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Estudo mostra que 45% das crianças com seis anos têm cáries
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Um estudo indica que 45% das crianças portuguesas com seis anos apresentam cáries dentárias, o
que exige programas específicos de tratamento para este escalão etário, evitando que o problema
alastre aos dentes definitivos.
"É necessário que as crianças até aos seis anos sejam observadas anualmente pelo dentista e que seja
criado um modelo de cheque-dentista que permita realizar todos os tratamentos necessários nos
dentes decíduos [temporários]", disse à Lusa o investigador Paulo Melo, do Instituto de Saúde Pública
da Universidade do Porto (ISPUP), entidade envolvida no estudo.
Cárie precoce de infância causa a destruição total dos dentes
Embora este número seja inferior ao registado 2006, altura em que rondava os 49%, existem ainda
"grandes necessidades de tratamento", visto que uma percentagem de crianças desta idade e abaixo
possuem cárie precoce de infância, "a forma mais grave de manifestação da cárie dentária", que se
traduz pela destruição total dos dentes.
O estudo mostra também que 47% das crianças com 12 anos têm cáries dentárias, enquanto nos
jovens com 18 anos esse número sobe para 67,6%.
Esses valores são igualmente inferiores aos registados em 2006, no "II Estudo Nacional de Prevalência
das Doenças Orais", em que 56% das crianças com 12 anos e 72% dos jovens com 15 apresentavam
a doença.
No estudo agora apresentado participaram 3710 crianças e jovens com 6, 12 e 18 anos, de Portugal
continental e das regiões autónomas, que foram examinados pelos dentistas envolvidos no projeto e
responderam a um questionário para obtenção de dados sociodemográficos e de hábitos de higiene
oral e alimentares.
O melhor do Jornal de Notícias no seu email
Fechar
Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a
qualidade Jornal de Notícias.
Subscrever
Percentagem de crianças com cárie dentária tem vindo a diminuir de "forma muito expressiva"
Esta investigação, desenvolvida no âmbito do "III Estudo Nacional de Prevalência das Doenças Orais",
tinha objetivo avaliar a prevalência e as necessidades de tratamentos dentários nas crianças e nos
adolescentes portugueses, com o intuito de se delinearem programas estratégicos promotores da
saúde oral junto destas populações.
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Os especialistas constataram que o número médio de dentes atingido por cárie no grupo de jovens
com 12 anos "é baixa" (1,18 dentes por criança), tendo sido já ultrapassado o objetivo para 2020
definido pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para a prevalência da doença nesta idade, em que
prevê que esse número esteja abaixo do 1,5.
Quanto aos adolescentes com 18 anos, o seu padrão de saúde oral revela níveis moderados de cárie,
abaixo das expectativas dos investigadores.
A importância do programa cheque-dentista fica evidente
Para o investigador, estes resultados mostram que a percentagem de crianças com cárie dentária tem
vindo a diminuir de "forma muito expressiva", atingindo "níveis muito satisfatórios", particularmente
nos indivíduos que têm beneficiado das atividades desenvolvidas no âmbito do Programa Nacional de
Promoção da Saúde Oral (PNPSO).
O PNPSO engloba o programa cheque-dentista, aplicado a crianças e a adolescentes a partir de 2009,
bem como medidas para promoção da saúde oral e prevenção das doenças orais nas escolas, que
incluem a alimentação saudável e a escovagem e um projeto conjunto com as bibliotecas escolares,
denominado SOBE (Saúde Oral Bibliotecas Escolares).
"A importância do programa cheque-dentista fica evidente ao constatar que quase dois terços dos
dentes com cárie se encontram tratados, contrariamente ao que se verificava nos estudos nacionais de
2000 e 2006, realizados nas crianças e jovens de 6, 12 e 15 anos, e publicados pela Direção-Geral da
Saúde (DGS)", referiu Paulo Melo.
O estudo, designado "Caries prevalence and treatment needs in young people in Portugal: the third
national study", é também assinado pelos investigadores Rui Calado, Paulo Nogueira e Cristina Sousa
Ferreira, da Direção Geral da Saúde, e foi publicado na revista "Community Dental Helth".
03 agosto 2017
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45% das crianças portuguesas com 6 anos têm cáries dentárias
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Um estudo envolvendo instituições do Porto indica que 45% das crianças portuguesas com seis anos
apresentam cáries dentárias, o que exige programas específicos de tratamento para este escalão
etário, evitando que o problema alastre aos dentes definitivos.
"É necessário que as crianças até aos seis anos sejam observadas anualmente pelo dentista e que seja
criado um modelo de cheque-dentista que permita realizar todos os tratamentos necessários nos
dentes decíduos [temporários]", disse à Lusa o investigador Paulo Melo, do Instituto de Saúde Pública
da Universidade do Porto (ISPUP), entidade envolvida no estudo.
Embora este número seja inferior ao registado 2006, altura em que rondava os 49%, existem ainda
"grandes necessidades de tratamento", visto que uma percentagem de crianças desta idade e abaixo
possuem cárie precoce de infância, "a forma mais grave de manifestação da cárie dentária", que se
traduz pela destruição total dos dentes.
O estudo mostra também que 47% das crianças com 12 anos têm cáries dentárias, enquanto nos
jovens com 18 anos esse número suba para 67,6%.
O melhor do Diário de Notícias no seu emailFechar
Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a
qualidade Diário de Notícias.
Subscrever
Esses valores são igualmente inferiores aos registados em 2006, no "II Estudo Nacional de Prevalência
das Doenças Orais", em que 56% das crianças com 12 anos e 72% dos jovens com 15 apresentavam
a doença.
No estudo agora apresentado participaram 3.710 crianças e jovens com 6, 12 e 18 anos, de Portugal
Continental e das regiões autónomas, que foram examinados pelos dentistas envolvidos no projeto e
responderam a um questionário para obtenção de dados sociodemográficos e de hábitos de higiene
oral e alimentares.
Esta investigação, desenvolvida no âmbito do "III Estudo Nacional de Prevalência das Doenças Orais",
tinha objetivo avaliar a prevalência e as necessidades de tratamentos dentários nas crianças e nos
adolescentes portugueses, com o intuito de se delinearem programas estratégicos promotores da
saúde oral junto destas populações.
Os especialistas constataram que o número médio de dentes atingido por cárie no grupo de jovens
com 12 anos "é baixa" (1,18 dentes por criança), tendo sido já ultrapassado o objetivo para 2020
definido pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para a prevalência da doença nesta idade, em que
prevê que esse número esteja abaixo do 1,5.
Quanto aos adolescentes com 18 anos, o seu padrão de saúde oral revela níveis moderados de cárie,
abaixo das expectativas dos investigadores.
Para o investigador, estes resultados mostram que a percentagem de crianças com cárie dentária tem
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vindo a diminuir de "forma muito expressiva", atingindo "níveis muito satisfatórios", particularmente
nos indivíduos que têm beneficiado das atividades desenvolvidas no âmbito do Programa Nacional de
Promoção da Saúde Oral (PNPSO).
O PNPSO engloba o programa cheque-dentista, aplicado a crianças e a adolescentes a partir de 2009,
bem como medidas para promoção da saúde oral e prevenção das doenças orais nas escolas, que
incluem a alimentação saudável e a escovagem e um projeto conjunto com as bibliotecas escolares,
denominado SOBE (Saúde Oral Bibliotecas Escolares).
"A importância do programa cheque-dentista fica evidente ao constatar que quase dois terços dos
dentes com cárie se encontram tratados, contrariamente ao que se verificava nos estudos nacionais de
2000 e 2006, realizados nas crianças e jovens de 6, 12 e 15 anos, e publicados pela Direção-Geral da
Saúde (DGS)", referiu Paulo Melo.
O estudo, designado "Caries prevalence and treatment needs in young people in Portugal: the third
national study", é também assinado pelos investigadores Rui Calado, Paulo Nogueira e Cristina Sousa
Ferreira, da Direção Geral da Saúde, e foi publicado na revista "Community Dental Helth".
2017-08-03T12:13:00Z
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45% das crianças com seis anos tem cáries e nem os jovens de 12 e 18 anos
escapam
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3/8/2017, 13:20
45% das crianças portuguesas com 6 anos têm cáries dentárias, segundo um estudo. O número
aumenta com os 12 e os 18 anos. Ainda assim, os números mostram uma tendência de descida.
Um estudo envolvendo instituições do Porto indica que 45% das crianças portuguesas com seis anos
apresentam cáries dentárias, o que exige programas específicos de tratamento para este escalão
etário, evitando que o problema alastre aos dentes definitivos.
"É necessário que as crianças até aos seis anos sejam observadas anualmente pelo dentista e que seja
criado um modelo de cheque-dentista que permita realizar todos os tratamentos necessários nos
dentes decíduos [temporários]", disse à Lusa o investigador Paulo Melo, do Instituto de Saúde Pública
da Universidade do Porto (ISPUP), entidade envolvida no estudo.
Embora este número seja inferior ao registado 2006, altura em que rondava os 49%, existem ainda
"grandes necessidades de tratamento", visto que uma percentagem de crianças desta idade e abaixo
possuem cárie precoce de infância, "a forma mais grave de manifestação da cárie dentária", que se
traduz pela destruição total dos dentes.
O estudo mostra também que 47% das crianças com 12 anos têm cáries dentárias, enquanto nos
jovens com 18 anos esse número suba para 67,6%. Esses valores são igualmente inferiores aos
registados em 2006, no "II Estudo Nacional de Prevalência das Doenças Orais", em que 56% das
crianças com 12 anos e 72% dos jovens com 15 apresentavam a doença.
No estudo agora apresentado participaram 3.710 crianças e jovens com 6, 12 e 18 anos, de Portugal
Continental e das regiões autónomas, que foram examinados pelos dentistas envolvidos no projeto e
responderam a um questionário para obtenção de dados sociodemográficos e de hábitos de higiene
oral e alimentares.
Esta investigação, desenvolvida no âmbito do "III Estudo Nacional de Prevalência das Doenças Orais",
tinha objetivo avaliar a prevalência e as necessidades de tratamentos dentários nas crianças e nos
adolescentes portugueses, com o intuito de se delinearem programas estratégicos promotores da
saúde oral junto destas populações.
Os especialistas constataram que o número médio de dentes atingido por cárie no grupo de jovens
com 12 anos "é baixa" (1,18 dentes por criança), tendo sido já ultrapassado o objetivo para 2020
definido pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para a prevalência da doença nesta idade, em que
prevê que esse número esteja abaixo do 1,5. Quanto aos adolescentes com 18 anos, o seu padrão de
saúde oral revela níveis moderados de cárie, abaixo das expectativas dos investigadores.
Para o investigador, estes resultados mostram que a percentagem de crianças com cárie dentária tem
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vindo a diminuir de "forma muito expressiva", atingindo "níveis muito satisfatórios", particularmente
nos indivíduos que têm beneficiado das atividades desenvolvidas no âmbito do Programa Nacional de
Promoção da Saúde Oral (PNPSO).
O PNPSO engloba o programa cheque-dentista, aplicado a crianças e a adolescentes a partir de 2009,
bem como medidas para promoção da saúde oral e prevenção das doenças orais nas escolas, que
incluem a alimentação saudável e a escovagem e um projeto conjunto com as bibliotecas escolares,
denominado SOBE (Saúde Oral Bibliotecas Escolares).
A importância do programa cheque-dentista fica evidente ao constatar que quase dois terços dos
dentes com cárie se encontram tratados, contrariamente ao que se verificava nos estudos nacionais de
2000 e 2006, realizados nas crianças e jovens de 6, 12 e 15 anos, e publicados pela Direção-Geral da
Saúde (DGS)", referiu Paulo Melo.
O estudo, designado "Caries prevalence and treatment needs in young people in Portugal: the third
national study", é também assinado pelos investigadores Rui Calado, Paulo Nogueira e Cristina Sousa
Ferreira, da Direção Geral da Saúde, e foi publicado na revista "Community Dental Helth".
Agência Lusa
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Estudo diz que 45% das crianças portuguesas com 6 anos têm cáries nos dentes
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Organizações pedem mais medidas preventivas para melhorar saúde oral.
Organizações pedem mais medidas preventivas para melhorar saúde oral.
Um estudo envolvendo instituições do Porto indica que 45% das crianças portuguesas com seis anos
apresentam cáries dentárias, o que exige programas específicos de tratamento para este escalão
etário, evitando que o problema alastre aos dentes definitivos.
"É necessário que as crianças até aos seis anos sejam observadas anualmente pelo dentista e que seja
criado um modelo de cheque-dentista que permita realizar todos os tratamentos necessários nos
dentes decíduos [temporários]", disse à Lusa o investigador Paulo Melo, do Instituto de Saúde Pública
da Universidade do Porto (ISPUP), entidade envolvida no estudo.
Embora este número seja inferior ao registado 2006, altura em que rondava os 49%, existem ainda
"grandes necessidades de tratamento", visto que uma percentagem de crianças desta idade e abaixo
possuem cárie precoce de infância, "a forma mais grave de manifestação da cárie dentária", que se
traduz pela destruição total dos dentes.
O estudo mostra também que 47% das crianças com 12 anos têm cáries dentárias, enquanto nos
jovens com 18 anos esse número suba para 67,6%.
Esses valores são igualmente inferiores aos registados em 2006, no "II Estudo Nacional de Prevalência
das Doenças Orais", em que 56% das crianças com 12 anos e 72% dos jovens com 15 apresentavam
a doença.
No estudo agora apresentado participaram 3.710 crianças e jovens com 6, 12 e 18 anos, de Portugal
Continental e das regiões autónomas, que foram examinados pelos dentistas envolvidos no projeto e
responderam a um questionário para obtenção de dados sociodemográficos e de hábitos de higiene
oral e alimentares.
Esta investigação, desenvolvida no âmbito do "III Estudo Nacional de Prevalência das Doenças Orais",
tinha objetivo avaliar a prevalência e as necessidades de tratamentos dentários nas crianças e nos
adolescentes portugueses, com o intuito de se delinearem programas estratégicos promotores da
saúde oral junto destas populações.
Os especialistas constataram que o número médio de dentes atingido por cárie no grupo de jovens
com 12 anos "é baixa" (1,18 dentes por criança), tendo sido já ultrapassado o objetivo para 2020
definido pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para a prevalência da doença nesta idade, em que
prevê que esse número esteja abaixo do 1,5.
Quanto aos adolescentes com 18 anos, o seu padrão de saúde oral revela níveis moderados de cárie,
abaixo das expectativas dos investigadores.
Para o investigador, estes resultados mostram que a percentagem de crianças com cárie dentária tem
vindo a diminuir de "forma muito expressiva", atingindo "níveis muito satisfatórios", particularmente
nos indivíduos que têm beneficiado das atividades desenvolvidas no âmbito do Programa Nacional de
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Promoção da Saúde Oral (PNPSO).
O PNPSO engloba o programa cheque-dentista, aplicado a crianças e a adolescentes a partir de 2009,
bem como medidas para promoção da saúde oral e prevenção das doenças orais nas escolas, que
incluem a alimentação saudável e a escovagem e um projeto conjunto com as bibliotecas escolares,
denominado SOBE (Saúde Oral Bibliotecas Escolares).
"A importância do programa cheque-dentista fica evidente ao constatar que quase dois terços dos
dentes com cárie se encontram tratados, contrariamente ao que se verificava nos estudos nacionais de
2000 e 2006, realizados nas crianças e jovens de 6, 12 e 15 anos, e publicados pela Direção-Geral da
Saúde (DGS)", referiu Paulo Melo.
O estudo, designado "Caries prevalence and treatment needs in young people in Portugal: the third
national study", é também assinado pelos investigadores Rui Calado, Paulo Nogueira e Cristina Sousa
Ferreira, da Direção Geral da Saúde, e foi publicado na revista "Community Dental Helth"
12:1712:17
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Quase metade (45%) das crianças portuguesas com seis anos tem cáries dentárias. O alerta consta de
um estudo envolvendo instituições do Porto, que advogam a necessidade de programas específicos de
tratamento para este escalão etário. Tudo para evitar que o problema alastre aos dentes definitivos.

