Latin American Oral Health Association

2 a EDIÇÃO

CALL FOR ACTION
CONSENSO SOBRE CÁRIE DENTÁRIA
PARA OS PAÍSES DA AMÉRICA LATINA

No dia 15 de outubro de 2022 foi realizado o 2º Simpósio Virtual
“Call for Action: Consenso sobre Cárie Dentária para América
Latina", organizado pelo Grupo de Cariologia da LAOHA (Latin
American Oral Health Association). No evento, que contou com mais
de 1.600 inscritos de 14 países da América Latina e Caribe, foram
divulgados os resultados de um trabalho conjunto que vem sendo
elaborado pelos membros do Grupo, em parceria com associações, em
prol da diminuição da prevalência da cárie dentária na América Latina.
Moderador do simpósio, o professor Marcelo Bönecker, titular de
odontopediatria da Universidade de São Paulo (USP – Brasil), membro
da diretoria da LAOHA e Coordenador do projeto Aliança para um
Futuro Livre de Cárie – Capítulo Brasil (ACFF) refletiu sobre o
evento:
“Nosso grupo de trabalho conta com 41 membros representantes de
diferentes países da América Latina, e foi responsável por coordenar a
elaboração de 3 ações que tem como objetivo estabelecer medidas que
possam ajudar a diminuir a prevalência de cárie dentária na região. Nada
disso teria sido possível, porém, sem o importante apoio de 12 prestigiosas
associações de odontologia, algumas internacionais e outras regionais,
além de 36 associações odontológicas locais de diferentes países e do
Ministério da Saúde do Brasil e da República Dominicana”.
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A data do evento CALL FOR ACTION foi escolhida especialmente
por estar próxima ao dia 14 de outubro, que é o Dia Mundial Livre de
Cárie, uma iniciativa da “Alliance for a Cavity Free Future”, presidida
pelo professor Nigel Pitts.

“Não existe, no campo da odontologia, uma doença mais
importante por sua prevalência universal, como a cárie dentária.”
Professora Lupe Salazar Zurita

A professora Lupe Salazar Zurita, presidente da FOLA (Federación
Odontológica Latinoamericana), da LARO (Latin American Regional
Organization of the World Dental Federation – FDI) e membro da
Ação 2 do CALL FOR ACTION em Cariologia, apresentou uma
perspectiva histórica do Consenso, desde a formação do Grupo em
2019 até a segunda edição de 2022 do Call For Action, além da
apresentação dos artigos e um resumo das recomendações gerais e
específicas apresentadas pelo Consenso:
Redução da quantidade de açúcar em alimentos processados;
Maior disponibilidade de pasta dental com flúor;
Inclusão de educação de cariologia nas Faculdades de
Odontologia de toda América Latina.
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Dr. Nigel Pitts, referência mundial no tema da Cariologia, presidente
da Global Alliance For a Cavity Free Future (ACFF) e professor na
King’s College of London, foi convidado a apresentar o tema “A
Cavity Free Future for Latin American Countries – Making
Cavities History”, pontuando as principais ações que a ACFF vem
realizando nos últimos 2 anos (2021 – 2022).
Dr. Nigel Pitts enfatizou a importância das parcerias na divulgação de
informações e na criação de ações práticas. O desenvolvimento de
políticas públicas é outro ponto central no trabalho da ACFF, que
possui 29 Chapters ao redor do mundo. Para saber mais clique em
acffglobal.org

““Este é um momento empolgante para a saúde oral e há muitas
formas de adaptar o que vem sendo feito em vários países ao
Plano de Ação da WHO (World Health Organization).”
Dr. Nigel Pitts

