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Estudo testa sedação em tratamento
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Com a percepção da
necessidade de um
atendimento diferenciado para
pacientes hipertensos,
diabéticos, com deficiência
mental, auditiva, insuficiência
renal, entre outros, os
cirurgiões-dentistas Carla
Gonçalves Gamba e Luiz
Alberto Ferraz de Caldas,
ambos do Rio de Janeiro,
defenderam a dissertação de
mestrado profissionalizante
em Odontologia em Saúde
Coletiva, na FOP (Faculdade
de Odontologia de Piracicaba)
da Unicamp, sobre a
importância da sedação
mínima via oral e inalatória
em pacientes atendidos pelo
SUS (Sistema Único de
Saúde).

Veja também

» Delegado abre
inquérito para
investigar morte.
-------------------------------------» Bombeiro salva 3º
bebê em 29 dias.
-------------------------------------» Anote.
-------------------------------------» OFF JP.
-------------------------------------» Fibra ótica impede
Segundo Carla, várias
furtos de cabo.
pesquisas foram realizadas até ----------------------------a constatação que um
---------comprimido Midazolam com
custo unitário de R$ 0,87 ou a inalação de óxido
nitroso, com valor médio de R$ 11 por hora, é o
suficiente para sedar os PNE (Pacientes com

» Contas
externas têm o
pior 1º semestre
A conta corrente
do balanço de
pagamentos, que

Maschio
• Marcelo Germano
• Mateus Medeiros
• Henrique Spavieri
• Bolly Vieira
• Foto do
Internauta

» JP na
Escola

» Previsão do
tempo
Previsão do tempo
de Piracicaba e
Região

» Clube JP
Relação das
empresas
conveniadas. Saiba
como fazer parte
do Clube JP.

Necessidades Especiais) e DCNT (Pacientes com
Doenças Crônicas Não-Transmissíveis).
“Foi difícil fazer esta pesquisa porque este tipo de
paciente está ausente da rede pública de saúde, uma vez
que ele sabe que não será atendido de forma adequada.
Por isso, nós tivemos que buscá-los em casa. Eram
pessoas que há anos não passavam pelo consultório
odontológico.” Os trabalhos foram realizados durante
dois anos e desenvolvidos baseados em um protocolo de
capacitação dos profissionais da rede pública de saúde
no município de Vassouras (RJ).
Mas a especialista ressaltou que não são apenas os
pacientes que encontram dificuldades. “Por falta de
conhecimento ou preparo os profissionais se recusam a
prestar atendimento a esse público e acabam
encaminhando para o hospital, onde as chances de
serem atendidos diminuem.” Caldas estimou que no
Brasil, “o percentual de cirurgiões-dentistas que estão
habilitados a fazer uso da técnica está entre 2% e 5%”.
O dentista destacou que se o paciente apresentar uma
crise hipertensiva, como por exemplo, a pressão arterial
acima do nível de normalidade, ele não será atendido na
maioria dos casos. “Se o atendimento for realizado sem
o pré-anestésico, o estado do paciente poderá ser
agravado. A única forma de atendê-lo com segurança é
por meio da inalação via oral ou sedatória.”
A intenção de ambos profissionais é que o estudo
desenvolvido seja implantado e pulverizado por todo o
país. “Pessoas deixam de ser atendidas diariamente
devido este problema. Ficou claro que a solução é
barata, com custo mínimo por paciente.”
Para os dentistas interessados na capacitação, os
cirurgiões-dentistas oferecem um curso de protocolo
para capacitação dos profissionais de odontologia. No
total são 120 horas, divididas em aproximadamente três
meses. Para mais informações acesse o site
www.gruponitro.com.br.
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Entre julho de
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