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Editorial

O quarto número da Revista da SPESE é inteira-
mente dedicado à divulgação dos projectos que se 
destacaram no I Concurso Nacional de Boas Práti-
cas em Saúde Escolar. Esta iniciativa, levada a cabo 
pela SPESE durante o ano de 2011, revelou-se um 
excelente meio de difusão de projectos de interven-
ção com relevância e eficácia demonstrada no âm-
bito da Saúde Escolar, em Portugal. A publicação dos 
mesmos nesta edição, visa reforçar este propósito 
de divulgação à comunidade de boas práticas em 
saúde.

Numa breve contextualização sobre os contornos 
deste concurso, será de referir que o mesmo con-
tou com o apoio institucional de várias entidades 
de referência nacional que exercem um papel ac-
tivo no domínio da saúde, nomeadamente a Escola 
Superior de Biotecnologia da Universidade Católica 
Portuguesa, Instituto Politécnico de Setúbal – Escola 
Superior de Saúde, Associação Portuguesa dos Nu-
tricionistas, Nestlé Portugal e Modelo/Continente.

O concurso visou premiar boas práticas em saúde 
escolar nas suas mais variadas vertentes, como a 
alimentação saudável, actividade física, saúde oral, 
saúde ambiental, saúde mental, educação sexual e a 
segurança rodoviária. A intervenção na saúde esco-
lar é, efectivamente, ampla em termos de campo de 
acção e, inevitavelmente, houve o cuidado de con-
templar as mais diversas áreas neste concurso.

Os 19 projectos candidatos espelharam a diversidade 
do trabalho que se tem vindo a realizar no nosso 
país. Praticamente todas as vertentes de interven-
ção tiveram projectos submetidos com indicadores 
de sucesso na comunidade escolar. Atendendo a 
que se trata de uma primeira iniciativa, o número de 
candidaturas a este concurso foi revelador da per-
tinência da mesma. Equipas de trabalho do Norte ao 
Sul do país empenharam-se me divulgar as acções 
que implementaram, muitas delas fruto do trabalho 
de dezenas de profissionais, ao longo de vários anos. 
Trabalhos de elevada qualidade, com background 

teórico de base, implementados sob cuidadas aval-
iações de necessidades, foram analisados neste con-
curso. Centenas e centenas de crianças foram alvos 
destes projectos inovadores e pioneiros.

Ao júri, composto por cinco profissionais de diferen-
tes instituições de saúde e de ensino superior, coube 
a difícil tarefa de distinguir projectos de elevada 
qualidade implementados em áreas diversificadas. 
A atribuição do prémio foi comunicada e divulgada 
em cerimónia pública, no decorrer no 2º Congresso 
da SPESE, que se realizou no Fórum Cultural de Er-
mesinde, no dia 7 de Abril de 2011. Neste mesmo 
congresso os projectos foram apresentados sob a 
forma de comunicação oral, pelos responsáveis dos 
mesmos, prosseguindo o objectivo último a dissemi-
nação de boas práticas. 

A realização do II Concurso Nacional de Boas Práti-
cas em Saúde Escolar está prevista para o ano de 
2012, dando assim continuidade a esta iniciativa.

Sandra Torres
(Presidente do júri do I Concurso Nacional de Boas 

Práticas em Saúde Escolar)
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RESUMO

Objectivos: Este artigo apresenta os resultados preliminares da avaliação do impacto das acções de sensibilização pró-saúde mental, 
desenvolvidas no âmbito do projecto UPA Faz a Diferença, bem como das características psicométricas do “Questionário UPA faz a 
diferença”.

Métodos: Partindo de uma amostra de 232 alunos (15 aos 18 anos) do ensino secundário, 121 alunos (grupo experimental - GE) partici-
param nas acções de sensibilização, constituídas por 2 sessões. Seguindo uma metodologia do tipo pré-pós, foi aplicado o “Question-
ário UPA” no GE, no início da 1ª sessão e final da 2ª; bem como no grupo de controlo (GC), nos mesmos momentos do GE.

Resultados: Dos resultados preliminares (N=232 alunos; GE=121, GC=111), relativos aos scores globais de 2 secções do questionário, 
destaca-se: (1) o aumento mais expressivo de percepções positivas em relação a problemas de saúde mental (menos estigmatizantes) 
no GE e o aumento significativo das percepções de conhecimentos apenas no GE; bem como (2) os resultados satisfatórios de con-
sistência interna nas secções percepções estigmatizantes e percepções de conhecimentos (alpha de Cronbach=0.75 e 0.92 respectiva-
mente). 

