Método exclusivo de tratamento dentário com
sedação permite tratar a boca toda num único dia
Sabe aquela rotina de agendar consultas semanais no dentista para realizar os diversos
procedimentos necessários nos dentes? Dependendo do tamanho do serviço
planejado pelo seu dentista, este tratamento pode levar várias semanas ou até alguns
meses. Pois saiba que você não precisa, obrigatoriamente, seguir esse padrão de
atendimento. O exclusivo tratamento dentário com sedação, desenvolvido pela
Cirurgiã-Dentista Dra. Valeska Roverso (www.fimdopanicodedentista.com) para
atender pacientes que sofrem de pânico de dentista, pode também ser utilizado como
uma opção interessante de tratamento rápido para quem não tem muito tempo para
ir ao dentista.
Em um único dia, num período de três horas, aproximadamente, que é o tempo que
dura a sedação, a Dra. Valeska consegue realizar o tratamento dentário completo
previsto – incluindo, por exemplo, canais, cáries, limpeza de gengiva e dos dentes,
extrações, implantes e todos os procedimentos estéticos necessários. É um serviço
chamado de “Spa Day” e que pode ser realizado por qualquer pessoa adulta, sem
riscos à sua segurança. “Já tivemos casos de tratar até 32 dentes de um paciente numa
única sessão com esse procedimento. Quando acordou da sedação, este paciente
estava com uma boca completamente nova, com um sorriso totalmente harmonizado.
Ele não acreditou no resultado e nos agradece até hoje por ter mudado sua vida”,
explica a profissional.
O tratamento odontológico sob sedação, portanto, é um sucesso também para quem
não possui medo de dentista (odontofobia), mas não tem tempo de ir ao consultório
toda semana ou mesmo para as pessoas que não residem em São Paulo e querem
realizar na Clínica Fast Odonto o seu tratamento dentário. É praticamente inviável
viajar toda semana para São Paulo para passar por uma consulta tradicional.
Dependendo da distância, os custos de locomoção e até de hospedagem na capital
paulista praticamente inviabilizariam o tratamento em São Paulo.
Mas seria possível realizar todos os procedimentos necessários numa única sessão de
três horas sem o recurso da sedação? Tecnicamente, sim. De acordo com a Dra.
Valeska, no entanto, nos casos mais complexos, nos quais vários procedimentos são
realizados, é extremamente desconfortável para o paciente. “Seriam necessárias
muitas anestesias em locais diferentes e é muito tempo com a boca aberta sob tensão
e ansiedade. Com a sedação, eliminamos esse estresse no paciente”, explica a CirurgiãDentista.
Pacientes de fora de São Paulo que desejam realizar o tratamento odontológico
completo numa única sessão, sob sedação, devem entrar em contato com a Dra.
Valeska para agendar dia e horário do tratamento. Para receber um orçamento
estimado por email, a pessoa precisará enviar fotos de todos os seus dentes e um Raio

X panorâmico. “Sempre lembramos que esse orçamento estimado poderá ser alterado
após o trabalho ser iniciado”, explica a Cirurgiã-Dentista. É necessário que a pessoa vá
à consulta com um acompanhante.
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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