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1A Revista da Ordem 
dos Médicos Dentistas  
é o órgão de informação 
oficial da Ordem dos 
Médicos Dentistas e visa  
oferecer conteúdos rigo- 
rosos sobre a actividade 
profissional e científica 
da medicina dentária em  
Portugal.

2A Revista da Ordem  
dos Médicos Dentistas 
compromete-se a contri- 
buir para o reforço e 
prestígio da identidade 
profissional e científica 
da medicina dentária em  
Portugal e das suas 
instituições.

3A Revista da Ordem 
dos Médicos Dentistas é 
dirigida pelo bastonário 
da Ordem dos Médicos 
Dentistas em exercício, 
salvo deliberação em 
contrário.

Estatuto
editorial

Caros colegas,
Este editorial é diferente.

Vem escrito no número “zero” da nova Revista trimestral da Ordem dos Médicos 
Dentistas (OMD).

Não foi fácil colocar este projecto de pé. Tivemos que ultrapassar os habituais 
obstáculos criados pela inércia e os receios de mudança. Mas persistimos. Selec-
cionámos um parceiro editor. Definimos regras e estratégias. Abrimos o projecto à 
publicidade. E aqui está o resultado! 

Esta Revista pretende melhorar a comunicação entre a Ordem, a profissão, os Médi-
cos Dentistas e todos aqueles que, de alguma forma, integram o sector da Saúde 
em Portugal. E não só em Portugal, pois esta Revista também será distribuída para 
outros países de Língua Portuguesa – Brasil, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, 
Cabo Verde, Timor-Leste e a Região Especial de Macau. Temos a natural e saudável 
expectativa de, a muito curto prazo, constituir uma referência em termos de infor-
mação oficial da OMD e de todas as organizações internacionais representativas da 
profissão, nomeadamente do Conselho Europeu dos Médicos Dentistas e da Federa-
ção Dentária Internacional.

Será absolutamente isenta, sem qualquer tipo de compromisso ou alinhamento que 
não a defesa intransigente dos valores que regem a profissão.

Constitui, desde já, a Revista da Ordem dos Médicos Dentistas um projecto ganhador  
em termos de apoios. O Boletim Informativo, não estava, como se sabia, vocacionado 
para a inserção de publicidade. Com a abertura da Revista da Ordem à publicidade 
– que embora da exclusiva responsabilidade dos anunciantes, será sempre validada 
pela Ordem na base de exigentes critérios ético-deontológicos, de rigor científico 
e de legalidade –, foi possível viabilizar o projecto e, naturalmente, economizando 
comparativamente com o Boletim.

De igual forma, mas com objectivos diversos, decidimos integrar conteúdos cientí-
ficos na Revista. Assim, foram criados os «Cadernos Científicos», com os quais a 
Ordem pretende estimular a partilha de conhecimentos, dando uma oportunidade 
acrescida de publicação de artigos de qualidade e, desta forma, contribuindo para a 
formação contínua dos Médicos Dentistas.

Editorial

institucional | editorial
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4A Revista da Ordem 
dos Médicos Dentistas, 
com vista à garantia da 
qualidade e rigor dos seus 
conteúdos, possui um 
Conselho Editorial cons-
tituído pelo bastonário, 
presidente da Assembleia- 
-geral, presidente do Con- 
selho Deontológico e de 
Disciplina, presidente do  
Conselho Directivo e pre- 
sidente do Conselho Fis- 
cal da Ordem dos Médicos 
Dentistas em exercício, 
salvo deliberação em con- 
trário.

5A Revista da Ordem 
dos Médicos Dentistas, 
com vista à garantir o rigor, 
a credibilidade e a valida- 
de dos conteúdos científi- 
cos dos seus «Cadernos 
Científicos», possui um 
Conselho Científico com- 
posto por personalidades 
de referência para a Medi- 
cina Dentária em Portugal, 
convidados para o efeito 
pelo presidente do Con- 
selho Científico, cuja acção  
decorre com total auto- 
nomia e se orienta pelas 
«Normas de aceitação de  
artigos nos Cadernos 
Científicos da Revista da 
OMD» e pelas «Normas 
de Vancouver». 

(...)
Estatuto
editorial

A validação dos conteúdos editoriais, científicos e publicitários – incluindo a in-
formação recebida da indústria – compete ao Conselho Editorial e ao Conselho 
Científico da Revista da OMD, dois órgãos para os quais foram convidados nomes 
de referência para a profissão, que, com total independência, isenção, rigor e so-
berania, definirão, aperfeiçoarão a aplicarão os critérios de aceitação de materiais 
para publicação.

Esperamos sinceramente que seja do agrado de todos, pois foi a pensar em todos 
que este projecto foi levado por diante.

Quero aqui deixar um agradecimento sentido a todos os que decidiram, desde a 
primeira hora, dar-nos apoio neste projecto: a Inédia, o Departamento de Comuni-
cação da Ordem e, sobretudo, aos primeiros anunciantes. Obrigado especialmente 
a estes últimos por acreditarem no projecto. Esperamos sinceramente estar à altura 
e que obtenham o vosso merecido retorno.

A OMD porém, não tem só uma Revista para vos apresentar como novidade neste 
Congresso: ineditamente, as comunicações científicas foram reservadas unicamente 
a prelectores portugueses; a edição de um álbum de prestígio – «10 Anos da Ordem 
dos Médicos Dentistas» – assinala o percurso histórico da Ordem e da Medicina 
Dentária em Portugal; a atribuição da «Medalha de Ouro da Medicina Dentária» 
homenageia António Correia de Campos pelo passo histórico dado pelo Ministério 
da Saúde na implementação do Programa de Saúde Oral, vulgarmente conhecido 
por “cheque-dentista”; distingue, ainda, o contributo incontornável para o desenvol-
vimento e credibilização da profissão em Portugal de João Carvalho; um concerto 
excelência, com Rodrigo Leão & Cinema Ensemble, na Casa da Música, no Porto, 
assinala as comemorações; e descontraídos momentos de festividade abrem um 
espaço à sociabilização e ao convívio.

Mas importa, também, que este novo espaço editorial sirva para alimentar o debate 
construtivo, dando-vos conta do vasto conjunto de actividades, iniciativas, nego-
ciações e relações – institucionais, políticas e diplomáticas – desenvolvidas pelos 
diversos órgãos sociais da Ordem.

Compete-me igualmente partilhar aqui, no espaço do bastonário, o meu testemunho 
das decisões, evoluções, preocupações e perspectivas relativas às grandes questões 
e problemáticas que nos têm ocupado – e muitas vezes preocupado –, algumas de-
cisivas e relevantes para o futuro da profissão e da Medicina Dentária em Portugal, 
na Europa e no Mundo. 

Assim, e a finalizar, congratulamo-nos por ter sido possível associar o lançamento 
desta Revista com a comemoração dos nossos 10 anos e o nosso Congresso que, 
estou certo, se constituirá, uma vez mais, como um sucesso para além das melhores 
expectativas, mesmo as dos mais renitentes a reconhecerem tal facto…

Um abraço amigo,

Orlando Monteiro da Silva
Bastonário

institucional | editorial
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A história da OMD 
escreve-se com sucesso

É reconfortante assinalar, por ocasião 
do Congresso e do 10º Aniversário 
da Ordem, o percurso de sucesso 

dos médicos dentistas na sociedade 
portuguesa. «Dos primeiros licenciados, 
surgidos em 1979, das Escolas Superiores 

de Medicina Dentária do Porto 
e Lisboa, à comemoração dos dez anos 

da nossa Ordem em 2008, um longo  
e penoso caminho foi percorrido» refere 
o bastonário, Orlando Monteiro da Silva.