É necessário que as crianças até aos seis anos sejam observadas anualmente pelo dentista e que seja
criado um modelo de cheque-dentista que permita realizar todos os tratamentos necessários nos
dentes decíduos [temporários]"
Foi o que defendeu, em declarações à Lusa, o investigador Paulo Melo, do Instituto de Saúde Pública
da Universidade do Porto (ISPUP).
Embora este número seja inferior ao registado há cerca de dez anos, em 2006, altura em que rondava
os 49%, existem ainda "grandes necessidades de tratamento". É que uma percentagem de crianças
desta idade e abaixo possuem cárie precoce de infância, "a forma mais grave de manifestação da cárie
dentária", que se traduz pela destruição total dos dentes.
O estudo mostra também que 47% das crianças com 12 anos têm cáries dentárias, enquanto nos
jovens com 18 anos esse número suba para 67,6%.
Esses valores são igualmente inferiores aos registados em 2006, no "II Estudo Nacional de Prevalência
das Doenças Orais", em que 56% das crianças com 12 anos e 72% dos jovens com 15 apresentavam
a doença.
Adolescentes com níveis moderados
Os especialistas constataram que o número médio de dentes atingido por cárie no grupo de jovens
com 12 anos "é baixa" (1,18 dentes por criança). Foi já ultrapassado o objetivo para 2020 definido
pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para a prevalência da doença nesta idade, em que prevê
que esse número esteja abaixo do 1,5.
Quanto aos adolescentes com 18 anos, o seu padrão de saúde oral revela níveis moderados de cárie,
abaixo das expectativas dos investigadores.
Para o investigador, estes resultados mostram que a percentagem de crianças com cárie dentária tem
vindo a diminuir de "forma muito expressiva", atingindo "níveis muito satisfatórios", particularmente
nos indivíduos que têm beneficiado das atividades desenvolvidas no âmbito do Programa Nacional de
Promoção da Saúde Oral (PNPSO).
O PNPSO engloba o programa cheque-dentista, aplicado a crianças e a adolescentes a partir de 2009,
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bem como medidas para promoção da saúde oral e prevenção das doenças orais nas escolas, que
incluem a alimentação saudável e a escovagem e um projeto conjunto com as bibliotecas escolares,
denominado SOBE (Saúde Oral Bibliotecas Escolares).

