
EDITORIAL 

 

Foi retomada a emissão 

dos cheques dentista da 

Saúde Escolar. 

Este número vai ser      

dedicado a esta          

temática. 

Serão abordados os   

diferentes tipos de     

cheques dentista para 

crianças e  jovens com 

toda a informação             

pormenorizada para   

cada tipo de cheque.  

 

Saiba mais! 

 

 

Utilize o cheque dentista! 

 

Nº 15 - fevereiro 2013 

 

Porto com      Saúde + 

Para crianças e jovens existem três tipos de cheques dentista: 

Saúde Infantil, Idades Intermédias (via Médico de Família) e        

Crianças e Jovens  (via Saúde Escolar). O cheque dentista visa o 

tratamento de cáries, mas também contempla tratamentos preventivos como os     

selantes de fissura. Use o cheque dentista, não perca esta oportunidade! 

 

Cheque dentista Saúde Infantil 

Este cheque é emitido pelo médico de família a crianças até aos 6 anos de idade que 

apresentem situações graves (dor/infeção) nos dentes de leite. Este cheque visa o   

tratamento até dois dentes e tem validade de três meses após a data de emissão. 

 

Cheque dentista Crianças e Jovens (entregue via escolar) 

O cheque dentista para crianças e jovens no ano letivo 2012/2013 destina-se a todas as 

crianças e jovens que frequentam as escolas públicas ou Instituições Particulares de 

Solidariedade Social (IPSS) nascidos nos anos: 2005 (7 anos), 2002 (10 anos) e 1999 (13 

anos).  

Como  obter o meu cheque dentista? 

A escola deverá entregar o cheque dentista às crianças abrangidas durante o ano 

letivo. No entanto, se não receber o cheque dentista até às férias da Páscoa contacte 

o diretor de turma do seu filho/educando. 

Onde posso utilizar o meu cheque  dentista? 

O cheque pode ser utilizado em qualquer clínica ou médico dentista aderente ao   

programa. Para saber quais os médicos e clínicas aderentes poderá consultar a lista em 

www.dgs.pt (microsite da saúde oral) ou solicitar informação na sua Unidade de Saúde. 

Que tratamentos podem ser realizados com o cheque dentista? 

Dependendo da idade a criança tem direito aos seguintes tratamentos: 

7 anos - Tratamento e/ou proteção (selantes de fissura) dos primeiros molares            

permanentes; destartarizações (“limpeza dentárias”); aplicações tópicas de flúor e  

orientações sobre hábitos de saúde oral. 

10 anos - Tratamento e/ou proteção (selantes de fissura) dos dentes pré molares e dos 

primeiros molares permanentes; destartarizações (“limpeza dentárias”); aplicações   

tópicas de flúor e orientações sobre hábitos de saúde oral. 

13 anos - Tratamento e/ou proteção (selantes de fissura) dos segundos  molares          

permanentes, dentes pré molares e primeiros molares e orientações sobre hábitos de 

saúde oral. 

Porto com  +   Saúde * ACeS Porto Ocidental * Nº 15 * fevereiro 2013                                                      Pág. 1 

SUMÁRIO 

 Cheques dentista 

- Dúvidas e mitos 

- Técnica de escovagem 

 

Cheque dentista  para crianças e jovens 

Apoio: 



Porto com  +   Saúde * ACeS Porto Ocidental * Nº 15* fevereiro 2013                                                       Pág. 2 

Diretor Executivo 

Rui Medon 

 

Editores 

Ana Sofia Barbosa 

Cristina Barbosa 

Helena Cabral 

 

Redatores 

Alexandra Queirós 

Andresa Piedade 

 

Revisor Científico 

Maria José Ribas 

 

CONTACTOS 

 

Sítio na web: 

www.acesportoocidental.org 

 

Facebook:  

www.facebook.com/

acesportoocidental 
 

Blog: 

acesportoocidental. 

wordpress.com 
 

Email:  

acesportoocidental 

@csaldoar.min-saude.pt 

A quantos cheques tenho direito? 