O Congresso 2008 destaca este per- 
curso através do que o bastonário 
diz ser: «Um testemunho factual e 
objectivo que assinala o período 

iniciado com a constituição da Ordem, mas 
aproveitando a oportunidade comemorativa 
para recuar um pouco, aos primórdios da 
medicina dentária em Portugal, divulgando 
o passado como um referencial fundamental  
para perspectivar o futuro. Esta viagem ao 
passado decorre – segundo Orlando Monteiro 
da Silva – através do álbum comemorativo 
que editamos e apresentamos, no qual so-
bressai a personalidade de João Carvalho, 

N a altura o contacto recorria a três 
vias: uma revista de leitura difícil, 
com temas demasiado complexos, 
por vezes pouco úteis e, fre-

quentemente, desactualizados; comunicações 
esporádicas e avulsas, que chegavam aos  
associados como correspondência postal; um 
sítio na internet pouco divulgado, que apenas 
alcançava uma pequena parte da classe.
Optámos, então, por cancelar a publicação da 
revista e criámos um “Boletim Informativo” 
– um meio mais dinâmico, mais actual, de 
mais fácil leitura, graficamente atractivo, que 
levava até aos médicos dentistas as notícias 
da Ordem em tempo útil. O envio de corres- 
pondência postal sofreu um tratamento aos 
níveis da imagem e conteúdo, sendo apenas 
efectuado em casos de maior importância. 
Ao mesmo tempo, o sítio da OMD na internet 
foi dinamizado e divulgado.
Quase oito anos depois, e fruto da enorme 
evolução da World Wide Web e dos hábitos 
a ela associados, a comunicação tornou-se 
rápida, mesmo imediata. Passamos a receber 
notícias actualizadas, instantaneamente, dei- 
xando para a última hora a resposta solici-
tada, pois sabemos que o nosso computador 
está ligado ao mundo. 
Hoje, o acesso à informação em tempo real 
é uma realidade e uma necessidade. Por isso, 
resolvemos renovar a forma de fazer chegar 

Nova comunicação dinâmica e participativa
Em Janeiro de 2001, quando tomei 

posse como secretário-geral 
da OMD pela lista encabeçada  

por Orlando Monteiro da Silva como 
bastonário, um dos problemas  

que exigia rápida atenção e melhoria 
era o da comunicação com  

os associados.

institucional | editorial

6A Revista da Ordem 
dos Médicos Dentistas 
assume o direito de emi- 
tir opinião própria, sobre  
todos os aspectos relati- 
vos à profissão, sempre 
no respeito integral pela 
Lei em vigor.

7A  Revista da Ordem  
dos Médicos Dentistas 
assume-se como indepen- 
dente dos poderes polí- 
ticos e económicos, bem 
como de qualquer credo, 
de qualquer doutrina  
ou ideologia, respeitan- 
do todas as opiniões ou 
crenças.

8A  Revista da Ordem  
dos Médicos Dentistas res- 
peita os direitos, liberdades 
e garantias consignadas 
na Constituição da Repú- 
blica, cumpre a Lei de 
Imprensa e orienta-se pelo 
cumprimento dos princípios 
e orientações definidos 
neste Estatuto Editorial e 
pela sua Direcção.

(...)
Estatuto 
editorial
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CONGRESSO
DA MATURIDADE

Só com palestrantes
portugueses

O Congresso não poderia 
deixar passar em claro a 
celebração dos dez anos 
sobre a aprovação pela 

Assembleia da República da 
Lei que instituiu a Ordem 

dos Médicos Dentistas 
(OMD). Para assinalar a 

maturidade e a efeméride, a 
OMD decidiu que a vertente 

científica do Congresso 
contaria unicamente com 
palestrantes portugueses. 

Uma tarefa, segundo o 
bastonário, Orlando Monteiro 

da Silva, «simultaneamente 
fácil e difícil. Fácil, porque, 

felizmente, não faltam 
médicos dentistas com 

talento e capacidade para 
preencher o programa de 

um Congresso exigente 
e reputado, nacional e 

internacionalmente, como é 
o da Ordem. E pelo mesmo 

motivo, também difícil, pois, 
dada a actual abundância 
de disponibilidades com 

capacidade científica – 
principalmente entre os 

mais novos –, foi necessário 
seleccionar palestrantes». 
Mas o bastonário adianta 
a certeza de que «os que 

agora – e são muitos – não 
puderam estar presentes, 

terão novas oportunidades 
em futuras edições do 
Congresso». E aos que 

integram esta grelha 
comemorativa, Orlando 

Monteiro da Silva manifesta 
o orgulho da Ordem e da 

profissão.

alvo da entrega da Medalha de Ouro da 
Medicina Dentária durante a cerimónia de 
abertura do Congresso». 
João Carvalho foi, «tão só» o primeiro Presi-

dente da Secção de Medicina Dentária da 
Ordem dos Médicos e o primeiro Presidente 
da Associação Profissional dos Médicos Den-
tistas, criada em 1991 – e já uma verdadeira 
Ordem, excepto no nome, devido à oposição 
à designação por parte dos responsáveis 
da Ordem dos Médicos de então – como é  
descrito no álbum «10 anos da OMD».
«Personagem de uma rectidão a toda a prova, 
revelou-se fundamental para a profissão ser 
a história de sucesso que é nos dias de hoje», 
afirma o bastonário, adiantando que na pes-
soa de João Carvalho «a Ordem homenageia 
também – na impossibilidade de o fazer a 
todos, e foram muitos – aqueles que con-
tribuíram para a implementação da profissão 
e a aquisição do respeito institucional de que 
hoje em dia a medicina dentária portuguesa 
beneficia». «É também a forma de homena-
gear os próprios médicos dentistas» reforça 
Monteiro da Silva, terminando com um re-
conhecido «obrigado João Carvalho»!

toda a informação aos membros da Ordem. 
Substituímos a versão habitual do «Boletim 
Informativo» por uma mais actual e dinâmica 
e-newsletter, a enviar para os e-mails pessoais 
dos associados – para que a recebam importa 
que todos actualizem os seus dados de con-
tacto na OMD. Esta recém criada e-newsletter, 
de fácil leitura, alertará, de forma sintética 
(mas sempre cuidada) para os assuntos de 
maior actualidade e que exigem atenção 
mais imediata. 
Os assuntos de fundo, mais intemporais, que 
exigem maior reflexão e debate, serão deixa-
dos para a agora criada «Revista da Ordem 
dos Médicos Dentistas», cujo número inau- 
gural têm em mãos. Um projecto que se pre-
tende e deseja dinâmico, evolutivo, aberto à 
participação e para o qual aguardamos suges- 
tões e críticas que nos permitam, a cada 
número, melhorar os conteúdos e aproximar 
as temáticas dos reais interesses da classe. 
Incluídos na Revista, criámos os «Cadernos 
Científicos» (CC), destacáveis, que começam 
com 24 páginas, mas que – é a nossa ex-
pectativa – crescerão a breve prazo com a 
contribuição intelectual de muitos colegas. 
Iremos encetar diligências para que esta 
publicação científica seja indexada. Abertos 
à participação de todos através do envio de 
artigos científicos de autor, os CC permitirão 
dar expressão à maturidade científica já al-

cançada em Portugal, constituindo-se como 
um instrumento fundamental de afirmação 
da medicina dentária nacional.
Esta reestruturação dos suportes de comuni-
cação vai ter também reflexos positivos no 
orçamento. Aberta à publicidade, esta nova 
Revista – que tem despertado grande inte- 
resse por parte da indústria –, terá custos  
reduzidos para a OMD.
Assim, com estas iniciativas, esperamos me- 
lhorar a comunicação entre a OMD e os seus 
associados. Mas, para que isso aconteça, o 
papel de cada um e de todos é fundamental, 
seja mantendo os respectivos dados actua- 
lizados, seja lendo e divulgando os novos 
suportes de comunicação, seja, ainda, pro-
pondo temas e artigos para publicação nos 
diferentes suportes.

João Braga
Secretário-geral da OMD

Nova comunicação dinâmica e participativa

www.omd.pt
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O futuro:  
mobilidade 
profissional 

com um mas...

Mobilidade dos doentes: 
Objecções ao “denturismo”

Olhando o futuro, Orlando Monteiro 
da Silva, bastonário da OMD, afirma  
viver-se «uma época de grande 
mudança nos paradigmas que têm 
regido a profissão, acompanhando 
outras, mais vastas e profundas na 
nossa sociedade.  
E, como médicos dentistas, temos de 
estar preparados para enfrentarmos 
estes novos desafios».

