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TEMAS 

 Escovagem de dentes na escola e em casa 

 

 Cheques Dentista 



As doenças orais constituem, pela sua elevada 

prevalência, um dos principais problemas de saúde 

da população infantil e juvenil.  

 

No entanto, se adequadamente prevenidas e 

precocemente tratadas, a cárie e as doenças 

periodontais são de uma elevada vulnerabilidade, 

com custos económicos reduzidos e ganhos em 

saúde relevantes. (DGS,2019) 

 



 

A intervenção de promoção da saúde oral, que se 

inicia durante a gravidez e se desenvolve ao longo 

da infância, em Saúde Infantil e Juvenil, consolida-

se no Jardim-de-infância e na Escola, através da 

Saúde Escolar (DGS,2019) 

 

 

As Enfermeiras  da Equipa de Saúde Escolar, 

desde 2008 realizam, todos os anos, atividades 

sobre a saúde oral nos JI e 1º ciclo. 



Projeto ao qual o agrupamento se candidata para obter kits de 

escovagem e outros materiais para promover a saúde oral em 

meio escolar. 



PROJETO DO AGRUPAMENTO 

Os kits de escovagem  são distribuídos nas escolas, pela saúde 

escolar. As turmas que não fazem escovagem de dentes na escola, 

não devem ter direito a Kit. 

O copo de escovagem é sempre da escola, este material só vai para 

casa para desinfetar ,sob orientação de cada professor.  

Em 2018 fornecidos para todos,  para setembro só para os alunos que 

entram no JI e os dos 6 anos. A substituição da escova e pasta deve 

ser realizada pelos pais. 



ESCOVAR OS DENTES É ESSENCIAL PARA A SAÚDE. PREVINE O 

APARECIMENTO DA CÁRIE DENTÁRIA E DAS DOENÇAS DAS 

GENGIVAS 



ESCOVAGEM DE DENTES 

 

A escovagem de dentes deve ser realizada para todos, 

com um dentífrico fluoretado (1500ppm): 

 

 

 Remove a placa Bacteriana( conjunto de bactérias, 

saliva e restos de alimentos).Se não for removido 

transforma se em tártaro; 

 Promove a remineralização dos dentes, tornando-os 

mais resistentes. 



QUANDO COMEÇAR 

 Logo que os dentes nascem. 

 São os pais ou quem cuida do bebé os responsáveis pela 

escovagem de dentes 



PASTA DE DENTES 



COMO ESCOVAR 

 



Resultados  

 

 

Foi realizada a aplicação de revelador da Placa 
Bacteriana, nos alunos do1ºciclo, com autorização dos 
pais. 

O objetivo da atividade, foi cada aluno perceber como 
escovava e onde deve escovar melhor. 

 

Nas imagens abaixo podem ver os dentes pintados de 
várias cores. O que aparece a rosa são sempre partes de 
dente mal escovado nas ultimas 12 horas, dentes de cor 
azul revelam falta de escovagem em casa nos últimos 
dias( em alguns dentes). 







A imagem a seguir é do mesmo aluno, depois de escovar 

na nossa presença, com a técnica adequada. 



















Conclusão 

 

 

Os alunos, devem demorar um pouco mais a 

escovar, principalmente em casa. 

 

Os alunos devem escovar na escola todos os dias.  

 

A supervisão dos pais  à noite é muito 

importante. 



 

 

Cheques dentista no programa de saúde oral 

(PNSO) 



CHEQUES DENTISTA 
 

 Crianças com idade inferior a 7 anos (emitidos pelo médico 
de família); 

 Crianças de 7, 10 e 13 anos que frequentam ensino 
público e IPSS (2011, 2008, 2005), emitidos pela saúde 
escolar; 

 Crianças de idades intermédias às citadas anteriormente 
(8,9,11,12,14 e 15 e 18 anos), emitidos pelo médico de 
família, se tiverem utilizado os da saúde escolar; 

 

 

 Mulheres grávidas em vigilância pré-natal no Serviço 
Nacional de Saúde; 

 Pessoas idosas beneficiários do Complemento Solidário que 
sejam utentes do Serviço Nacional de Saúde; 

 Utentes portadores de VIH/SIDA. 

 



 

A saúde oral e a doença cardíaca estão associados pela disseminação 
de bactérias. 

 

Quando essas bactérias alcançam o coração elas  aderem  a qualquer 
área lesionada e causam inflamação.  

 

Isto pode resultar em doenças como : 

 

 Endocardite - uma infecção do revestimento interno do coração.  

  Problemas cardiovasculares como a aterosclerose (artérias 
entupidas)  

 AVC (Acidente Vascular Cerebral) 

 

 

 (American Heart Association, associação cardíaca dos Estados 
Unidos) 

 

CONCLUSÃO 
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