A importância do programa cheque-dentista fica evidente ao constatar que quase dois terços dos
dentes com cárie se encontram tratados, contrariamente ao que se verificava nos estudos nacionais de
2000 e 2006, realizados nas crianças e jovens de 6, 12 e 15 anos, e publicados pela Direção-Geral da
Saúde (DGS)".
No estudo deste ano participaram 3.710 crianças e jovens com 6, 12 e 18 anos, de Portugal
Continental e das regiões autónomas, que foram examinados pelos dentistas envolvidos no projeto e
responderam a um questionário para obtenção de dados sociodemográficos e de hábitos de higiene
oral e alimentares.
Esta investigação, desenvolvida no âmbito do "III Estudo Nacional de Prevalência das Doenças Orais",
tinha objetivo avaliar a prevalência e as necessidades de tratamentos dentários nas crianças e nos
adolescentes portugueses, com o intuito de se delinearem programas estratégicos promotores da
saúde oral junto destas populações.
O estudo, designado "Caries prevalence and treatment needs in young people in Portugal: the third
national study", é também assinado pelos investigadores Rui Calado, Paulo Nogueira e Cristina Sousa
Ferreira, da Direção Geral da Saúde, e foi publicado na revista "Community Dental Helth".
Estudo elaborado por instituições do Porto apela a programas específicos de tratamento para este
escalão etário, para evitar que o problema alastre aos dentes definitivos
/ VC
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Um estudo envolvendo instituições do Porto indica que 45% das crianças portuguesas com seis anos
apresentam cáries dentárias, o que exige programas específicos de tratamento para este escalão
etário, evitando que o problema alastre aos dentes definitivos.
"É necessário que as crianças até aos seis anos sejam observadas anualmente pelo dentista e que seja
criado um modelo de cheque-dentista que permita realizar todos os tratamentos necessários nos
dentes decíduos [temporários]", disse à Lusa o investigador Paulo Melo, do Instituto de Saúde Pública
da Universidade do Porto (ISPUP), entidade envolvida no estudo.
Embora este número seja inferior ao registado 2006, altura em que rondava os 49%, existem ainda
"grandes necessidades de tratamento", visto que uma percentagem de crianças desta idade e abaixo
possuem cárie precoce de infância, "a forma mais grave de manifestação da cárie dentária", que se
traduz pela destruição total dos dentes.
O estudo mostra também que 47% das crianças com 12 anos têm cáries dentárias, enquanto nos
jovens com 18 anos esse número suba para 67,6%.
Esses valores são igualmente inferiores aos registados em 2006, no "II Estudo Nacional de Prevalência
das Doenças Orais", em que 56% das crianças com 12 anos e 72% dos jovens com 15 apresentavam
a doença.
No estudo agora apresentado participaram 3.710 crianças e jovens com 6, 12 e 18 anos, de Portugal
Continental e das regiões autónomas, que foram examinados pelos dentistas envolvidos no projeto e
responderam a um questionário para obtenção de dados sociodemográficos e de hábitos de higiene
oral e alimentares.
Esta investigação, desenvolvida no âmbito do "III Estudo Nacional de Prevalência das Doenças Orais",
tinha objetivo avaliar a prevalência e as necessidades de tratamentos dentários nas crianças e nos
adolescentes portugueses, com o intuito de se delinearem programas estratégicos promotores da
saúde oral junto destas populações.
Os especialistas constataram que o número médio de dentes atingido por cárie no grupo de jovens
com 12 anos "é baixa" (1,18 dentes por criança), tendo sido já ultrapassado o objetivo para 2020
definido pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para a prevalência da doença nesta idade, em que
prevê que esse número esteja abaixo do 1,5.
Quanto aos adolescentes com 18 anos, o seu padrão de saúde oral revela níveis moderados de cárie,
abaixo das expectativas dos investigadores.
Para o investigador, estes resultados mostram que a percentagem de crianças com cárie dentária tem
vindo a diminuir de "forma muito expressiva", atingindo "níveis muito satisfatórios", particularmente
nos indivíduos que têm beneficiado das atividades desenvolvidas no âmbito do Programa Nacional de
Promoção da Saúde Oral (PNPSO).
O PNPSO engloba o programa cheque-dentista, aplicado a crianças e a adolescentes a partir de 2009,
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bem como medidas para promoção da saúde oral e prevenção das doenças orais nas escolas, que
incluem a alimentação saudável e a escovagem e um projeto conjunto com as bibliotecas escolares,
denominado SOBE (Saúde Oral Bibliotecas Escolares).
"A importância do programa cheque-dentista fica evidente ao constatar que quase dois terços dos
dentes com cárie se encontram tratados, contrariamente ao que se verificava nos estudos nacionais de
2000 e 2006, realizados nas crianças e jovens de 6, 12 e 15 anos, e publicados pela Direção-Geral da
Saúde (DGS)", referiu Paulo Melo.
O estudo, designado "Caries prevalence and treatment needs in young people in Portugal: the third
national study", é também assinado pelos investigadores Rui Calado, Paulo Nogueira e Cristina Sousa
Ferreira, da Direção Geral da Saúde, e foi publicado na revista "Community Dental Helth"
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Cáries afetam perto de metade das crianças portuguesas com seis anos
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Thu, 03 Aug 2017 13:30:00 +0200
Um estudo envolvendo instituições do Porto indica que 45% das crianças portuguesas com seis anos
apresentam cáries dentárias, o que exige programas específicos de tratamento para este escalão
etário, evitando que o problema alastre aos dentes definitivos.
" necessário que as crianças até aos seis anos sejam observadas anualmente pelo dentista e que
seja criado um modelo de cheque-dentista que permita realizar todos os tratamentos necessários nos
dentes decíduos [temporários]", disse à Lusa o investigador Paulo Melo, do Instituto de Saúde Pública
da Universidade do Porto (ISPUP), entidade envolvida no estudo.
Embora este número seja inferior ao registado 2006, altura em que rondava os 49%, existem ainda
"grandes necessidades de tratamento", visto que uma percentagem de crianças desta idade e abaixo
possuem cárie precoce de infância, "a forma mais grave de manifestação da cárie dentária", que se
traduz pela destruição total dos dentes.
O estudo mostra também que 47% das crianças com 12 anos têm cáries dentárias, enquanto nos
jovens com 18 anos esse número suba para 67,6%.
Esses valores são igualmente inferiores aos registados em 2006, no "II Estudo Nacional de Prevalência
das Doenças Orais", em que 56% das crianças com 12 anos e 72% dos jovens com 15 apresentavam
a doença.
No estudo agora apresentado participaram 3.710 crianças e jovens com 6, 12 e 18 anos, de Portugal
Continental e das regiões autónomas, que foram examinados pelos dentistas envolvidos no projeto e
responderam a um questionário para obtenção de dados sociodemográficos e de hábitos de higiene
oral e alimentares.
Esta investigação, desenvolvida no âmbito do 'III Estudo Nacional de Prevalência das Doenças Orais',
tinha objetivo avaliar a prevalência e as necessidades de tratamentos dentários nas crianças e nos
adolescentes portugueses, com o intuito de se delinearem programas estratégicos promotores da
saúde oral junto destas populações.
Os especialistas constataram que o número médio de dentes atingido por cárie no grupo de jovens
com 12 anos "é baixa" (1,18 dentes por criança), tendo sido já ultrapassado o objetivo para 2020
definido pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para a prevalência da doença nesta idade, em que
prevê que esse número esteja abaixo do 1,5. Quanto aos adolescentes com 18 anos, o seu padrão de
saúde oral revela níveis moderados de cárie, abaixo das expectativas dos investigadores.
Para o investigador, estes resultados mostram que a percentagem de crianças com cárie dentária tem
vindo a diminuir de "forma muito expressiva", atingindo "níveis muito satisfatórios", particularmente
nos indivíduos que têm beneficiado das atividades desenvolvidas no âmbito do Programa Nacional de
Promoção da Saúde Oral (PNPSO).
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O PNPSO engloba o programa cheque-dentista, aplicado a crianças e a adolescentes a partir de 2009,
bem como medidas para promoção da saúde oral e prevenção das doenças orais nas escolas, que
incluem a alimentação saudável e a escovagem e um projeto conjunto com as bibliotecas escolares,
denominado SOBE (Saúde Oral Bibliotecas Escolares).
"A importância do programa cheque-dentista fica evidente ao constatar que quase dois terços dos
dentes com cárie se encontram tratados, contrariamente ao que se verificava nos estudos nacionais de
2000 e 2006, realizados nas crianças e jovens de 6, 12 e 15 anos, e publicados pela Direção-Geral da
Saúde (DGS)", referiu Paulo Melo.
O estudo, designado "Caries prevalence and treatment needs in young people in Portugal: the third
national study", é também assinado pelos investigadores Rui Calado, Paulo Nogueira e Cristina Sousa
Ferreira, da Direção Geral da Saúde, e foi publicado na revista 'Community Dental Helth'.
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Quase metade das crianças portuguesas com 6 anos têm cáries dentárias
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Um estudo envolvendo instituições do Porto indica que 45% das crianças portuguesas com seis anos
apresentam cáries dentárias, o que exige programas específicos de tratamento para este escalão
etário, evitando que o problema alastre aos dentes definitivos.
"É necessário que as crianças até aos seis anos sejam observadas anualmente pelo dentista e que seja
criado um modelo de cheque-dentista que permita realizar todos os tratamentos necessários nos
dentes decíduos [temporários]", disse à Lusa o investigador Paulo Melo, do Instituto de Saúde Pública
da Universidade do Porto (ISPUP), entidade envolvida no estudo.
Embora este número seja inferior ao registado 2006, altura em que rondava os 49%, existem ainda
"grandes necessidades de tratamento", visto que uma percentagem de crianças desta idade e abaixo
possuem cárie precoce de infância, "a forma mais grave de manifestação da cárie dentária", que se
traduz pela destruição total dos dentes.
O estudo mostra também que 47% das crianças com 12 anos têm cáries dentárias, enquanto nos
jovens com 18 anos esse número suba para 67,6%.
Esses valores são igualmente inferiores aos registados em 2006, no "II Estudo Nacional de Prevalência
das Doenças Orais", em que 56% das crianças com 12 anos e 72% dos jovens com 15 apresentavam
a doença.
No estudo agora apresentado participaram 3.710 crianças e jovens com 6, 12 e 18 anos, de Portugal