Conclusões: Os resultados indicam que as acções de sensibilização parecem constituir uma intervenção efectiva no aumento da mental 
health literacy, bem como na diminuição das percepções estigmatizantes. Os níveis de consistência interna obtidos para as secções 
percepções estigmatizantes e percepções de conhecimentos do “Questionário UPA” são satisfatórios, apontando para a fidelidade 
destas duas secções.

Palavras-chave: Mental health literacy, saúde mental, promoção da saúde mental, estigma
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ABSTRACT

Objective: This paper presents preliminary results regarding the impact of a school-based intervention (UPA faz a diferença/ UPA 
makes the difference) to promote students’ mental health literacy, as well as the psychometric properties of two sections of the “UPA 
makes the difference” scale. 

Methods: A sample of 232 high-school students (experimental group – EG = 121; control group – CG = 111), participated in the study, 
using a pre-post methodology. The experimental group attended a two session intervention, and the “UPA makes the difference” scale 
was used as a pre-post measure to evaluate its impact. 

Results: Results show a significant decrease “stigmatizing perceptions”, and a significant increase of “knowledge perceptions” in the 
EG. Regarding the preliminary results of the psychometric properties of “UPA makes the difference” scale, adequate internal consis-
tency scores were obtained for “stigmatizing perceptions” and “knowledge perceptions” sections (Cronbach’s Alpha=0.75 and 0.92, 
respectively). 

Conclusions: The results indicate that this school-based intervention seems to promote mental health literacy, and help reduce mental 
health stigmatizing perceptions. Results regarding the psychomeric properties of the “UPA makes the difference scale” are also promis-
ing.

Key-words: Mental health literacy, mental health, mental health promotion, stigma

Título em inglês: UPA makes the difference – Preliminary results.
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INTRODUÇÃO

Um em cada cinco jovens sofre de problemas de de-
senvolvimento, emocionais ou comportamentais (1). 
Neste contexto, tem sido enfatizada a necessidade de 
se desenvolverem recursos, junto dos jovens, desti-
nados a promover o seu máximo potencial (2,3,4,5), 
tornando-se a prevenção e o tratamento dos prob-
lemas de saúde mental, um dos maiores problemas 
de saúde pública (2). Não obstante, a escassez de 
informação e o estigma associado às perturbações 
mentais são reconhecidos como importantes obs-
táculos à promoção de saúde mental (6,7,8). Assim, 
os conceitos de “mental health literacy” (9,10) e 
do estigma associado às perturbações mentais (11) 
fundamentam o presente projecto. A “mental health 
literacy” integra a capacidade de reconhecer pertur-
bações específicas ou diferentes tipos de mal-estar 
psicológico; o conhecimento relativo a factores de 
risco e causas, intervenções de auto-ajuda e ajuda 
profissional; bem como as atitudes que facilitam o 
reconhecimento e a procura de ajuda.

Neste sentido, diversos países, tais como Inglat-
erra, Canadá, Alemanha, Estados Unidos, Austrália 
e Japão, têm desenvolvido iniciativas no sentido de 
aumentar a “mental health literacy” e diminuir o es-
tigma associado às perturbações mentais (12) (e.g., 
“Crazy? So what?” (6), MindMatters – Understanding 
mental illness (13); Beyoundblue Schools Research 
Initiative – Mental Health Literacy Component (14); 
The Science of Mental Illness (15); e Mental Health 
Awareness in Action program (16)). Os principais 
resultados dos estudos em questão apontam quer 
para um impacto positivo dos mesmos no que res-
peita ao aumento da “mental health literacy”, quer 
para uma diminuição de atitudes estigmatizantes e 
discriminatórias face a pessoas com problemas de 
saúde mental. 

Em Portugal, a “saúde mental” constitui uma das 
áreas prioritárias para a promoção de estilos de vida 
saudáveis identificadas pelo Programa Nacional de 
Saúde Escolar (17). No entanto, desconhecem-se 
intervenções sistematizadas de combate o estig-
ma associado a problemas de saúde mental junto 
de jovens estudantes. Foi neste contexto que sur-
giu o “UPA Faz a Diferença - Acções de sensibiliza-
ção pró-saúde mental”, projecto desenvolvido pela 
ENCONTRAR+SE - Associação de apoio a pessoas 
com perturbação mental grave, com o objectivo 
geral de contribuir para o aumento de conhecimen-
tos sobre questões de saúde mental de jovens com 
idades compreendidas entre os 15 e os 18 anos.

O presente artigo tem como objectivo o estudo 
preliminar da avaliação do impacto das acções de 
sensibilização, bem como das características psico-
métricas do “Questionário UPA Faz a Diferença: Per-
cepções de alunos face a problemas de saúde men-
tal”. 
 
