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MP realiza 1ª Edição do Sorrindo no Parto, Sorrindo no Peito
Miguel Pereira
Miguel Pereira - Em comemoração à 17ª
Semana Mundial de Amamentação, que
terminou no dia 8 de agosto, o Rotary
Clube e a Casa da Amizade, se uniram e
organizaram na Pça. do Centro
Cultural, a 1ª Edição do "Sorrindo no
Parto, Sorrindo no Peito", que durante
o sábado (9), cadastrou e orientou
diversas gestantes do município, sobre
a importância do aleitamento materno
nos primeiros 30 m de vida do bebê e
sobre os cuidados com a saúde bucal.
O evento idealizado pela dentista,
Carla Gamba da NATO, quis mostrar
através do Sorrindo no Parto, que sem a
saúde bucal, a criança corre o risco de
nascer abaixo do peso e a mãe a sofrer
o
parto prematuro. De acordo com Carla, a maioria das gestantes não tem conhecimento que
problemas bucais como a cáriee a gengivite, influenciam na saúde tanto do bebê, quanto da mesma,
e que
este tipo de iniciativa pode ajudar e muito a prevenção de futuros problemas. Já o Sorrindo no
Peito, além de comemorar a
Campanha de Amamentação, quis mostrar às mães a importância do desenvolvimento da relação
com o bebê no aleitamento até 30 m depois do parto e em até seis meses.
Além das orientações, foram feitas consultas dentárias às gestantes para coleta de dados sobre a
saúde bucal no município, que futuramente vai dar base para o lançamento do projeto que
pretende inserir na saúde geral, a saúde dentária. As mães ganharam kits de higienização e cuidados
com a barriga e concorreram ainda a um sorteio de um enxoval.
Como o trabalho é a longo prazo, O Rotary Clube, a Casa da Amizade
e Carla, estão tentando viabilizar um local, onde serão realizadas as reuniões mensais do prénatal,
às gestantes do
município, em parceria com os PSF, Programa Saúde da Família, da Secretaria Municipal de Saúde. A
1ª Edição do Sorrindo no Parto, Sorrindo no Peito, teve apoio da Secretaria de Saúde, através do
PSF, da Firjan, que cedeu os dois consultórios dentários móveis, do Centro Espírita Joana D’arc, da
Universidade Severino Sombra, sempre presente nos eventos de saúde de MP, além do apoio do
Panorama Regional e da BEMTV Publicidade.
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