Continental e das regiões autónomas, que foram examinados pelos dentistas envolvidos no projeto e
responderam a um questionário para obtenção de dados sociodemográficos e de hábitos de higiene
oral e alimentares.
Esta investigação, desenvolvida no âmbito do "III Estudo Nacional de Prevalência das Doenças Orais",
tinha objetivo avaliar a prevalência e as necessidades de tratamentos dentários nas crianças e nos
adolescentes portugueses, com o intuito de se delinearem programas estratégicos promotores da
saúde oral junto destas populações.
Os especialistas constataram que o número médio de dentes atingido por cárie no grupo de jovens
com 12 anos "é baixa" (1,18 dentes por criança), tendo sido já ultrapassado o objetivo para 2020
definido pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para a prevalência da doença nesta idade, em que
prevê que esse número esteja abaixo do 1,5.
Quanto aos adolescentes com 18 anos, o seu padrão de saúde oral revela níveis moderados de cárie,
abaixo das expectativas dos investigadores.
Para o investigador, estes resultados mostram que a percentagem de crianças com cárie dentária tem
vindo a diminuir de "forma muito expressiva", atingindo "níveis muito satisfatórios", particularmente
nos indivíduos que têm beneficiado das atividades desenvolvidas no âmbito do Programa Nacional de
Promoção da Saúde Oral (PNPSO).
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O PNPSO engloba o programa cheque-dentista, aplicado a crianças e a adolescentes a partir de 2009,
bem como medidas para promoção da saúde oral e prevenção das doenças orais nas escolas, que
incluem a alimentação saudável e a escovagem e um projeto conjunto com as bibliotecas escolares,
denominado SOBE (Saúde Oral Bibliotecas Escolares).
"A importância do programa cheque-dentista fica evidente ao constatar que quase dois terços dos
dentes com cárie se encontram tratados, contrariamente ao que se verificava nos estudos nacionais de
2000 e 2006, realizados nas crianças e jovens de 6, 12 e 15 anos, e publicados pela Direção-Geral da
Saúde (DGS)", referiu Paulo Melo.
O estudo, designado "Caries prevalence and treatment needs in young people in Portugal: the third
national study", é também assinado pelos investigadores Rui Calado, Paulo Nogueira e Cristina Sousa
Ferreira, da Direção Geral da Saúde, e foi publicado na revista "Community Dental Helth".
3 ago 2017
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Estudo mostra que 45% das crianças portuguesas com 6 anos têm cáries dentárias
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Um estudo envolvendo instituições do Porto indica que 45% das crianças portuguesas com seis anos
apresentam cáries dentárias, o que exige programas específicos de tratamento para este escalão
etário, evitando que o problema alastre aos dentes definitivos.
"É necessário que as crianças até aos seis anos sejam observadas anualmente pelo dentista e que seja
criado um modelo de cheque-dentista que permita realizar todos os tratamentos necessários nos
dentes decíduos [temporários]", disse à Lusa o investigador Paulo Melo, do Instituto de Saúde Pública
da Universidade do Porto (ISPUP), entidade envolvida no estudo.
Embora este número seja inferior ao registado 2006, altura em que rondava os 49%, existem ainda
"grandes necessidades de tratamento", visto que uma percentagem de crianças desta idade e abaixo
possuem cárie precoce de infância, "a forma mais grave de manifestação da cárie dentária", que se
traduz pela destruição total dos dentes.
O estudo mostra também que 47% das crianças com 12 anos têm cáries dentárias, enquanto nos
jovens com 18 anos esse número suba para 67,6%.
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Esses valores são igualmente inferiores aos registados em 2006, no "II Estudo Nacional de Prevalência
das Doenças Orais", em que 56% das crianças com 12 anos e 72% dos jovens com 15 apresentavam
a doença.
No estudo agora apresentado participaram 3.710 crianças e jovens com 6, 12 e 18 anos, de Portugal
Continental e das regiões autónomas, que foram examinados pelos dentistas envolvidos no projeto e
responderam a um questionário para obtenção de dados sociodemográficos e de hábitos de higiene
oral e alimentares.
Esta investigação, desenvolvida no âmbito do "III Estudo Nacional de Prevalência das Doenças Orais",
tinha objetivo avaliar a prevalência e as necessidades de tratamentos dentários nas crianças e nos
adolescentes portugueses, com o intuito de se delinearem programas estratégicos promotores da
saúde oral junto destas populações.
Os especialistas constataram que o número médio de dentes atingido por cárie no grupo de jovens
com 12 anos "é baixa" (1,18 dentes por criança), tendo sido já ultrapassado o objetivo para 2020
definido pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para a prevalência da doença nesta idade, em que
prevê que esse número esteja abaixo do 1,5.
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Quanto aos adolescentes com 18 anos, o seu padrão de saúde oral revela níveis moderados de cárie,
abaixo das expectativas dos investigadores.
Para o investigador, estes resultados mostram que a percentagem de crianças com cárie dentária tem
vindo a diminuir de "forma muito expressiva", atingindo "níveis muito satisfatórios", particularmente
nos indivíduos que têm beneficiado das atividades desenvolvidas no âmbito do Programa Nacional de
Promoção da Saúde Oral (PNPSO).
O PNPSO engloba o programa cheque-dentista, aplicado a crianças e a adolescentes a partir de 2009,
bem como medidas para promoção da saúde oral e prevenção das doenças orais nas escolas, que
incluem a alimentação saudável e a escovagem e um projeto conjunto com as bibliotecas escolares,
denominado SOBE (Saúde Oral Bibliotecas Escolares).
"A importância do programa cheque-dentista fica evidente ao constatar que quase dois terços dos
dentes com cárie se encontram tratados, contrariamente ao que se verificava nos estudos nacionais de
2000 e 2006, realizados nas crianças e jovens de 6, 12 e 15 anos, e publicados pela Direção-Geral da
Saúde (DGS)", referiu Paulo Melo.
O estudo, designado "Caries prevalence and treatment needs in young people in Portugal: the third
national study", é também assinado pelos investigadores Rui Calado, Paulo Nogueira e Cristina Sousa
Ferreira, da Direção Geral da Saúde, e foi publicado na revista "Community Dental Helth".
03 agosto 2017 às 12:13
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45% das crianças portuguesas com 6 anos apresentam cáries dentárias
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45% das crianças portuguesas com 6 anos apresentam cáries dentárias. O valor resulta de um estudo
da Universidade do Porto. Os investigadores defendem que as crianças até aos 6 anos sejam
observadas anualmente pelo dentista e que seja criado um modelo de cheque dentista, que permita
realizar todos os tratamentos necessários.
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Um estudo envolvendo instituições do Porto indica que 45% das crianças portuguesas com seis anos
apresentam cáries dentárias, o que exige programas específicos de tratamento para este escalão
etário, evitando que o problema alastre aos dentes definitivos.
"É necessário que as crianças até aos seis anos sejam observadas anualmente pelo dentista e que seja
criado um modelo de cheque-dentista que permita realizar todos os tratamentos necessários nos
dentes decíduos [temporários]", disse à Lusa o investigador Paulo Melo, do Instituto de Saúde Pública
da Universidade do Porto (ISPUP), entidade envolvida no estudo.
Embora este número seja inferior ao registado 2006, altura em que rondava os 49%, existem ainda
"grandes necessidades de tratamento", visto que uma percentagem de crianças desta idade e abaixo
possuem cárie precoce de infância, "a forma mais grave de manifestação da cárie dentária", que se
traduz pela destruição total dos dentes.
O estudo mostra também que 47% das crianças com 12 anos têm cáries dentárias, enquanto nos
jovens com 18 anos esse número suba para 67,6%.
Esses valores são igualmente inferiores aos registados em 2006, no "II Estudo Nacional de Prevalência
das Doenças Orais", em que 56% das crianças com 12 anos e 72% dos jovens com 15 apresentavam
a doença.
No estudo agora apresentado participaram 3.710 crianças e jovens com 6, 12 e 18 anos, de Portugal
Continental e das regiões autónomas, que foram examinados pelos dentistas envolvidos no projecto e
responderam a um questionário para obtenção de dados sociodemográficos e de hábitos de higiene
oral e alimentares.
Esta investigação, desenvolvida no âmbito do "III Estudo Nacional de Prevalência das Doenças Orais",
tinha objectivo avaliar a prevalência e as necessidades de tratamentos dentários nas crianças e nos
adolescentes portugueses, com o intuito de se delinearem programas estratégicos promotores da
saúde oral junto destas populações.
Os especialistas constataram que o número médio de dentes atingido por cárie no grupo de jovens
com 12 anos "é baixa" (1,18 dentes por criança), tendo sido já ultrapassado o objectivo para 2020
definido pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para a prevalência da doença nesta idade, em que
prevê que esse número esteja abaixo do 1,5.
Quanto aos adolescentes com 18 anos, o seu padrão de saúde oral revela níveis moderados de cárie,
abaixo das expectativas dos investigadores.
Para o investigador, estes resultados mostram que a percentagem de crianças com cárie dentária tem
vindo a diminuir de "forma muito expressiva", atingindo "níveis muito satisfatórios", particularmente
nos indivíduos que têm beneficiado das actividades desenvolvidas no âmbito do Programa Nacional de
Promoção da Saúde Oral (PNPSO).
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O PNPSO engloba o programa cheque-dentista, aplicado a crianças e a adolescentes a partir de 2009,
bem como medidas para promoção da saúde oral e prevenção das doenças orais nas escolas, que
incluem a alimentação saudável e a escovagem e um projecto conjunto com as bibliotecas escolares,
denominado SOBE (Saúde Oral Bibliotecas Escolares).
"A importância do programa cheque-dentista fica evidente ao constatar que quase dois terços dos
dentes com cárie se encontram tratados, contrariamente ao que se verificava nos estudos nacionais de
2000 e 2006, realizados nas crianças e jovens de 6, 12 e 15 anos, e publicados pela Direcção-Geral da
Saúde (DGS)", referiu Paulo Melo.
O estudo, designado "Caries prevalence and treatment needs in young people in Portugal: the third
national study", é também assinado pelos investigadores Rui Calado, Paulo Nogueira e Cristina Sousa
Ferreira, da Direcção Geral da Saúde, e foi publicado na revista "Community Dental Helth".
03/08/2017