MÉTODOS

Participantes

Foi estudada uma amostra de 232 alunos, de dois 
estabelecimentos do ensino secundário, um públi-
co e outro privado, situados no Porto. Destes, 121 
(52.2%) constituíram o grupo experimental (alu-
nos que participaram nas acções de sensibilização) 
e 111 (47.8%) o grupo de controlo (alunos que, no 
mesmo intervalo de tempo, apenas preencheram 
o questionário). A constituição dos grupos foi feita 
aleatoriamente. No que respeita ao GE, 44 (36.4%) 
encontravam-se no 10º ano, 39 (32.2%) no 11º ano 
e 38 (31.4%) no 12º ano de escolaridade. Os par-
ticipantes tinham entre 15 e 18 anos (M=16.16; 
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DP=1.01), sendo 46 (38%) do sexo masculino e 71 
(58.7%) do sexo feminino (N=117). Relativamente 
às áreas de ensino, 82 (67.8%) frequentavam a área 
de Ciências e Tecnologias e 39 (32.2%) a de Línguas 
e Humanidades. Quanto à proximidade a pessoas 
com problemas de saúde mental, 80 (66.1%) par-
ticipantes percepcionavam conhecer alguém, sendo 
que 31 (25.6%) mencionaram não conhecer nin-
guém e 10 (8.3%) referiram não saber. Quando ques-
tionados sobre qual a perturbação em questão, as 
perturbações de humor (N=25; 32.5%) constituíram-
se como as mais relatadas, seguidas das demências 
(N=10; 13%) e das perturbações do comportamento 
alimentar (N=4; 5.2%). No que respeita à relação dos 
participantes com a pessoa em questão, 6 (7.6%) 
participantes referiram tratar-se de um familiar em 
primeiro grau, 28 (35.4%) de um outro familiar, 20 
(25.3%) de um amigo e 1 (1.3%) de si próprio.

Material

1) Questionário “UPA Faz a Diferença: Percepções 
de alunos face a problemas de saúde mental” - O 
questionário é constituído por uma ficha sociodemo-
gráfica e por três secções que avaliam: 1) Percepções 
estigmatizantes; 2) Percepções de conhecimentos; e 
3) Intenções comportamentais (18). A avaliação das 
Percepções estigmatizantes é feita através de 19 
itens, 11 dos quais traduzidos e adaptados da escala 
PHS-AMI - Public Health Scale - Attitudes Toward 
Mental Illness (19), a responder numa escala tipo 
Likert de 5 pontos (0=discordo totalmente; 4=con-
cordo totalmente). A secção Percepções de conhe-
cimentos integra questões sobre as percepções do 
grau de conhecimentos acerca de 14 problemas de 
saúde mental (e.g., depressão, perturbação bipolar, 
fobias e esquizofrenia) - com 5 opções de resposta 
(0=não conheço; 4=conheço muito bem); causas de 
problemas de saúde mental e possibilidade de pes-
soas com problemas de saúde mental terem uma 
vida “como a das outras pessoas”. A secção relativa 
às Intenções comportamentais integra 3 questões: 
intenção de procurar ajuda face um problema de 
saúde mental; tipo de ajuda e intenção de ajudar 
uma pessoa próxima com problemas de saúde men-
tal. Por último, o questionário integra uma questão 
aberta sobre promoção da saúde mental (“De que 
forma achas que podes contribuir para a promoção 
da saúde mental (tua e a dos outros)?”). No presen-
te artigo, apenas serão trabalhados dados relativos 

a duas secções – percepções estigmatizantes e per-
cepções de conhecimentos.

2) Acções de sensibilização pró-saúde mental - As 
acções são constituídas por 2 sessões (120 minutos 
cada) realizadas com o intervalo de uma semana. A 
abordagem dos temas é realizada através de lingua-
gem simples e acessível. As sessões seguem uma 
metodologia interactiva (e.g., recurso a dinâmicas 
de grupo e música), promovendo o debate, o es-
clarecimento de dúvidas, bem como a partilha de 
opiniões e de experiências pessoais acerca do bem-
estar emocional dos participantes.

Procedimento

Após autorização do Ministério da Educação para 
implementação do projecto, foram solicitados os 
consentimentos informados aos encarregados de 
educação dos alunos e, posteriormente (início da 
1ª sessão), aos alunos. As acções de sensibilização 
foram realizadas junto de duas turmas de cada um 
dos anos de escolaridade. A aplicação do ques-
tionário (no início da 1ª e final da 2ª sessão) e a 
implementação das acções foram realizadas por 2 
psicólogos, tendo decorrido em 2 das 13 escolas que 
participaram no projecto.

