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Maio Vermelho - Confira as principais dicas para evitar o 

câncer bucal | O Carioba 

http://m.knew.in/n/4SeKjpjvZIUy66plfB5oWrqjLWvnL5u70 

 

Maio Vermelho - Confira as principais dicas para evitar o 

câncer bucal | Ousados Moda 

http://m.knew.in/n/nFRPnS2p0GAHfv76Kz1XT7qjLWvnL5u70 

 

Higiene bucal evita problemas cardiovasculares e respiratórios 

| Portal Vida Adulta 

http://m.knew.in/n/6KBYsYAaFfeg0DjN_CwkcbqjLWvnL5u70 

 

Maio Vermelho - Confira as principais dicas para evitar o 

câncer bucal | Segs 

http://m.knew.in/n/SC6zJ5qGWYcIIkTV9uNPlbqjLWvnL5u70 

 

Acolhimento no atendimento ao público LGBTQIA+ faz toda a 

diferença | CliqueABC 

http://m.knew.in/n/dwgnuM90ew-5JzuioX2chrqjLWvnL5u70 

 

Maio Vermelho - Confira as principais dicas para evitar o 

câncer bucal | Jornal Web Digital 

http://m.knew.in/n/fiDZ1YL54ed9-S6BZfzB97qjLWvnL5u70 
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Acolhimento no atendimento ao público LGBTQIA+ faz toda a 

diferença | Jornal Web Digital 

http://m.knew.in/n/B1vqvP338zBw3UXFiFx9ELqjLWvnL5u70 

 

O cirurgião-dentista também cuida da voz | Local Odonto 

http://m.knew.in/n/XCBIczug5YREZCF2wCXFELqjLWvnL5u70 

 

Maio Vermelho - Confira as principais dicas para evitar o 

câncer bucal | Popular Mais 

http://m.knew.in/n/n4LtxHz8mt8IIkTV9uNPlbqjLWvnL5u70 

 

O acolhimento nos atendimentos odontológicos é fundamental 

para que os pacientes LGBTQIA+ sintam-se confortáveis na 

hora de realizar uma consulta ou procedimento com o 

cirurgião-dentista. No Dia do Combate à LGBTfobia, lembrado 

em 17 de maio, o Conselho Regional de Odontologia de São 

Paulo (CROSP) reforça a importância de estarmos atentos às 

necessidades e especificidades do atendimento à comunidade 

LGBTQIA+. CRO-SP Acolhimento no atendimento ao público 

LGBTQIA+ faz toda a diferença | Jornal Folha Noroeste 

http://m.knew.in/n/DG3B5eFEJWtAjr497bQRlbqjLWvnL5u70 

 

Comissão aprova exigência de nível médio para técnicos e 

auxiliares de saúde bucal | Dourados Agora 

http://m.knew.in/n/sC_mXX_jBjB-iht6AtIo07qjLWvnL5u70 
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Com foco no público LGBTQIA+, ação oferece testes e 

orientações de saúde bucal gratuitos no Recife | Folha de 

Pernambuco 

http://m.knew.in/n/fiDZ1YL54edLbfj1sA3dh7qjLWvnL5u70 

 

CRO-PE lança cartilha sobre cuidados com a saúde da gengiva 

| CRO-PE 

http://m.knew.in/n/gpWQSaUcBQdDNEi0VdD8BLqjLWvnL5u70 

 

Implantação da Carteira Digital - CFO ID | Digoreste Notícias 

http://m.knew.in/n/gSE2NziTPX1p8AvEc_maBLqjLWvnL5u70 

 

Saiba os riscos do uso de cigarros eletrônicos para os dentes | 

ES360 

http://m.knew.in/n/6v69ac7vDmyhFn2OfrficrqjLWvnL5u70 

 

5 causas do mau hálito em crianças e o que fazer para resolver 

isso? | Sou Mãe 

http://m.knew.in/n/TrzDcI_Z2daoRYp5IZUWO7qjLWvnL5u70 
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