MUNICÍPIO DE IÚNA-ES

SECRETARIA DE SAÚDE

AÇÕES DE SAÚDE BUCAL SÃO REALIZADAS NAS
ESCOLAS DO MUNICÍPIO
PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REALIZAM TRABALHO DE PREVENÇÃO NAS ESCOLAS
COM A EXPECTATIVA DE QUE TODAS AS CRIANÇAS E JOVENS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO
SEJAM ATENDIDOS
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A Secretaria Municipal de Sa&uacute;de de I&uacute;na, através da equipe de Saúde Bucal,
iniciou à Ação Coletiva de Escovação Dental Supervisionada e Aplicação Tópica de
Flúor nas creches e nas instituições de ensino do município.
Os profissionais envolvidos realizarão palestras educativas sobre higiene bucal ? a importância
da prevenção dentária, além de distribuição de escovas, creme dentais, fio dental e
escovação supervisionada com aplicação tópica de flúor para os alunos. Os profissionais
dentistas que realizam o trabalho nas escolas são os que atendem nas Unidades Básicas de
Saúde.
A expectativa é que, durante todo o ano de 2018, as ações ocorram com todas as crianças e
jovens das escolas da rede pública do município.
A Secretária de Saúde, Vanessa Leocádio Adami, assegura que o principal objetivo é a
prevenção. #citacao#
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De acordo com a Coordenadora da Saúde Bucal do município, Dra. Ivana Lívia, a ação tem
como objetivo avaliar a saúde bucal dos alunos, identificando os casos de maior vulnerabilidade e
que apresentam necessidade de cuidados especiais. "Nosso objetivo é estimular os alunos a
incorporarem hábitos de higiene bucal, contribuindo para a prevenção de doenças, mais
especificamente cárie dentária e doença periodontal", pontuou a Coordenadora.
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