
Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral

Cheques Dentista Crianças e Jovens

A quem se destinam os cheques dentista atribuídos aos 7, 10 e 13 anos?
A todas as crianças e jovens com 7, 10 e 13 anos que frequentam as escolas públicas, instituições
privadas de solidariedade social (IPSS) e estabelecimentos privados com acordos de cooperação
(exemplo: no ano letivo de 2019/2020 são beneficiários os nascidos em 2006, 2009 e 2012).

Como obtenho o cheque dentista?
Os cheques dentista serão entregues na escola a partir de janeiro, sendo que para a sua emissão é
necessário que os encarregados de educação forneçam dados da criança ou jovem. Se até final do 2º
período não tiver recebido o cheque dentista, por favor contacte o professor titular/diretor de turma.

Onde posso utilizar o cheque dentista?
O cheque dentista pode ser utilizado em qualquer clínica com médico dentista/ higienista oral que
pertença a um grupo de médicos aderentes ao programa. Pode consultar a lista de médicos aderentes
em www.saudeoral.min-saude.pt – Médicos Aderentes ou solicitar a lista na escola ou centro de saúde
(estão disponíveis mais de 100 clínicas no concelho de Matosinhos).

Qual o preço das consultas de medicina dentária?
Os tratamentos são sempre gratuitos, no âmbito deste programa não pode ser cobrado qualquer valor.

Quantas consultas tenho direito?
Aos 7 e 10 anos poderá ter acesso a 2 cheques e aos 13 anos poderá usufruir até 3 cheques. Depois do
primeiro cheque atribuído na escola, a decisão da marcação das restantes consultas é do médico
dentista, devendo a criança/jovem concluir sempre o plano de tratamentos recomendado.

Que tratamentos podem ser realizados com o cheque dentista?
Os tratamentos dependem da idade da criança e do diagnóstico efetuado pelo médico dentista, tendo
essencialmente como objetivo o tratamento de cáries em dentes definitivos, a aplicação de selantes em
dentes saudáveis, para além de outras medidas preventivas.

Qual a validade do cheque dentista?
Os cheques dentista têm de ser utilizados até 31 de outubro. Logo que receba o cheque deve marcar a
primeira consulta num médico dentista aderente.

Há implicações se não utilizar o cheque dentista aos 7, 10 e 13 anos?
Caso não forneça os dados para a emissão do cheque, não utilize o cheque durante o período de
validade ou não complete o plano de tratamentos definido pelo médico dentista não poderá receber
cheques dentista em idades intermédias, emitidos no centro de saúde (aos 8, 11, 14, 15 e 18 anos).

Onde posso esclarecer dúvidas sobre os cheques dentista?
Sempre que necessitar de esclarecimentos pode contactar a Equipa de Saúde Escolar no centro de saúde
ou a Unidade de Saúde Pública de Matosinhos (Telefone: 220914690/91 ou usp@ulsm.min-saude.pt).

Para mais informações sobre o Programa aceda a:
www.saudeoral.min-saude.pt
"Escovar os dentes e ter uma alimentação saudável é fundamental para a saúde oral das crianças e jovens!”
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