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longo caminho a percorrer» no que
tocaà«velhaquestão daacessibilida-
de» à saúde oral.

Entre os ausentes, 45% afirmam
não sentir necessidade e há outros
42% que se queixamde não terdinhei-
ro. O pior é que os dados recolhidos
aponta para uma relação significati-
va entre a regularidade de visitas ao
dentista e a manutenção de dentes
naturais. Isto quando a 68% dos por-
tugueses faltam dentes naturais.

37% semuma cinco dentes
Apenas 32% dos portugueses apre-
sentam a dentição completa. Entre
os restantes mais de dois terços de
cidadãos nacionais: 37% têm falta de
um a cinco dentes, a mais de 10% fal-
tam seis a oito dentes, a 12,9% faltam
mais de oito dentes e a6,2% dapopu-
lação faltam todos os dentes.
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Maioria da população
não tem os dentes todos
Barómetro tira o retrato à saúde oral dos portugueses:
42% admite não ir ao dentista há mais de 12 meses.

Mais portugueses vão ao dentista,
mas aumento não é suficiente
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Aindanão é motivo paraum
sorriso aberto, mas os da-
dos jáforampiores. Emre-
lação a2015, o último baró-

metro dasaúde oral (realizado duran-
te este verão) apontaparaumaumen-
to de 5,4% dos portugueses que asse-
guram ter ido pelo menos aumacon-
sulta de medicina dentária nos últi-
mos 12 meses.

No entanto, como 42% dos inquiri-
dos admitem não ir a um dentista há
mais de um ano e 27% afirmam mes-
mo que nunca vão a não ser em caso
de urgência, a Ordem dos Médicos
Dentistas garante que «ainda há um
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RONALDO JÁ TEM
O DESEJADO PENTA
PORTUGUÊS FOI ELEITO O
MELHOR DO MUNDO COM
PERCENTAGEM RECORDE
DESPORTO • 09
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ATUALIDADE • 04

Vítimas serão
indemnizadas
em 2 meses
Seguradorasvãoagilizar pagamentodecentenas
demilhõesdeeurosnasáreasafetadaspelos fogos.

Quatro em dez lusos não
vão ao dentista há 1 ano
Barómetro aponta para melhorias
ligeiras, mas insuficientes quando 68%
da população não tem os dentes todos.

ATUALIDADE • 03

Árbitros da 1ª categoria
avançam para a greve
Perante as constantes críticas dos
clubes, juízes vão boicotar 15 jogos da
Taça da Liga em novembro e dezembro.

DESPORTO • 08

Governo cativa 1776M€
no Orçamento de 2018
A estemontante juntam-se 590M€
de despesas que estão suspensas desde
este ano, num total de 2366milhões.
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Guarda-redes do FCP vai
ser pai de uma menina
Raquel Jacob, a companheira de José
Sá, anunciou nas redes sociais que
Maria Leonor deverá nascer emmarço.
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