem não viu as grandes estreias nas telonas, ou viu e quer
assistir de novo, tem a oportunidade de vê-las no sofá de
casa, na companhia da família e

dos amigos.

Marvel Studios

São muitos os filmes que nem
deixaram as salas de cinema
e já estão à venda em DVD e
Blu-ray em todo o Brasil. Tem
Minions – O filme, Os Vingadores 2 e muito mais. Veja essas
e outras opções que separamos
para vocês e boa diversão!

Ação
Origem: Austrália, EUA
Warner

Sorveteira
saudável
Divulgação

Shutterstock

Música
sempre à mão

Serviços trazem praticidade
e variedade aos usuários

Sorvete saudável e rápido

Quem adora ouvir música já
deve ter ouvido falar nos serviços musicais de streaming. Os
mais conhecidos no Brasil são
Spotify, Rdio e Deezer que oferecem ao assinante, por meio de
um pagamento mensal, acesso
ilimitado à discoteca disponível,
um acervo que ultrapassa 20 milhões de canções.
Todos os três permitem baixar
álbuns e músicas em dispositivos móveis no serviço pago.
Caso o usuário queira, pode
ouvir as músicas gratuitamente,
porém com algumas limitações.
Os serviços também oferecem
uma versão web para computadores, na qual é possível ouvir rádios e playlists sem custo.
Além destes serviços, também
foi lançado recentemente o Apple Music, serviço semelhante
da fabricante do Iphone. Vale a
pena conhecer melhor cada um
deles para decidir qual se encaixa melhor na rotina dos amantes
da música.

Novidade no mercado de eletrodomésticos no Brasil, o aparelho Yonanas promete revolucionar a preparação de sorvetes
caseiros e desbancar muitas
marcas concorrentes. Isso graças ao fato, de acordo com a
fabricante, de conseguir triturar
e emulsificar uma fruta congelada em poucos segundos.
Além disso, o Yonanas carrega a
reputação de ser capaz de produzir um sorvete muito cremoso
e também bastante saudável, já
que para o preparo não é necessário acrescentar qualquer
tipo de conservante, gordura
ou açúcar. Em seu manual de
instruções, a fabricante diz que
o ideal para fazer o doce é usar
como base a banana e misturá-la
com outras variedades de frutas,
como açaí, morango, abacaxi,
entre outras. Todas congeladas
e in natura.
O aparelho já está à venda no
mercado brasileiro.

pelas inúmeras ilhas e enseadas e
das trilhas pela mata atlântica.
Já quem gosta de cultura não vai
se arrepender de visitar os inúmeros ateliers de artistas plásticos. A gastronomia de Paraty

também não deixa a desejar e
oferece uma culinária local bem
típica, além de ótimos restaurantes. Isso sem falar nos alambiques de cachaça artesanal, que
carregam séculos de história.
Divulgação

Paraty é o tipo de lugar que cativa um visitante rapidamente.
Aconchegante, a cidade fica
na costa sudeste do Brasil, 200
quilômetros ao sul do Rio de
Janeiro, e oferece diversas opções de passeios.
Para quem quer conhecer mais
sobre a história do Brasil, o centro da cidade é um bom lugar,
já que há prédios coloniais bem
preservados, além das tão conhecidas ruas de pedra. Os que
apreciam a natureza vão gostar
das praias e dos passeios a barco

Beleza natural e história no RJ

Ordem à
japonesa
Fenômeno mundial, o livro A
Mágica da Arrumação apresenta uma abordagem inovadora para acabar de vez com
a bagunça. Escrito pela japonesa Marie Kondo, a obra, em
vez de basear-se em critérios
vagos, como ‘jogue fora tudo
o que você não usa há um
ano’, é fundamentada no sentimento da pessoa por cada
objeto que possui.

Sextante

Lugar de cultura e história

Uma nova forma de
organização

