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É

um prazer apresentar a edição de
nossa Newsletter. Nesta edição,
gostaríamos de destacar algumas das
atividades apoiadas pela LAOHA durante
os últimos meses. Em janeiro, organizamos
a Reunião de Consenso “Doença
Periodontal e seu impacto na saúde geral
na América Latina” em São Paulo, Brasil.
O objetivo da reunião foi desenvolver um
plano para tratar problemas de saúde
gengival na América Latina. Sessenta
convidados de 18 países participaram
da reunião, incluindo representantes de
associações de periodontia e importantes
organizações científicas e educacionais
da América Latina. Após a reunião, todos
os participantes participaram do 37ª
Congresso Internacional de Odontologia
de São Paulo (CIOSP). Além disso,
visitaram também o Centro de Tecnologia
Global da Colgate-Palmolive (GTC). No
CIOSP também aconteceu a reunião
do Observatório Ibero-americano de
Políticas Públicas em Saúde Bucal, uma
iniciativa de pesquisadores de diversos
da América Latina. Em parceria com a
LAOHA e Colgate, livros do Observatório
foram lançados durante a CIOSP.
Convido você caro leitor a se juntar a nós
para parabenizar a Dra. Belén RetamalValdés, do Chile e o Dr. Carlos Manuel
Rubio, da Venezuela, por defenderem suas
teses de PhD e tornarem-se os primeiros
bolsistas pós-graduados da LAOHA.

Em maio, nos reunimos na Universidade
de São Paulo para realizar o LAOHA
SUMMIT - “Da pesquisa à prática”. O
objetivo da reunião foi estabelecer
uma aliança entre a LAOHA e a COHI
(Caribbean Oral Health Initiative), para
discutir um plano regional para tratar de
problemas de saúde bucal na América
Latina. Esperamos que essa colaboração
possa
fortalecer
nossa
missão,
contribuindo para o desenvolvimento
científico e melhoria da saúde bucal da
população da América Latina através de
pesquisa e educação.
Nossas iniciativas e esforços também
foram apresentados nas reuniões
científicas internacionais do IADR, em
Vancouver (Canadá) em junho de 2019,
e ORCA, que ocorreu em Cartagena
(Colômbia) em julho de 2019. Além disso,
a LAOHA patrocinou um importante
Simpósio da ORCA: Lesões não cariosas:
Defeitos de Desenvolvimento do Esmalte
e Desgaste por Erosão Dentária.
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Associações Odontológicas
da América Latina no CIOSP

Os delegados foram recebidos
no CIOSP pela Dra. Patricia
Bella Costa, Diretora de Relações
Profissionais Cone Sul da
Colgate-Palmolive, Brasil.

Por Bernal Stewart e Zilson Malheiros
Em janeiro, delegados regionais de 18 países reuniram-se em São Paulo – Brasil
para discutir a doença periodontal e seu impacto na saúde geral na América Latina.
Durante a reunião os participantes tiveram a oportunidade de visitar o estande da
Colgate-Palmolive e de participar de Simpósios durante o principal congresso de
odontologia da América Latina, com a participação de mais de 55 mil profissionais de
odontologia, CIOSP.

Simpósio “Seja Coach de seus
Pacientes para uma Saúde Bucal
Completa”

Dr. Mariano Sanz com Diretores da LAOHA e da Colgate-Palmolive

Dr. Alex Haas, Professor da Universidade Federal do
Rio Grande do Sul
Dr. Oswaldo Scopin, Coordenador do Curso de
Graduação no SENAC – Brasil
Sr. Sergio Leite, Diretor Global da Colgate-Palmolive

Os delegados também tiveram a oportunidade de visitar o Centro de
Tecnlogia Global da Colgate Palmolive no Brasil (GTC). Durante a visita, os
delegados foram recebidos pelo Diretor do GTC, Abraham Cazes, Alexandre
Gade. gerente da planta, e por suas equipes. Enquanto estavam no local,
realizaram uma visita guiada pelos laboratórios do GTC e planta de produção.

