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INTRODUÇÃO

OBJETIVO

// 2009

// 2015

// 2018

A falta de acesso igualitário a cuidados de saúde oral por parte da população é um problema
social. Consciente da relação estreita entre saúde oral, saúde sistémica e qualidade de vida, o
Projeto C.A.S.O. é uma intervenção inovadora, assente na convicção de que a saúde oral é um
direito humano fundamental. Está implementado no Porto desde 2009, em Braga desde 2015 e
em Lisboa desde 2018.

Melhorar a saúde oral de populações em situação de vulnerabilidade socioeconómica, através da
intervenção médico-dentária e do acompanhamento psicossocial, com vista à reintegração social.

DISCUSSÃO/CONCLUSÃO
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Para a maioria dos utentes, o Projeto C.A.S.O. é a alternativa existente que melhor corresponde às suas necessidades. O maior
impacto ocorre a nível psicológico, da perceção da auto-imagem e da auto-estima, sendo as expressões “Já posso sair à rua”,
“já posso voltar a comer uma maçã”, “já vou voltar a sorrir” muito verbalizadas. O acesso a oportunidades de emprego é
igualmente um fator positivo apontado pelos utentes. Este projeto alia a saúde oral à inclusão social, colocando sempre o
utente em primeiro lugar.

RESULTADOS |Dados globais (três clínicas  C.A.S.O.) de 1 Janeiro a 31 Dezembro 2018||Questionário OHIP - Oral Health Impact Profile |

Estabelecer protocolos com 
instituições locais;

Cada utente é sinalizado com 
base na situação de carência 

socioeconómica;
Atendimento psicossocial 

Consulta de medicina dentária: 
plano de tratamento individual, o 
utente entra no ciclo de consultas 
programadas até à conclusão dos 

tratamentos e respetiva 
reabilitação oral

Acompanhamento 
e avaliação dos utentes para 

averiguar o alcance das 
expetativas, o

grau de satisfação e 
aconselhamento futuro 

FASE 1 FASE 2 FASE 3

1 Coordenação Técnica C.A.S.O. Porto – projetocaso@mundoasorrir.org
2 C.E.M.A.S. – Centro de Estudos Mundo a Sorrir – cemas@mundoasorrir.org

Desde o início do projeto, os principais resultados foram os seguintes (até 31.08.2019):