«V ivemos uma época de mobilidade 
profissional, particularmente no 
espaço europeu» refere, adian-
tando que «os Médicos Dentistas, 

têm que viver com esta nova realidade e 
aproveitar a carência de recursos humanos 
na sua área que, ao contrário de Portugal, 
se faz sentir em países europeus: Reino 
Unido, Suécia, Holanda, Finlândia e outros». 
Uma tendência que, segundo o bastonário, 
muito previsivelmente «se irá acentuar nos 
próximos anos, levando a que, muito natural-
mente, os colegas – nomeadamente os mais 
jovens – sejam tentados a aproveitar a facili-
dade do reconhecimento automático das suas 
habilitações académicas e profissionais, para 

Na Europa, a par da mobilidade dos profissionais, assiste-se, também, a uma 
mobilidade crescente dos doentes – o chamado «denturismo» –, facto que 
levanta «algumas reservas» a Orlando Monteiro da Silva, bastonário da OMD, 
que entende «não dever ser activamente promovida».

E justifica «com as condicionantes 
relativas à preparação dos doentes 
para o tratamento; ao seguimento 
dos mesmos; às questões da res- 

ponsabilidade ética e legal; e ao eventual 
défice de comunicação com o 
doente resultante dos obstáculos  
linguísticos».
Perspectivando o futuro, Orlando 
Monteiro da Silva destaca, ainda, 
«as oportunidades e desafios» 
decorrentes do envelhecimento 
da população e da diminuição 
da taxa de natalidade. «Iremos 
ter cada vez mais doentes com 
idade avançada, que necessitarão de um acom- 
panhamento especial, mais prolongado, fre-
quentemente poli-medicados e com doenças 
crónicas não transmissíveis» detalha, desta-

cando que «os factores de risco das doenças 
mais prevalentes na cavidade oral são os 
mesmos da maioria das doenças crónicas 
– obesidade, diabetes, doenças cardíacas e 
mentais, entre outras».

Na opinião do bastonário estes 
doentes «representam novas 
oportunidades, nomeadamente 
na consulta domiciliária, na 
reabilitação, na prevenção, na 
educação da população e na 
promoção de estilos de vida 
saudáveis».
«E, para responder a estes de-
safios, precisamos de Médicos 

Dentistas com uma formação adequada, ca-
pazes de disponibilizar cuidados de saúde 
com qualidade e segurança», diz, a concluir, 
Monteiro da Silva.

aproveitar as oportunidades da mobilidade». 
Mas é com «mágoa» que Orlando Monteiro 
da Silva vê «profissionais habilitados com 
uma formação que é das mais dispendiosas, 
a sair do país para procurar oportunidades 
dignas em termos profissionais». Mas, refere 
o bastonário demonstrando compreensão,  
«a situação, amplamente denunciada pela 
Ordem, de excesso de licenciados e de 
graduados – todos os anos “fabricados” despro- 
porcionadamente em relação às necessidades 
do país –, não deixa outras alternativas». E 
chama a atenção para o facto de, só neste 
ano de 2008, até Outubro, «se terem inscrito 
na Ordem 477 médicos dentistas, incluindo 
23 estrangeiros». 
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Orlando Monteiro da Silva
Bastonário

A mobilidade 
crescente dos 
doentes – o 

“denturismo” – 
levanta algumas 

reservas

institucional | bastonário
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MAIOR  
QUALIDADE, 
MELHORES  
CUIDADOS

«No Council of European 
Dentists (CED) e também 
na Ordem dos Médicos 
Dentistas advogamos como 
princípios fundamentais, 
para ter qualidade no 
atendimento da população, 
ser preciso qualidade no 
ensino» revela o bastonário 
da OMD. «Qualidade e não 
quantidade!»
Na Europa e em Portugal, 
segundo Orlando Monteiro 
da Silva, a OMD defende 
«uma maior cooperação 
entre os profissionais 
envolvidos na prestação de 
cuidados de saúde, alargada, 
também, a educadores, 
assistentes sociais, 
responsáveis administrativos 
e outros», dando ênfase à 
multidisciplinaridade para 
obter melhorias na qualidade 
da prestação de cuidados de 
saúde.

Negociações  
com o Governo
para reforço do 
“cheque-dentista”
A OMD espera do Governo a continuação da aposta oficial na cobertura de 
Cuidados Básicos de Saúde Oral à população que a eles não tem acesso.  
Um quadro em que, na opinião do bastonário, «o reforço do programa  
“cheque-dentista” é fundamental».

E ste assunto foi abordado em de-
talhe em reunião alargada de 
trabalho com o primeiro-ministro 
e a ministra da 

Saúde, no passado dia 29 
de Setembro. 
Nessa reunião, relata Or-
lando Monteiro da Silva, «o 
primeiro-ministro comu- 
nicou-me o apreço do 
Governo pelo desempe- 
nho que os cerca de 2300 
Médicos Dentistas têm 
tido no programa, sendo 
muito positiva a avaliação 
do mesmo até ao momento». O bastonário 
revela, ainda, que «neste momento, como é 
fácil perceber, decorrem negociações entre 
o Governo e a Ordem para o aprofunda- 
mento e alargamento do “cheque-dentista”, 

aguardando-se a decisão do executivo».  
Com inteira justiça, a Ordem, no seu Con- 
gresso não esquece o anterior respon- 

sável máximo pela saúde,  
Correia de Campos. Como 
lembra o bastonário, «há 
precisamente dois anos, 
o Professor Correia de 
Campos anunciava a in-
tenção de nomear uma 
Comissão para estudar o 
assunto. E cumpriu! O ano 
passado, voltou a cumprir! 
Assinou um protocolo com 
a Ordem para implementa-

ção do “cheque-dentista”. E foi pioneiro em 
grande medida. Abriu uma porta. Fez história. 
Por isso decidimos também homenageá-lo ao 
mais alto nível e da forma mais calorosa que 
nos é possível, pois ele merece».

Revisão dos  
Estatutos da OMD
O bastonário revela que vai ter início o processo de revisão dos  
Estatutos da Ordem dos Médicos Dentistas.

«S ão essencialmente alterações 
decorrentes da introdução do 
processo de Bolonha por parte 
das Faculdades Portuguesas, que, 

como se sabe, alterou a designação da Licen-
ciatura em Medicina Dentária para Mestrado 
Integrado, reduzindo o número de anos  
da graduação de seis para cinco anos» diz 
Orlando Monteiro da Silva, revelando «ter-se 
sentido a necessidade de adequar o Estatuto 
da Ordem a esta realidade». 
Este processo, revela o bastonário, está a  
ser articulado também a nível do Conselho 
Nacional das Ordens Profissionais, organismo 
que agrupa as Ordens dos Médicos, Médicos 

Dentistas, Enfermeiros, Farmacêuticos, Advo- 
gados, Arquitectos, Biólogos, Economistas, 
Engenheiros, Médicos Veterinários, Notários, 
Revisores Oficiais de Contas e Câmara dos 
Solicitadores. 
«Aproveitaremos a oportunidade para actuali- 
zar, também, alguns aspectos dos Estatutos 
que se vão manifestando desadequados às rea- 
lidades actuais da profissão e da legislação em 
vigor» indica o bastonário, revelando que «será 
efectuada uma consulta pública sobre esta ma-
téria, para recolher os valiosos contributos dos 
colegas e serem, ulteriormente, apresentados à 
Assembleia da República, órgão de soberania 
que acolhe as nossas propostas». 

institucional | bastonário

decorrem 
negociações 

entre o Governo 
e a Ordem para o 
aprofundamento 
e alargamento do 
“cheque-dentista”
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A OMD é uma ordem de profissio- 
nais muito jovens. A profissão tem 
menos de 30 anos em Portugal. 
E para uma profissão, 30 anos é 

um período de tempo muito curto. Veja-se os 
Estados Unidos, por exemplo, onde está or-
ganizada desde o séc. XIX. No entanto, hoje, 
os médicos dentistas portugueses já podem 
orgulhar-se de estar na vanguarda da Europa 
na prestação de cuidados de medicina den-
tária de qualidade.

