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REQUERIMENTO Nº 134/2013 

“PROGRAMA SORRIA MAIS SÃO PAULO” 

 

O vereador é um importante agente político, que além de legislar tem como função 

encaminhar as reivindicações da população ao Executivo Municipal. Assim, venho pelo 

presente documento requerer a mesa, após ouvir o Plenário, ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal 

de Roseira, Jonas Polydoro, informações da possibilidade do credenciamento ao Programa 

Sorria mais São Paulo do Governo Estadual no município de Roseira. 

 

JUSTIFICATIVA 

                    

              O Programa Sorria Mais São Paulo prevê a inserção do cirurgião-dentista na equipe 

multiprofissional de atendimento de pacientes em hospitais, onde contribuirá para minimizar 

o risco de infecção, melhorar a qualidade de vida e reduzir o tempo de internação, além de 

promover um atendimento completo ao paciente. 

 

Benefícios da odontologia hospitalar 

 

            Nos três meses de Projeto Piloto no Hospital Mário Covas em São Paulo foi possível 

verificar os seguintes benefícios aos pacientes: 

  * Crianças portadoras de determinados tipo de câncer, que receberam metotrexato (droga 

que tem como efeito colateral ulcerações em boca), no atendimento odontológico tiveram os 

focos de infecção removidos, além de dicas de como higienizar a boca durante quimioterapia. 

Nesta fase foi possível zerar a reinternação dessas crianças, que começaram a se alimentar 

normalmente pela boca (não precisaram de sonda). Não tiveram dificuldades para falar e 

passaram a receber menos medicação para dor e menos antibióticos; 

  * Pacientes psiquiátricos graves, que estavam completamente abalados por dor de dente 

ficaram menos agitados com o atendimento odontológico; 

  * Foi possível, ao cirurgião dentista presente no Hospital Mário Covas em São Paulo, 

identificar o que posteriormente foi confirmado como diagnóstico de um sarcoma de Kaposi 

(tumor maligno) em um paciente portador de HIV; 
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   * Aos pacientes da UTI, o dentista pôde avaliar se algum foco de infecção estava 

comprometendo seu estado de saúde.  

           Pelas razões mencionadas, acredito na relevância deste requerimento. 

           Que deste se dê conhecimento ao Secretário de Saúde de Roseira 

 

   Plenário Vereador João Caltabiano, 26 de agosto de 2013. 

 

 

Vereadora Sheila Kelly Torres 

      Autora do Requerimento 
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