Sr.Sérgio Leite da Colgate-Palmolive

Simpósio “Projeto PerioCaries –
Uma abordagem abrangente da
saúde bucal”
Dr. Mariano Sanz Professor na Universidade
Complutense – Madrid/Espanha
Dr. Mariano Sanz
Delegados em visita ao Centro de Tecnologia da Colgate-Palmolive
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Aprendizagem dos conteúdos de prevenção
em periodontia - OFEDO-UDUAL
Por Maria Beatriz Ferro
O grupo de Academia continuou
trabalhando com as Faculdades de
Odontologia da América Latina. Em
maio na cidade de Santo Domingo na
Rep. Dominicana, durante a Assembleia
da OFEDO-UDUAL foi realizada mais
uma oficina com Decanos e Diretores,
consistindo em 3 etapas. Na Primeira
foram demonstrados os resultados
da pesquisa que demonstrou a
aprendizagem dos conteúdos de
prevenção em periodontia nas
atividades clínicas e comunitárias/
extramuros dos estudantes, com base

na retroalimentação da oficina de 2018,
com um aumento da amostra de 421
estudantes de 22 Faculdades de 7 países.
Na segunda etapa foi realizada uma
pesquisa com os decanos presentes,
sobre os cenários de prática comunitária
para reconhecer os conteúdos de
prevenção aplicados e a análise de fatores
de risco para a doença periodontal nestes
cenários. A terceira e última etapa,
consistiu de uma oficina em grupo na
qual foram analisados os resultados das
etapas anteriores e na qual se chegou a
duas conclusões importantes:

Newsletter

Reconhecimento – Bolsistas - PhD LAOHA
Por Magda Feres, Bernal Stewart e Zilson Malheiros
Em nome da Associação Latino
Americana para a promoção da
Saúde Bucal e da Colgate-Palmolive,
gostaríamos de parabenizar a Dra. Belén
Retamal-Valdes do Chile e o Dr. Carlos
Rubio da Venezuela, por concluir com
sucesso o programa de doutorado.
Este momento histórico tornou possível
cumprir um dos objetivos da LAOHA,
que é a formação de novos líderes

para o desenvolvimento da pesquisa
odontológica na América Latina. A Dra.
Retamal-Valdés e o Dr. Rubio foram os
primeiros estudantes selecionados pela
LAOHA em 2016.
A Dra. Retamal-Valdes foi aceita
como professora na Universidade de
Guarulhos e o Dr. Rubio está na Espanha
para seu pós-doutorado.

1) É importante ter uma visão integral dos fatores de risco comuns e específicos para
a Doença Periodontal e as Cáries Dentárias.
2) Para causar um maior impacto em ações preventivas coletivas, é preciso entender
e trabalhar em conjunto pelas necessidades das comunidades.
O compromisso da LAOHA com a OFEDO continua e os próximos passos já seguem
sendo discutidos para contribuir desde a faculdade com a saúde bucal.

Dra. Maria Ryan (Chief Dental Officer da
Colgate-Palmolive) confere à Dra. RetamalValdés uma placa de reconhecimento.

Dr. Villar presenteia seu aluno, Dr. Rubio
com uma placa de reconhecimento em
nome da LAOHA.

Dra. Retamal-Valdés expressou sua satisfação:

“É uma honra e um privilégio chegar
a este ponto na minha formação
acadêmica com o apoio da LAOHA”.

Participantes da XXIII Assembleia OFEDO-UDUAL na Universidade Nacional
Pedro Henrique Ureña de Santo Domingo. (Foto: Ofedo-Udual)
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Observatório Ibero Americano de Políticas
Públicas em Saúde Bucal
por Fernanda Campos, Mariana Galante, Mariana Gabriel, e Gilberto Pucca
O Observatório Ibero Americano de
Políticas Públicas em Saúde Bucal,
criado em dezembro de 2016, na
cidade do México, tem como objetivo
reunir pesquisadores da América
Latina, América Central e Espanha, que
se dediquem ao estudo das políticas
públicas em saúde bucal em seus países
e fora deles.
Este grupo pretende potencializar
as pesquisas na área e aumentar a
colaboração entre os países membros
do Observatório, de modo que a
pesquisa na área da saúde pública e na
saúde bucal coletiva possam ganhar em

qualidade e quantidade de publicações e
cooperações. Nosso grupo, atualmente,
possui pesquisadores, gestores e
professores universitários de 16 países,
todos comprometidos com o direito à
saúde para todos.

