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Marinha 
promove 
ação de 
saúde 
bucal em 
Itaguaí
Alunos da Escola Elmo Batista 
Coelho, na Ilha da Madeira, 
recebem palestras e kits para 
higienização correta da boca
Dilceia Norberto

dilceia.norberto@jornalatual.com.br

NA BOCA A manhã foi de higiene 
bucal na Escola Municipal Elmo 
Batista Coelho, na Ilha da Madei-
ra. Em uma ação cívico-social do 
empreendimento da Marinha do 
Brasil na cidade de Itaguaí para 
a construção de submarinos con-
vencionais e nucleares, além de 
um estaleiro base naval, crianças 
do primeiro ao nono ano do ensi-
no fundamental puderam apren-
der mais sobre como cuidar da 
saúde da boca e dos dentes, além 
de prevenir doenças.

De acordo com o gerente de 

apoio ao licenciamento ambiental 
do Prosub, comandante Gilberto 
Huet, a ação que já acontece na 
unidade escolar pela segunda vez, 
tem como objetivo contribuir com 
a saúde da comunidade. “A Ma-
rinha quer motivar o jovem para 
que os pais também sejam motiva-
dos. Porque eles chegam em casa 
e contam o que Þ zeram e como 
Þ zeram. Não é raro um jovem cha-
mar a atenção de um pai quando 
ele joga um papel no chão. É uma 
educação que eles recebem na 
escola. Então, a Marinha entende 
que a escola é o caminho adequa-
do para fazer esse tipo de incenti-
vo”, disse o comandante Gilberto.

PREVENÇÃO
Para a tenente Marília Ferraz, 

que é dentista da Marinha, a ação 
é importante para a promoção de 
ações educativas para que sejam 
replicadas em casa, com todos os 
familiares e melhore a condição 
de saúde geral, que está direta-
mente ligada com a saúde bucal. 
“Independente da faixa etária, em 
questão de saúde bucal, o prin-
cipal problema é a cárie. É uma 
doença dependente de açúcar e 
de um hospedeiro. Para que haja 
cárie, é preciso que haja açúcar 
e bactéria na superfície do den-
te. Para nós, é muito melhor que 
a gente previna essa doença do 

que ter que tratar e priorizamos 
as crianças, porque mudando o 
comportamento desde a infância, 
criando o hábito de alimentação 
saudável e o hábito de higiene 
diária, a gente consegue evitar 
a cárie e doenças periodontais, 
como a gengivite.  

Cada aluno recebeu um kit com 
creme dental, escova de dente e 
uma manual sobre a maneira cor-
reta para fazer a higiene bucal. As 
crianças recebiam instruções e in-
formações sobre o trato com a boca 
em uma palestra e depois que rece-
biam os kit, partiam para a prática 
num escovódromo, fornecido pelo 
Centro Médico Assistencial da Ma-

rinha, oriundos do Rio de Janeiro 
e instalado na escola para a ativi-
dade. “Normalmente fazemos essa 
ação em dezembro, junto com ou-
tras atividades, porque se trata da 
ação cívico-social da Marinha, mas 
como ainda tínhamos esse mate-
rial, resolvemos fazer novamente. 
Desta vez pegando todas as faixa 
etária da escola, deferentemente 
da primeira vez, quando apenas os 
mais novinhos participaram”, ex-
plicou Huet, ressaltando mais uma 
vez que a ideia do empreendimento 
é estar sempre junto à comunidade, 
cooperando com o crescimento de 
Itaguaí, já que a instituição está ali 
para Þ car.
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EQUIPE: Tenente Marilia Ferraz, Vanderson Freitas, Wander Marcelo, Cabo Mariana Cristina e Luiz Carlos Amparo

A TENENTE e dentista da Marinha, Marilia Ferraz ajuda aluna da Elmo Batista a praticar escovação correta

Gilberto Huet: “atividade na escola evidencia Marinha junto à comunidade”


