
 

                                      
  

                                                        

    

Programa de Saúde Oral da RAM “Madeira a Sorrir” 

Carta de Compromisso  

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) aponta para 2020 metas para a saúde 

oral (SO) que exigem um reforço das acções de promoção da saúde e 

prevenção das doenças orais e um maior envolvimento dos profissionais de 

saúde, de educação, dos serviços públicos e privados. 

As doenças orais constituem, pela sua elevada prevalência, um dos principais 

problemas de saúde da população infanto-juvenil. No entanto, se 

adequadamente prevenidas e precocemente tratadas, obter-se-ão ganhos em 

saúde com custos económicos reduzidos, uma vez que tanto a cárie dentária 

como as doenças periodontais, são de fácil tratamento num estádio inicial. 

A cárie dentária é um denominador comum em todas as populações existentes 

no mundo e é o fator responsável pela dor e perda dos dentes. É das doenças 

mais prevalentes na idade pré-escolar e escolar e tem um grande impacto no 

bem-estar individual e social da criança e do adolescente. 

No processo de socialização da criança, a família assume um papel muito 

importante, pois é ela que modela e programa o comportamento e a sua 

identidade. A família e os professores têm um papel de destaque na prevenção 

das patologia orais, no estabelecimento de comportamentos e hábitos corretos 

em SO desde idade precoce. 

A escola e os seus agentes educativos e formativos desempenham um papel 

fundamental na aquisição de atitudes e conhecimentos relacionados com a 

prevenção da doença e a promoção da SO. 

 

 

 

 



 

                                      
  

                                                        

 

 

Desde a idade pré-escolar e escolar, primeira infância, passando pela 

adolescência, todas estas fases são importantes e passíveis de intervenção ao 

nível da promoção da SO. A intervenção deve ficar a cargo os adultos 

responsáveis que controlam o comportamento e modelam atitudes da criança. 

As consequências imediatas, a médio e longo prazo das suas atitudes 

educacionais para com os filhos terão, inevitavelmente, consequências a longo 

prazo na Saúde Oral dos mesmos. 

Na RAM, há mais de duas décadas que os Centros de Saúde têm posto em 

prática actividades organizadas pelo Programa de Promoção da SO, programa 

este com o papel fundamental de implementação de estratégias globais de 

intervenção direccionadas para a promoção da saúde, prevenção e tratamento 

das doenças orais das crianças e jovens.   

Os efeitos destas estratégias são notórios. Tem-se verificado uma maior 

consciencialização, por parte das classes mais jovens da sociedade, relativa a 

SO e à sua importância no bem-estar do indivíduo. Quanto às razões 

subjacentes a esta evolução, sabe-se que as acções de sensibilização e a 

divulgação de hábitos corretos e promotores de SO, estão na base da 

mudança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                      
  

                                                        

Formulário de Compromisso 

 
Campo 

 
Titulo do 

Compromisso 

 

Prevenção das Doenças da cavidade Oral em Idade Escolar 

 

 
Objectivo 

 

Prevenir a Cárie Dentária e outras doenças da Cavidade 

oral em Contexto Escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Breve Descritivo 

do Compromisso 

 

A promoção da Saúde Oral engloba um conjunto de 

intervenções especializadas desde a prevenção primária, o 

diagnóstico precoce e o tratamento das doenças orais. 

 

a)Realizar actividades para a promoção da literacia em 

saúde oral dirigidas as crianças em idade escolar e a outros 

grupos comunitários ( incidindo sobre os hábitos de Higiene 

Oral adequados e eliminação de factores de risco 

alimentares e do consumo de tabaco) 

 

b)Implementar acções preventivas no contexto escolar: 

realização de bochechos fluoretados e rotinas de 

escovagem dentária após o almoço 

 

c) Realizar rastreios Dentários para monitorização da 

prevalência de Cárie aos 3/6/9/12 anos, para o estudo 

epidemiológico de âmbito regional com selecção de amostra 

por ano lectivo/coorte de nascimento. 

 

 

Responsável 

 

Instituição / 

Programa 

 

Secretaria Regional da Saúde (SRS) 

IASAUDE, IP RAM  

SESARAM,EPE, Programa “Madeira a Sorrir” 

 

 

Nome 

 
Ana Catarina Melo Sousa 

Médica Dentista 

 



 

                                      
  

                                                        

 

Cargo  

 
Coordenadora da Estratégia Regional para a Saúde Oral 

(ERpSO) 

 

    

 

Contactos 

 
Serviço de Saúde Oral do SESARAM, E.P.E. 

madeirasorrir@gmail.com 

Telf: 291208806 

Erica Rodrigues  
Assistente Técnica 

 

 

Parceiros 

 
Instituições 

 

(Nome do Estabelecimento de Ensino) 

 

 
Informação Sobre o Compromisso 

 
Tipo de 

Actividades 

 
Actividade de Prevenção (hábitos de Higiene Oral) 

Actividade de Informação/comunicação/divulgação 

(acções de sensibilização de curta duração) 

 

 

 

 

Lista de 

Atividades 

 

