
Call for Action
Simpósio define agenda para ações de redução da

incidência de cárie dentária na América Latina e Caribe

No dia 14 de outubro, foi realizado o simpósio virtual “Call for Action: Consenso
sobre Cárie Dentária para América Latina e o Caribe", organizado pelo Grupo de
Cariologia da LAOHA (Latin American Oral Health Association), composto por
experts da região. No evento, que contou com mais de 1.800 registros de
participação de 33 países (21 deles da América Latina e Caribe), foram lançadas as
bases de um plano imediato para o controle da cárie dentária.

Moderador do simpósio, o professor Marcelo Bönecker, titular de odontopediatria
da Universidade de São Paulo, Brasil, refletiu. “Entre outubro de 2019 e março de
2020, a LAOHA delineou um Consenso com especialistas no tema, organizados em
grupos de trabalho que produziram cinco artigos de referência, já disponíveis para
a comunidade”. Acesse e-book: http://www.laoha.org.br/cariology

O Grupo de Cariologia da LAOHA identificou três recomendações prioritárias que
poderiam ser desenvolvidas a curto prazo:

Ação 1: Uso de dentifrício fluoretado e redução de consumo de açúcar

· Como resposta, em 2021, a OMS incluiu em sua lista de medicamentos essenciais,

pela primeira vez na história, três preparações odontológicas tópicas à base de
flúor: o flúor (como pasta de dente), o cimento de ionômero de vidro e o fluoreto
de diamina de prata.

· A inclusão foi celebrada por especialistas de todo o mundo como um grande

avanço global nas questões da saúde bucal e da prevenção da cárie, já que
estabelece a obrigação de se assegurar o acesso a estes preparados essenciais na
atenção primária para toda a população.

http://www.laoha.org.br/cariology
https://www.ada.org/en/publications/ada-news/2021-archive/october/who-includes-three-dental-preparations-in-essential-lists


· No entanto, apenas o Brasil, o Chile, a República Dominicana, o Peru, Porto Rico e

Trinidad e Tobago foram identificados como países da região com políticas de
redução de consumo de açúcar e de monitoramento do uso de dentifrício
fluoretado registradas nos seus Ministérios da Saúde ou da Educação.

· “Apesar de esforços da LAOHA já estarem em curso, ainda há uma lacuna de dados

sobre os países latino-americanos. Está sendo elaborado um questionário para
coleta de dados oficiais, a partir da identificação de líderes regionais relevantes,
gestores públicos e departamentos de vigilância sanitária dos demais países”,
reflete o professor Saul Martins Paiva, titular de odontopediatria da Universidade
Federal de Minas Gerais, Brasil, coordenador do Grupo de Trabalho sobre o tema.

Ação 2: Estabelecimento das bases de um currículo de cariologia em
países de língua espanhola

· Foi ressaltada a importância de promover mudança dos paradigmas na graduação

em odontologia relacionada à cárie dentária, de modo a focar a formação do
cirurgião dentista em um modelo de prevenção.

· O ponto de partida para esse debate foi o currículo básico europeu para o ensino

da cariologia (ORCA - European Organization for Caries Research).

· “Em 2013, foi publicado o consenso elaborado em domínios objetivos e de

conteúdo, com participação de todas as universidades colombianas. Agora,
elaboramos um questionário para rastrear o perfil do ensino nos países de língua
espanhola e a disposição de participar de um futuro Consenso. O convite será
estendido aos países de fala inglesa e francesa do continente e conta com a
participação e apoio da OFEDO - UDUAL (Organização de Faculdades, Escolas e
Departamentos de Odontologia - União de Universidades da América Latina)”
reitera a professora Stefania Martignon, titular da Universidad El Bosque, de
Bogotá, Colômbia, diretora do Capítulo Colômbia da ACFF (Alliance for a Cavity Free
Future) e coordenadora do Grupo de Trabalho que abraçou esta ação.



Ação 3: Estabelecimento de bases de um currículo essencial sobre cárie
dentária nos cursos de graduação em odontologia no Brasil.

· Em 2018, um levantamento apontou que 84% dos currículos de odontologia das

universidades brasileiras tinham uma disciplina sobre cárie dentária, mas pautada
no enfoque técnico-científico.

· As novas diretrizes do Ministério de Educação brasileiro, a serem implantadas em

2022, pretendem evitar o ensino por especialidades e estimular o ensino por
agravos de forma transversal (cárie dentária, doenças periodontais, a fluorose e
desgaste dentário erosivo). O documento foca na preparação do egresso para o
sistema público de saúde (SUS), grande receptor dos dentistas graduados no país.

· O coordenador do Grupo de Trabalho que desenvolverá tais bases, professor Fábio

Correia Sampaio, titular de Cariologia da Universidade Federal da Paraíba, Brasil,
indica que haverá colaboração com a Associação Brasileira de Ensino em
Odontologia (ABENO) para criação do currículo essencial no ensino da cárie, e
posteriormente no ensino da fluorose, apresentando orientações pedagógicas.

O convidado é referência global no assunto, o professor Nigel Pitts, do King’s
College of London, Inglaterra, presidente da ACFF e colaborador do Grupo de
Cariologia da LAOHA, acredita que os esforços de compartilhamento de dados
globais, como o Consenso, otimizam a coleta de informações e evitam a perda de
energia desnecessária em investigações já realizadas em outras partes do mundo.
Segundo o professor, a rede mobilizada em torno da ACFF está em sintonia com os
objetivos do Consenso e ações da LAOHA, e aponta que ela aporta uma importante
colaboração. No site da entidade, a fim de colaborar para os esforços locais, são
disponibilizados dados a qualquer país que queira se alinhar a este futuro livre de
cavidade de cárie.

O fruto do trabalho destas três ações destacadas será apresentado já em outubro
de 2022. Aqueles que desejarem juntar-se às iniciativas poderão entrar em contato
com o Grupo de Cariologia através do e-mail: cariology_group@laoha.org.br
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Acesse nosso site: www.laoha.org.br/cariology
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