Lula apóia reivindicações da Odontologia
Em visita do o presidente Luiz Inácio Lula da Silva a São Paulo, para participar de eventos da Saúde, o presidente da ABO
Nacional, Norberto Lubiana, conversou com Lula e pediu mais recursos para a saúde bucal pública brasileira e a expansão
do Programa Brasil Sorridente. A esta reivindicação, o presidente disse querer levar o programa para o interior do País e
que para isso quer ver os resultados do programa até o momento.
Lula aﬁrmou, ainda, que os moradores de cidades maiores são os mais beneﬁciados pela política de saúde bucal e que agora
é importante agora atender as pessoas que estão mais distantes, nas áreas menos populosas. O presidente da ABO Nacional reforçou com o presidente Lula que realmente a população da área rural precisa de atenção, pois historicamente nunca
teve acesso à saúde bucal. Lubiana disse, ainda, que há experiências de sucesso nessa área, citando o município de Castelo,
no Espírito Santo, onde clínicas foram implantadas na zona rural com resultados altamente positivos.
Política de Estado - Norberto Lubiana também expressou ao presidente Lula a necessidade de dar um espaço permanente
para a saúde bucal dentro do Ministério da Saúde, para que o Brasil Sorridente não seja apenas uma política do governo
atual, mas se transforme em uma política de Estado, tendo continuidade mesmo com as trocas de governo. Também
participou da conversa com Lula o deputado federal Neilton Mulim, que em fevereiro deste ano propôs projeto de lei que
torna obrigatória a inclusão do cirurgião-dentista nas equipes multiproﬁssionais das UTIs.
Presença do CD em UTIs - Mulim e Lubiana entregaram ao presidente material referente à proposta e os resultados da
audiência pública realizada na Câmara para debatê-la, e ainda explicaram resumidamente a importância da medida e
pediram apoio para a sua aprovação. Lula se mostrou amplamente favorável à proposta, dizendo que desde a época em que
era sindicalista questionava porque a Odontologia não era contemplada na área da Saúde.

