
CORRETA ESCOVAGEM DOS DENTES

COMO PREVENIR AS DOENÇAS ORAIS?

USO DE FIO DENTÁRIO

PROGRAMA BENEFICIÁRIOS
Nº CHEQUES

DENTISTA EMITIDO POR VALIDADE

SOCJ
(Crianças e Jovens)

SOCJi 
(Crianças e Jovens em

idades intermédias)

SOCJ
15/16  (jovens com 15

anos completos)

Jovens
de 18 anos

Crianças com 7, 10 e 13 anos 
de idade

Crianças com 8 – 9, 11 – 12, 14 anos de idade
(desde que tenha utilizado o cheque anterior do

programa SOCI: 07/10/13 anos*)

Jovens com 15 anos de idade completos
(desde que tenha utilizado o cheque dentista

aos 13 anos*)

Jovens que fazem 18 anos no ano civil
(desde que tenha utilizado o cheque aos

15 anos*)

7 e 10 anos até 2 cheques
13 anos até 3 cheques

1 Cheque Dentista por coorte

1 Cheque Dentista

1 Cheque Dentista

Gestor local do
PNPSO/UCC (equipa

saúde escolar)

Médico de Família

Médico de Família ou
Assistente Técnico

 Assistente Técnico

Até 31 de outubro
subsequente à data de

emissão

Até 31 de agosto
subsequente à data de

emissão

Até 31 de outubro
subsequente à data de

emissão

Até 31 de outubro 
subsequente à data de emissão

Fonte: Imagem adaptada do Website Atlas do Corpo Humano

Incisivo Central 6 - 10 meses

INFERIOR
INFERIOR

Fatores de risco para doenças orais e (consequentemente) gerais:
 

O QUE POSSO FAZER PARA MANTER A SAÚDE
ORAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES?

PNPSO - CHEQUES DENTISTA

FONTES: PNPSO – Programa Nacional de Promoção Saúde Oral disponível em https://www.saudeoral.min-saude.pt/ (consultado em maio de 2020); Folheto informativo da Direção-Geral da Saúde "Fio Dentário - Como Utilizar"; Lobbezoo, F., Ahlberg,
J., Raphael, K. G., Wetselaar, P., Glaros, A. G., Kato, T., . . . Manfredini, D. (2018). "International consensus on the assessment of bruxism: Report of a work in progress". Journal of oral rehabilitation, 45(11), 837-844. doi: 10.1111/joor.12663; Candotto, V.,
D. Lauritano, M. Nardone, L. Baggi, C. Arcuri, R. Gatto, R. M. Gaudio, F. Spadari and F. Carinci (2017). "HPV infection in the oral cavity: epidemiology, clinical manifestations and relationship with oral cancer." ORAL & implantology 10(3): 209-220;
Wagner R, Villa A. “Oral Human Papilloma Virus Infections and the Role of the Dental Professional”. J Mass Dent Soc. 2017 Winter; 65(4):12-15.PMID: 29813203

A utilização do fio/ fita dentária ajuda a higienização dos espaços interdentários e deve ser
iniciada logo que possível, quando a criança começar a ter a destreza manual e autonomia
necessárias, onde inicialmente deve ser supervisionada e auxiliada pelos pais.

A partir do nascimento do 1º dente decíduo, a criança deve iniciar as consultas com o médico
dentista. Com o crescimento e nas diferentes fases de desenvolvimento da cavidade oral as
consultas devem ser mantidas, com periodicidade de 6 em 6 meses para efetuar uma avaliação e
monitorizar estado de higiene oral.

A entrada em idade escolar e pré-escolar e o acesso a rotinas e tipos de alimentação diferentes são fatores que condicionam
e contribuem para alteração na higiene oral das crianças e posteriormente dos adolescentes.

QUAIS SÃO AS DOENÇAS ORAIS MAIS COMUNS?

Provocada pela ação de bactérias presentes na boca que dissolvem os
hidratos de carbono dos alimentos e destroem parcial ou totalmente a superfície
do dente surgindo uma cavidade.

CÁRIE DENTÁRIA

Inflamação gengival provocada pela acumulação de placa bacteriana e
insuficiente higiene oral. Na adolescência as alterações hormonais coincidentes
com o início da puberdade e as fases do ciclo menstrual nas meninas, são fatores
que influenciam ou agravam esta condição oral.

GENGIVITE

Alteração dos tecidos de suporte do dente, resultante de uma gengivite não tratada,
devido à acumulação de placa bacteriana nos dentes associada a fatores
predisponentes (tabaco, stress, alterações hormonais).

