Objetivo do Programa

•

O programa de promoção e prevenção, na linha saúde bucal tem como objetivo
promover o tratamento e monitoramento das patologias periodontais em
pacientes com risco ou na eminência de desenvolverem problemas.
Esse controle visa à melhoria da saúde bucal dos nossos beneficiários e,
consequentemente, a uma melhoria de saúde sistêmica.
O público alvo são homens e mulheres na faixa etária correspondente entre 20
e 59 anos residente nas capitais.
O programa conta com uma equipe multidisciplinar, tendo como principais
responsabilidades o tratamento e monitoramento de casos de pacientes dentro do
grupo de risco (principalmente cardiopatias, diabéticos e portadores de doenças
crônicas inflamatórias) e casos recorrentes e sem sucesso de tratamento periodontal.

Forma de ingresso dos Beneficiários
Será encaminhada uma carta convite para os beneficiários com uma ficha
de adesão. O ingresso também poderá ser feito através da rede credenciada
disponibilizada no site da Capesesp.

Papel do Cirurgião Dentista
Após a adesão e encaminhamento do beneficiário, o cirurgião dentista da rede
credenciada é responsável pela realização da consulta inicial, que constitui o
primeiro contato do beneficiário com o programa.
1.
•
•
•

Nesta primeira consulta o profissional deverá realizar os seguintes procedimentos:
Anamnese;
Exame clínico e planejamento do tratamento;
Eventual envio da ficha de adesão

Nesse momento será de responsabilidade do Cirurgião dentista a solicitação de senha
para esses eventos (consulta e exame clínico) com a codificação 84.01.003-7, R$35,00
2. Feito o exame clínico o CD chegará a um diagnóstico com base na aplicação
dos índices IPV e ISS e classificará o beneficiário dentro dos grupos
estabelecidos pela Capesesp:
Para melhor esclarecimento sobre como fazer um correto diagnóstico, usamos
os índices de placa visível e sangramento à sondagem e não necessariamente
devem ser aplicados em todos os dentes e sim em sítios identificados pelo
profissional que representem a totalidade da condição bucal.

•

IPV - Índice de placa visível: é verificado através da análise clínica da presença
ou ausência de placa após a superfície dentária ser seca. Alguns autores
acreditam que o melhor indicador clínico de saúde gengival é a presença de
placa bacteriana visível, e mostram a correlação entre quantidade de placa e
a extensão de destruição tecidual.
ISS - Índice de sangramento à sondagem: é verificado através da sondagem
periodontal. O índice de sangramento à sondagem é usado como parâmetro
clínico para avaliar inflamação gengival e exsudatos na bolsa periodontal e
para acompanhar a evolução do tratamento proposto. Mede a presença de
sangue no sulco gengival imediatamente após a realização da sondagem e,
apesar de não indicar a severidade da doença é um indicador importante no
diagnóstico e na avaliação das condições periodontal.

Após essa identificação e cruzando com informações da anamnese o profissional
incluirá os beneficiários nos grupos de tratamento e controle que são:
• GRUPO 1- Pacientes sem doença periodontal.
• GRUPO 2- Pacientes com doença periodontal.
Para solicitação do plano de tratamento, o profissional deverá preencher a
Guia de Tratamento Odontológico (GTO), contendo os procedimentos a serem
realizados, e encaminhar à CAPESESP para solicitação de senha.
Após a liberação de senha, os tratamentos poderão ser inicializados.
GRUPO 1:
O tratamento previsto para esse grupo consiste na prevenção e no tratamento
de gengivite leve ou ainda não instalada. As consultas para este grupo serão
realizadas semestralmente.
• Código para consultas de monitoramento e faturamento: 84010010Prevenção Odontológica I, R$ 102,00
GRUPO 2:
Para este grupo o tratamento consiste em prevenção e tratamento de periodontite
leve, moderada e severa. Após o tratamento, as consultas de manutenção serão
realizadas trimestralmente.
• Código para monitoramento e controle-84010029- Prevenção Odontológica
II, R$ 135,00
Espera-se que estes pacientes, ao final do tratamento proposto, tenham uma
melhora na condição de saúde periodontal e sistêmica.

