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Sedação consciente é eficaz para quem tem medo de dentista

Clique aqui para abrir a imagem

Florianópolis, Santa Catarina--(DINO - 02 mar, 2023) -

Muitas pessoas têm medo de ir ao dentista e adiam

tratamentos necessários devido a isso, mas a sedação

com óxido nitroso pode ser a solução para esse

problema. Também conhecido como gás do riso, o

óxido nitroso é um gás incolor, não inflamável e não

tóxico que pode ser usado para sedação em

procedimentos odontológicos.

O uso do óxido nitroso para sedação consciente em

tratamentos odontológicos é regulamentado pela

ANVISA e pelo Conselho Federal de Odontologia no

Brasil. Essa tecnologia tem se mostrado uma opção

segura e eficaz para pacientes ansiosos, incluindo

crianças, que necessitam de tratamentos odontológicos

mais longos e invasivos, como implantes dentários,

extrações e tratamentos de canal.

Apesar da regulamentação, ainda são poucos os

cirurgiões-dentistas habilitados a utilizar o óxido nitroso

para sedação consciente em consultório odontológico.

Isso pode ser devido à falta de conhecimento sobre a

técnica ou à falta de investimento nos equipamentos

necessários para a sua aplicação. No entanto, pacientes

que sofrem de medo ou ansiedade em relação aos

tratamentos odontológicos podem se beneficiar

significativamente da sedação com óxido nitroso.

A Dra. Letícia Brandão, dentista habilitada no uso de

óxido nitroso para sedação consciente e fundadora da

Atten Odontologia, destaca a importância de escolher

um profissional capacitado para realizar o procedimento.

'É essencial que o dentista seja habilitado e tenha um

conhecimento profundo sobre a técnica, saiba operar os

equipamentos e realizar os manejos necessários em

caso de possíveis reações adversas', afirma a

especialista.

Além disso, de acordo com a especialista 'O paciente

retoma ao estado de consciência rapidamente após o

término da sedação, pois só se tem o efeito sedativo do

gás enquanto o mesmo é inalado, podendo o paciente

voltar a sua rotina cotidiana logo após a realização do

procedimento. Este é um dos fatos que torna esse

tratamento uma opção extremamente segura e eficaz'.

A dentista ressalta que a sedação com óxido nitroso

pode ser utilizada para pacientes ansiosos, fóbicos e

também é indicada para pacientes que, mesmo

tranquilos, necessitam de tratamentos mais longos

como: implantes dentários, extrações ou tratamentos de

canal. 'O óxido nitroso pode ajudar a reduzir a

ansiedade e o desconforto durante o procedimento,

tornando-o mais tolerável para o paciente. Até para

quem precisa fazer apenas uma limpeza dentária, mas

tem muita sensibilidade, ele é super indicado', afirma

Dra. Letícia.

Não é incomum que as pessoas evitem ir ao dentista

por causa desses problemas, mas com a sedação é

possível superar essa barreira e cuidar da saúde bucal

de forma mais tranquila. É recomendado que o paciente

fale com um dentista de confiança sobre essa opção e

sobre como ela pode ajudar a tornar a visita ao

consultório mais confortável.
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Website: https://www.attenodontologia.com.br/

A OESP nao e(sao) responsavel(is) por erros,

incorrecoes, atrasos ou quaisquer decisoes tomadas por

seus clientes com base nos Conteudos ora

disponibilizados, bem como tais Conteudos nao

representam a opiniao da OESP e sao de inteira

responsabilidade da Dino Divulgador de Noticias Online
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PARCERIA Governo participa da assinatura de convênio entre conselhos

federal e regional de odontologia

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Fernanda Marcela

Destaques Início Saúde

O Governo de Roraima participou da assinatura do

convênio entre o CFO (Conselho Federal de

Odontologia) e o CRO-RR (Conselho Regional de

Roraima). A solenidade ocorreu na manhã desta terça-

feira, 28, em Boa Vista.

