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EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA 	IPAL DE 
ELISIÁRIO, ELISIÁRIO - SP. 

- INDICAÇÃO  11  c/2021 - 

INDICO, nos termos regimental, ao Excelentíssimo Sr. Prefeito 
Municipal, adoção de providencias, em caráter de urgência, para que volte com o 
atendimento odontológico nas escolas municipais, como era feito outrora. 

JUSTIFICATIVA: 

Tal iniciativa tem o escopo de realizar procedimentos 
odontológicos preventivos como Exame Clinico individual de cada aluno, 
descritos em um prontuário odontológico infantil e enviado aos pais; 
Acompanhamento da erupção dentária (nascimento dos dentes) dos bebês e do 
inicio da exfoliação dentaria (primeiros dentes a caírem); Apresentação de vídeos 
odonto-pedagógicos sobre a doença Cárie, no sentido de esclarece-lo O que é? 
Como prevenir? Como tratar? 

Ainda, tendo um profissional da área na escola esse poderá efetuar 
a apresentação de Fantoches Educativos, como "Amiguinhos do Dente", 
Orientação de Higiene, para que eles aprendam como escovar em casa e também 
para que exercitem e melhorem essa atividade motora. 

Pode-se, ainda, criar um programa de Escovação Supervisionada, 
para avaliar a evolução de cada criança no ato da escovação, além de proferir 
Palestras oferecida aos pais e professores, com o intuito de orientar e ajudar os 
pais a cuidarem perfeitamente da Higiene Bucal dos seus filhos em casa. 

Sem contar que tais fatos tornará prazerosa a visita ao dentista, 
evitando possíveis traumas, além de instruir sobre a utilização correta da escova 
de dente e do fio dental, quando indicado. 

É certo, ademais, que tal iniciativa reduzirá, certamente, os custos 
no futuro, com tratamentos mais complexos e assim trazer economia ao erário 
municipal em um futuro próximo. 
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