Breve resenha histórica 
da medicina dentária

Com apenas 30 anos de existência, a medi- 
cina dentária em Portugal tem e fez história. 
Uma história que, independentemente de 
todos os percalços, é de sucesso, tendo  
alcançado um patamar de prestação de cui-
dados de saúde oral de qualidade dos mais 
elevados da Europa.
A história da medicina dentária portuguesa 
pode dividir-se em três fases. 
Uma primeira, que decorre entre 1979 e 1991, 
traduz o aparecimento da profissão no nosso 
país, corresponde ao período de abertura das 
primeiras escolas de Medicina Dentária, em 
Lisboa e no Porto, e à atribuição das primei-
ras licenciaturas.
A segunda fase, de organização da profissão 
e de aumento exponencial da oferta forma-

tiva académica, decorre entre 1991-1998.
Finalmente, entre 1998 e os dias de hoje, 
pode afirmar-se ser um período de conso- 
lidação da profissão, em que se alcança uma 
certa maturidade técnico-científica e orga-
nizacional, e que corresponde ao tempo de 
existência da Ordem dos Médicos Dentistas.
As primeiras duas fases, ambas de pioneirismo, 
foram em muito protagonizadas pela gera-
ção dos primeiros licenciados pelas escolas  
de Lisboa e Porto, que com empenhamento, 
dedicação e voluntarismo, tomaram em mãos 
tudo o que estava por fazer.
A terceira fase contou e foi liderada, fun-
damentalmente, pela geração seguinte – na  
qual se incluem os actuais dirigentes da 
Ordem – que embora tendo acompanhado 
as duas fases anteriores, não ocupava nelas 
papéis decisórios ou dirigentes. 
Os anos deste último período foram os  
da consolidação, servindo sobretudo para ali-
cerçar as bases de sustentação da profissão, 
para promover o estatuto social dos médicos 
dentistas na comunidade, para conscien-
cializar indivíduos, instituições e decisores 
políticos para a importância da saúde oral no 
contexto mais geral da saúde e da qualidade 
de vida das pessoas.
Nestes últimos dez anos manteve-se o cresci-
mento exponencial do número de médicos 
dentistas, exigindo da Ordem uma reorga-
nização constante dos seus departamentos 

10ºAniversário da OMD 

Da maturidade ao futuro 
da medicina 
dentária

Estão de parabéns 
todos os Médicos 

Dentistas ao 
comemorar os 

dez anos sobre a 
aprovação pela 
Assembleia da 

República do Estatuto 
da Ordem dos 

Médicos Dentistas 
(OMD). Uma década 

em que a classe 
reforçou na sua 

formação, cresceu 
siginificativamente em 
número e amadureceu 

profissionalmente 
com os combates 

travados. Mais 
importante, nestes dez 

anos contribuimos 
decisivamente para 

melhorar o panorâma 
da medicina dentária 

em Portugal.
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só a nível nacional, mas principalmente no 
contexto mais vasto da Europa; as questões 
levantadas pelo aumento do número de 
médicos dentistas a exercer em Portugal, 
não só formados pelas instituições de ensino 
nacionais, mas também oriundos do espaço 
europeu e extra-comunitário; os proble-
mas da crescente interposição de entidades  

terceiras – seguros, convenções, 
subsistemas de saúde – na relação 
entre Médicos Dentistas e doente; 
os desafios colocados à formação 
contínua e ao exercício da profis-
são colocados pela vertiginosa e 
contínua evolução da Ciência e 
da Técnica; as questões da cres-
cente feminização da profissão; a 

importante problemática da ética e da defesa 
de uma das últimas profissões que ainda se 
pode considerar essencialmente liberal; e, 
final e destacadamente, a grande questão 
da qualidade, entendida numa perspectiva 
de «fazer certo, o que é certo, no momento 
certo».
É, pois, com este espírito de futuro, que, 
neste momento comemorativo do 10º Aniver- 
sário da Ordem, acolhemos o testemunho 
e a visão de algumas das personalidades e  
entidades que foram parceiras de percurso 
na construção da nossa história.

Orlando Monteiro da Silva
Bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas

e serviços administrativos no sentido de dar 
respostas eficazes às crescentes e múltiplas 
solicitações, quer de associados, quer do 
público em geral, quer ainda das múltiplas 
entidades, públicas e privadas, nacionais e 
estrangeiras, com que temos de interagir.
E se hoje é indesmentível o estatuto de prestí-
gio já alcançado pelos Médicos Dentistas na 
sociedade portuguesa, estou 
convicto, sem falsas modés-
tias, que em muito o devem 
à acção desenvolvida pela 
sua Ordem ao longo desta 
década.
A Ordem é hoje reconhecida 
por todos os que com ela se 
relacionam como uma insti-
tuição da máxima credibilidade, cuja acção 
responsável ao longo destes anos tem sido 
determinante para a melhoria, a vários 
níveis, da situação da medicina dentária e 
dos cuidados de saúde oral em portugal.

Perspectivar os grandes 
desafios do futuro

Feito um pequeno balanço do passado, o 
importante é perspectivar e preparar as res- 
postas aos desafios que o futuro lança à 
profissão. E são muitos, de que cito apenas 
alguns: os desafios colocados pela crescente 
mobilidade de profissionais e doentes, não 

Da maturidade ao futuro 
da medicina 
dentária

“É indesmentível 
o estatuto de 
prestígio já 

alcançado pelos 
médicos dentistas 

em Portugal” Distribuição por sexo:
A proporção entre médicos 

dentistas do sexo masculino 
e feminino é equilibrada, no 

entanto, verifica-se uma maior 
proporção de médicos dentistas 

do sexo feminino.

Projecção do  
número de médicos dentistas
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Parceria  
inovadora 

no  
Programa 
de Saúde 

Oral
A Ordem dos Médicos Dentistas está de 
parabéns. O ano do seu 10º aniversário 

é também aquele em que os cuidados 
de saúde oral no Serviço Nacional de 
Saúde se alargam a mais portugueses, 

através de uma parceria inovadora e 
frutuosa com o Ministério da Saúde.

A grande adesão dos médicos dentistas 
ao Programa de Saúde Oral, destina- 
do a grávidas seguidas no Serviço 
Nacional de Saúde e a beneficiários 

do Complemento Solidário para Idosos, per-
mitiu alargar já a cobertura destes cuidados de 
saúde a praticamente todo o país.
Através deste programa, os médicos de famí-
lia atribuem «cheques-dentista» aos utentes, 
os quais dão acesso a cuidados preventivos e 
curativos de medicina dentária a efectuar em 
consultórios, num regime de total liberdade 
de escolha por parte do utente.  
Tem sido, assim, possível aumentar o acesso 
dos portugueses a cuidados de saúde oral de 
qualidade, respondendo a uma necessidade 
há muito identificada e para a qual tardavam 
soluções. 
Sem a colaboração construtiva e atenta da 
Ordem dos Médicos Dentistas, o Programa 
de Saúde Oral não obteria os resultados posi-
tivos de que já nos podemos orgulhar.
E porque é época de aniversário, reafirmo o 
desejo de que os anos futuros reservem os 
maiores sucessos à Ordem dos Médicos Den-
tistas, na qual o Ministério da Saúde espera 
encontrar, sempre, um parceiro em prol da 
contínua melhoria dos cuidados prestados 
aos portugueses.

Ana Jorge
Ministra da Saúde

Uma década  
de bons serviços

Quando há dez anos atrás a novel Ordem dos Médicos Dentistas decidiu 
escolher o Porto para a sua sede nacional não faltaram, como de costume, 

as vozes críticas pela ousadia. 

Afinal, segundo o léxico centralista 
que acompanha a nossa história, 
quem não estiver perto do poder 
não pode esperar grande futuro. 

E poder, para os rendidos ao fascínio da 
capital, é estar em Lisboa, onde as sobras 
da mesa dos decisores são suficientes para 
nutrir e anafar as vocações acomodadas.
Não pensaram assim os obreiros desta insti-
tuição. Jogaram no contra-ciclo. Apostaram 
na ousadia. Desafiaram o situacionismo. E  
ganharam a aposta. A Ordem dos Médicos  
Dentistas afirmou-se publicamente. Conquis- 
tou prestígio técnico. Ganhou respeitabili-
dade política. Credibilizou-se socialmente. 
Cresceu no universo das ordens profissio- 
nais. Está entre nós de corpo inteiro, sem 
complexos de nenhuma natureza.

