UNESP RECEBE PALESTRA DO PROGRAMA TRIDENT FAZ BEM!
Dra. Maria Aparecida Machado falará sobre os benefícios da goma de mascar sem
açúcar para a saúde bucal
Outubro de 2012 – A Dra. Maria Aparecida Machado irá ministrar a aula “Saliva,
Goma de Mascar e Saúde Bucal”, amanhã, dia 16 de outubro, no campus da UNESP
de Araraquara. Os principais temas abordados serão a relação entre o consumo da
goma de mascar sem açúcar e fatores como redução da cárie dentária, disfunções
crânio-faciais e gastrointestinais, entre outros.
A palestra é parte do programa Trident faz bem! nas Universidades, uma
iniciativa que apresenta a estudantes e profissionais da área evidências científicas
sobre o uso da goma de mascar sem açúcar como auxiliar na saúde bucal. Por meio
do projeto, a Mondelēz Brasil divulga informações científicas atuais sobre o tema
em palestras com alguns dos mais renomados especialistas da odontologia no
Brasil.
Além da aula, o evento contará com a participação de um integrante da
organização “Turma do Bem”, responsável pelo projeto “Dentistas do Bem”, que
apresentará o trabalho realizado pela instituição. A TdB atende voluntariamente
crianças carentes em diversas cidades brasileiras e é a maior rede de voluntariado
especializado no mundo.
SERVIÇO:
PALESTRA “SALIVA, GOMA DE MASCAR E SAÚDE BUCAL”
Data: 16/10
Horário: 18h15
Local: Universidade Estadual de São Paulo – Araraquara
Endereço: Rua Humaitá, 1680 - Araraquara - SP

Sobre o Dra. Maria Aparecida de Andrade Moreira Machado
Formada em 1981 pela Faculdade de Odontologia de Bauru da Universidade
de São Paulo, titulou-se como Mestre em Odontopediatria em 1988 e Doutora em

Odontopediatria em 1993 ambas titulações obtidas pela Faculdade de Odontologia
de

Bauru

/

USP.

A

partir

1990

atua

como

professora

na

Disciplina

de

Odontopediatria da Faculdade de Odontologia de Bauru / USP, sendo que desde
2009 é Professora Titular.
Sobre Mondelēz International no Brasil
Mondelēz International é líder mundial em chocolates, biscoitos, balas e
bebidas em pó. A companhia engloba as marcas de snacks da antiga Kraft Foods,
após a cisão da operação norte-americana de alimentos em outubro de 2012. No
Brasil, possui seis fábricas, nos estados de São Paulo, Paraná e Pernambuco e
emprega cerca de 12 mil pessoas. A empresa tem em seu portfólio marcas valiosas,
como Trident, Chiclets e Halls, os chocolates Lacta, Bis e Sonho de Valsa, os
biscoitos Club Social e Trakinas, os refrescos em pó Tang, Clight e Fresh, as
sobremesas e o fermento em pó Royal e o cream cheese Philadelphia. A Mondelēz
International tem uma receita global anual de aproximadamente U$ 36 bilhões e
opera em mais de 80 países. Visite www.mondelezinternational.com/br.
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