Ainda este ano, serão lançados na
Reunião da SBPqO (Divisão Brasileira da
IADR), 16 ebooks dos países membros
do Observatório, abordando seus
sistemas de saúde e como a saúde
bucal está inserida. Os ebooks contam
com versões em 3 idiomas, português,
espanhol e inglês.
O Observatório em parceria da

LAOHA e IADR, tem trabalhado no
desenvolvimento do projeto de pesquisa
denominado “Identificação das barreiras
e facilitadores existentes para a
implementação de programas e políticas
de saúde bucal na América Latina” com
objetivo de compreender através de uma
avaliação qualitativa, a inserção da saúde
bucal no sistema de saúde público de
3 países, Brasil, Chile e Colômbia.

A LAOHA, por sua vez, tem como missão
contribuir para o desenvolvimento
científico da odontologia e melhoria
da saúde bucal da população latinoamericana, através da pesquisa e
educação, portanto, foi quase natural
nosso encontro e a sinergia de
pensamentos e ideais.

No Brasil, como fruto da colaboração entre universidades parceiras,
colegas e com apoio da Colgate-Palmolive, foram lançados no Congresso
Internacional de Odontologia de São Paulo (CIOSP 2019), 1 livro e 4
ebooks que retratam experiências da maior política pública de saúde
bucal do mundo, Brasil Sorridente, que integra o Sistema Único de
Saúde do país (SUS).

Tendo em vista os pressupostos do
Observatório, a missão e o apoio
institucional da LAOHA, nosso grupo tem
desenvolvido pesquisas, que geram, além
de artigos, teses de doutorado, mestrado
e produtos de relevância para os sistemas
de saúde de cada país. Em pouco mais de
dois anos publicamos um livro (versões em
português e espanhol) com as experiências
de saúde bucal dos países membros do
observatório e organizamos um Special
Issue na Revista Universitas Odontológicas.
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Por fim, estamos desenvolvendo o
mais ousado estudo de nosso grupo:
“Levantamentos epidemiológicos de
saúde bucal, de base populacional”. Este
projeto integra além da coleta, análise
e entrega de relatórios aos países, a
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capacitação dos recursos humanos de
saúde bucal de cada país. O objetivo
é fornecer ferramentas para que cada
país construa seu sistema de vigilância
em saúde bucal, tendo os estudos
epidemiológicos como fonte de dados
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para tomada de decisão.
Para que isso aconteça, estamos
produzindo um curso semi presencial
e bilingüe. Com apoio do Núcleo de
Teleodontologia da Faculdade de
Odontologia da USP, da LAOHA, da IADR,
da Comissão de Cultura e Extensão da
FOUSP, estamos elaborando web aulas,
vídeos, material escrito, exercícios,
apostilas, um livro bilingue, podcasts,
dentre outros materiais.
O primeiro país a aderir ao projeto
será a Guatemala, por meio de seu
Conselho Nacional de Saúde Bucal
(CONASABU), participa da construção e

do desenvolvimento deste projeto. Este
fato revela o grande comprometimento
e esforço que o Governo local tem
dedicado para mudar a realidade de
saúde bucal do país, com base em
dados confiáveis e metodologicamente
aprovados pela Organização Mundial da
Saúde.
O planejamento é que o programa
seja replicado em outros países nos
próximos anos. Outras Instituições
que desejarem realizar estudos
epidemiológicos em seus países com
apoio do Observatório podem entrar em
contato a qualquer momento.

O que esperamos do futuro?
• Fortalecer laços de amizade, respeito e colaboração entre Instituições na
América Latina;
• Tornar o Observatório um espaço de debate, reflexões e de reais mudanças;
• Gerar evidências que contribuam para a tomada de decisão de gestores e
formuladores de políticas.