A cidade do Porto também saiu beneficiada 
com o trabalho desenvolvido pela OMD: no 
campo da saúde oral, pelos progressos de 
sensibilização das populações para os pro-
blemas desta área médica; também porque 
abriu novos caminhos para o desenvolvi-
mento técnico-sanitário e na investigação 
científica deste ramo do saber.
Como presidente da Câmara do Porto só 
posso felicitar a OMD e os seus dirigentes 
pelo que oferecem à cidade e pelo exem-
plo de dedicação e trabalho de que dão 
mostras. Os portuenses sentem-se honra-
dos e revêem-se neste projecto. Bem hajam. 
Parabéns.

Rui Rio 
Presidente da Câmara Municipal do Porto    
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OMD:
Um parceiro

As minhas palavras são de saudação a 
uma Associação Pública que, em meu 

entender, tem desempenhado um papel 
de relevo no alargamento do acesso dos 
portugueses aos cuidados da saúde oral.

I ndissociavelmente decorrente da acertada decisão 
política da criação das Faculdades de Medicina Den-
tária, que permitiram dotar o país do número de 
profissionais de saúde com competência especial-

izada neste ramo da saúde, a Ordem tem sabido cumprir a 
sua missão e tem sabido articular com os poderes políticos 
a concretização de um Programa de Saúde Oral com o qual 
colaborou desde a primeira hora. 
Porque fui a protagonista desse primeiro programa, aqui 
deixo a expressão da minha homenagem institucional e 
pessoal e faço votos para que o percurso da Ordem seja 
sempre feito no aprofundamento dos seus objectivos fun-
dacionais, para que assim mereça os poderes públicos que 
lhe estão confinados.

Maria de Belém Roseira* 
Deputada à Assembleia da República  
e presidente daComissão Parlamentar  

de Saúde 

* Exercia o cargo de Ministra da Saúde  
aquando da criação da Ordem dos Médicos Dentistas
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Contributo para a promoção da saúde oral
As ordens profissionais 

desempenham um 
papel de grande 

relevância enquanto 
agentes dinamizadores 
e aglutinadores de uma 

classe profissional. 

F omentam o reconhecimento e o de-
senvolvimento dos seus membros, 
estimulando a sua actualização e 
trabalhando em prol da sua quali-

dade e valorização junto da sociedade. Tem 
sido este, em minha opinião, o papel que a 
Ordem dos Médicos Dentistas tem vindo a 
desempenhar e que hoje, na comemoração 
do seu 10º Aniversário, gostaria de evidenciar. 
Exemplo claro desse trabalho é o lançamento 
da sua Revista, através da qual vos chega esta 
curta mensagem.
Não posso, também, deixar de referir o 
importante contributo que a Ordem dos 
Médicos Dentistas tem vindo a dar ao nível 
da promoção da saúde oral, bem como da 
Saúde Pública em geral. Contributo esse 
que se estende à divulgação dos cuidados 

Papel 
catalizador 
da Ordem

As minhas primeiras 
palavras são, 

naturalmente, 
de felicitações à 
comunidade dos 

médicos dentistas,  
cuja Ordem celebra 

este ano uma década 
de existência. 

E é com todo o gosto que me associo à 
comemoração desta efeméride, por 
duas razões. Primeiro, pela firme 
convicção pessoal de que as asso-

ciações profissionais têm sempre um papel 
positivo a desempenhar na defesa dos inter-
esses da classe, para a sua dignificação e para 
o desenvolvimento de práticas profissionais 
sempre mais exigentes. Depois, porque este 

aniversário coincide com uma década em 
que Portugal conseguiu atenuar o seu sig-
nificativo atraso em matéria de saúde oral. 
Por isso, quero aproveitar esta efeméride 
para deixar uma palavra de estímulo e um 
apelo. Palavra de estímulo aos profissionais 
da saúde para que continuem a colaborar 
activamente para alterar as mentalidades – 
pois a saúde oral em Portugal é, também, 
uma questão de mentalidade – e para que 
continuem a lutar pela melhoria da saúde 
oral dos portugueses. Apelo às autoridades 
de tutela para que encarem a saúde oral 
como uma questão de Saúde Pública e para 
que tomem as medidas necessárias para que 
os cuidados com a saúde oral sejam aces-
síveis a todos. 
É bem sabido – e os estudos mostram-no –, 
que grande parte dos portugueses só recorre 
a consultas quando, tantas vezes, já pouco se 
pode fazer. Acresce, também, que o perfil da 
saúde oral dos portugueses espelha dramati-
camente as assimetrias de desenvolvimento 
do país, com uma clara clivagem em termos 
de cuidados de higiene, de prevenção e de 
acesso a tratamento de medicina dentária 
entre as populações urbanas e educadas e 
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Contributo para a promoção da saúde oral
médico-dentários, sua acessibilidade e sen-
sibilização e educação das populações sobre 
esta matéria.
Por tudo isto faço votos para que a actual 
direcção da Ordem dos Médicos Dentistas 
continue a acompanhar apropriadamente 
todos os profissionais da saúde oral e, desta 
forma, continue a representar uma força viva 
na Saúde. 
À Ordem dos Médicos Dentistas, e a todos 
os seus membros, um muito obrigado pelo 
vosso trabalho.

Luís Portela 
Presidente do Conselho 

de Administração da Bial

o mundo rural. 
Em suma, importa fazer mais e melhor. A pre-
venção é essencial, tanto mais que, também 
nesta área da saúde oral, será sempre mais 
barato prevenir que tratar. Depois, são fun-
damentais campanhas de sensibilização 
– não resisto a relembrar aqui os resultados 
de uma campanha feita há uns anos sobre 
os hábitos de higiene dos portugueses, que 
revelou que a média anual de tubos de dentí-

fricos usados se reduz a três e que a duração 
média de uma escova de dentes rondava os 
dois anos …
Resumindo, também na área da saúde oral 
tem de haver uma mudança de mentalidades 
– do Estado, sem dúvida, mas também dos 
portugueses. Na prossecução deste objectivo, 
o papel catalisador da Ordem dos Médicos 
Dentistas pode ser decisivo. É, pois, este o 
voto que formulo no aniversário que este ano 
se comemora. Parabéns a todos!

 Jorge Sampaio*

* Jorge Sampaio era Presidente da República  
no momento da criação da OMD, tendo sido  

o responsável pela promulgação do decreto-lei  
que instituiu a Ordem.

“... na área da saúde oral tem 
de haver uma mudança de 

mentalidades... do Estado [e]... 
dos portugueses...”
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Uma cooperação empenhada
Temos o enorme prazer de ao longo destes 10 anos termos acompanhado a Ordem dos 
Médicos Dentistas (OMD), ajudando, de forma marginal, mas empenhada, à construção 

da importante organização que hoje, indiscutivelmente, já é.

N esta fase de crescimento que se 
vislumbra para a OMD podemos 
chegar ainda mais longe, estrei- 
tando a relação, de forma a que 

a nossa oferta de produtos e serviços seja 
cada dia mais adequada e ajustada às par-
ticularidades e necessidades de todos os 
profissionais que se congregam à volta da 
vossa organização.
Lembramos que antes de formar a sua Asso-
ciação, os Médicos Dentistas beneficiavam das 
condições existentes na Ordem dos Médicos. 
Após a constituição da Associação Profissional 
dos Médicos Dentistas estabelecemos um pro-
tocolo de seguros de vida e não vida específico 
para a classe. Desde então, a Ordem e a AXA 
têm desenvolvido um processo de melhoria 
contínua, revisitando periodicamente esse 

acordo e revisto o protocolo sempre que tal se 
mostra necessário e conveniente.
É estando permanentemente disponíveis, 
completamente dedicados e fiáveis, que 
procuramos a preferência da Ordem e dos 
seus associados.
Por fim, desejo à OMD as maiores felicidades e 
faço votos para que continue a ser bem sucedida 
na consecução do seu principal objectivo: me- 
lhorar a saúde dos portugueses, promovendo 
todas as formas de acesso à medicina dentária, 
nomeadamente por parte dos sectores mais 
desfavorecidos da nossa sociedade.
Parabéns e bem hajam pelo vosso trabalho.

