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Cerca de 42% dos portugueses não marca uma consulta há mais de um ano 

SAÚDE ORAL 

Há mais portugueses 
com falta de dentes 
PANORAMA O Menos de um terço da população tem a dentição completa 
CAUSAS O Dificuldades económicas afastam portugueses do dentista 

FRANCISCA GENÉSIO 

F
altam dentes naturais a 
68% dos portugueses, 
sendo que mais de metade 

não tem qualquer prótese ou 
implante para os substituir. Os 
dados do Barómetro da Saúde 
Oral em Portugal 2017, realiza-
do a pedido da Ordem dos Mé-
dicos Dentistas, mostram um 
aumento destes indicadores em 
relação a 2015 e concluem que 
quase 13% da população tem 
falta de mais de oito dentes. 

CUIDADOS DE SAÚDE ORAL 
ESTÃO DISPONÍVEIS EM 
50 CENTROS DE SAÚDE 

"Há um conjunto de fatores 
que leva a esta realidade: falta 
de acesso a cuidados de saúde 
oral porque não há dinheiro 
para pagar um dentista privado, 
embora já exista medicina den-
tária em 50 centros de saúde, 
mas também continua a haver 
falta de higiene oral por parte 
das pessoas, sobretudo nas mais 
velhas", afirmou ao CM Orlan-
do Monteiro da Silva, bastoná-
rio da Ordem dos Médicos Den-
tistas. "O Governo português 
não obriga a população a fazer 
uma avaliação anual. Não com- 

participa as consultas. Estas 
medidas são utilizadas em paí-
ses europeus e garaptem um 
maior acesso aos cuidados de 
saúde oral", defende Orlando 
Monteiro da Silva. O estudo re-
vela que os portugueses au-
mentaram as visitas ao dentista  

em relação a 2015, mas 42% não 
marca urna consulta há mais de 
um ano e 27% afinna que nunca 
vai ao dentista ou só o faz em si-
tuações de urgência. O baróme-
tro foi realizado através de 1102 
entrevistas presenciais em todo 
o País (mais napágina 47). • 