Página 21

A22

45% das crianças portuguesas com 6 anos têm cáries dentárias
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Um estudo envolvendo instituições do Porto indica que 45% das crianças portuguesas com seis anos
apresentam cáries dentárias, o que exige programas específicos de tratamento para este escalão
etário, evitando que o problema alastre aos dentes definitivos.
"É necessário que as crianças até aos seis anos sejam observadas anualmente pelo dentista e que seja
criado um modelo de cheque-dentista que permita realizar todos os tratamentos necessários nos
dentes decíduos [temporários]", disse à Lusa o investigador Paulo Melo, do Instituto de Saúde Pública
da Universidade do Porto (ISPUP), entidade envolvida no estudo.
Embora este número seja inferior ao registado 2006, altura em que rondava os 49%, existem ainda
"grandes necessidades de tratamento", visto que uma percentagem de crianças desta idade e abaixo
possuem cárie precoce de infância, "a forma mais grave de manifestação da cárie dentária", que se
traduz pela destruição total dos dentes.
O estudo mostra também que 47% das crianças com 12 anos têm cáries dentárias, enquanto nos
jovens com 18 anos esse número suba para 67,6%.
Esses valores são igualmente inferiores aos registados em 2006, no "II Estudo Nacional de Prevalência
das Doenças Orais", em que 56% das crianças com 12 anos e 72% dos jovens com 15 apresentavam
a doença.
No estudo agora apresentado participaram 3.710 crianças e jovens com 6, 12 e 18 anos, de Portugal
Continental e das regiões autónomas, que foram examinados pelos dentistas envolvidos no projeto e
responderam a um questionário para obtenção de dados sociodemográficos e de hábitos de higiene
oral e alimentares.
Esta investigação, desenvolvida no âmbito do "III Estudo Nacional de Prevalência das Doenças Orais",
tinha objetivo avaliar a prevalência e as necessidades de tratamentos dentários nas crianças e nos
adolescentes portugueses, com o intuito de se delinearem programas estratégicos promotores da
saúde oral junto destas populações.
Os especialistas constataram que o número médio de dentes atingido por cárie no grupo de jovens
com 12 anos "é baixa" (1,18 dentes por criança), tendo sido já ultrapassado o objetivo para 2020
definido pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para a prevalência da doença nesta idade, em que
prevê que esse número esteja abaixo do 1,5.
Quanto aos adolescentes com 18 anos, o seu padrão de saúde oral revela níveis moderados de cárie,
abaixo das expectativas dos investigadores.
Para o investigador, estes resultados mostram que a percentagem de crianças com cárie dentária tem
vindo a diminuir de "forma muito expressiva", atingindo "níveis muito satisfatórios", particularmente
nos indivíduos que têm beneficiado das atividades desenvolvidas no âmbito do Programa Nacional de
Promoção da Saúde Oral (PNPSO).
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O PNPSO engloba o programa cheque-dentista, aplicado a crianças e a adolescentes a partir de 2009,
bem como medidas para promoção da saúde oral e prevenção das doenças orais nas escolas, que
incluem a alimentação saudável e a escovagem e um projeto conjunto com as bibliotecas escolares,
denominado SOBE (Saúde Oral Bibliotecas Escolares).
"A importância do programa cheque-dentista fica evidente ao constatar que quase dois terços dos
dentes com cárie se encontram tratados, contrariamente ao que se verificava nos estudos nacionais de
2000 e 2006, realizados nas crianças e jovens de 6, 12 e 15 anos, e publicados pela Direção-Geral da
Saúde (DGS)", referiu Paulo Melo.
O estudo, designado "Caries prevalence and treatment needs in young people in Portugal: the third
national study", é também assinado pelos investigadores Rui Calado, Paulo Nogueira e Cristina Sousa
Ferreira, da Direção Geral da Saúde, e foi publicado na revista "Community Dental Helth".
LUSA/SO/MM
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Quase metade das crianças portuguesas com 6 anos têm cáries dentárias
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3 Ago 2017 12:24 // Nuno Noronha // Notícias // Com Lusa
Um estudo envolvendo instituições do Porto indica que 45% das crianças portuguesas com seis anos
apresentam cáries dentárias, o que exige programas específicos de tratamento para este escalão
etário, evitando que o problema alastre aos dentes definitivos.
créditos: Pixabay
"É necessário que as crianças até aos seis anos sejam observadas anualmente pelo dentista e que seja
criado um modelo de cheque-dentista que permita realizar todos os tratamentos necessários nos
dentes decíduos [temporários]", disse à Lusa o investigador Paulo Melo, do Instituto de Saúde Pública
da Universidade do Porto (ISPUP), entidade envolvida no estudo.
Embora este número seja inferior ao registado 2006, altura em que rondava os 49%, existem ainda
"grandes necessidades de tratamento", visto que uma percentagem de crianças desta idade e abaixo
possuem cárie precoce de infância, "a forma mais grave de manifestação da cárie dentária", que se
traduz pela destruição total dos dentes.
O estudo mostra também que 47% das crianças com 12 anos têm cáries dentárias, enquanto nos
jovens com 18 anos esse número suba para 67,6%.
Menos casos
Esses valores são igualmente inferiores aos registados em 2006, no "II Estudo Nacional de Prevalência
das Doenças Orais", em que 56% das crianças com 12 anos e 72% dos jovens com 15 apresentavam
a doença.
No estudo agora apresentado participaram 3.710 crianças e jovens com 6, 12 e 18 anos, de Portugal
Continental e das regiões autónomas, que foram examinados pelos dentistas envolvidos no projeto e
responderam a um questionário para obtenção de dados sociodemográficos e de hábitos de higiene
oral e alimentares.
Esta investigação, desenvolvida no âmbito do "III Estudo Nacional de Prevalência das Doenças Orais",
tinha objetivo avaliar a prevalência e as necessidades de tratamentos dentários nas crianças e nos
adolescentes portugueses, com o intuito de se delinearem programas estratégicos promotores da
saúde oral junto destas populações.
Leia também: 10 coisas que quis perguntar ao dentista (mas teve vergonha)
Os especialistas constataram que o número médio de dentes atingido por cárie no grupo de jovens
com 12 anos "é baixa" (1,18 dentes por criança), tendo sido já ultrapassado o objetivo para 2020
definido pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para a prevalência da doença nesta idade, em que
prevê que esse número esteja abaixo do 1,5.
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Quanto aos adolescentes com 18 anos, o seu padrão de saúde oral revela níveis moderados de cárie,
abaixo das expectativas dos investigadores.
Para o investigador, estes resultados mostram que a percentagem de crianças com cárie dentária tem
vindo a diminuir de "forma muito expressiva", atingindo "níveis muito satisfatórios", particularmente
nos indivíduos que têm beneficiado das atividades desenvolvidas no âmbito do Programa Nacional de
Promoção da Saúde Oral (PNPSO).
O PNPSO engloba o programa cheque-dentista, aplicado a crianças e a adolescentes a partir de 2009,
bem como medidas para promoção da saúde oral e prevenção das doenças orais nas escolas, que
incluem a alimentação saudável e a escovagem e um projeto conjunto com as bibliotecas escolares,
denominado SOBE (Saúde Oral Bibliotecas Escolares).
"A importância do programa cheque-dentista fica evidente ao constatar que quase dois terços dos
dentes com cárie se encontram tratados, contrariamente ao que se verificava nos estudos nacionais de
2000 e 2006, realizados nas crianças e jovens de 6, 12 e 15 anos, e publicados pela Direção-Geral da
Saúde (DGS)", referiu Paulo Melo.
O estudo, designado "Caries prevalence and treatment needs in young people in Portugal: the third
national study", é também assinado pelos investigadores Rui Calado, Paulo Nogueira e Cristina Sousa
Ferreira, da Direção Geral da Saúde, e foi publicado na revista "Community Dental Helth".
3 ago 2017 12:24
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"É necessário que as crianças até aos seis anos sejam observadas anualmente pelo dentista e que seja
criado um modelo de cheque-dentista que permita realizar todos os tratamentos necessários nos
dentes decíduos [temporários]", disse o investigador Paulo Melo, do Instituto de Saúde Pública da
Universidade do Porto (ISPUP), entidade envolvida no estudo.
Embora este número seja inferior ao registado 2006, altura em que rondava os 49%, existem ainda
"grandes necessidades de tratamento", visto que uma percentagem de crianças desta idade e abaixo
possuem cárie precoce de infância, "a forma mais grave de manifestação da cárie dentária", que se
traduz pela destruição total dos dentes.
O estudo mostra também que 47% das crianças com 12 anos têm cáries dentárias, enquanto nos
jovens com 18 anos esse número suba para 67,6%.
Esses valores são igualmente inferiores aos registados em 2006, no "II Estudo Nacional de Prevalência
das Doenças Orais", em que 56% das crianças com 12 anos e 72% dos jovens com 15 apresentavam
a doença.
No estudo agora apresentado participaram 3.710 crianças e jovens com 6, 12 e 18 anos, de Portugal
Continental e das regiões autónomas, que foram examinados pelos dentistas envolvidos no projeto e
responderam a um questionário para obtenção de dados sociodemográficos e de hábitos de higiene
oral e alimentares.
Esta investigação, desenvolvida no âmbito do "III Estudo Nacional de Prevalência das Doenças Orais",
tinha objetivo avaliar a prevalência e as necessidades de tratamentos dentários nas crianças e nos
adolescentes portugueses, com o intuito de se delinearem programas estratégicos promotores da
saúde oral junto destas populações.
Os especialistas constataram que o número médio de dentes atingido por cárie no grupo de jovens
com 12 anos "é baixa" (1,18 dentes por criança), tendo sido já ultrapassado o objetivo para 2020
definido pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para a prevalência da doença nesta idade, em que
prevê que esse número esteja abaixo do 1,5.
Quanto aos adolescentes com 18 anos, o seu padrão de saúde oral revela níveis moderados de cárie,
abaixo das expectativas dos investigadores.
Para o investigador, estes resultados mostram que a percentagem de crianças com cárie dentária tem
vindo a diminuir de "forma muito expressiva", atingindo "níveis muito satisfatórios", particularmente
nos indivíduos que têm beneficiado das atividades desenvolvidas no âmbito do Programa Nacional de
Promoção da Saúde Oral (PNPSO).
O PNPSO engloba o programa cheque-dentista, aplicado a crianças e a adolescentes a partir de 2009,
bem como medidas para promoção da saúde oral e prevenção das doenças orais nas escolas, que
incluem a alimentação saudável e a escovagem e um projeto conjunto com as bibliotecas escolares,
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denominado SOBE (Saúde Oral Bibliotecas Escolares).
"A importância do programa cheque-dentista fica evidente ao constatar que quase dois terços dos
dentes com cárie se encontram tratados, contrariamente ao que se verificava nos estudos nacionais de
2000 e 2006, realizados nas crianças e jovens de 6, 12 e 15 anos, e publicados pela Direção-Geral da
Saúde (DGS)", referiu Paulo Melo.
O estudo, designado "Caries prevalence and treatment needs in young people in Portugal: the third
national study", é também assinado pelos investigadores Rui Calado, Paulo Nogueira e Cristina Sousa
Ferreira, da Direção Geral da Saúde, e foi publicado na revista "Community Dental Helth".
2017-08-03 12:46:23+01:00
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Um estudo envolvendo instituições do Porto indica que 45% das crianças portuguesas com seis anos
apresentam cáries dentárias, o que exige programas específicos de tratamento para este escalão
etário, evitando que o problema alastre aos dentes definitivos.
"É necessário que as crianças até aos seis anos sejam observadas anualmente pelo dentista e que seja
criado um modelo de cheque-dentista que permita realizar todos os tratamentos necessários nos
dentes decíduos [temporários] ", disse à Lusa o investigador Paulo Melo, do Instituto de Saúde Pública
da Universidade do Porto (ISPUP), entidade envolvida no estudo.
Embora este número seja inferior ao registado 2006, altura em que rondava os 49%, existem ainda
"grandes necessidades de tratamento", visto que uma percentagem de crianças desta idade e abaixo
possuem cárie precoce de infância, "a forma mais grave de manifestação da cárie dentária", que se
traduz pela destruição total dos dentes.
O estudo mostra também que 47% das crianças com 12 anos têm cáries dentárias, enquanto nos
jovens com 18 anos esse número suba para 67,6%.
Esses valores são igualmente inferiores aos registados em 2006, no "II Estudo Nacional de Prevalência
das Doenças Orais", em que 56% das crianças com 12 anos e 72% dos jovens com 15 apresentavam
a doença.
No estudo agora apresentado participaram 3.710 crianças e jovens com 6, 12 e 18 anos, de Portugal
Continental e das regiões autónomas, que foram examinados pelos dentistas envolvidos no projeto e
responderam a um questionário para obtenção de dados sociodemográficos e de hábitos de higiene
oral e alimentares.
Esta investigação, desenvolvida no âmbito do "III Estudo Nacional de Prevalência das Doenças Orais",
tinha objetivo avaliar a prevalência e as necessidades de tratamentos dentários nas crianças e nos
adolescentes portugueses, com o intuito de se delinearem programas estratégicos promotores da
saúde oral junto destas populações.
Os especialistas constataram que o número médio de dentes atingido por cárie no grupo de jovens
com 12 anos "é baixa" (1,18 dentes por criança), tendo sido já ultrapassado o objetivo para 2020
definido pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para a prevalência da doença nesta idade, em que
prevê que esse número esteja abaixo do 1,5.
Quanto aos adolescentes com 18 anos, o seu padrão de saúde oral revela níveis moderados de cárie,
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abaixo das expectativas dos investigadores.
Para o investigador, estes resultados mostram que a percentagem de crianças com cárie dentária tem
vindo a diminuir de "forma muito expressiva", atingindo "níveis muito satisfatórios", particularmente
nos indivíduos que têm beneficiado das atividades desenvolvidas no âmbito do Programa Nacional de
Promoção da Saúde Oral (PNPSO).
O PNPSO engloba o programa cheque-dentista, aplicado a crianças e a adolescentes a partir de 2009,
bem como medidas para promoção da saúde oral e prevenção das doenças orais nas escolas, que
incluem a alimentação saudável e a escovagem e um projeto conjunto com as bibliotecas escolares,
denominado SOBE (Saúde Oral Bibliotecas Escolares).
"A importância do programa cheque-dentista fica evidente ao constatar que quase dois terços dos
dentes com cárie se encontram tratados, contrariamente ao que se verificava nos estudos nacionais de
2000 e 2006, realizados nas crianças e jovens de 6, 12 e 15 anos, e publicados pela Direção-Geral da
Saúde (DGS)", referiu Paulo Melo.
O estudo, designado "Caries prevalence and treatment needs in young people in Portugal: the third
national study", é também assinado pelos investigadores Rui Calado, Paulo Nogueira e Cristina Sousa
Ferreira, da Direção Geral da Saúde, e foi publicado na revista "Community Dental Helth".
Lusa
03.08.2017 13h48
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Um estudo envolvendo instituições do Porto indica que 45% das crianças portuguesas com seis anos
apresentam cáries dentárias, o que exige programas específicos de tratamento para este escalão
etário, evitando que o problema alastre aos dentes definitivos.
"É necessário que as crianças até aos seis anos sejam observadas anualmente pelo dentista e que seja
criado um modelo de cheque-dentista que permita realizar todos os tratamentos necessários nos
dentes decíduos [temporários]", disse à Lusa o investigador Paulo Melo, do Instituto de Saúde Pública
da Universidade do Porto (ISPUP), entidade envolvida no estudo.
Embora este número seja inferior ao registado 2006, altura em que rondava os 49%, existem ainda
"grandes necessidades de tratamento", visto que uma percentagem de crianças desta idade e abaixo
possuem cárie precoce de infância, "a forma mais grave de manifestação da cárie dentária", que se
traduz pela destruição total dos dentes.
O estudo mostra também que 47% das crianças com 12 anos têm cáries dentárias, enquanto nos
jovens com 18 anos esse número suba para 67,6%.
Esses valores são igualmente inferiores aos registados em 2006, no "II Estudo Nacional de Prevalência
das Doenças Orais", em que 56% das crianças com 12 anos e 72% dos jovens com 15 apresentavam
a doença.
No estudo agora apresentado participaram 3.710 crianças e jovens com 6, 12 e 18 anos, de Portugal
Continental e das regiões autónomas, que foram examinados pelos dentistas envolvidos no projeto e
responderam a um questionário para obtenção de dados sociodemográficos e de hábitos de higiene
oral e alimentares. Esta investigação, desenvolvida no âmbito do "III Estudo Nacional de Prevalência
das Doenças Orais", tinha objetivo avaliar a prevalência e as necessidades de tratamentos dentários
nas crianças e nos adolescentes portugueses, com o intuito de se delinearem programas estratégicos
promotores da saúde oral junto destas populações.
Os especialistas constataram que o número médio de dentes atingido por cárie no grupo de jovens
com 12 anos "é baixa" (1,18 dentes por criança), tendo sido já ultrapassado o objetivo para 2020
definido pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para a prevalência da doença nesta idade, em que
prevê que esse número esteja abaixo do 1,5.
Quanto aos adolescentes com 18 anos, o seu padrão de saúde oral revela níveis moderados de cárie,
abaixo das expectativas dos investigadores.
Para o investigador, estes resultados mostram que a percentagem de crianças com cárie dentária tem
vindo a diminuir de "forma muito expressiva", atingindo "níveis muito satisfatórios", particularmente
nos indivíduos que têm beneficiado das atividades desenvolvidas no âmbito do Programa Nacional de
Promoção da Saúde Oral (PNPSO).
O PNPSO engloba o programa cheque-dentista, aplicado a crianças e a adolescentes a partir de 2009,
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bem como medidas para promoção da saúde oral e prevenção das doenças orais nas escolas, que
incluem a alimentação saudável e a escovagem e um projeto conjunto com as bibliotecas escolares,
denominado SOBE (Saúde Oral Bibliotecas Escolares).
"A importância do programa cheque-dentista fica evidente ao constatar que quase dois terços dos
dentes com cárie se encontram tratados, contrariamente ao que se verificava nos estudos nacionais de
2000 e 2006, realizados nas crianças e jovens de 6, 12 e 15 anos, e publicados pela Direção-Geral da
Saúde (DGS)", referiu Paulo Melo.
O estudo, designado "Caries prevalence and treatment needs in young people in Portugal: the third
national study", é também assinado pelos investigadores Rui Calado, Paulo Nogueira e Cristina Sousa
Ferreira, da Direção Geral da Saúde, e foi publicado na revista "Community Dental Helth".
Thu, 03 Aug 2017 13:20:26 +0200
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Quase metade das crianças
portuguesas com seis anos
tem cáries dentárias
Saúde
Investigação envolveu mais
de 3700 crianças e jovens
com 6, 12 e 18 anos, de todo
o país e regiões autónomas
Um estudo envolvendo instituições
do Porto indica que 45% das crianças portuguesas com seis anos apresentam cáries dentárias, o que exige
programas específicos de tratamen-