João Leandro 
Presidente da AXA Portugal

Parceiros na mudança
Mudou bastante, a medicina dentária em Portugal, nos últimos anos!
A constituição da Ordem dos Médicos Dentistas e o trabalho por ela 
desenvolvido, desde a sua criação, fazem parte dessa mudança.

O s Laboratórios Pierre Fabre Oral 
Care, desde sempre, apostaram 
num trabalho com a medicina 
dentária, iniciando uma parce-

ria, desde logo, com a então APMD.
Esta parceria evoluiu e consolidou-se com a 
OMD, sempre no intuito de colaborar, apoiar 
e contribuir para o crescimento dos profis-
sionais de medicina dentária em Portugal. A 
nossa perspectiva sempre foi além dos nossos 
produtos. Tentámos sempre ser solidários, 
colaborando em acções e organizações para 
a promoção da saúde oral. 
A OMD tem promovido a qualificação dos 
Médicos Dentistas, nomeadamente através 
do seu programa de Formação Contínua. 
Este projecto mereceu todo o nosso apoio, 
pois consideramos a formação essencial e 
pedra basilar para o crescimento e diferen-

ciação dos profissionais de saúde.
A OMD tem, enquanto Instituição, contribuído 
para que a saúde oral em Portugal esteja cada 
vez mais divulgada. Particularmente, a Pierre 
Fabre Oral Care, recebe cada vez mais solici-
tações de médicos dentistas para acções junto 
de escolas, idosos e população em geral. 
A OMD, desde a sua criação, tem contribuído 
para uma medicina dentária mais visível, mais 
respeitada, mais organizada e com níveis de 
competência cada vez mais elevados. 
Parabéns à Ordem dos Médicos Dentistas.
Parabéns a todos os dirigentes passados e 
presentes, pelo trabalho desenvolvido em prol  
da medicina dentária em Portugal.

Luísa Costa 
Directora do Departamento Santé 

Pierre Fabre Oral Care

Gestão Integrada de Resíduos Hospitalares Perigosos 

 Grupo III  (risco biológico) 

 Grupo IV (resíduos corto-perfurantes)

Gestão de Resíduos Líquidos Perigosos:  

 Revelador e Fixador 

Gestão de Resíduos de Amálgama Dentária 

Operador de gestão de resíduos autorizado pela DGS em 
conformidade com a portaria n.º 174/97 de 10 de Março 

Detentora de Unidades de  
Tratamento Licenciadas 

Sistemas de Gestão da Qualidade e 
Ambiental Certificados de acordo 
com ISO 9001:2000 e  
ISO 14001:2004 
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Aniversário 
da OMD:

Comemorar 10 anos 
de vitórias da classe

Nesta comemoração 
dos 10 anos da Ordem 
dos Médicos Dentistas, 

olhar para o passado 
significa para mim, 

antes do mais, reviver 
o tempo que vivi.

S ou dos privilegiados que partici-
param na concepção, no nascimento 
e acompanhamento dos primeiros 
passos que esta organização deu.

Sempre pensei que os médicos dentistas, cuja 
actividade tem como principal meta o serviço 
à comunidade na área da saúde oral, deveria 
estar regulada ao nível institucional através 
dos poderes públicos, sendo essa delegação 
de funções uma prerrogativa da Assembleia 
da República.
Nesse sentido, conjuntamente com um grupo 
de recém-licenciados, fomos, desde a nossa 
licenciatura em 1979, lutadores pelo reconhe-
cimento da nossa classe ao nível profissional. 
Por esse motivo, foi com enorme orgulho que 
senti que o nosso trabalho estava a dar frutos 
quando, em Junho de 1991, recebi a título 
pessoal um telefonema do senhor deputado 
Carlos Oliveira, na Escola Superior de Medi-
cina Dentária do Porto, enquanto ministrava 
uma aula prática. Com esse telefonema ele 
comunicava-nos que em reunião de líderes 
dos grupos parlamentares, na Assembleia da 
República, o nosso projecto de criação da 
organização profissional tinha sido aceite na 
generalidade. Havia, contudo, um obstáculo: 
o não consentimento da Ordem dos Médi-
cos, através das palavras do seu bastonário, 
Machado Macedo, para o uso do nome de 
Ordem.
Confrontado com o tudo ou nada, não hesitá-
mos. Mantendo todo o articulado, inclusive o 
voto obrigatório, aceitámos que o nome fosse de 
Associação Profissional de Médicos Dentistas.
Assim, o estatuto é publicado em Diário da 
República em 29/08/1991.
Com esta força, os médicos dentistas obtive-
ram o reconhecimento da classe e passaram 
a ser ouvidos nos assuntos de saúde oral.
Muitas batalhas foram tendo lugar, nem 
sempre se traduziram em vitórias, mas a 
história vai-se encarregando de mostrar o 

quanto elas tiveram de positivo na vida da 
profissão e da própria organização profis-
sional. E nem sempre essas batalhas foram 
sem feridas, mas com tempo, todas elas vão 
cicatrizando e o essencial permanece.
Finalmente, em 1998, o objectivo primordial que 
nos fora negado em 1991 era atingido: é aceite a 
designação de Ordem dos Médicos Dentistas.
O prestígio científico e profissional alcança-
do, quer a nível nacional, quer internacional, 
conduziram a que os representantes da 
Ordem dos Médicos Dentistas pudessem dis-
cutir, em pé de igualdade, com as congéneres 
europeias e mundiais.
O reconhecimento do bastonário da Ordem, 
Orlando Monteiro da Silva, como elemento 
capaz de liderar o Conselho Europeu dos 
Médicos Dentistas (CED) e a sua participação 
na Federação Dentária Internacional (FDI) 
são bem reveladores de que os médicos den-
tistas portugueses são importantes para a 
definição do futuro da profissão.
No entanto, não posso deixar passar este mo-
mento sem manifestar uma ponta de tristeza: 
se de início era compreensível que apenas 
alguns se empenhassem na tarefa da defesa 
do bem comum, porque éramos poucos, neste 
momento, em que o número de profissionais 
já ultrapassou os 6000, não se compreende 
que haja tanta distância entre essa tarefa 
e os próprios interessados. Apenas houve 
um pequeno surto de empenhamento com 
o aparecimento de uma segunda lista can-
didata à direcção da Ordem. Não sei como 
motivar, mas que era importante haver mais 
gente a pensar, a pensar diferente e a reflec-
tir, não tenho dúvidas.
No entanto, não posso deixar de desejar que 
esta comemoração seja a primeira de muitas 
que ao longo dos anos se façam e que elas 
sirvam, sem receio de corporativismo, para 
viver as vitórias da classe.

João Carvalho*

*Primeiro Presidente 
da Associação Portuguesa 

dos Médicos Dentistas; 
Presidente da Secção de 

Medicina Dentária 
da Ordem dos Médicos; 
Presidente da Comissão  

Nacional dos Médicos  
Dentistas
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OMD:
Uma estrutura capaz de seguir caminho

É-me gratificante 
corresponder à 

solicitação do Senhor 
bastonário da Ordem 

dos Médicos Dentistas 
para dar o meu 

contributo, sob a forma 
de testemunho, daquilo 

que foi a instalação 
desta profissão em 

Portugal.

A companhei e fui protagonista de 
quase todas as etapas que permiti-
ram chegar aos dias de hoje, em 
plena vivência associativa.

Contar a história em tão pouco espaço é im-
possível. Seleccionar episódios destes últimos 
trinta anos seria complexo pela relevância 
que todos merecem.
Resta-me partilhar com os colegas alguns 
apontamentos que mentalmente guardo e 
que, apesar de serem do conhecimento de 
muitos, podem ser citados sem que se corra 
o risco de desvirtuar a história ou de ferir 
susceptibilidades.
Diga-se, então, que a medicina dentária em 
Portugal começou no Porto e, em Lisboa, 
com um ano de intervalo.
Acompanhei no Porto esse nascimento, ain-
da como aluno da Faculdade de Medicina e 
membro do seu Conselho Directivo (1975).
O excesso de alunos da dita Fa- 
culdade de Medicina obrigava a 
que se “inventassem” fórmulas 
de drenagem dos seus exce-
dentes. Uma das “invenções” 
foi criar o curso de Medicina 
Dentária.
Participei na votação da decisão 
que criou a nossa licenciatura e, depois, fui 
um dos seus primeiros vinte alunos – e Médi-
cos Dentistas Portugueses, 3 anos depois.
Negociámos, ainda alunos, a adesão à Socie- 
dade Portuguesa de Estomatologia, hoje 
SPEMD, e à Ordem dos Médicos.