Dependendo do número de dentes com necessidade 

de tratamento aos 7 e 10 anos a criança poderá ter 

direito até dois cheques dentista e aos 13 anos até 3 

cheques. Os segundos e terceiros cheques dentista são 

emitidos pelo médico dentista. 

Este cheques não permitem o tratamento de dentes 

temporários (“dentes de leite”). 

Quanto tenho de pagar? 

O pagamento é o cheque dentista que entrega no 

consultório médico. Não pode ser cobrado outro valor 

no âmbito deste programa. 

Qual a validade do cheque dentista? 

Estes cheques têm de ser utilizados até 31 de agosto de 

2013, não sendo possível a sua utilização após esta   

data. Não perca esta oportunidade! 

 

Cheque dentista Idades Intermédias 

Idades Intermédias:  Crianças de 8, 9, 11, 12, 14 e 15 

anos que completaram tratamento com o cheque  

dentista Crianças e  Jovens no ano anterior (recebido 

via Saúde Escolar), mas que apresentam novamente 

cáries nos dentes definitivos.  Têm direito a um único 

cheque que permite o  tratamento de até dois dentes. 

Estes cheques são emitidos pelo Médico de Família. 
 

Outros beneficiários de cheques dentista 

As grávidas, idosos beneficiários do Complemento    

Solidário para Idosos e os utentes com infeção pelo VIH 

também têm direito a cheques dentista. Informe-se com 

o seu Médico de Família! 

O Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) Porto Ocidental está a organizar um 

Ciclo de Conferências   destinado à comunidade, sob o lema “Saúde + Arte”. 
 

As conferências têm uma periodicidade mensal, de novembro de 2012 a maio de 

2013, e decorrem no auditório da Biblioteca Almeida Garrett. 
 

Os temas a tratar são diversos: Cuidados de Saúde Primários em Portugal,               

alimentação, dor, saúde oral, cancro, saúde mental, doenças cardiovasculares. 
 

A próxima conferência será intitulada “Saúde Oral - Rir é o Melhor Remédio”, contará 

com a participação do Prof. Doutor Américo Afonso (Médico Dentista  -   Faculdade 

de Medicina Dentária da Universidade do Porto) e do Prof. Doutor Freitas-Magalhães 

(Diretor do Laboratório de Expressão Facial da Emoção da Faculdade de Ciências da 

Saúde, da Universidade Fernando Pessoa) e decorrerá no próximo dia 19 de          

fevereiro, pelas 21 horas, na Biblioteca Almeida Garrett (Jardins do Palácio de Cristal). 
 

Haverá também uma exposição dos trabalhos concorrentes ao concurso “Saúde 

Oral - Rir é Melhor Remédio” Trata-se de um concurso destinado aos Jardins de     

Infância da área de influência do ACeS Porto Ocidental.  
 

Contamos com a sua presença!  

Mais informações em www.acesportoocidental.wordpress.com 

Escove os dentes pelo menos 

2x por dia, sendo uma delas 

ao deitar! 

Inclinar a escova em 

direção à gengiva 

do maxilar superior e 

escov ar  os  dentes  com            

movimentos horizontais ou      

circulares. Devem-se escovar 2 

dentes de cada vez, fazendo-se 

cerca de 10 movimentos; 

Depois de escovar 

toda a superfície 

externa, deve-se  

escovar a superfície interna dos 

dentes; 

Proceder do mesmo 

modo para lavar os 

dentes do  outro 

maxilar (inferior); 

Escovar as superfícies              

mastigatórias dos 

d e n t e s ,  c o m         

movimentos de vaivém; 

No final, deve-se escovar a    

língua, delicadamente. 

Use o seu cheque dentista.  

 

Não perca esta             

oportunidade! 

Biblioteca Almeida Garrett 

(Jardins do Palácio de Cristal) 

 

19 de fevereiro de 2012 

21h 

 

Exposição  

Conferência “Saúde Oral -  

Rir é o Melhor Remédio”” 

 

Entrada livre 
 