No que respeita à análise de dados, estes foram 
analisados estatisticamente através do Statistical 
Package for Social Sciences (SPSS) v.17, com recurso 
a (1) estatística descritiva para caracterização sócio-
demográfica dos participantes, avaliação das per-
cepções estigmatizantes e percepções de conheci-
mentos relativas a problemas de saúde mental; e ao 
teste t de student para avaliação (2) de diferenças ao 
nível dos resultados pré-pós intervenção; bem como 
(3) das diferenças ao nível dos resultados obtidos na 
pós-intervenção.

Para operacionalização das percepções estigmati-
zantes foram invertidos 10 itens da escala (1, 3, 5, 7, 
9, 11, 13, 15, 17, 19), tendo sido apurado um score 
total através do cálculo da média das pontuações 
obtidas para cada item. Pontuações mais elevadas 
indicam percepções menos estigmatizantes. Da 
mesma forma, para avaliação das percepções de 
conhecimentos, face a problemas de saúde mental, 
foi calculado um score total através da soma das 
pontuações obtidas para cada uma das perturba-
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ções mentais elencadas. Pontuações mais elevadas 
apontam para um nível mais elevado de percepções 
de conhecimentos. O cálculo do effect size foi real-
izado tendo por base os valores de eta-squared.

Para efeitos de significância estatística foi considera-
do um nível de p<0.05. 

RESULTADOS

No que respeita às características psicométricas do 
questionário, dados preliminares indicam níveis de 
consistência interna de 0.75 e de 0.92 (alpha de 
Cronbach), para as secções percepções estigmati-
zantes e percepções de conhecimentos, respectiva-
mente. 

Com o objectivo de avaliar o impacto das acções de 
sensibilização, foi avaliada a equivalência entre o GE 
e o GC em relação às características sociodemográ-
ficas, percepções estigmatizantes e de conhecimen-
tos não tendo sido encontradas diferenças estatisti-
camente significativas. Neste sentido, os grupos são 
semelhantes, logo comparáveis. 

Relativamente aos resultados da pré-intervenção, 
importa verificar que os participantes evidenciam 
percepções neutras (M=2.39; DP=0.36). Quanto às 
percepções de conhecimentos, a maioria dos par-
ticipantes percepciona conhecer razoavelmente 
(M=2.02; DP=0.63) as perturbações mentais elenca-
das. No que concerne à pós-intervenção, os re-
sultados preliminares apontam para um aumento 
muito significativo (t(120)=-3.639; p<0.001) de 
percepções positivas (menos estigmatizantes) no 
GE (pré: M=2.39; DP=.36; pós: M=2.52; DP=0.40). 
O GC apresentou um aumento significativo (pré: 
M=2.36, DP=0.33; pós: M=2.41, DP=0.34; t(110)=-
2.059; p=0.042). Comparando os resultados do GE 
e GC, no pós-teste, verifica-se que o GE apresenta 
valores superiores de percepções positivas (t(230)=-
2.101; p=0.037). No entanto, o cálculo do Effect 
Size (ηp2=0.01) indica que a intervenção apresenta 
um impacto reduzido nesta dimensão. Quanto às 
percepções de conhecimentos, por oposição ao 
GC (pré: M=2.04, DP=0.71; pós: M=2.03, DP=0.72; 
t(110)=.247; p=0.806), verifica-se um aumento sig-
nificativo das percepções de conhecimentos do 
GE (pré: M=2.02, DP=0.63; pós: M=2.48, DP=0.66; 
t(120)=-8.765; p<0.001). Os valores do GE, quando 

comparados com os do GC, no pós-teste, apontam 
para valores superiores de percepções de conhe-
cimentos (t(230)=-4.906; p<0.001). O Effect Size 
obtido (ηp2=0.09) dá a indicação de um impacto 
moderado a elevado da intervenção ao nível da per-
cepção dos conhecimentos.

DISCUSSÃO

No que respeita ao objectivo de estudar, preliminar-
mente, as características psicométricas do question-
ário, os níveis de consistência interna obtidos para 
as secções percepções estigmatizantes e percepções 
de conhecimentos são satisfatórios, apontando para 
a fidelidade destas duas secções.

Paralelamente, o presente trabalho tinha como 
objectivo avaliar, preliminarmente, o impacto das 
acções de sensibilização. Quanto aos resultados 
verificados no pré-teste, importa salientar a percep-
ção razoável de conhecimentos sobre problemas de 
saúde mental manifestada pelos participantes. No 
que respeita às percepções estigmatizantes, a con-
jugação das percepções neutras encontradas com 
a razoável percepção de conhecimentos, parece ir 
de encontro aos resultados de outros estudos que 
apontam para uma relação proporcional entre um 
maior nível de conhecimentos e atitudes menos 
negativas (7,8,9,15,20). 

