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•Sorriso bonito desde a infância cc)
Setor Odontológico realiza trabalho de prevenção contra doenças bucais em crianças

C
Setor Odontológico da Assembléia está

\ realizando um trabalho de prevenção con-

tra doenças bucais em crianças.

Trabalho - O derrdsta,Ajexandre Pereira, geren-

te do Setor Odontológico, informa que o traba-
lho é feito através do controle e da remoção de

placas bacterianas; ensino de técnicas de higiene

Brasileiros tem
menos cáries

número de cáries na população brasileira

LY tem diminuído significativamente, nos úftj-

mos anos. Os motivos são variados, entre eles o
maior acesso à informação e a conscientização

sobre a necessidade de cuidar bem dos dentes.
Em escolas públicas, já existem trabalhos de ori-

entação de crianças carentes.

Avanços — Segundo Alexandre Pereira, o maior
investimento das empresas na área de saúde e a
melhoria da qualidade dos produtos bucais tam-

bém são outros motivos. As empresas hoje têm
maior infra-estrutura na área de saúde, oferecen-
do convênios para seus funcionários. Outro fato

que devemos lembrar é que os produtos bucais
são de qualidade muito superior aos antigos. Hoje
todas as pastas dentais possuem flúor", explica.

oral, como a escovação, e esclarecimentos sobre
a dieta. 'Orientamos as crianças, porque é na in-

fância que se adquirem os bons hábitos bucais",

explica. Segundo ,AJexandre,a melhor forma de o
trabalho de prevenção obter um resultado positi-

vo é cobrando dos pacientes e dos responsáveis

o retorno das consultas programadas.

Cuidados começam
na barriga da mãe

A prevenção contra doenças bus deve

começar desde a gestação. Veja as dicas:

© A partir do quarto mês de gestação, o

bebê começa a desenvolver o paladar

Se a gestante ingerir muito açúcar, seu

filho nascerá conhecendo e gostando

de doces.
© As bactérias que causam cáries são

transmdas para o bebê através da boca

das pessoas que têm contato com ele.

Por isso, a importância de essas pes-

soas terem uma boa saúde bucal.
© Os pais devem realizar a higiene bucal

da criança mesmo antes de os dentes
nascerem, com o auxílio da gaze ou

da fralda.

• A amamentação é muito importante

para o desenvolvimento da boca e da
face do bebê, criando hábitos corre-

tos de respirar e engolir. Além disso 
estimula um melhor posicionamento

dos dentes.
• A primeira vsila ao dentista deve ocorrer

por volta dos seis meses, quando aparece

o prim&o dente na boca do bebê.

COMO AGENDAR

CONSULTA

Se você ficou ,hteressa do no tnbaiho
depreiençãoequker/evarseufl/ho
ao Setor Odontológico. basb ligar
para o ramal 786Oeagendar uma
consulta

CHECK-UP

ODONTOLÓGICO

Apartirdeste ano, os servidores
que se submeterem ao check-up
médico também vão consultar o
dentista. Qcheck-up
odontológico tem o objetivo de
prevenírproblemas bucais e
monitorara saúde dos
funcionários
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