to para este escalão etário, evitando
que o problema alastre aos dentes
definitivos.
“É necessário que as crianças
até aos seis anos sejam observadas
anualmente pelo dentista e que seja
criado um modelo de cheque-dentista que permita realizar todos os
tratamentos necessários nos dentes decíduos [temporários]”, disse
à Lusa o investigador Paulo Melo,
do Instituto de Saúde Pública da
Universidade do Porto (ISPUP), entidade envolvida no estudo.

Embora este número seja inferior
ao registado em 2006, altura em
que rondava os 49%, existem ainda
“grandes necessidades de tratamento”, visto que uma percentagem de
crianças desta idade e abaixo tem
cárie precoce de infância, “a forma
mais grave de manifestação da cárie
dentária”, que se traduz pela destruição total dos dentes.
O estudo mostra também que
47% das crianças com 12 anos têm
cáries dentárias, enquanto nos jovens com 18 anos esse número sobe

para 67,6%. Esses valores são inferiores aos registados em 2006, no II
Estudo Nacional de Prevalência das
Doenças Orais. Nessa altura, 56%
das crianças com 12 anos e 72%
dos jovens com 15 apresentavam a
doença.
Neste estudo participaram 3710
crianças e jovens com 6, 12 e 18 anos,
de Portugal continental e das regiões autónomas. Foram examinados
por dentistas e responderam a um
questionário sobre hábitos de higiene oral e alimentares.
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Quinta, 03 Agosto 2017 | Visto - 4
Perto de metade das crianças portuguesas com seis anos apresentam cáries dentárias, revela um
estudo da Universidade do Porto. Mais concretamente, 45 por cento dos alunos que se preparam para
iniciar o seu percurso escolar têm este problema o que, de acordo com os investigadores, torna a
criação de programas específicos de tratamento, a fim de evitar que a doença alastre aos dentes
definitivos.
Isso passa por idas anuais ao dentista e um novo modelo de cheques-dentista que abra caminho a
tratamentos nos chamados dentes de leite, de acordo com Paulo Melo, do Instituto de Saúde Pública
da Universidade do Porto (ISPUP), entidade envolvida no estudo. O mesmo trabalho indica ainda que
47 por cento dos menores de 12 anos têm cáries, enquanto nos jovens com 18 anos o número chega
aos 67 por cento.
A análise estatística, realizada pela Universidade do Porto e desenvolvida no âmbito do III Estudo
Nacional de Prevalência das Doenças Orais, envolveu mais de 3700 crianças e jovens de todo o país,
com seis, 12 e 18 anos, que foram examinados por dentistas e responderam a um questionário
sociodemográfico e de hábitos alimentares e de higiene oral.
Os resultados mostram que o número médio de dentes atingido por cárie no grupo de jovens com 12
anos é de 1,18, considerado baixo e quanto aos adolescentes, o seu padrão de saúde oral revela
níveis moderados de cárie, abaixo das expectativas iniciais dos especialistas.
Quinta, 03 Agosto 2017 | Visto - 4
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Quase metade
das crianças
até seis anos
tem cáries
dentárias
ALERTA Quase metade das crian-

ças portuguesas (45%) tem cáries
dentárias. O número é inferior ao
registado em 2006 (altura em que
rondava os 49%), mas é preciso
que sejam criados programas específicos de tratamento para este
escalão etário, evitando que o problema alastre aos dentes definitivos, avisam os responsáveis pelo
111 Estudo Nacional de Prevalência das Doenças Orais".
"É necessário que as crianças
até aos seis anos sejam observadas anualmente pelo dentista e
que seja criado um modelo de
cheque-dentista que permita realizar todos os tratamentos necessários nos dentes decIduos (temporários)", disse o investigador
Paulo Melo, do instituto de Saúde
Pública da Universidade do Porto,
uma das entidades envolvidas no
estudo, citado pela agência Lusa.
Mais de três mil observações

O trabalho revela que 47% das
crianças com 12 anos têm cáries.
mas nos jovens com 18 anos o número sobe para 67.6%. Valores quê
também são inferiores aos registados em 2006, no "Il Estudo Nacional de Prevalência das Doenças
Orais". no qual 56% das crianças
com 12 anos e 72% dos jovens com
15 apresentavam a doença.
Para o estudo foram observadas
3.710 crianças e jovens com 6,12 e
18 anos, de Portugal continental e
das regiões autónomas. Os especialistas constataram que o número médio de dentes atingido por
cárie nos jovens com 12 anos "é
baixa" (1,18 dentes por criança).
tendo sido já ultrapassado o objetivo para 2020 definido pela Organização Mundial de Saúde para a
prevalência da doença nesta idade, em que prevê que esse número esteja abaixo do 1,5. •
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45% das crianças
com seis anos têm
cáries dentárias
Estudo Investigador diz que o cenário melhorou na última
década mas sugere a criação de modelo de cheque-dentista

Crianças que participaram no estudo foram examinadas pelos dentistas envolvidos no projecto

Um estudo envolvendo instituições do Porto indica que
45% das crianças portuguesas
com seis anos apresentam cáries dentárias, o que exige programas específicos de tratamento para este escalão etário,
evitando que o problema alastre aos dentes definitivos.
«É necessário que as crianças
até aos seis anos sejam observadas anualmente pelo dentista e que seja criado um modelo de cheque-dentista que
permita realizar todos os tratamentos necessários nos dentes decíduos [temporários]»,
disse à Lusa o investigador
Paulo Melo, do Instituto de
Saúde Pública da Universidade
do Porto (ISPUP), entidade envolvida no estudo.
Embora este número seja inferior ao registado 2006, altura
em que rondava os 49%, existem ainda «grandes necessidades de tratamento», visto que
uma percentagem de crianças
desta idade e abaixo possuem
cárie precoce de infância, «a
forma mais grave de manifestação da cárie dentária», que
se traduz pela destruição total
dos dentes.
O estudo mostra também

que 47% das crianças com 12
anos têm cáries dentárias, enquanto nos jovens com 18 anos
esse número suba para 67,6%.
Esses valores são igualmente
inferiores aos registados em
2006, no “II Estudo Nacional
de Prevalência das Doenças
Orais”, em que 56% das crianças com 12 anos e 72% dos jovens com 15 apresentavam a
doença.
No estudo agora apresentado participaram 3.710 crianças e jovens com 6, 12 e 18 anos,
de Portugal Continental e das
regiões autónomas, que foram
examinados pelos dentistas
envolvidos no projecto e responderam a um questionário
para obtenção de dados sóciodemográficos e de hábitos de
higiene oral e alimentares.
Esta investigação, desenvolvida no âmbito do “III Estudo
Nacional de Prevalência das
Doenças Orais”, tinha objectivo
avaliar a prevalência e as necessidades de tratamentos
dentários nas crianças e nos
adolescentes portugueses,
com o intuito de se delinearem
programas estratégicos promotores da saúde oral junto
destas populações.

Os especialistas constataram
que o número médio de dentes
atingido por cárie no grupo de
jovens com 12 anos «é baixa»
(1,18 dentes por criança), tendo
sido já ultrapassado o objectivo
para 2020 definido pela Organização Mundial de Saúde para
a prevalência da doença nesta
idade, em que prevê que esse
número esteja abaixo do 1,5.
Quanto aos adolescentes
com 18 anos, o seu padrão de
saúde oral revela níveis moderados de cárie, abaixo das expectativas dos investigadores.
Para o investigador, estes resultados mostram que a percentagem de crianças com cárie dentária tem vindo a diminuir de «forma muito expressiva», atingindo «níveis muito
satisfatórios», particularmente
nos indivíduos que têm beneficiado das atividades desenvolvidas no âmbito do Programa Nacional de Promoção
da Saúde Oral. |

No estudo agora
apresentado
participaram 3.710
crianças e jovens
com 6, 12 e 18 anos
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Cáries em 45% das crianças
D

ESTUDO O Investigação envolveu 3710 crianças e jovens de todo o País
EDGAR NASCIMENTO

uase metade (45%) das
crianças portuguesas
com 6 anos têm cáries,
problema que se agudiza aos
12 anos (atinge 47%) e aos 18
(67,6%). Os dados são de um
estudo que envolveu 3710 crianças e jovens de todo o Pais.

