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Projeto SorriSo Nota 1.000

No dia de ontem, 06, 
as Secretarias de Saú-
de e Educação estive-
ram no colégio Antenor 
Soares, onde  fizeram 
a distribuição de apro-
ximadamente 270 kits 
odontológicos. A ação 
faz parte do Projeto 
Sorriso Nota 1.000, que 
distribuirá cerca de 8 
mil kits,  compostos de 
creme dental, escova e 
fio dental.

De acordo com a Ci-
rurgiã Dentista, Espe-
cialista em Saúde da 
Família e em Saúde Pú-
blica, Cristiane Varan-
da Ventresqui Guedes 
Daleffe, coordenadora 
do projeto, o mesmo foi 
criado em 2013 e de lá 
para cá tem crescido e 
alcançado o seu objeti-
vo. “ Esse projeto existe 
desde 2013 e atua nas 
escolas e creches que 
ficam fora da área de 
abrangência de equipes 
de Saúde da Família. 
Então o intuito do   pro-

jeto é de levar o maior 
número de informações 
sobre as doenças bu-
cais, como elas acon-
tecem e de que forma a 
gente pode prevenir. As 
informações são ofere-
cidas às crianças de um 
ano até o ensino médio, 
onde as abordagens são 
diferentes respeitando 
a faixa etária”, explica 
a responsável, ao des-
tacar que desde que foi 
criado o mesmo tem 
mudado hábitos que 
tem sido levados para 
casa, e mais que isso, 
repassados aos familia-
res. “É notável o quanto 
as crianças estão bem 
informadas sobre o as-
sunto, pois elas che-
gam em casa e repro-
duzem, inclusive com 
a cobrança aos pais”, 
enfatizou, ao lembrar 
que o trabalho não se 
restringe somente à es-
cola. “Feito o trabalho 
orientativo nas escolas, 
fazemos também com 
os pais para que ele se 
perpetue em casa. E 
levando em conta que 
muitas vezes os pais 

não podem comprar es-
ses insumos para todos 
os filhos, então vimos 
a necessidade de for-
necer esse kit para que 
as crianças pudessem 
colocar em prática todo 
o aprendizado” , desta-

cou  a dentista.
Cristiane informou 

ainda, que o projeto 
terá uma nova etapa 
nesse ano. “A gente 
vai fazer esse ano um 
levantamento epide-
miológico, que é um 

exame clínico da boca 
das crianças que tem 
sido acompanhados 
pelo projeto, porque já 
temos quatro anos de 
atuação, vamos ter uma 
ideia mais clara dos 
efeitos”, ressaltou ao 

reforçar que o mesmo 
conta com a parceria 
dos alunos de Odonto-
logia da Universidade 
de Cuiabá  (UNIC). Os 
kits foram adquiridos 
pela Secretaria Munici-
pal de Educação.
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Em parceria, Educação e Saúde 
entregam 8 mil  kits odontológicos

Os kits são compostos de creme dental, escova e fio dental


