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Curso para cirurgiões-dentistas em Miguel Pereira discutiu o uso racional
de medicamentos
Miguel Pereira
Foi realizado no dia 12 de abril o III Curso de
Aperfeiçoamento dos Cirurgiões-Dentistas de
Miguel Pereira - Curso de Controle da Dor,
Inflamação e Infecção pela Divisão de Serviços
Odontológicos da secretaria municipal de Saúde e
com o apoio do Conselho Regional de Odontologia
do Estado do Rio de Janeiro. O objetivo do curso
de acordo com o Secretário de Saúde, Vanderlei
Chaves, são as melhorias nas prescrições médicas
e no maior uso dos medicamentos genéricos.
Os temas são base de uma das principais
diretrizes da Organização Mundial de Saúde para
promover o uso racional dos medicamentos e orientar as políticas nacionais na utilização correta dos
produtos farmacêuticos. Segundo dados da OMS, 50% de todos os medicamentos são prescritos,
dispensados ou usados inadequadamente, 75% das prescrições com antibióticos são erradas e os
hospitais gastam cerca de 20% de seus orçamentos com as complicações causadas pelo mau uso de
medicamentos. Já a promoção dos medicamentos genéricos faz parte da Lei dos Genéricos, de 10 de
fevereiro de 1999 que propõe "garantir segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos ao menor
custo possível, promover seu uso racional e seu acesso à população". Apesar do preconceito com
este medicamento ele é mais barato, pois não precisa de investimentos de pesquisa para seu
desenvolvimento, nem de publicidade para a marca.
Participaram cerca de 55 cirurgiões-dentistas dos municípios de Miguel Pereira, Paty do Alferes,
Volta Redonda, Três Rios, Paulo de Frontin, Pinheiral, Vassouras e Barra do Piraí, da cidade do Rio
de Janeiro e de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no curso ministrado pelos professores Dr. Luiz
Alberto Ferraz de Caldas e Dra. Carla Gamba Gonçalves, mestres em saúde Coletiva e Farmacologia
e pós-graduados em Sedação Consciente pela Loyola University, nos Estados Unidos. Estiveram
presentes ainda o representante do Secretário Municipal de Saúde Vanderlei Chaves e Chefe da
Divisão de Serviços Odontológicos da secretaria, Dr. Edivaldo Barbosa da Silva e o Presidente do
Conselho Regional de Odontologia, Dr. Afonso Fernandes Rocha. Todos elogiaram a iniciativa da
secretaria em promover os cursos de educação continuada e Dr. Edivaldo convidou a todos para o II
Curso de Aperfeiçoamento das Auxiliares de Consultório Dentário de Miguel Pereira - Curso de Ética
e Etiqueta, que será realizado no dia 21 de junho.
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