
Jovens com 15 anos vão ter acesso
ao cheque dentista este ano
saúde oralAlargamento do
programa que começou em
2008 vai permitir dar res
posta amais 50 mil alunos
das escolas públicas

O programa de saúde oral vai ser
alargado aosjovens com 15 anos
Um esforço adicional feito pelos
dentistas refere o bastonário para
responder a umpedido doMinis
tério da Saúde Os primeiros che
ques devem ser emitidos ainda
este ano dando resposta a cerca
de 50mil alunos das escolas públi
cas No ano passado as crianças
entre os sete os 13 anos beneficia

ramdemaisde310mil cheques
dentista O orçamento do progra
ma é de 16 5milhões de euros

Foipedido umesforço porpar
te doministério da Saúde e aOr

demrespondeu permitindo alar
garoacompanhamentosdosjo
vens com 15 anos sem custos
adicionais É fundamental dar
continuidade ao programa Os úl
timos dadosmostramganhos si
gnificativos na saúde oral sobre
tudo nas crianças disse ao DN
OrlandoMonteiro daSilva basto
nário dos dentistas

Segundo o responsável não foi
difícil chegar a acordo comomi
nistério e fazer este esforço extra
para aumentar a resposta do pro
grama Em cima damesa esta
vamoutras opçõesmenosgenero
sas decortesdoorçamentooudo
valor do cheque dentista que éde
40 euros oude redução de recur

sos referiu Não se prevê que as
restrições financeiras possam afe
tar o programa que temumorça
mentoparaeste ano de 16 5mi
lhões de euros

AOrdem está a tratar dos últi

mos aspetos técnicos com aDire
ção Geral daSaúde e os primeiros
cheques para os jovens com 15
anos devem começar a ser entre
gues este ano através das escolas
públicas Só no ano passado mais
de 310mil cheques dentista foram
usados por crianças entre os sete
os 13 anos Já osmenores de seis
anos tiveramacesso a tratamentos
dentários através de 14 mil che

ques dentista As grávidas são o se
gundogrupocommaisbeneficiá
rios 70 596 cheques usados
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