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Segundo Paulo Capel, o Projeto Saúde Coletiva (PSC) surgiu da proposta do Departamento de Prevenção da APCD de trazer para o
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Saúde bucal, um direito



Marco Manfredini

Marco Mafredini destacou que nos
últimos anos, após um período de expansão das políticas públicas, houve
uma retração dos investimentos em
saúde pública bucal. “Após a implantação do programa Brasil Sorridente de
2004, de 2012 para cá houve um período de estabilização e queda do serviço
de saúde bucal no sistema público, com
limitação de investimento federal, em

nicipal de Saúde de Embu-Guaçu, a
Odontologia entrou na saúde pública
após o ano 2000 de forma não integrada. Falta, ainda, valorização dos proﬁssionais do setor odontológico no setor
público, em relação aos da Medicina.
“Só fortalecendo as entidades de classe
que vai se fortalecer esse direito”. Sobretudo, lembrou que o acesso à saúde
pública precisa ser assegurado a todos.
“Falta no Brasil acesso das pessoas ao
cirurgião dentista, que é um direito
constitucional”.
Na mesa 2, à tarde, “Desaﬁos da
construção da rede de atenção ao câncer bucal: o papel do comitê estadual”,
discutiu-se a proposta de criar um comitê estadual sobre o tema. “O câncer
bucal é grave. Cerca de 5 mil pessoas
por ano morrem de câncer de boca no
Brasil. Entre os homens este é o quarto
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Ao longo desses anos as reﬂexões produzidas no PSC repercutiram nos rumos das políticas de saúde em São Paulo e no Brasil, junto
às secretarias de saúde, de estados e municípios, e mesmo junto ao Ministério da Saúde, e sobretudo, junto aos proﬁssionais do setor.
“São aqueles que, de fato, fazem as coisas acontecerem nos seus locais de trabalho”, avalia Paulo.
O projeto Saúde Coletiva da APCD foi fundamental para embasar a criação do projeto Brasil Sorridente. Como desdobramento das
ações da associação, Gilberto Pucca, integrante da APCD, foi convidado para atuar na Comissão de Saúde Bucal, lembra Paulo Manfredini, também coordenador do evento.
O principal desaﬁo para quem trabalha na Odontologia pública é atuar junto aos conselhos de saúde, nos municípios, estados e no
âmbito nacional. “ É preciso ouvi-los e, juntos, buscar caminhos para barrar os retrocessos e fazer avançar o direito à saúde e, com
ele, o direito à saúde bucal. Direito de todos, sem exclusões, sem privilégios”, explica Paulo Capel.
A defesa de boas condições de trabalho e de remuneração justa, adequada, segue sendo uma importante e estratégica bandeira das
entidades odontológicas em todo o Brasil, assegura. “É preciso que as entidades odontológicas e nossos dirigentes sigam segurando
ﬁrme essa bandeira, pois milhares de proﬁssionais e suas famílias dependem dessas entidades e seus dirigentes”.

tumor mais frequente no Sudeste. Uma
característica desfavorável é o diagnóstico em estado avançado. Estamos discutindo como isso poderia ser enfrentado.
Alguns especialistas defendem que é
preciso usar recursos odontológicos
existentes para criar uma rede, para enfrentar de forma mais eﬁcaz o problema.
A ideia da mesa é compartilhar caminhos que ajudem a aumentar grau de
diagnóstico precoce e ter tratamento e
evitar mortalidade precoce”, explicou
Paulo Frazão.
Para o debate, a coordenação do
evento convidou lideranças que atuam
com o tema câncer bucal tanto na pesquisa quanto na gestão de saúde, discutindo caminhos para enfrentar o problema em nível nacional: representantes
da Coordenadoria do Ambiente de Monitoramento das Ações de Prevenção e
Diagnóstico Precoce do Câncer Bucal do
Estado de São Paulo - Hospital Santa Marcelina, da Universidade de São Paulo, do
Hospital do Câncer de Barretos, da coordenação da Unasus-Unifesp - Hospital
Santa Marcelina, do Departamento de Estomatologia da USP e da Câmara Técnica

© Márcia Costa



© Márcia Costa

Maria Dalva Amim dos Santos



de Estomatologia do CROSP, do Conselho
Municipal de Saúde de SP.
O Projeto Saúde Coletiva tem na coordenação geral Paulo Capel Narvai
(FSP/USP), Paulo Frazão (FSP/USP),

Paulo Frazão

Celso Zilbovícius (USP), Marco Antonio
Manfredini (CROSP), Luiz Felipe Scabar
(FO-Unip e CT de Saúde Coletiva do
CROSP) e Helenice Biancalana
(APCD). 
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DTI’s today show dailies provide comprehensive coverage of the most important dental events
worldwide. In 2023, DTI will be publishing once again a today edition dedicated to the annual São
Paulo International Dental Meeting (CIOSP), which is rightfully considered one of the top meetings
in dentistry.
In close collaboration with the event organizer, the São Paulo association of dental surgeons
(APCD), DTI will publish exclusive news from CIOSP during the four days of the show. Daily issues
of today, featuring the most current information about the local and international dental market as
well as detailed information about the event program, will be distributed to attendees. The newspapers
thus represent and ideal platform for dental companies to highlight their brands and products and
promote their businesses.
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