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NATO ( Núcleo de Tratamento Odontológico ) completou um ano
de funcionamento na região da Serra Azul
imprimir

Miguel Pereira
O Panorama Regional esteve presente
Compartilhar no Orkut
no coquetel de comemoração de um
ano de funcionamento da Nato que
está instalada no Shopping Florescer Publicidade
no coração de Miguel Pereira. O
evento ocorreu no Sitio Bom Tempo
de propriedade do casal Luiz e Carla.
A equipe da Nato, Drs Luiz Alberto
Ferraz de Caldas, Carla Gamba e
Jennifer Schauperl Ferraz de Caldas
receberam amigos, parentes e
clientes com um delicioso coquetel
com iguarias das mais variadas. O
Panorama Regional registrou a
presença de grande parte da família
do Rotary Club de Miguel Pereira, do Secretário de Saúde de Miguel Pereira, Dr. Vanderlei
Chaves, do Dr. Edivaldo Barbosa, Coordenador de Saúde Bucal da PMMP, de familiares, e
diversos amigos.
A Nato, trouxe para a região o uso de sedação consciente no tratamento odontológico
tem conquistado a cada dia que passa mais clientes que aprovam o uso do óxido nitroso o
gás hilariante, associado ao oxigênio, que com certeza é um grande aliado para combater
o medo de tratamentos dentários. A sedação consciente, é um forte aliado no controle
do medo da dor e da ansiedade. Durante a inalação, que é feita através de uma pequena
mascara de indução, com odor de diversas frutas, a escolher, colocada no nariz do
paciente, que começa a inalar a mistura dos gases em percentagens variáveis. O paciente
é monitorado através de um oxímetro de pulso, cujo sensor é colocado em seu dedo
indicador, com a finalidade de verificar constantemente a taxa de oxigênio disponível no
sangue, o número de batimentos cardíacos por minuto, e a pressão arterial.
Com todos estes procedimentos prévios, o óxido nitroso pode ser utilizado nos mais
diversos tratamentos, desde uma simples cárie, até uma extração, tratamento de canal
ou qualquer outra intervenção que exija anestesia local. Em função das características
sedativas e analgésicas do gás, alguns procedimentos odontológicos podem ser
executados sem a complementação de anestesia local.
Confiram nas fotos alguns dos momentos especiais do coquetel. A registrar as deliciosas
sobremesas e iguarias que foram preparadas por João, Helena, Ricardo, Valéria e
Fernando Nardy noivo de Jennifer que fez uma torta alemã digna do Programa Ana Maria
Braga.
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