Além de celebrar o convênio que vai permitir a

construção da nova sede do CRO-RR, a participação

reforçou o apoio do Estado no fortalecimento das ações

realizadas pela categoria em prol da população

roraimense.

'Nesta última gestão o CRO-RR esteve próximo das

ações da administração pública, principalmente na

busca de mecanismos para efetivar o serviço da

categoria, com ideias excelentes e bem colaborativas. É

gratificante saber que o conselho vai contar com uma

nova sede melhor e mais moderna', destacou a

secretária da Sesau (Secretaria de Saúde), Cecília

Lorenzon, que representou o governador Antonio

Denarium no evento.

A diretora da Gerência de Odontologia Especializada

da Sesau, Hadassa Silva, parabenizou o órgão pela

conquista. 'É uma conquista merecida e fico feliz com a

assinatura desse convênio, pois nós temos boa parceria

com o Conselho Regional de Odontologia. A

construção da nova sede certamente fortalecerá ainda

mais essa relação', reforçou.

Durante a solenidade, o presidente do CRO-RR,

Augusto Machado, destacou que a parceria reforçará o

protagonismo do setor no Estado.

'Estamos cada dia mais unidos e com os mesmos

objetivos. Isso será muito importante para o

fortalecimento da nossa odontologia, com maior

visibilidade no estado de Roraima', disse.

Já o presidente do CFO, Juliano do Vale, ressaltou que

o convênio pode contribuir para diminuição do déficit de

profissionais existente em Estados menores, como é o

caso de Roraima.

'O Conselho Federal tem elaborado projetos para

contemplar todos os Estados brasileiros. No caso de

Roraima e outras praças com número menor de

profissionais, nós temos disponibilizado acesso mais

fácil a recursos, serviços e aos convênios que

possibilitam beneficiar os cirurgiões-dentistas. A gente

acredita que essas parcerias do Conselho Federal com

o Estado vão beneficiar os profissionais roraimenses',

finalizou.

SECOM RORAIMA

FOTOGRAFIA: Ascom/Sesau

Navegação de artigos
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Polícia Civil de Roraima realiza oficina prática para

escrita de livro da instituição

DOCUMENTOS PARA TODOS Mais de 50 indígenas

recebem atendimento para emitir documentos pela

DPE-RR
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Projeto quer instituir a Campanha Estadual da Saúde Bucal da Pessoa

Idosa

Clique aqui para abrir a imagem

Apresentado na manhã desta quarta-feira (1), o Projeto

de Lei 31/2023 quer implementar em Mato Grosso do

Sul a Campanha Estadual da Saúde Bucal da Pessoa

Idosa. A proposta, de autoria do deputado Antonio Vaz

(Republicanos), objetiva 'desenvolver a consciência da

importância do cuidado bucal na terceira idade, tanto

no seio familiar quanto no indivíduo idoso, prevenindo

os possíveis casos prejudiciais à saúde no decorrer da

fase idosa'.

Se aprovada, a nova lei permitirá uma campanha por

meio de cartilhas, cards, divulgação em outdoors e

outros meios possíveis, de responsabilidade da

Secretaria Estadual de Saúde (SES). Também serão

permitidas as cooperações entre entes públicos e

privados, organizações profissionais e científicas e/ou

entidades civis, para a concretização dos objetivos.

Segundo justificativa do parlamentar autor, um estudo

realizado pelo Departamento de Odontologia Social da

Faculdade de Odontologia de Araraquara da

Universidade Estadual Paulista, com cerca de mais de

200 idosos na idade média de 66,7 anos,

predominantemente da população feminina,

demonstraram a dificuldade de autopercepção sobre as

próprias condições de saúde bucal, na qual, 77,2%

possuíam os dentes extraídos, com presença média de

apenas 11,4 dentes e de bolsas periodontais profundas

(34,7%). Outros 44,8% necessitavam do uso de prótese.