No que concerne ao pós-teste verificou-se um au-
mento significativo das percepções de conhecimen-
tos no GE e uma diminuição significativa das per-
cepções estigmatizantes quer no GE, quer no GC. 
Relativamente às diferenças encontradas para o 
score total das percepções estigmatizantes no GE, 
saliente-se que este resultado sugere que, de forma 
diferente do que é reportado noutros estudos (8) 
- que postulam que as mudanças de atitudes ten-
dem a ocorrer a partir de programas prolongados 
no tempo e não de intervenções isoladas (6,21) – 
intervenções limitadas no tempo, poderão revelar-
se eficazes ao nível da diminuição das percepções 
estigmatizantes face à perturbação mental. Importa 
ainda discutir a diminuição significativa das percep-
ções estigmatizantes no GC, resultado que poderá 
relacionar-se com o possível efeito irradiativo (22) 
que a intervenção desenvolvida junto do GE poderá 
ter tido junto dos restantes jovens, envolvidos no 
projecto. Relativamente ao aumento significativo do 
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score total da secção percepções de conhecimentos, 
este parece contribuir para a validação das estraté-
gias e do discurso utilizados no âmbito das acções 
de sensibilização. Também este resultado, indo no 
mesmo sentido do encontrado no âmbito de out-
ros estudos (15), parece atestar o impacto positivo 
destas abordagens, realizadas em contexto escolar, 
no aumento de conhecimentos face a problemas de 
saúde mental. 

Por fim, os resultados obtidos nas análises de effect 
size, ainda que preliminares, indicam que as acções 
de sensibilização desenvolvidas parecem assumir-
se como uma intervenção potencialmente eficaz na 
diminuição das percepções estigmatizantes associa-
das aos problemas de saúde mental e, de forma mais 
robusta, no aumento da percepção de conhecimen-
tos destes jovens. Neste sentido, considera-se fun-
damental, em estudos futuros, o envolvimento de 
outros públicos-alvo, tais como pais e professores, 
tendo em conta a sua influência junto dos jovens (4). 
Por último, será pertinente o estudo das qualidades 
psicométricas do questionário UPA, considerando-
se a totalidade da amostra envolvida nas acções. 
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PROJECTO DE SAÚDE ORAL
“ Falando com a minha boca”

Sabina Ribeiro Ramalho1& Zélia Arrulo Moniz2
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RESUMO

Objectivos: Promover a aquisição de bons hábitos em saúde oral e estilos de vida saudáveis através da implementação da escovagem 
diária na escola, contribuindo para a redução da incidência de doenças orais, nomeadamente a cárie dentária. 

Métodos: Participam 520 crianças de ambos os géneros, na faixa etária dos 6 aos 10 anos, do 1º Ciclo do Concelho de Óbidos. É um 
trabalho de intervenção comunitária, tem por base uma abordagem preventiva, onde as actividades realizadas permitem relacionar 
os interesses e necessidades dos alunos, proporcionando o desenvolvimento de hábitos de higiene pessoal e de vida saudável. Assim 
sendo, a implementação da escovagem diária dos dentes é a actividade de maior relevância, a metodologia utilizada baseia-se no 
método de escovagem. Restringindo-se o acesso à pasta de dentes e à utilização de água como método de remoção da pasta. Após o 
almoço os alunos formam grupos, é-lhes entregue a sua escova com a pasta, a criança escova os dentes, cospe o excesso, lava a escova 
e coloca-a num outro suporte. 

Resultados: Através da aplicação de questionário constata-se que 100% dos alunos escovam/ fazem flúor/ receberam ensinos de saúde 
oral, dos quais 98% gosta da actividade, 95% dos pais tem conhecimento que o filho escova os dentes diariamente na escola. 71% de 
aderência às consultas. 

Conclusões: É demonstrado o sucesso deste programa, realçando a potencialidade de um trabalho de parceria, a reprodutibilidade do 
projecto, a redefinição face a novos desafios, a colaboração dos pais e os espaços optimizados para a escovagem com poucos recursos.

Palavras-chave: Saúde Oral, escovagem dos dentes, prevenção, parceria.

 ABSTRACT

Objective: To promote good oral health habits and healthy lifestyles through the implementation of daily teeth brushing at school, 
helping to reduce the incidence of oral diseases including dental caries. 

Methods: 520 participants of both genders, age 6 to 10 years old, enrolled in compulsory school (grade 1 through 4) at the Municipality 
of Óbidos. The approach of this project is a preventive community intervention. It links  interests and needs of this students. Allowing 
for the development of personal hygiene and healthy living habits, where the daily teeth brushing is most relevant. The methodology 
used is based on the teeth-brushing technique, restricting access to the quantity of toothpaste and the water used afterwards as a 
method of removing the toothpaste. After lunch the students form groups, they are handed their toothbrush with the toothpaste, the 
child brushes his teeth, spits out the excess, washes the brush and places it in designated container. 

