SAÚDE BUCAL NA ESCOLA
O Dia Mundial da Saúde Bucal, 20/3, foi celebrado em várias regionais de BH. Centenas de crianças aprenderam as técnicas de escovação e entenderam como uma boca saudável contribui para a
realização de atividades simples, como estudar e trabalhar, além de melhorar a autoestima e a confiança das pessoas.
Regional Venda Nova
O Centro de Saúde Nova York realizou ação educativa para crianças de 2 a 5 anos, na UMEI Nova
York, na quarta, 20/3. O objetivo foi promover ações de promoção em saúde bucal. Deforma lúdica,
utilizando figuras de animais, as crianças aprenderam a proteger os dentinhos por meio da escovação
e do uso do fio dental. Aproximadamente, 300 crianças participaram das ações.
Entre os dias 19 e 21/3, o cirurgião dentista do Centro de Saúde Piratininga, Thiago Maia, esteve
na EMEI Céu Azul para orientar a equipe da escola e os estudantes quanto aos cuidados com a saúde bucal. Cerca de 200 crianças, com até 5 anos, foram avaliadas para averiguar a necessidade de
tratamento e identificadas nos casos mais graves. Os professores receberam informações sobre escovação correta, uso do fio dental e a importância de acompanhamento para o nascimento do primeiro
molar permanente.
A equipe do Centro de Saúde Lagoa, representada pela técnica de Saúde Bucal, Maria Aparecida
Matos, realizou uma ação de promoção à saúde com alunos da Escola Municipal Mário Mourão Filho.
Cerca de 240 crianças, de 6 a 9 anos, assistiram a um filme sobre a importância dos cuidados com
os dentes, alimentação saudável, além de técnicas de escovação. Os estudantes ainda participaram
de uma atividade recreativa sobre o tema.
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Regional Oeste
Cerca de 120 alunos da Escola Municipal Tenente Magalhães Penido visitaram o Centro de Saúde
Conjunto Betânia, no dia 20/3. Os estudantes conheceram a unidade e todos os serviços prestados à
população. Eles estiveram no consultório odontológico e puderam entender um pouco mais deste tipo
de atendimento. Os alunos assistiram um vídeo educativo sobre saúde bucal. No final da visita, houve
distribuição de pipoca.
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Regional Nordeste
A dentista, Patrícia Diniz, e a técnica, Marilene Jardins do Centro de Saúde Padre Fernando de
Melo, visitaram a Escola Estadual Major Delfino, no dia 20/3. De forma lúdica, elas falaram da importância do cuidado com os dentes e de como os alimentos podem ser prejudiciais. A partir de panfletos
com anúncios de supermercados, os alunos identificaram os alimentos que podem se tornar inimigos
dos dentes. Cerca de 75 alunos, de 8 e 9 anos, participaram das atividades. No final, as crianças receberam pastas de dente e escovas.
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