'No entanto, os dados demonstraram que a população

estudada relatava em 60,8% das vezes uma condição

saudável quando eram perguntados sobre sua condição

bucal. A presente proposta urge pelas condições que se

percebe na população idosa em relação a saúde bucal,

com deficiência de cuidados e reparos dentários, muita

das vezes não percebidas pelo próprio indivíduo ou em

casos, até mais infelizes, que o âmbito familiar não

presta total assistência necessária', justificou o

deputado Antonio Vaz. A matéria segue para análise da

Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).

Comunicação AL MS

Relacionado

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Cuidado Bucal
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Uniodonto Campinas realiza em agosto de 2023 o maior congresso

odontológico regional do Brasil
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Uniodonto Campinas realiza em agosto de 2023 o maior

congresso odontológico regional do Brasil

01/03/2023

10ª edição do evento, após hiato de três anos, terá

como tema principal os 45 anos de existência da

cooperativa; Exames gratuitos no Largo do Rosário

abrem programação, com foco na conscientização da

população sobre o Câncer Bucal.

A Uniodonto Campinas, que pertence ao maior sistema

de cooperativas odontológicas do mundo, anunciou que

vai realizar em agosto de 2023 a 10ª edição do

Congresso Uniodonto Campinas, após um hiato de três

anos ocasionado pela pandemia de Covid-19. Trata-se

do maior evento regional do segmento odontológico,

que vai acontecer entre os dias 16, 17 e 18 de agosto

deste ano em Campinas-SP.

O tema principal vai ser os 45 anos de existência da

cooperativa sediada no interior de São Paulo, com mais

de 456 mil beneficiários nas regiões de Campinas/SP e

Ribeirão Preto/SP .

Segundo a organização do evento, o congresso será

aberto para todos os públicos, mas com foco nos

cirurgiões-dentistas cooperados e credenciados de todo

o sistema Uniodonto. Além deles, as atividades trazem

temas também direcionados aos funcionários dos

Recursos Humanos (RHs) das empresas contratantes,

estudantes de odontologia e demais interessados nas

palestras e extracurriculares, que ocorrerão durante os

três dias de atividades.

Agosto Grená

No mesmo período do Congresso Uniodonto Campinas

também vai ser realizada a campanha Agosto Grená,

para conscientizar as pessoas sobre os riscos do

Câncer Bucal, que é uma das principais causas de

morte em homens e mulheres de todo o Brasil.

A campanha criada pela cooperativa tornou-se uma

referência na conscientização da doença. Na edição

deste ano está prevista uma ação social no Largo do

Rosário, localizado no centro de Campinas, com a

realização de exames clínicos gratuitos à população

com foco principal na busca por lesões cancerígenas.

Sobre a Uniodonto Campinas:

Em 1978 um grupo de 23 cirurgiões-dentistas se uniu e

fundou a Uniodonto Campinas, uma cooperativa com o

objetivo de prestar serviços odontológicos de elevado

padrão de qualidade a um custo acessível à população.

O grupo de cirurgiões-dentistas cresceu e, atualmente,

já são mais de 1.800 cooperados em Campinas e

região, credenciados de todas as especialidades,

somando mais de 22 mil cirurgiões-dentistas em todo o

território nacional pelo sistema Uniodonto. O número de

beneficiários soma 456 mil nas regiões de Campinas/SP

e Ribeirão Preto/SP.
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Com ampla oferta de planos de saúde bucal, que

atende as particularidades de cada cliente, a Uniodonto

Campinas cobre desde o atendimento mais básico,

passando por opções com prótese e/ou ortodontia com

atenção especial às crianças.

Grandes empresas são clientes da Uniodonto

Campinas, como a 3M do Brasil, Robert Bosch,

Empresa Paulista De Televisão (EPTV), Honda

Automóveis Do Brasil, CPqD e CI&T.