Results: The questionnaire revealed that 100% of the students brushed, used fluoride supplement and have had oral health classes; 
98% liked the routines; 95% of parents are aware that their child brushes his/her teeth daily at school: 71% attended to dental appoint-
ments. 

Conclusions: This demonstrates the success of the program, emphasizing the potential for a partnership, the reproducibility of the 
project, the redefinition faced with new challenges, the collaboration of the parents and, with few resources, optimizing space for 
brushing.

Keywords: oral health, brushing teeth, prevention, partnership.

Título em inglês: Oral health Project – “Speaking with my mooth” 
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INTRODUÇÃO

A evidência científica demonstra que a Cárie Den-
tária apresenta na população infantil e juvenil um 
moderado índice de gravidade, tornando-se funda-
mental a implementação de programas preventivos 
e terapêuticos de âmbito comunitário com a criação 
de estratégias de acção específicas, dirigidas a gru-
pos de risco, de apoio à mudança de hábitos e com-
portamentos de modo a conseguir custos económi-
cos reduzidos e ganhos em saúde relevantes. Esta, 
caracteriza-se como uma doença multifactorial (1), 
sendo que a avaliação do seu risco deverá ter em 
conta todos os factores envolvidos na doença, per-
mitindo assim não só avaliar o risco do indivíduo à 
doença, como também identificar os principais agen-
tes etiológicos da doença individualmente, sendo al-
guns destes o controlo da placa bacteriana, o consu-
mo de alimentos cariogénicos, a escassez de aporte 
de flúor, os agentes antibacterianos, a existência de 
história de cárie, os factores médicos e demográfi-
cos, entre outros. Deste modo, torna-se de extrema 
relevância a adopção de uma abordagem preventi-
va. A OMS (2) definiu uma estratégia europeia, com 
metas que apontam para o ano 2020, que pelo me-
nos 80% das crianças com 6 anos de idade estejam 
livres de cárie e aos 12 anos de idade o índice de 
Cariados, Perdidos e Obturados definitivos (CPOD) 
não ultrapasse o valor de 1.5. Para tal, as estraté-
gias locais de intervenção planeadas assentam: na 
promoção da saúde oral no contexto familiar e esco-
lar, na prevenção das doenças orais e no diagnóstico 
precoce e tratamento dentário. O Programa Nacio-
nal de Promoção da Saúde Oral em Saúde Escolar 
faz parte do Plano Nacional de Saúde 2004-2010. 
Este visa uma estratégia de intervenção baseada es-
sencialmente na promoção da saúde e na preven-
ção/tratamento das doenças orais. Em Portugal, 
desenvolve-se desde 1986, através das equipas de 

saúde escolar, com uma intervenção preventiva nos 
ambientes onde as crianças vivem e estudam. Neste 
contexto e partindo da necessidade de articulação 
entre as entidades envolvidas nestas áreas: Saúde, 
Educação, e Poder Local, surgiu um projecto inova-
dor de saúde oral realizado num âmbito de parceria. 
Este, chama-se “Falando com a minha boca” e carac-
teriza-se por ser um projecto de intervenção comu-
nitária, realizado nas escolas do Concelho de Óbidos 
com todos os alunos que frequentam o 1º ciclo e 
comunidade escolar envolvente, tendo como prin-
cipal medida preventiva a implementação da esco-
vagem diária dos dentes na escola. No entanto, esta 
medida está integrada num contexto de actividades 
preventivas que têm vindo a ser implementadas em 
meio escolar, como as acções de sensibilização na 
área da Saúde Oral para pais, comunidade educativa 
e alunos, a implementação quinzenal de fluoreto de 
sódio, as consultas de Saúde Oral e o posterior en-
caminhamento para tratamento dentária.

O objectivo do projecto é promover a adopção 
de bons hábitos em saúde oral e estilos de vida 
saudáveis através da implementação da escovagem 
diária na escola, trabalhando assim, para a redução 
da incidência de doenças orais, nomeadamente a 
cárie dentária.

 MÉTODOS

Participantes

A população alvo deste projecto foi constituída por 
todos os alunos do 1º ciclo do Concelho de Óbidos, 
520 alunos, 217 do sexo feminino e 303 do sexo 
masculino de idades compreendidas entre os 6 e 10 
anos de idade. Na sua maioria pertencem a um nível 

*Correspondência para Sabina Ribeiro Ramalho1 e Zélia Arrulo Moniz2

1 Morada: Rua dos Combatentes da Grande Guerra 38, Relvas 2500-796 Santa Catarina - CLD
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sócio económico médio. Estes estão divididos por 
três estabelecimentos de ensino, Complexo Escolar 
dos Arcos, do Alvito e do Furadouro.

