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Cada nova expedição e cada promessa de 
retorno cumprida reforça a confiabilidade 
da população atendida e a certeza da 
manutenção permanente do projeto.

Os novos equipamentos odontológicos completos 
instalados nos consultórios dentários e a montagem 
da posição ergonômica possibilitaram um 
melhor atendimento aos pacientes. As palestras 
motivacionais, evidenciação de placa e escovação 
supervisionada mostraram sua importância nos 
resultados obtidos.

Resultados médicos

Área de educação recreativa

Área médica

O projeto Saúde da Mulher, com a realização 
de exames como ultrassom do abdome total, 
vias urinárias e pré-natal, além da coleta de 
papanicolau, está mudando a vida de muitas 
pessoas.

Combate às Verminoses como foco principal.
Aprofundamento dos conceitos de higiene 
através do ensino, incentivo e promoção de 
novos hábitos de higiene na manipulação 
dos alimentos e nos cuidados com os pés e 
com as mãos.

Ultrassonografia básica.
Combate à verminose e promoção de 
educação sanitária aliando a área Médica 
às áreas de Educação Recreativa e 
Odontológica.
Em avaliação: Continuidade do programa 
“Saúde da Mulher”.

Aumento da equipe visando a melhoria 
dos resultados. Palestras motivacionais 
interativas. Trabalho conjunto com 
as equipes médica e educacional no 
Combate às Verminoses através do 
incentivo da lavagem de mãos e pré-
escovação. Orientação ao paciente HPV 
positivo conforme resultados dos exames 
realizados em 2018.
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Restaurações

Condicionamento Infantil

Cárie Zero – crianças até 12 anos

Aplicação de Flúor

Raspagem

Extrações

Procedimentos Protéticos

Endodontia


