
INTRODUÇÃO 

 
Segundo a Organização Mundial de Saúde a doença de cárie é a doença não 

transmissível mais prevalente nos países Europeus. A iliteracia associada a 

comportamentos de risco como uma alimentação com elevada densidade energética, 

ingestão de alimentos açucarados e uma má higiene oral contribuem para os elevados 

índices de cárie e erosão dentária, problemas de crescimento mandibular e maxilar e 

perda precoce de dentes (1,2). 

 PODE A ALIMENTAÇÃO CONTRIBUIR PARA A SAÚDE DA NOSSA BOCA? 
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OBJETIVO 

 
Avaliar a existência de relação entre doença de cárie e os lanches escolares dos 

alunos do 1º ciclo do ensino básico. 
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QUESTIONÁRIOS 

AVALIAÇÃO ORAL:  

Índice cpo e CPO 

Placa Bacteriana 

AVALIAÇÃO DOS 

LANCHES 

RESULTADOS 

CONCLUSÃO 

 
A alimentação e  a doença oral estão associadas. O consumo exagerado de 

alimentos ricos em açúcares simples ao longo do dia e a realização de escovagem 

deficitária contribuem para as elevadas percentagens de dentes cariados 

identificados. É importante educar para a escovagem acompanhada até aos 9 

anos  de idade. Assim, a intervenção junto do público jovem promove a literacia 

e consequentemente a prevenção deste tipo de doenças. 
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Figura 6 – Imagens das ações desenvolvidas nas escolas do 1º ciclo do 

Ensino Básico do Município de Vila Nova de Gaia 

Figura 5 –  Avaliação das respostas ao questionário e avaliação 

nutricional do lanches dos alunos. 

Figura 4 – Percentagem de crianças com cárie de acordo com os alunos 

rastreados (média de idade = 8 anos) nos dois anos letivos. 

Figura 3 – Avaliação das respostas aos questionários no ano letivo 2019/2020. 

Figura 1 – Avaliação da situação oral no ano letivo 2018/2019. 

Figura 2 – Avaliação da situação oral no ano letivo 2019/2020. 


