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O blog www.turminhadasaude.blogspot.com nasceu em 2011, da necessidade de um espaço on line para 

postagem de vídeos que fizeram parte da 1ª Mostra Virtual de Saúde, realizada pela Secretaria Municipal da 

Saúde de Marília, através dos Programas de Saúde Bucal e Saúde da Criança. Tais vídeos foram elaborados por 

escolares matriculados do primeiro ao quarto anos da rede municipal de ensino, enfocando o tema “A 

alimentação saudável e o impacto para a saúde bucal e integral da criança”.  

Os vídeos foram criados a partir dos trabalhos realizados na Semana de Saúde Bucal “Sorria, Marilia!” 

que acontece anualmente no mês de outubro, pelas equipes de saúde bucal em suas áreas de responsabilidade, 

por meio de gincanas, teatros, fantoches, palestras, filmes educativos, painéis interativos, entre outras atividades 

recreativas e educativas que aconteceram nas escolas, unidades de saúde ou espaços sociais. A votação 

aconteceu em três dias e a escolha foi feita por profissionais, estudantes e famílias. 

Após o referido concurso, a saúde da criança resolveu manter esta ferramenta virtual como apoio à 

educação em saúde e alimentação saudável, tema amplamente defendido pela Divisão Municipal da Saúde da 

Criança que visualizou a importância desse recurso para a educação em saúde de adolescentes em idade escolar. 

Hoje o blog conta com o apoio da informática da Universidade de Marília (Unimar) para operacionalizá-lo de 

forma mais apropriada.  

Considerando que: 

 a informática e a internet são ferramentas potentes na divulgação de informações,  

 este tipo de ação promove a cidadania, oportunizando às crianças o conhecimento de seus direitos 

bem como os princípios do SUS;  

 a necessidade de fortalecer e instrumentalizar cada vez mais, recursos humanos e físicos para 

trabalhos em educação em saúde; 

a Divisão Municipal da Saúde da Criança considera esse blog um avanço importantíssimo para alcançar a 

educação em saúde das nossas crianças, que são multiplicadoras para a nossa população. 
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