Comunicação Uniodonto

Assuntos e Palavras-Chave: Assuntos de Interesse -

Saúde Bucal
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Você sabia que o SUS tem dentista para atender

pessoas com deficiência?
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Toda pessoa pode buscar o Sistema Único de Saúde

(SUS) para cuidar dos dentes. São 1.178 Centros de

Especialidades Odontológicas. Destes, 593 são para

atender pacientes com necessidades especiais

O Sistema Único de Saúde (SUS), além de ofertar

atendimento ambulatorial e de internação em diferentes

especialidades, também disponibiliza gratuitamente o

acesso da população ao dentista. Esses profissionais

estão bem pertinho de você e preparados para atender

também pessoas com necessidades especiais. Mas

como chegar até eles? Tudo começa nas 42 mil

Unidade de Saúde da Família (USF), onde o paciente

deverá ser avaliado por um dentista. Esses serviços

contam com Equipes de Saúde Bucal, em 5.043

municípios brasileiros, que integram as Equipes de

Saúde da Família e contam com cirurgião dentista,

técnicos ou auxiliares em saúde bucal.

A pessoa com diagnóstico de cárie ou doenças

periodontais (sangramento de gengiva, por exemplo)

será atendida pelos profissionais da equipe de Saúde

Bucal, que são responsáveis por realizar ações de

promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento,

reabilitação e manutenção da saúde. Caso seja

necessário, as equipes podem encaminhar o paciente

para a área especializada.

Há também os serviços especializados. Ao todo, são

1.178 Centro de Especialidades Odontológicas (CEO)

no país. Destes, 593 são aderidos à Rede de Cuidados

à Saúde da Pessoa com Deficiência (RCPD) no SUS.

Ou seja, estão equipados e preparados para atender

pacientes com deficiência. Cada um desses serviços

destinam uma cadeira odontológica exclusiva para 40h

de atendimento às pessoas com deficiência, dentre

outros critérios. São atendidos pacientes com

deficiência intelectual, demência, Doença de Parkinson,

paralisia cerebral, Síndrome de Down e Transtorno do

Espectro do Autismo, entre outras deficiências.

Nos serviços habilitados para atender essa população,

os profissionais tratam os problemas bucais mais

comuns, além de dar orientações sobre o uso de meios

que facilitem a higienização bucal e que promovam a

prevenção de problemas odontológicos. Para isso, além

do atendimento humanizado, são utilizadas técnicas de

manejo e estratégias de cuidados especiais, como, por

exemplo, a técnica 'dizer-mostrar-fazer'.

Nos CEO são realizados serviços de diagnóstico bucal,

com ênfase no diagnóstico e detecção do câncer de

boca; tratamento endodôntico (canal); periodontia

especializada (tratamento de gengiva); cirurgia oral;

atendimento às pessoas com deficiência ou portadores

de necessidades especiais permanentes ou provisórias
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(como gestantes, por exemplo), entre outros. Estes

procedimentos permitem a salvação de muitos dentes

que seriam extraídos.

O SUS VAI ATÉ VOCÊ

O SUS conta ainda com 302 Unidades Móveis

Odontológicas (UOM) que prestam atendimento para as

populações de locais com dificuldade de acesso aos

serviços de saúde, como, por exemplo, em áreas rurais.

A rede de atendimento também conta com 2.468

Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias (LRPD),

que realizam serviço de prótese dentária total, prótese

dentária parcial removível ou prótese coronária e

fixa/adesivas. As próteses devolvem às pessoas um

sorriso antes comprometido e promovem a saúde bucal

do paciente.

Outra forma de obter o primeiro atendimento bucal no

SUS é por meio dos Agentes Comunitários de Saúde

(ACS), que fazem visitas domiciliares e podem,

inclusive, orientar sobre higienização adequada para

evitar cáries e problemas mais graves. Os agentes

também fazem a busca ativa de pessoas com

deficiência que tenham dificuldade em manter o cuidado

com a dentição e encaminham para o atendimento

adaptado.

fonte: https://www.gov.br/saude/pt-

br/assuntos/noticias/2019/dezembro/voce-sabia-que-o-

sus-tem-dentista-para-atender-pessoas-com-deficiencia
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