“Sozinhos não fazemos nada, precisamos unir esforços, recursos humanos
e não humanos, se quisermos avançar em nossas pesquisas e projetos.
Não basta publicar para nossos pares, temos que dialogar mais com a
sociedade através das novas ferramentas de comunicação que permitam
um maior impacto social”.
Prof ª. Dr ª. Fernanda Campos

Contato:
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Latin American Summit
Por Luciene Figueiredo

Foi realizado na cidade de São PauloBrasil nos dias 17 e 18 de maio de
2019 na Faculdade de Odontologia da
Universidade de São Paulo (USP), o
LAOHA Summit com o tema “Moving
from Research to Practice”. O evento
contou com a parceria do Caribbean Oral
Health Initiative (COHI). A importância
de se fazer com que dados científicos
ultrapassem as barreiras da pesquisa
e alcancem acadêmicos, profissionais e
a população foi amplamente debatida,
inspirando os presentes na criação de
um plano de ação regional, abordando
importantes questões de saúde bucal na
América Latina.
Membros de ambas Associações,
entre professores e pesquisadores
de diferentes países além de alunos
doutorandos da LAOHA foram
distribuídos em distintos grupos
de trabalho: Consensus Outcomes,

Tele-Dentistry, Dental Education e
Daily Brushing. Os grupos foram
motivados a sugerir ações baseado nos
objetivos do encontro: a) Identificar
oportunidades nas Políticas de Saúde
Bucal, na Academia e na Profissão
Odontológica e b) Alinhar uma estratégia
regional de Saúde Oral entre LAOHA
e COHI. As discussões dos grupos
foram embasadas com palestras de
profissionais/pesquisadores ligados
aos temas.
Para enriquecer o evento, a especialista
em gestão e transformação digital
Fernanda Muradas, foi a convidada
especial para abordar o tema “Novas
Tendências na Comunicação”.
Como fechamento do evento, os grupos
apresentaram uma proposta de trabalho
para cada área que será desenvolvida
nos próximos anos.

Emails: Observasaudebucal@gmail.com
e Fernandacsa@usp.br
Tel: +551130917891
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Lesões não cariosas: Defeitos de Desenvolvimento do Esmalte e Erosão
Dentária

Iniciativas e esforços da
LAOHA presentes no
IADR & ORCA 2019

por Bernal Stewart e Zilson Malheiros
Em julho de 2019, a LAOHA patrocinou um Simpósio na
ORCA (Organização Europeia de Pesquisa de Cárie) em
Cartagena - Colômbia. gestão clínica.
O Simpósio focou nos aspectos gerais, epidemiologia e gestão clínica de lesões
não cariosas. Com o objetivo de dar uma perspectiva sobre os defeitos de
desenvolvimento do esmalte (incluindo hipomineralização e fluorose dentária) e
erosão dentária comparando trabalhos realizados na América Latina e Estados
Unidos com o resto do mundo, além de aspectos de gestão clínica.
O programa do evento foi composto pela seguinte agenda:

1

2

3

1. Dr. Edgard Beltrán apresentou
na ORCA - Colômbia.
2. Dra. Viviana Ávila apresentou na
ORCA - Colômbia
3. Dr. Zilson Malheiros, Dra.
Catalina Leal, Dr. Vicente Arangüis
e Dr. Bernal Stewart apresentaram
na ORCA - Colômbia.
4. Dr. Cassiano Rösing, Dr. Gerson
Langa e Dr. Bernal Stewart
apresentaram na IADR - Canadá.

4
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Tópico

Palestrante

Boas-vindas e
apresentação

Prof. Stefania Martignon
Universidad El Bosque, Bogotá, Colombia
Kings College London, London, UK

Erosão dentária

Prof. David Bartlett
Kings College London, London, UK

Fluorose dentária

Prof. Angeles Martínez-Mier
Indiana University, Indianapolis, Indiana, USA

Hipomineralização

Prof. David Manton
University of Melbourne, Melbourne, Australia

Discussão

Chairs:
Prof. Christian Splieth - Greifswald University, Greifswald, Germany
Prof. Stefania Martignon - Universidad El Bosque, Bogotá, Colombia Kings College London, London, UK