Material 

As actividades implementadas requerem recursos 
humanos e materiais, sendo que estes foram asse-
gurados por todas as entidades envolvidas. Assim, 
no que concerne aos recursos materiais, através 
dos serviços de carpintaria do Município foram cria-
dos móveis de suporte para as escovas de dentes. 
A Unidade Local de Saúde Pública cedeu as pastas 
de dentes, flúor, copos e as seringas. As escovas de 
dentes foram adquiridas pelo Agrupamento de Es-
colas e posteriormente vendidas nas papelarias aos 
Encarregados de Educação, estas são trocadas de 3 
em 3 meses. O suporte para colocação das escovas 
de dentes (pré formas de garrafas) foi cedido por 
uma empresa privada, Águas do Areeiro. Relativa-
mente aos recursos humanos envolvidos, os respon-
sáveis pelo projecto pertencem à Unidade Local de 
Saúde Pública, nomeadamente a Médica de Saúde 
Pública e a Higienista Oral, ao gabinete de Educação 
do Município, com a Assistente Social e Animadores 
e ao Agrupamento de Escolas com os professores. 
Os pais têm um papel activo e preponderante dado 
que colaboram na aquisição do material necessário 
para a actividade. O material estatístico utilizado 
para a obtenção dos resultados foi um questionário 
aplicado a todos os Encarregados de Educação, bem 
como o Programa SISO - Sistema Informação Saúde 
Oral nacional. 

Procedimento

Antes de se iniciar qualquer actividade, todas as 
crianças foram submetidas a um rastreio quanto 
ao padrão de cárie dentária afim de se determinar 
o índice de CPOD inicial. Pretende-se com este pro-
cedimento estabelecer comparações de valores no 
futuro. Foram realizadas reuniões de trabalho com 
todos os responsáveis no sentido de se desenvolver 
as melhores condições, físicas e materiais. Os En-
carregados de Educação foram previamente infor-
mados, através de folhetos e convocados periodi-
camente para reuniões. Todos os alunos do 1º ciclo 
de ensino básico e animadores receberam ensinos 
de educação para a saúde oral, nomeadamente o 
ensino de escovagem dos dentes. Dado o elevado 

número de alunos a escovar os dentes num período 
limitado de tempo, a metodologia utilizada baseia-
se nas normas da Direcção Geral da Saúde, restring-
indo-se o acesso à pasta de dentes e à utilização de 
água como método de remoção da pasta. Procedeu-
se à elaboração de móveis inovadores, de tamanho 
reduzido para suporte das pré-formas e posterior 
colocação das escovas. Adquiriu-se os consumíveis, 
identificou-se o material e deu-se início à actividade 
com o seguinte procedimento: 1. Crianças formam 
fila à saída do refeitório; 2.Animadora responsável 
entrega da escova devidamente identificada, es-
covas pequenas para 1º e 2º ano, escovas maiores 
para 3º e 4º ano; 3. Animadora responsável coloca 
a pasta, que se encontra em seringas; 4. Alunos re-
alizam a escovagem dos dentes, com a supervisão 
das animadoras; 5.Após a escovagem dos dentes os 
alunos cospem o excesso da pasta, lavam a escova 
e colocam - na no móvel de suporte para o efeito; 
6.No período da tarde as Animadoras lavam as es-
covas e voltam arrumar. A aferição dos valores de 
placa é avaliada através de revelador de placa bac-
teriana. Para a avaliação dos resultados foi realizada 
uma análise descritiva, em Excel. O método utilizado 
foi a aplicação de um questionário não validado, re-
alizado pela equipa de trabalho, o qual é constituído 
por doze questões segundo o critério de múltipla 
escolha, das quais oito são de respostas dicotómi-
cas, três de resposta à escala de três itens e uma 
de resposta aberta. O mesmo foi aplicado a todos 
os encarregados de educação, foram enviados e de-
volvidos através dos alunos. Pelo Sistema de Infor-
mação Saúde Oral (3) obteve-se os dados referentes 
à adesão às consultas.

