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A partir de 27 de maio abre a nova clínica dentária própria para pacientes com necessidades especiais
 
 Quarta feira, 27 de Maio de 2015 |
 
 Faculdade de Medicina Dentária
 
 Poucos o sabem, mas a Faculdade de Medicina Dentária de Lisboa, que por esta altura comemora o
seu 40º aniversário, anda há 30 anos a dar consultas a preços simbólicos a pacientes com
necessidades especiais. Esta quarta-feira, 27 de maio, será inaugurada uma nova clínica para este
fim.
 
 Os programas de apoio começaram em 1985 com ações genéricas de educação e promoção da saúde
oral junto de instituições de solidariedade social, mas depressa evoluíram para consultas dirigidas a
um público que veio a revelar elevados índices de cárie dentária, patologia periodontal, má higiene
oral e dificuldades de acesso a este tipo de cuidados de saúde especializados.
 
 Estas consultas incluem a elaboração de exames de rotina, a recolha da história clínica detalhada
sobre a deficiência, a avaliação do contexto social onde o indivíduo está inserido e o ensino teórico-
prático das técnicas de higiene oral.
 
 Ao contrário das consultas e dos tratamentos em clínicas privadas, estas consultas têm um custo
simbólico, sendo o restante suportado pela Faculdade de Medicina Dentária, e duram entre 60 e 90
minutos. Funcionam durante a semana nas clínicas universitárias e são dadas por estudantes e
docentes da Faculdade. Em média, por semana, são atendidos 36 pacientes.
 
 Em Portugal esta é a única consulta de medicina dentária específica para pessoas com necessidades
especiais. A inauguração da nova clínica com 12 equipamentos dentários vai permitir aumentar a
oferta de serviços e assim aumentar o número de utentes que deles podem beneficiar.
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