Atividade muscular mastigatória repetida e involuntária (apertar ou ranger dos
dentes). Pode haver dois tipos: bruxismo nocturno/sono e bruxismo diurno. Ocorre
desgaste nos dentes que podem afetar a sua integridade e comprometer a saúde
oral. Problemas respiratórios e/ou o stress podem estar na origem deste distúrbio.

DOENÇA PERIODONTAL

BRUXISMO (RANGER DOS DENTES)

Escovar a parte de
fora dos dentes

com movimentos
circulares

Escovar totalmente
a parte de dentro

dos dentes

Escovar as partes
que são utilizadas
para mastigar os

alimentos

No final escovar a
língua

3 AOS 6 ANOS
A escovagem deve ser feita pelo cuidador, 2x/dia (uma das quais obrigatoriamente ao deitar),
utilizando escova macia de tamanho adequado. A quantidade de dentífrico fluoretado (1000-
1500 ppm) deverá ser semelhante ao tamanho da unha do 5º dedo da mão, realizar sem água,
cuspir e não faz bochecho no final.

6 AOS 10/12 ANOS
A escovagem realizada pela criança, devidamente supervisionada e auxiliada quando necessário,
2x/dia (uma das quais obrigatoriamente ao deitar), utilizando escova macia (ou em alternativa
média). A quantidade de dentífrico fluoretado (1000-1500 ppm) deverá ser do tamanho de
uma pequena ervilha ou até 1cm.

> 12 ANOS
Escovagem autónoma, 2x/dia (uma das quais obrigatoriamente ao deitar), utilizar escova macia
(ou em alternativa média). A quantidade de dentífrico fluoretado (1000-1500 ppm) deverá ser
do tamanho aproximado de 1 cm.

CONSULTA DE MEDICINA DENTÁRIA

 SUPERIOR

Fonte: Imagem adaptada do Website Atlas do Corpo Humano

 SUPERIOR

 DENTIÇÃO PERMANENTE DENTIÇÃO DECÍDUA ("DE LEITE")
DENTIÇÃO DECÍDUA  ("DE LEITE") IDADES

Incisivo Central
Incisivo Lateral

Canino
Primeiro Molar
Segundo Molar

Segundo Molar
Primeiro Molar

Canino
Incisivo Lateral
Incisivo Central

7 - 12 meses
9 - 13 meses

16 - 22 meses
13 - 19 meses
25 - 33 meses

20 - 31 meses
12 - 18 meses
16 - 23 meses
7 - 16 meses
6 - 10 meses

DENTIÇÃO PERMANENTE IDADES
Incisivo Central
Incisivo Lateral

Canino
Primeiro Pré-Molar
Segundo Pré-Molar

7 - 8 anos
8 - 9 anos

11 - 12 anos
10 - 11 anos
10 - 12 anos

Primeiro Molar
Segundo Molar
Terceiro Molar

6 - 7 anos
12 - 13 anos
17 - 21 anos

Terceiro Molar
Segundo Molar
Primeiro Molar

Segundo Pré-Molar
Primeiro Pré-Molar

17 - 21 anos
11 - 13 anos

6 - 7 anos
11 - 12 anos
10 - 12 anos

Canino
Incisivo Lateral
Incisivo Central

9 - 10 anos
7 - 8 anos
6 - 7 anos

Fonte: Imagem adaptada do PNPSO – Programa Nacional de Promoção Saúde Oral disponível em https://www.saudeoral.min-saude.pt/ (consultado em maio de 2020)

ATENÇÃO 
ADOLESCENTES

Tabaco Álcool

Alimentação
desequilibrada

Doenças sexualmente transmissíveis
(com manifestações orais)(ex: Infeção
pelo Vírus Papiloma Humano (HPV)

A partir do nascimento do 1º dente decíduo, a criança deve iniciar as consultas com o médico
dentista. Com o crescimento e nas diferentes fases de desenvolvimento da cavidade oral as
consultas devem ser mantidas, com periodicidade de 6 em 6 meses para efetuar uma avaliação
e monitorizar estado de higiene oral.

USO DE SELANTE FISSURAS

Usar cerca de 40cm de
fio e enrolar a maior
parte dele em volta
dos dedos médios

Introduzir o fio,
cuidadosamente,
entre dois dentes 

Executar movimentos
curtos, horizontais, desde
o ponto de contacto entre

os dois dentes até à
gengiva

Proceder da mesma
forma até que todos

os dentes estejam
devidamente limpos