Primeiro a
Ordem dos Médicos

Para quem não sabe, nós, médicos dentistas, 
estivemos inscritos na Ordem dos Médicos 
numa estrutura que se designava “Secção de 
Medicina Dentária da Ordem dos Médicos”.
Durante esse período foi possível aderir 
aos dois organismos europeus que regula-
vam e albergavam os profissionais da União 
Europeia.
Cito, com orgulho, o facto de o primeiro Por-
tuguês a presidir uma organização dessas ter 
sido o colega João Carvalho, então presidente 
da Secção de Medicina Dentária da Ordem 
dos Médicos.
É também nesta altura que se inicia o  
mediaticamente conturbado processo dos 
chamados “dentistas brasileiros” que só  

conheceu solução no dia da fundação da  
Ordem dos Médicos Dentistas.
Entretanto, abandonamos a Ordem dos Médi-
cos (OM), um pouco por vontade própria, 
um pouco por pressão do então bastonário 
da OM, Machado Macedo.

Nasceu a APMD

Com múltiplos e caricatos episódios políticos, 
misturados com as pressões diplomáticas para 
que fosse resolvida a questão dos “colegas 
brasileiros”, conseguiu-se que o Parlamento 
aprovasse, por unanimidade, o primeiro es-
tatuto de Direito Público para a profissão. 
Nasceu a APMD (Associação Profissional dos 
Médicos Dentistas) que, na altura, se deveria 
ter designado por Ordem dos Médicos Den-
tistas. Não o foi apenas porque os líderes 
parlamentares de vários Partidos tiveram 

que ceder à pressão política de 
Machado Macedo, que se opu- 
nha à existência, em Portugal, 
de outra Ordem que congre-
gasse profissionais médicos.
A nós bastava-nos o tal estatuto 
do Direito Público. As funções, 
as responsabilidades e as prer-

rogativas eram as mesmas.
Foi primeiro presidente da APMD, o colega 
João Carvalho, a quem eu sucedi no segundo 
mandato.
Posso afirmar, sem falsa modéstia, que este 
foi o período mais importante da vida recen-
te da profissão. Desde a aquisição da sede 
nacional e da delegação em Lisboa, até à con-
solidação do Congresso Nacional, passando 
pela aprovação e entrada em funcionamento 
do Programa Nacional de Saúde Oral para as 
Crianças e Adolescentes, acompanhado pela 
crescente polémica que era mantida com o 
Brasil, tudo aconteceu.
Vivíamos a verdadeira afirmação da profissão 
que viu aparecer à sua volta uma dinâmica 
empresarial e impensável dois ou três anos 
antes. São incompatíveis as empresas de equi- 
pamento e material que surgiram à data do 
“nascimento” das Faculdades Privadas.
Numa época, a formação de médicos dentis-
tas passou a estar sob a responsabilidade de 
sete Faculdades.
Uma enormidade que, infelizmente, legitimou 
os meus receios, exaustivamente esgrimidos 
junto dos responsáveis políticos, do próximo 

“(...) a medicina 
dentária começou 

no Porto e, em 
Lisboa, com um 

ano de intervalo.”
*Presidente da

Associação Profissional
dos Médicos Dentistas

(1994 – 1998);
Bastonário da Ordem
dos Médicos Dentistas

(1998 – 2000).
.  
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desemprego dos futuros licenciados.
Já nessa altura, há cerca de quinze anos, pedi ao Governo  
o encerramento das Escolas excedentárias. Debalde, 
porém! 
E, a seguir, veio finalmente a Ordem dos Médicos Dentis-
tas. A sua criação resultou de uma intensa e prolongada 
negociação com a Assembleia da República e com os 
Governos.
Passou pela resolução do tal problema dos “dentistas 
brasileiros” e representou, como nunca tinha acontecido 
em Portugal, o profundo envolvimento do sentido de 
Estado e de todos os responsáveis políticos, incluindo 
o próprio Presidente da República. Recordo que, em si-
nal de apreço, o Dr. Jorge Sampaio fez questão de estar 
presente no primeiro Congresso que a Ordem organizou 
após a sua fundação.
Creio que, até hoje, tal não voltou a acontecer.

Pessoalmente, sinto uma especial emoção por ter sido 
um dos principais protagonistas de toda esta história. 
Durante o citado período de negociações cheguei a 
deslocar-me a Lisboa diariamente, durante vários meses. 
Mas acho que valeu a pena! O futuro o dirá melhor do 
que eu próprio.
Porém nada teria sido possível sem a ajuda dos colegas.
De todos os médicos dentistas que existiam no País 
e, particularmente, daqueles que me acompanhavam 
na Direcção.
Não os vou citar porque tenho receio de esquecer algum 
nome, mas não posso deixar em claro uma personali-
dade que, não sendo médico dentista, esteve no centro 
de todas estas questões. Nem mais nem menos que o 
Consultor Jurídico da APMD e, depois, da Ordem, Miguel 
Lopes Cardoso.
Globalmente fica a consciência de ter sido possível 
construir uma estrutura que está capaz de seguir o seu 
caminho e que está dotada de todas as condições para as-
sumir as suas enormes, mas nobres, responsabilidades.
Hoje nada é como foi neste passado de 30 anos.  
Dentro de 30 anos, tão pouco vai ser! Contudo, tenhamos 
como certo que os que passaram pela liderança da classe 
e os que a assumem agora, são pessoas dignas, que muito 
deixam de si próprios para transmitir numa obra que é 
de todos.
Os dirigentes passam e a obra fica!
 

*Manuel Fontes de Carvalho

“(...) nada teria sido possível sem a 
ajuda dos colegas. De todos os médicos 

dentistas que existiam no País(...)”
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Concerto de Rodrigo Leão 
& Cinema Ensemble na 

Casa da Música 

R odrigo Leão que, nos últimos  
anos, tem dividido com o Cinema 
Ensemble os aplausos que recebe 
do público e da crítica internacio- 

nais, apresenta na Casa da Música o repertório 
da digressão de 2008 que reúne composições 
do CD Alma Mater e as suas mais recentes  
criações, algumas das quais ainda não editadas  
e acompanhadas pela voz de Ana Vieira. 

O início da carreira de Rodrigo Leão, há 
25 anos, está ligado à fundação da Sétima 
Legião, uma das mais importantes bandas 
dos anos 80. Na mesma década deu corpo 
a um projecto paralelo, os Madredeus, que 
haveria de influenciar o panorama musical 
português e mundial na década seguinte. 
Em 1989 fez a primeira experiência de  
composição a solo, no cinema, e continuou 

É inteiramente justo que 
as celebrações do 10º 
Aniversário da OMD 
assentem em iniciativas, 
a um tempo, de grande 
dignidade institucional – o 
Congresso da OMD, como 
grande palco de afirmação 
científica e profissional da 
comunidade da medicina 
dentária e da saúde oral 
em Portugal, a Expo-
Dentária, com o seu 
inovador modelo aberto à 
realização de negócios, a 
edição do magnífico álbum 
comemorativo «10 Anos 
da Ordem dos Médicos 
Dentistas» –, e a outro, de 
descontraída e informal 
festividade, mas com 
uma qualidade capaz de 
perdurar e fazer memória 
e constituir-se numa 
referência à capacidade de 
iniciativa da OMD, como 
são os casos de excelência 
internacional do concerto 
de Rodrigo Leão & Cinema 
Ensemble, tendo por 
palco o magnífico cenário 
da Casa da Música, obra 
de arquitectura icónica 
da cidade do Porto, 
ou os momentos de 
descomprometido convívio 
social entre a comunidade 
da medicina dentária.