Actividade 1: Realização de Bochechos Fluoretados e 

rotinas de Escovagem dentária 

Actividade 2:  Dinamização de Sessões de sensibilização de 

Saúde Oral ( alunos/ pais) 

Actividade 3: Realização de Rastreio dentário de 

amostragem seleccionada pelo IA Saúde 

 

 

 

Grupo Alvo 

 

Actividade 1:  alunos do 1º Ciclo 

Actividade 2: alunos do Pré-escolar, 1º e 2º Ciclo; 

comunidade educativa (pais e professores) 

Actividade  3:  alunos do Pré escolar ( 3anos) e 1ºciclo  

( 6 e 9 anos) 

 

 

Calendarização 

 
Actividade 1: 1º Período do ano lectivo 

Actividade 2: 2º Período do ano lectivo 

Actividade  3: 3º Período do ano lectivo 

  



 

                                      
  

                                                        

 

Contexto de 

Intervenção 

 
 

Contexto Escolar (a definir pela Instituição aderente) 

 

Avaliação 

 

 

Indicadores de 

Avaliação 

 

- Nº de alunos a realizar bochechos fluoretados/ total de 

alunos do 1º ciclo da RAM 

- nº de alunos a realizar bochechos fluoretados/ total de 
alunos a frequentar a Instituição 
   
- Nº de acções de sensibilização de Saúde Oral 

dinamizadas no estabelecimento de ensino. 

 
- Prevalência de cárie dentária aos 6 anos no 

estabelecimento de ensino - CPOD (dentes cariados, 

perdidos e obturados) aos 3/6/9/12 anos por 

estabelecimento de ensino   

 

 

Resultados 

Esperados 

 

1.80% das crianças na idades alvo que frequentam os 

estabelecimentos de ensino realizem as medidas 

preventivas recomendadas pelo projecto. 

 

2.80% das crianças nas idades alvo devem estar livres de 
cárie dentária em 2020, Indicador da OMS 
 
3.CPOD aos 12 anos inferior a 1.5, indicador da OMS/2020 

 

 

Monitorização e 

Avaliação Anual 

 

Monitorização a efectuar ao longo do ano lectivo pelo elo de 

ligação do programa no Estabelecimento de Ensino e 

Coordenação da Estratégia Regional para a Saúde Oral, 

que elabora o relatório final do programa. 

 

 

 

 

A Coordenadora do Programa 

 

Dr.ª Ana Catarina Melo Sousa 

O Responsável pela Instituição  
de Ensino 



 

                                      
  

                                                        

 

 

ANEXO TÈCNICO I 

1.Fundamentação da Medida Preventiva de Bochecho Flúor 

 (0.2% NaF)  

 

O flúor é uma das armas mais eficazes na prevenção da cárie, atuando na  

diminuição de desmineralização e promove a remineralização do esmalte. A 

presença de certas bactérias e açúcares são uma mistura explosiva para os 

nossos dentes. A sua conjugação produz o aparecimento de ácidos que 

causam a desmineralização nos dentes. Por outro lado, existem momentos - 

quando a saliva está menos ácida - que ocorre justamente o oposto, a 

reposição de minerais que tornam os dentes mais resistentes. Este processo é 

chamado de remineralização. Quando o flúor está presente durante a 

remineralização, os minerais são depositados de forma mais eficaz, ajudando a 

fortalecer os dentes e a prevenir a sua dissolução durante a próxima fase de 

desmineralização. 

Os dentífricos com flúor são a forma mais fácil, e com excelentes resultados, 

de providenciarmos flúor às camadas externas de esmalte, para assim as 

tornarmos mais resistente aos ataques ácidos das bactérias. Por outro lado, em 

determinadas situações,  as aplicações profissionais de flúor, quer em solução 

para bochecho quer em  vernizes fluoretados, podem ser uma alternativa ou 

complemento.  

Consideramos fundamental na prevenção primária de doenças criar 

procedimentos preventivos, de forma a efetivar a tomada de decisões e 

estratégias de controlo  para eliminar futuras necessidades de tratamentos. Os 

profissionais de saúde oral do SESARAM,EPE que se deslocam á escola  no 

âmbito do Programa de Saúde Oral, com objectivo primordial de promoção de 

saúde e prevenção da doença, monitorizam cuidadosamente a adesão ao 

programa de flúor para maximizar o seu potencial terapêutico.  

 



 

                                      
  

                                                        

 

 

 

2. Recomendação de Escovagem Dentária após o almoço nos 

Estabelecimentos de Ensino 

 

 A escovagem dos dentes deve ser executada duas a três vezes por dia 

(idealmente uma de manhã, uma à hora do almoço e uma obrigatória à noite). 

Deve ser usado um dentífrico fluoretado e uma escova suave, de tamanho 

adequado à idade, para que seja  possível aceder a todas as áreas dos dentes.  

A escovagem deve ser  integrada nas atividades escolares,  sendo  

recomendada a sua execução  sistematizada, em todas as escolas do ensino 

básico e jardins de infância.  

Deverá ser solicitado como parte do material escolar, um Kit de escova e pasta 

para cada aluno, substituída a cada estação do ano. 
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