"É necessário que as crianças
até aos 6 anos sejam observadas anualmente pelo dentista e
que seja criado um modelo de
cheque-dentista que permita
realizar todos os tratamentos
necessários nos dentes decíduos [temporários]", explicou
à Lusa Paulo Melo, investigador

do Instituto de Saúde Pública
da Universidade do Porto, entidade envolvida no estudo. O
número médio de dentes atingidos por cárie é de 1,18 (nas
crianças com 12 anos), valor
considerado baixo. Quanto aos
jovens de 18 anos, têm níveis
moderados de cárie. •
Crianças devem ir ao dentista
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Aos seis anos
já com cáries
4 Observados 3710 jovens com 6, 12
e 18 anos no III Estudo Nacional de
Prevalência das Doenças Orais
Um estudo realizado no Porto indica que
45% das crianças portuguesas com seis
anos apresenta cáries dentárias. «É
necessário que as crianças até aos seis
anos sejam observadas anualmente pelo
dentista», referiu a Lusa Paulo Melo, do
Instituto de Saúde Pública da
Universidade do Porto, referindo que
deve criar-se um modelo de cheque-dentista que permita realizar
tratamentos nos dentes de leite
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Estudo mostra que
45% das crianças com
6 anos têm cáries
Um estudo envolvendo instituições do Porto indica que 45% das
crianças portuguesas com seis
anos apresentam cáries dentárias,
o que exige programas específicos
de tratamento para este escalão
etário, evitando que o problema
alastre aos dentes definitivos.
"É necessário que as crianças
até aos seis anos sejam observadas anualmente pelo dentista e
que seja criado um modelo de cheque-dentista que permita realizar
todos os tratamentos necessários
nos dentes decíduos [temporários]; disse à Lusa o investigador
Paulo Melo, do Instituto de Saúde Pública da Universidade do
Porto (ISPUP), entidade envolvida no estudo.
Embora este número seja inferior ao registado em 2006, altura em que rondava os 49%, existem ainda "grandes necessidades
de tratamento", visto que umapercentagem de crianças desta idade

e abaixo possuem cárie precoce de
infância, "a forma mais grave de
manifestação da cárie dentária",
que se traduz pela destruição total dos dentes. O estudo mostra
também que 47% das crianças
com 12 anos têm cáries dentárias,
enquanto nos jovens com 18 anos
esse número sobe para 67,6%. Esses valores são igualmente inferiores aos registados em 2006, no
"II Estudo Nacional de Prevalência das Doenças Orais", em que
56% das crianças com 12 anos e
72% dos jovens com 15 apresentavam a doença.
No estudo agora apresentado
participaram 3.710 crianças ej ovens com 6,12 e 18 anos, de Portugal Continental e das regiões autónomas, queforam examinados
pelos dentistas envolvidos no projeto e responderam a um questionário para obtenção de dados
sociodemográficos e de hábitos de
higiene oral e alimentares. *
DIREITOS RESERVADOS

Situação Levanta a necessidade de programas específicos de tratamento
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45% das crianças portuguesas com 6 anos apresentam cáries dentárias
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=38dd2c57-1308-438d-ad17bd722ca425ad&userId=bee090fd-4f41-4d8d-8871-d112cbb51a23

Duas em cada 5 crianças portuguesas com 6 anos têm cárie dentária, é o que conclui o mais recente
estudo de prevalência das doenças orais hoje divulgado. Os especialistas sugerem estratégias de
prevenção dirigidas a este grupo específico de crianças, de forma a evitar que as cáries alastrem aos
dentes definitivos. Em declarações à Renascença Paulo Melo, investigador do Instituto de saúde
pública da Universidade do Porto, diz que antes de mais é necessária uma mudança de mentalidades,
que deve começar no seio da própria família.

Repetições: Renascença - Notícias , 2017-08-03 17:01
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O investigador Paulo Melo refere que é importante que as crianças sejam observadas por dentistas
uma vez por ano. Nos jovens com 18 anos, 67% tem cáries dentárias.
Nas crianças com 12 anos, há prevalência da doença em 47% dos casos analisados, um número
inferior aos registados em 2006 NELSON GARRIDO
Um estudo envolvendo instituições do Porto indica que 45% das crianças portuguesas com seis anos
apresentam cáries dentárias, o que exige programas específicos de tratamento para este escalão
etário, evitando que o problema alastre aos dentes definitivos.
"É necessário que as crianças até aos seis anos sejam observadas anualmente pelo dentista e que seja
criado um modelo de cheque-dentista que permita realizar todos os tratamentos necessários nos
dentes decíduos [temporários]", disse à Lusa o investigador Paulo Melo, do Instituto de Saúde Pública
da Universidade do Porto (ISPUP), entidade envolvida no estudo.
Embora este número seja inferior ao registado 2006, altura em que rondava os 49%, existem ainda
"grandes necessidades de tratamento", visto que uma percentagem de crianças desta idade e abaixo
possuem cárie precoce de infância, "a forma mais grave de manifestação da cárie dentária", que se
traduz pela destruição total dos dentes.
O estudo mostra também que 47% das crianças com 12 anos têm cáries dentárias, enquanto nos
jovens com 18 anos esse número sobe para 67,6%. Esses valores são igualmente inferiores aos
registados em 2006, no II Estudo Nacional de Prevalência das Doenças Orais, em que 56% das
crianças com 12 anos e 72% dos jovens com 15 apresentavam a doença.
No estudo agora apresentado participaram 3710 crianças e jovens com 6, 12 e 18 anos, de Portugal
Continental e das regiões autónomas, que foram examinados pelos dentistas envolvidos no projecto e
responderam a um questionário para obtenção de dados sociodemográficos e de hábitos de higiene
oral e alimentares.
Esta investigação, desenvolvida no âmbito do III Estudo Nacional de Prevalência das Doenças Orais,
tinha como objectivo avaliar a prevalência e as necessidades de tratamentos dentários nas crianças e
nos adolescentes portugueses, com o intuito de se delinearem programas estratégicos promotores da
saúde oral junto destas populações.
Os especialistas constataram que o número médio de dentes atingido por cárie no grupo de jovens
com 12 anos "é baixa" (1,18 dentes por criança), tendo sido já ultrapassado o objectivo para 2020
definido pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para a prevalência da doença nesta idade, em que
prevê que esse número esteja abaixo do 1,5.
Quanto aos adolescentes com 18 anos, o seu padrão de saúde oral revela níveis moderados de cárie,
abaixo das expectativas dos investigadores.
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Para o investigador, estes resultados mostram que a percentagem de crianças com cárie dentária tem
vindo a diminuir de "forma muito expressiva", atingindo "níveis muito satisfatórios", particularmente
nos indivíduos que têm beneficiado das actividades desenvolvidas no âmbito do Programa Nacional de
Promoção da Saúde Oral (PNPSO).
O PNPSO engloba o programa cheque-dentista, aplicado a crianças e a adolescentes a partir de 2009,
bem como medidas para promoção da saúde oral e prevenção das doenças orais nas escolas, que
incluem a alimentação saudável e a escovagem e um projecto conjunto com as bibliotecas escolares,
denominado SOBE (Saúde Oral Bibliotecas Escolares).
"A importância do programa cheque-dentista fica evidente ao constatar que quase dois terços dos
dentes com cárie se encontram tratados, contrariamente ao que se verificava nos estudos nacionais de
2000 e 2006, realizados nas crianças e jovens de 6, 12 e 15 anos, e publicados pela Direcção-Geral da
Saúde (DGS)", referiu Paulo Melo.
O estudo, designado Caries prevalence and treatment needs in young people in Portugal: the third
national study, é também assinado pelos investigadores Rui Calado, Paulo Nogueira e Cristina Sousa
Ferreira, da Direcção-Geral da Saúde, e foi publicado na revista Community Dental Health.
3 de agosto de 2017, 16:09
Lusa
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Embora este número seja inferior ao registado 2006, altura em que rondava os 49%, existem ainda
"grandes necessidades de tratamento", conclui estudo
Um estudo envolvendo instituições do Porto indica que 45% das crianças portuguesas com seis anos
apresentam cáries dentárias, o que exige programas específicos de tratamento para este escalão
etário, evitando que o problema alastre aos dentes definitivos.
"É necessário que as crianças até aos seis anos sejam observadas anualmente pelo dentista e que seja
criado um modelo de cheque-dentista que permita realizar todos os tratamentos necessários nos
dentes decíduos [temporários]", disse à agência Lusa o investigador Paulo Melo, do Instituto de Saúde
Pública da Universidade do Porto (ISPUP), entidade envolvida no estudo.
Embora este número seja inferior ao registado 2006, altura em que rondava os 49%, existem ainda
"grandes necessidades de tratamento", visto que uma percentagem de crianças desta idade e abaixo
possuem cárie precoce de infância, "a forma mais grave de manifestação da cárie dentária", que se
traduz pela destruição total dos dentes.
O estudo mostra também que 47% das crianças com 12 anos têm cáries dentárias, enquanto nos
jovens com 18 anos esse número suba para 67,6%.
Esses valores são igualmente inferiores aos registados em 2006, no "II Estudo Nacional de Prevalência
das Doenças Orais", em que 56% das crianças com 12 anos e 72% dos jovens com 15 apresentavam
a doença.
No estudo agora apresentado participaram 3.710 crianças e jovens com 6, 12 e 18 anos, de Portugal
Continental e das regiões autónomas, que foram examinados pelos dentistas envolvidos no projeto e
responderam a um questionário para obtenção de dados sociodemográficos e de hábitos de higiene
oral e alimentares.
Esta investigação, desenvolvida no âmbito do "III Estudo Nacional de Prevalência das Doenças Orais",
tinha objectivo avaliar a prevalência e as necessidades de tratamentos dentários nas crianças e nos
adolescentes portugueses, com o intuito de se delinearem programas estratégicos promotores da
saúde oral junto destas populações.
Os especialistas constataram que o número médio de dentes atingido por cárie no grupo de jovens
com 12 anos "é baixa" (1,18 dentes por criança), tendo sido já ultrapassado o objetivo para 2020
definido pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para a prevalência da doença nesta idade, em que
prevê que esse número esteja abaixo do 1,5.
Quanto aos adolescentes com 18 anos, o seu padrão de saúde oral revela níveis moderados de cárie,
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abaixo das expectativas dos investigadores.
Para o investigador, estes resultados mostram que a percentagem de crianças com cárie dentária tem
vindo a diminuir de "forma muito expressiva", atingindo "níveis muito satisfatórios", particularmente
nos indivíduos que têm beneficiado das actividades desenvolvidas no âmbito do Programa Nacional de
Promoção da Saúde Oral (PNPSO).
O PNPSO engloba o programa cheque-dentista, aplicado a crianças e a adolescentes a partir de 2009,
bem como medidas para promoção da saúde oral e prevenção das doenças orais nas escolas, que
incluem a alimentação saudável e a escovagem e um projecto conjunto com as bibliotecas escolares,
denominado SOBE (Saúde Oral Bibliotecas Escolares).
"A importância do programa cheque-dentista fica evidente ao constatar que quase dois terços dos
dentes com cárie se encontram tratados, contrariamente ao que se verificava nos estudos nacionais de
2000 e 2006, realizados nas crianças e jovens de 6, 12 e 15 anos, e publicados pela Direcção-Geral da
Saúde (DGS)", referiu Paulo Melo.
O estudo, designado "Caries prevalence and treatment needs in young people in Portugal: the third
national study", é também assinado pelos investigadores Rui Calado, Paulo Nogueira e Cristina Sousa
Ferreira, da Direcção Geral da Saúde, e foi publicado na revista "Community Dental Helth".
03 ago, 2017 - 15:57
Renascença
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Cáries atacam cerca de 45% das crianças com seis anos
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Um estudo envolvendo instituições do Porto indica que 45% das crianças portuguesas com seis anos
apresentam cáries dentárias, o que exige programas específicos de tratamento para este escalão
etário, evitando que o problema alastre aos dentes definitivos.
"É necessário que as crianças até aos seis anos sejam observadas anualmente pelo dentista e que seja
criado um modelo de cheque-dentista que permita realizar todos os tratamentos necessários nos
dentes decíduos [temporários]", disse à Lusa o investigador Paulo Melo, do Instituto de Saúde Pública
da Universidade do Porto (ISPUP), entidade envolvida no estudo.
Embora este número seja inferior ao registado 2006, altura em que rondava os 49%, existem ainda
"grandes necessidades de tratamento", visto que uma percentagem de crianças desta idade e abaixo
possuem cárie precoce de infância, "a forma mais grave de manifestação da cárie dentária", que se
traduz pela destruição total dos dentes.
O estudo mostra também que 47% das crianças com 12 anos têm cáries dentárias, enquanto nos
jovens com 18 anos esse número suba para 67,6%.
Esses valores são igualmente inferiores aos registados em 2006, no "II Estudo Nacional de Prevalência
das Doenças Orais", em que 56% das crianças com 12 anos e 72% dos jovens com 15 apresentavam
a doença.
No estudo agora apresentado participaram 3.710 crianças e jovens com 6, 12 e 18 anos, de Portugal
Continental e das regiões autónomas, que foram examinados pelos dentistas envolvidos no projeto e
responderam a um questionário para obtenção de dados sociodemográficos e de hábitos de higiene
oral e alimentares.
Esta investigação, desenvolvida no âmbito do "III Estudo Nacional de Prevalência das Doenças Orais",
tinha objetivo avaliar a prevalência e as necessidades de tratamentos dentários nas crianças e nos
adolescentes portugueses, com o intuito de se delinearem programas estratégicos promotores da
saúde oral junto destas populações.
Os especialistas constataram que o número médio de dentes atingido por cárie no grupo de jovens
com 12 anos "é baixa" (1,18 dentes por criança), tendo sido já ultrapassado o objetivo para 2020
definido pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para a prevalência da doença nesta idade, em que
prevê que esse número esteja abaixo do 1,5.
Quanto aos adolescentes com 18 anos, o seu padrão de saúde oral revela níveis moderados de cárie,
abaixo das expectativas dos investigadores.
Para o investigador, estes resultados mostram que a percentagem de crianças com cárie dentária tem
vindo a diminuir de "forma muito expressiva", atingindo "níveis muito satisfatórios", particularmente
nos indivíduos que têm beneficiado das atividades desenvolvidas no âmbito do Programa Nacional de
Promoção da Saúde Oral (PNPSO).
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O PNPSO engloba o programa cheque-dentista, aplicado a crianças e a adolescentes a partir de 2009,
bem como medidas para promoção da saúde oral e prevenção das doenças orais nas escolas, que
incluem a alimentação saudável e a escovagem e um projeto conjunto com as bibliotecas escolares,
denominado SOBE (Saúde Oral Bibliotecas Escolares).
"A importância do programa cheque-dentista fica evidente ao constatar que quase dois terços dos
dentes com cárie se encontram tratados, contrariamente ao que se verificava nos estudos nacionais de
2000 e 2006, realizados nas crianças e jovens de 6, 12 e 15 anos, e publicados pela Direção-Geral da
Saúde (DGS)", referiu Paulo Melo.
O estudo, designado "Caries prevalence and treatment needs in young people in Portugal: the third
national study", é também assinado pelos investigadores Rui Calado, Paulo Nogueira e Cristina Sousa
Ferreira, da Direção Geral da Saúde, e foi publicado na revista "Community Dental Helth".
2017-08-03 12:24:00
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45% das crianças
com seis anos têm
cáries dentárias
Estudo Investigador diz que o cenário melhorou na última
década mas sugere a criação de modelo de cheque-dentista