RESULTADO DAS AÇÕES E PRÓXIMOS PASSOS:
Ação 1: Diagnóstico situacional na América Latina e no Caribe das
políticas para o uso de fluoretos e a redução do consumo de
açúcar.
O objetivo principal dessa Ação, apresentada pelo Dr. Saul Paiva,
professor titular da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG Brasil) e membro do Grupo de Cariologia da LAOHA, está sendo
buscar informações com organizações e pessoas-chave sobre políticas
públicas, diretrizes e recomendações que possam existir, ou não, nos
diferentes países.
www.laoha.org.br/cariology
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Questionários foram desenvolvidos usando metodologias apropriadas e
irão coletar informações de profissionais e associações sobre o grau de
conhecimento dessas entidades sobre as diferentes políticas públicas em
seus países. O próximo passo será a divulgação dos questionários e início
da coleta e análise dos dados levantados. Clique AQUI para acessar.
Ação 2: Consenso Latino-Americano em Espanhol sobre Ensino em
Cariologia para Faculdades de Odontologia.
Esta Ação foi apresentada pela professora titular da Universidade El
Bosque (Colômbia), Stefania Martignon, diretora da UNICA e membro
do Grupo de Cariologia da LAOHA. Ela destacou que 265 faculdades (ou
programas) de língua espanhola (e de língua inglesa) de 21 países da
região, foram convidadas a participar do Consenso sobre domínios de
aprendizagem e de ensino da cariologia, com suas competências
principais e específicas. Além da representação de 15 instituições
odontológicas acadêmicas e de entidades de classe da América Latina,
95% dos países e 42% das faculdades/programas participaram do
exercício de consenso, que utilizou o Método DELPHI, que exigia um
mínimo de 80% de concordância para cada competência. Como resultado,
em outubro de 2022 foi socializada a conquista do Consenso. O próximo
passo agora será começar a implementar esse trabalho na região.
Ação 3: Desenvolvimento de um Consenso para o Ensino da Cárie
Dentária nas Faculdades de Odontologia Brasileiras.
O professor titular Dr. Fabio Sampaio, da Universidade Federal da
Paraíba (UFPB - Brasil) e membro do Grupo de Cariologia, apresentou os
desafios para se chegar a um consenso sobre o ensino da cárie dentária
nas faculdades de odontologia do Brasil, mostrando um breve histórico do
ensino no país, de 2013 aos dias de hoje.
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Na análise ele aponta que apesar dos avanços - em 2013, por exemplo,
63% das faculdades de odontologia tinham a disciplina cariologia em seu
currículo, já em 2018 este número havia saltado para 84% - uma
avaliação mais detalhada nos mostra que a disciplina vem sendo aplicada
majoritariamente de modo teórico, sem a prática clínica. Implementar um
plano de estudos básico da disciplina Cariologia nas faculdades de
odontologia em todo país mostrou-se um objetivo importante e
desafiador, já que estamos falando de números grandes num país de
dimensões continentais: o Brasil possui 646 faculdades de odontologia e a
maior proporção de odontólogos, per capita, no mundo. A estratégia atual
da ação é garantir o ensino da cárie dentária de maneira transversal ao
longo do curso.
A Ação trabalhou a partir de 2 documentos principais: o documento
estabelecido no Consenso da ORCA (2011) e o documento lançado pelo
Ministério da Educação em 2021. Da análise desses 2 documentos foram
lançadas as bases de um curriculum essencial, que evoluiu com a intenção
de apresentar parâmetros claros do que deve ser esperado de um egresso
no curso de odontologia no país. O resultado desse trabalho está nos 5
Capítulos disponibilizados para consulta pública, de maio a junho de
2022, e que pode ser acessado a partir do site da LAOHA clicando aqui.
O professor enfatizou, também, que este trabalho não teria sido possível
sem a valiosa parceria com a ABENO (Associação Brasileira de Ensino
em Odontologia).
Os próximos passos serão, além das publicações em revistas
especializadas, avançar com a implementação das propostas.
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MEMBROS DO GRUPO DE CARIOLOGIA:
AÇÃO 1

AÇÃO 2
Brasil (Coord.)

Colômbia (Coord.)

Venezuela

Argentina

Colômbia

Chile

Brasil

Panamá

Peru
Brasil
Panamá
República Dominicana

Colômbia
Colômbia
Costa Rica
Brasil
Colômbia

Brasil

Colômbia

Chile

México

Brasil (Ad hoc)

Brasil

Colômbia (Ad hoc)

Panamá
República Dominicana
Chile

AÇÃO 3

Chile
Colômbia

Brasil (Coord.)
Brasil
Brasil

Colômbia
Colômbia
Colômbia
Brasil

Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Colômbia (Ad hoc)
Alemanha (Ad hoc)
Brasil
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ASSOCIAÇÕES E GRUPOS QUE NOS APOIAM:
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