Dentista oferece exclusivo tratamento odontológico
sob sedação para pacientes com pânico de dentista
A Cirurgiã-Dentista Dra. Valeska Roverso Correa, que fundou há 25 anos e dirige a
Clínica Fast Odonto (www.fimdopanicodedentista.com), na zona Sul de São Paulo (SP),
desenvolveu um método pioneiro e ainda exclusivo de tratamento dentário sob
sedação, sem dor, para pacientes que sofrem de pânico de dentista. O tratamento
dentário com sedação, oferecido por outras clínicas, utiliza geralmente o óxido nitroso
na forma gasosa. O método exclusivo da Dra. Valeska faz uso de medicamentos
específicos e custa cerca de 30% do valor cobrado por outros profissionais da área.
“Além de totalmente seguro e eficaz, esse método amplia consideravelmente o leque
de pessoas que têm medo de dentista e podem pagar pela sedação durante o
tratamento”, explica a profissional. Outro benefício importante é que numa única
sessão, que dura perto de três, é possível realizar todos os procedimentos
odontológicos necessários. “O paciente sai da clínica com a boca completamente nova
e com seu sorriso harmonizado”, acrescenta a Dra. Valeska.
O pânico de dentista, ou odontofobia, é o medo de dentistas ou tratamento dentário.
É uma fobia bastante comum que afeta crianças e adultos e atinge em diferentes
graus, segundo especialistas, cerca de 50% da população mundial. A odontofobia está
ligada a outras fobias, como o medo de agulhas, médicos, hospitais e de dor, entre
outras. “Esse medo exagerado de algumas pessoas decorre, muitas vezes, de
experiências negativas que a pessoa teve com um dentista no passado. O medo de
agulhas também contribui bastante com esse pânico”, explica a Dra. Valeska.
Cada paciente, antes do tratamento na Clínica Fast Odonto, passa por uma entrevista
na qual a Dra. Valeska avalia o perfil psicológico do paciente e tenta entender a origem
do seu pânico pelo tratamento dentário, considerando todos os problemas emocionais
envolvidos. A partir daí, a profissional define o medicamento para sedação adequado a
cada perfil de paciente. O efeito dessa medicação dura cerca de quatro horas. A
maioria dos pacientes acaba adormecendo com o remédio, enquanto outros
permanecem acordados, mas em um estado de inconsciência, no qual não sentem dor
e ainda perdem aquela ansiedade que inviabiliza o tratamento dentário convencional.
Num tempo que varia de duas a três horas, a Dra. Valeska realiza todos os
procedimentos e tratamentos necessários na boca do paciente – incluindo extrações,
implantes e implantação de facetas de porcelana, por exemplo. O cliente sai do
consultório com a boca nova, sem lembrar de nada, e por um custo muito acessível.
SOBRE A DRA. VALESKA ROVERSO CORREA
A Cirurgiã-Dentista Dra. Valeska Roverso Correa, de 46 anos, que fundou e dirige até
hoje a Clínica Fast Odonto, formou-se em Odontologia em 1995 na Universidade de

Santo Amaro (Unisa). Nos anos seguintes, a profissional realizou diversos cursos de
aperfeiçoamento e atualização em vários serviços, como Ortodontia (1996/1998),
Odontologia Estética (1998/2000), Especialização em Pacientes Especiais na USP
(2000/2002), Próteses Parciais e Fixas (2005/2006), Implantodontia na USP
(2008/2010) e Harmonização Facial (2015/2017).
A Dra. Valeska também iniciou estudos em farmacologia, psicologia e medicina para
desenvolver sua técnica pioneira de tratamento odontológico sob sedação
inconsciente. Além disso, ela também atuou na Clínica de Especialidades da Prefeitura
de São Paulo, entre 1996 e 1998, e foi cirurgiã-dentista auxiliar na Clínica Odontológica
da USP, durante o curso de Implantodontia. Desde 1995, ela participa dos principais
eventos do setor para se manter sempre atualizada, como o Congresso Internacional
de Odontologia da APCD (Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas), o Ciosp, que é
considerado um dos maiores eventos do setor no Brasil.
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