RESULTADOS

Verificou-se que 100% dos alunos realizaram a esco-
vagem diária dos dentes na escola, fizeram a aplica-
ção quinzenal flúor e receberam ensinos de saúde 
oral ao longo de todo o ano lectivo. Destes 98% gos-
taram de escovar os dentes na escola. 95% dos pais 
e encarregados de educação revelaram ter conheci-
mento que o filho escovava os dentes diariamente 
na escola e consideraram muito importante a con-
tinuação desta actividade. No que se refere à esco-
vagem dos dentes em casa: 67% só escova de man-
hã e noite; 31% só escova à noite; 2% só escova de 
manhã. Quanto à aderência às consultas de saúde 
oral e posterior tratamento verifica-se uma taxa de 
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adesão às consultas de 75% até à presente data.
 
DISCUSSÃO

A Cárie Dentária é uma doença infecciosa causada 
por bactérias que colonizam a superfície dos dentes, 
formando a Placa Bacteriana. Esta é considerada o 
principal factor etiológico para o desenvolvimento 
das principais doenças orais. O seu controle é a mel-
hor forma de prevenção, sendo que este pode ser 
mecânico, químico ou com a associação de ambos 
(4). Segundo Toledo (1995), o controle mecânico da 
placa tem sido o meio mais eficaz, efectivo, acessív-
el e difundido. É representado pela escovagem dos 
dentes e pelos meios de remoção interproximais (5). 
A implementação desta medida abrangeu os 100% 
dos alunos, reforçando a remoção mecânica como 
o meio mais acessível e abrangente na diminuição 
da colonização de bactérias, estas percentagens re-
forçam a pertinência da continuação da escovagem 
após o almoço, uma vez que se verifica uma taxa el-
evada de alunos a realizar apenas uma escovagem 
diária em casa. Também Lima (2009) defende que 
este meio de remoção pode ser implementado sem 
provocar efeitos colaterais significativos, podendo 
ser realizado pelo próprio indivíduo, porém levanta 
a questão da sua eficácia, dado se tratar de crian-
ças com limitações psicomotoras próprias da idade 
que dificultam a aplicação adequada da técnica (6). 
Neste ponto tentou-se através de ensinos de esco-
vagem, aplicação de corantes reveladores de placa 
bacteriana e da supervisão dos adultos melhorar a 
eficácia da técnica. 

A técnica de escovagem ensinada é considerada a 
mais eficaz (4). Caracteriza-se pela utilização do mé-
todo de Bass, em que a escova faz um movimento 
horizontal com um ângulo de 45º em relação ao eixo 
do dente com a inclinação para a gengiva. Dado às 
características da população alvo este método foi 
simplificado, realçando apenas a sequência e sem 
inclinação. O procedimento está de acordo com o 
sugerido pela Direcção Geral de Saúde da escova-
gem em sala de aula (1), no entanto, dado ao eleva-
do número de crianças (520 em 3 escolas) limitou-
se o acesso à pasta e à água, tentando desde logo 
criar o máximo de condições de higiene. Como tal, 
conseguimos que toda actividade decorresse num 
período limitado de tempo, de forma organizada, 
com a higiene e segurança pretendida. Todas as res-

tantes medidas preventivas realizadas como apli-
cação de fluoretos e a aplicação de selantes fazem 
parte do Plano Nacional de Saúde Oral, com estas 
prevê-se reduzir grande parte dos problemas orais, 
proporcionando um melhor nível de vida de toda 
a população envolvida (1,7). Pinkham et al (1996) 
concordava que a prevenção deve ser iniciada cedo 
de modo a estabelecer um hábito de cuidados orais 
para toda a vida. Uma boca livre de doenças trará 
felicidade e satisfação não somente às crianças mas 
também aos pais (8). Os números de aderência às 
consultas, para o dobro, revelaram um aumento sig-
nificativo de interesse e motivação destes quanto à 
saúde oral dos seus filhos, valor muito superior aos 
36% obtidos ao longo do ano lectivo anterior.

Para concluir reforça-se que as actividades realiza-
das permitiram relacionar os interesses e as neces-
sidades dos alunos, proporcionando deste modo o 
desenvolvimento de hábitos de higiene pessoal e de 
vida saudável. O controlo mecânico da Placa Bacte-
riana através da escovagem é um método possível 
de ser aplicado em qualquer criança, independente-
mente das suas condições psicomotoras e sociais, 
aliando os bons resultados à relação custo-benefi-
cio. Dada à notória escassez de recursos verificou-
se que a melhor forma de atingir os objectivos é 
trabalhando num contexto de parceria, onde cada 
parceiro cede o que pode e em conjunto obtém-se 
os recursos necessários. Salienta-se ainda, o papel 
dos pais/encarregados de educação como de extre-
ma relevância, uma vez que estes são uma presença 
constante na vida quotidiana de cada criança. Como 
todos os projectos, este também está sujeito a no-
vos desafios e em permanente mudança, com um 
aspecto fundamental que é a fácil reprodutibilidade. 
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