Crianças que participaram no estudo foraM examinadas pelos dentistas envolvidos no projecto

Um estudo envolvendo instituições do Porto indica que
45% das crianças portuguesas
com seis anos apresentam cáries dentárias, o que exige programas específicos de tratamento para este escalão etário,
evitando que o problema alastre aos dentes definitivos.
«É necessário que as crianças
até aos seis anos sejam observadas anualmente pelo dentista e que seja criado um modelo de cheque-dentista que
permita realizar todos os tratamentos necessá►ias nos (lentes decíduos ítemporários)»,
disse à Lusa o investigador
Paulo Melo, do Instituto de
Saúde Pública da Universidade
do Porto (ISPUP), entidade envolvida no estudo.
Embora este número seja inferior ao registado 2006, altura
em que rondava os 49%, existem ainda «grandes necessidades de tratamento», visto que
uma percentagem de crianças
desta idade e abaixo possuem
cárie precoce de infância, «a
forma mais grave de manifestação da cárie dentária», que
se traduz pela destruição total
dos dentes.
O estudo mostra também

que 47% das crianças com 12
anos têm cáries dentárias, enquanto nos jovens com 18 anos
esse número suba para 67,6%.
Esses valores são igualmente
inferiores aos registados em
2006, no "11 Estudo Nacional
de Prevalência das Doenças
Orais", em que 56% das crianças com 12 anos e 72% dos jovens com 15 apresentavam a
doença.
No estudo agora apresentado participaram 3.710 crianças (jovens com 6,12 e 18 anos,
de Portugal Continental e das
regiões autónomas, que foram
examinados pelos dentistas
envolvidos no projecto e responderam a um questionário
para obtenção de dados sóciodemográficos e de hábitos de
higiene oral e alimentares.
Esta investigação, desenvolvida no âmbito do "111 Estudo
Nacional de Prevalência das
Doenças Orais", tinha objectivo
avaliar a prevalência e as necessidades de tratamentos
dentários nas crianças e nos
adolescentes portugueses,
com o intuito de se delinearem
programas estratégicos promotores da saúde oral junto
destas populações.

Os especialistas constataram
que o número médio de dentes
atingido por cárie no grupo de
jovens com 12 anos «é baixa»
(1,18 dentes por criança), tendo
sido já ultrapassado o objectivo
para 2020 definido pela Organização Mundial de Saúde para
a prevalência da doença nesta
idade, em que prevê que esse
número esteja abaixo do 1,5.
Quanto aos adolescentes
com 18 anos, o seu padrão de
saúde oral revela níveis moderados de cárie, abaixo das expectativas do►s investigadores.
Para o investigador, estes resultados mostram que a percentagem de crianças com cárie dentária tem vindo a diminuir de «forma muito expressiva», atingindo «níveis muito
satisfatórios», particularmente
nos indivíduos que têm beneficiado das atividades desenvolvidas no âmbito do Programa Nacional de Promoção
da Saúde Oral.

No estudo agora
apresentado
participaram 3.710
crianças e jovens
com 6, 12 e 18 anos
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45% das crianças
com seis anos têm
cáries dentárias
Estudo Investigador diz que o cenário melhorou na última
década mas sugere a criação de modelo de cheque-dentista

Crianças que participaram no estudo foram examinadas pelos dentistas envolvidos no projecto

Um estudo envolvendo instituições do Porto indica que
45% das crianças portuguesas
com seis anos apresentam cáries dentárias, o que exige programas específicos de tratamento para este escalão etário,
evitando que o problema alastre aos dentes definitivos.
«É necessário que as crianças
até aos seis anos sejam observadas anualmente pelo dentista e que seja criado um modelo de cheque-dentista que
permita realizar todos os tratamentos necessários nos dentes decíduos [temporários]»,
disse à Lusa o investigador
Paulo Melo, do Instituto de
Saúde Pública da Universidade
do Porto (ISPUP), entidade envolvida no estudo.
Embora este número seja inferior ao registado 2006, altura
em que rondava os 49%, existem ainda «grandes necessidades de tratamento», visto que
uma percentagem de crianças
desta idade e abaixo possuem
cárie precoce de infância, «a
forma mais grave de manifestação da cárie dentária», que
se traduz pela destruição total
dos dentes.
O estudo mostra também

que 47% das crianças com 12
anos têm cáries dentárias, enquanto nos jovens com 18 anos
esse número suba para 67,6%.
Esses valores são igualmente
inferiores aos registados em
2006, no “II Estudo Nacional
de Prevalência das Doenças
Orais”, em que 56% das crianças com 12 anos e 72% dos jovens com 15 apresentavam a
doença.
No estudo agora apresentado participaram 3.710 crianças e jovens com 6, 12 e 18 anos,
de Portugal Continental e das
regiões autónomas, que foram
examinados pelos dentistas
envolvidos no projecto e responderam a um questionário
para obtenção de dados sóciodemográficos e de hábitos de
higiene oral e alimentares.
Esta investigação, desenvolvida no âmbito do “III Estudo
Nacional de Prevalência das
Doenças Orais”, tinha objectivo
avaliar a prevalência e as necessidades de tratamentos
dentários nas crianças e nos
adolescentes portugueses,
com o intuito de se delinearem
programas estratégicos promotores da saúde oral junto
destas populações.

Os especialistas constataram
que o número médio de dentes
atingido por cárie no grupo de
jovens com 12 anos «é baixa»
(1,18 dentes por criança), tendo
sido já ultrapassado o objectivo
para 2020 definido pela Organização Mundial de Saúde para
a prevalência da doença nesta
idade, em que prevê que esse
número esteja abaixo do 1,5.
Quanto aos adolescentes
com 18 anos, o seu padrão de
saúde oral revela níveis moderados de cárie, abaixo das expectativas dos investigadores.
Para o investigador, estes resultados mostram que a percentagem de crianças com cárie dentária tem vindo a diminuir de «forma muito expressiva», atingindo «níveis muito
satisfatórios», particularmente
nos indivíduos que têm beneficiado das atividades desenvolvidas no âmbito do Programa Nacional de Promoção
da Saúde Oral. |

No estudo agora
apresentado
participaram 3.710
crianças e jovens
com 6, 12 e 18 anos
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Quase metade das crianças
de 6 anos têm cáries dentárias

45% das crianças com seis anos em
Portugal têm cáries dentárias. A conclusão é de um estudo que aponta para
a necessidade de programas específicos
de tratamento para este escalão etário,
evitando que o problema alastre aos
dentes definitivos.
Paulo Melo, do Instituto de Saúde
Pública da Universidade do Porto (ISPUP), entidade envolvida no estudo,
disse ser “necessário que as crianças até
aos seis anos sejam observadas anualmente pelo dentista e que seja criado
um modelo de cheque-dentista que
permita realizar todos os tratamentos
necessários nos dentes decíduos [temporários]”.
Trata-se de um número inferior ao
registado 2006 (quando rondava os
49%), mas existem ainda “grandes necessidades de tratamento”, visto que

uma percentagem de crianças desta
idade e abaixo possuem cárie precoce
de infância, “a forma mais grave de manifestação da cárie dentária”, que se traduz pela destruição total dos dentes.
Ainda de acordo com o estudo, 47%
das crianças com 12 anos têm cáries
dentárias, enquanto nos jovens com
18 anos esse número suba para 67,6%.
Esses valores são igualmente inferiores
aos registados em 2006, no “II Estudo
Nacional de Prevalência das Doenças
Orais”, em que 56% das crianças com
12 anos e 72% dos jovens com 15 apresentavam a doença.
No estudo agora apresentado participaram 3.710 crianças e jovens com 6,
12 e 18 anos, de Portugal Continental e
das regiões autónomas, que foram examinados pelos dentistas envolvidos no
projecto.
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