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Pré-Natal Odontológico beneficia as comunidades de
 Ilha do Vitor e Timbós

Aconteceu no auditório do posto de saúde do povoa-
do de Ilha do Vitor a 45 km da sede, uma apresenta-
ção do projeto ‘Pré-Natal Odontológico’. A iniciativa é 
da Secretaria Municipal de Saúde em parceria com a 
odontóloga Vanesca de Freitas Silva. A palestra reuniu 
profissionais da saúde e gestantes que serão cadastra-
das no projeto. O trabalho do ‘Pré-Natal Odontoló-
gico’ consiste na conscientização da gestante sobre os 
cuidados que deve ter com a saúde bucal e quais me-
didas ela pode adotar para assegurar a saúde bucal de 
seu filho mesmo antes do momento do nascimento.
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POLÍTICA AMBIENTAL

A FAZENDA OLINDA S/A, na busca da melhoria contínua das 
ações voltadas para o meio ambiente, assegura que está compro-
metido em:
. Promover o desenvolvimento sustentável, protegendo o meio 
ambiente através da prevenção da poluição, administrando os 
impactos ambientais de forma a torná-los compatíveis com a pre-
servação das condições necessárias à vida;
. Atender à legislação ambiental vigente aplicável e demais requi-
sitos subscritos pela organização;
. Promover a melhoria contínua em meio ambiente através de sis-
tema de gestão estruturado que controla e avalia as atividades, 
produtos e serviços, bem como estabelece e revisa seus objetivos 
e metas ambientais;
. Garantir transparência nas atividades e ações da empresa, dispo-
nibilizando às partes interessadas informações sobre seu desem-
penho em meio ambiente;
. Praticar a reciclagem e o reuso das águas do processo produtivo, 
contribuindo com a redução dos impactos ambientais através do 
uso racional dos recursos naturais;
. Promover a conscientização e o envolvimento de seus colabo-
radores, para que atuem de forma responsável e ambientalmente 
correta;

A DIREÇÃO

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Fazenda Olinda S/A , CNPJ: 09.761.172/0001-52 torna público 
que está requerendo ao Instituto de Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos-INEMA a Licença de Operação da Atividade de Pecuá-
ria Extensiva, localizada na Rod. BR 135 Km 32, Fazenda Olinda 
- Riachão das Neves-BA.

Fazenda Olinda S/A
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Pré-Natal Odontológico beneficia as comunidades de 
Ilha do Vitor e Timbós

Aconteceu no auditório do posto de 
saúde do povoado de Ilha do Vitor 
a 45 km da sede, uma apresentação 
do projeto ‘Pré-Natal Odontológi-
co’. A iniciativa é da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde em parceria com 
a odontóloga Vanesca de Freitas 
Silva. A palestra reuniu profissio-
nais da saúde e gestantes que serão 
cadastradas no projeto.
O trabalho do ‘Pré-Natal Odonto-
lógico’ consiste na conscientização 
da gestante sobre os cuidados que 
deve ter com a saúde bucal e quais 
medidas ela pode adotar para as-
segurar a saúde bucal de seu filho 
mesmo antes do momento do nas-
cimento. “Nessa fase ocorre mu-
danças fisiológicas e psicológicas 
que podem afetar direta ou indi-
retamente a saúde bucal da futura 
mamãe. Devido a essas mudanças 
a mulher fica mais frágil, ficando 
assim mais propensa à cárie e aos 
problemas gengivais. Além de ou-
tros problemas que podem ocor-
rer durante a gestação” explanou a 
odontóloga Vanesca de Freitas.
Para odontóloga, as gestantes estão 
mais sensíveis à cárie. “As mudan-
ças na dieta, na higiene oral, desa-
tenção ou dificuldades na escova-
ção devido as ânsias e ocorrência 
de vômito podem desequilibrar 
o meio bucal. É comum também 
nessa fase a gengiva apresentar um 
leve inchaço  e sangramento, que 
podem ser controlados com uma 
boa higienização e desaparecem 

logo após o nascimento do bebê”, 
explicou.
Por enquanto o projeto é exclusi-
vidade da USB Ilha do Vitor e de 
Timbós, área de abrangência da 
Dra. Vanesca Freitas. “Serão reali-

Texto: Diego Souza

Fotos: Ascom de São Desidério    

zadas consultas odontológicas pre-
ventivas, onde serão avaliadas suas 
condições bucais e se necessário 
terão o tratamento odontológico”, 
disse a Dra. Vanesca Freitas.
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