COMEMORAÇÕES 
APOSTAM
NA AFIRMAÇÃO 
CIENTÍFICA E 
PROFISSIONAL

destaque |

Festa comemorativa do 10º Aniversário da OMD
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a explorar o seu talento de compositor com 
criações de registos complexos onde mis-
tura sons clássicos e abordagens modernas. 
Abandona definitivamente os Madredeus em 
1994 para se dedicar à carreira a solo.
Autor de uma obra original e única, que 
contribuíu para colocar Portugal no mapa 
mundial da música do século XXI, os seus 
álbuns “Ave Mundi Luminar”, “Mysterium”, 

“Theatrum”, “Alma Mater”, “Pasión”, “Cinema” 
e “O Mundo”, tal como a banda sonora origi-
nal da série documental  Portugal, Um Retrato 
Social, reflectem a sua busca sitemática de 
novas formas de construção musical, novas 
sonoridades que exprimam o universalismo 
da criação musical contemporânea.

Um concerto de Rodrigo Leão, acompanhado pelo Cinema Ensemble, tendo 
por cenário a Sala Suggia da Casa da Música, é um momento de excelência nas 
comemorações do histórico 10º Aniversário da OMD que se afirma, além de 
acontecimento de grande relevância científica, um evento social e uma grande 
festa de júbilo, convívio e confraternização. Para um público escolhido, actua um 
dos mais celebrados compositores e intérpretes da actualidade num espaço que é 
tido por um dos melhores do mundo entre equipamentos congéneres.

destaque | 10 anos

Festa comemorativa do 10º Aniversário da OMD
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As questões que a Ordem 
dirigiu às entidades de 
regulação e de fiscalização 
foram as seguintes:
1. Estaremos diante da 

relação jurídica do 
contrato de Seguro tal 
como prevista pela Lei?

2. Que risco, assumido e 
coberto, existe pelas 
entidades promotoras?

3. Com que legitimidade 
se apelida o doente, 
fazendo-o crer, 
“segurado”?

4. Que significado 
encontrar no termo 
“comparticipação”, na 
falta de uma relação 
triangular típica de um 
verdadeiro “Contrato de 
Seguro”?

5. Estamos nós diante de 
Mediadores habilitados 
como tal e para os 
devidos efeitos de 
exercício de actividade 
de mediação, dentro do 
que dita a Lei?

6. Estamos ou não, 
diante de publicidade 
susceptível de criar 
confusão, por poder 
afigurar uma mensagem 
errónea, enganosa, 
ou mesmo inverídica, 
desobedecendo ao 
que determina a lei do 
seguro quanto ao regime 
da apólice, por um lado, 
e quanto ao dever de 
esclarecimento, por 
outro?

7. Como controlar o 
teor das mensagens 
publicitárias associadas  
a estas práticas? 

AS PERGUNTAS 
DA ORDEM AOS 
REGULADORES E 
FISCALIZADORES

J á foi aberto um inquérito onde se 
pretende apurar a responsabilidade 
de alguns mediadores de seguros de 
saúde a actuar em Portugal. A OMD  

   questionou se estas entidades operam, ou 
não, conforme aos interesses dos utentes e 
aos padrões de qualidade dos serviços de 
saúde.
A OMD recusa aceitar «o modus operandi 
associado à gestão de redes de cuidados de 
saúde», considerando que em causa estará 
«a propulsão de grupos empresariais». Na 
denúncia que apresentou, a OMD questio-
na até que ponto «se pode aceitar o termo 
“comparticipação” na falta de uma relação 
triangular de um verdadeiro contrato de 
seguro».
Assim, dentro das situações reportadas, 
a OMD interroga-se, ainda, se a publici-
dade feita a estes serviços não «afigura uma 
mensagem errónea, enganosa ou mesmo  
inverídica, desobedecendo ao que determina 
a lei do seguro quanto ao regime de apólice, 
por um lado, e ao dever de esclarecimento, 
por outro»? 
Há que averiguar se a actuação destas enti-
dades cumpre, ou não, os requisitos prescritos 
pelo exercício da actividade de mediação. «O 
doente ‘convencionado’, julgando que subscre- 
veu um seguro de cobertura de riscos e 
comparticipação de despesas, na realidade 
assume e paga todas as promessas de quali-
dade a custo zero.»
Estas entidades fornecem ao utente uma 

Face à actuação de alguns gestores 
de alegados seguros de saúde, a 

Ordem dos Médicos Dentistas 
(OMD) apresentou uma denúncia 
aos organismos reguladores, onde 

expõe a actividade destas entidades.

«lista de actos médicos assentes na escolha 
e na criação de terceiros que não o presta-
dor dos actos. Mas mais ainda: «garantem a 
qualidade dos tratamentos, sem que exista 
correlação mínima entre o serviço oferecido 
e a contraprestação solicitada.» Resultado: 
por cada consulta prestada, o doente paga 
integral e directamente o preço de tabela ao 
médico prestador.
Podem  as entidades angariadoras usar o ter- 
mo «comparticipação», aludindo a um «elenco 
de actos médicos e custos associados»? Mas, 
na prática, em toda a relação negocial com 
o utente, «a entidade angariadora assume, 
apenas, um papel de detentora de uma lista-
gem de locais disponíveis para a realização 
de consultas». 
Em todo este processo, é fornecida, ao utente, 
a informação relativa aos profissionais. Esta 
«base de dados» contém a identificação dos 
médicos prestadores que aderem ao ‘progra-
ma’, através de uma prestação de serviços em 
formato de contrato de adesão.
A OMD contesta, assim, a actuação destas 
seguradoras, apontando o dedo ao modo 
como encaminham os doentes para os médi-
cos dentistas e estomatologistas contratados 
sob cláusulas contratuais gerais que podem 
vir a ser consideradas abusivas e prejudici-
ais se sindicadas por quem de direito para 
tal e que comprometem a independência dos 
prestadores como profissionais médicos ha-
bilitados.

OMD coloca 
seguros 

de saúde sob 
investigação
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Entretanto, para  
ponderação da dimensão 

ético-deontológica, o 
bastonário dirigiu uma missiva 

ao presidente do Conselho 
Deontológico e de Disciplina 

da OMD, solicitando a 
análise das implicações da 
questão no que se refere: 

às garantias de adequados 
padrões de qualidade dos 

serviços de saúde; à protecção 
dos direitos e interesses 

legítimos dos doentes; ao 
princípio legal de que os 

profissionais habilitados ao 
exercício da Medicina Dentária 

são os únicos passíveis 
de assegurar a adequada 

prestação de cuidados a par 
da responsabilização pessoal 

pelos mesmos; 
Na verdade, é reconhecido 

o risco de sacrifício da 
qualidade envolvido 

nos procedimentos das 
“seguradoras”, pois que 
a custo reduzido, nuns 

casos e, espante-se, sem 
qualquer custo noutros, 

limitam-se a encaminhar 
o doente para Médicos 

Dentistas e Estomatologistas 
contratados sob cláusulas 

contratuais gerais atinentes 
à sua independência como 

profissionais médicos 
habilitados.  

A concluir, o bastonário 
considera estar-se perante 

uma questão que afecta «os 
superiores interesses da 

medicina dentária e da classe 
que a representa», pelo que 
a intervenção da OMD não 
deixará de se fazer sentir. 

QUESTÕES 
ÉTICAS E 

DEONTOLÓGICAS

•  Da listagem constam preços reduzidos a 
par dos de “custo zero”, que se fazem cor-
responder a cada acto indicado;

•  Garante-se a qualidade dos tratamentos 
sem que exista correlação mínima entre o 
serviço oferecido e a contraprestação so-
licitada;    

•  Ao doente é fornecida informação associa-
da de profissionais, típica de uma base de 
dados, contendo a identificação dos presta-
dores médicos que aderem ao «programa» 
através de uma prestação de serviços em 
formato de contrato de adesão; 

•  Por cada consulta realizada, o doente paga 
o custo total constante da tabela;

•  Pagamento esse que o doente realiza direc- 
tamente ao médico prestador; 

•  Apesar disso, na tabela utilizada consta  
o termo «comparticipação» pela entidade 
angariadora, supostamente referindo-se  

O que  
a Ordem sabe
A posição de denúncia da Ordem dos Médicos Dentistas 
(OMD) baseia-se no conhecimento de um conjunto 
de factos, situações e práticas dos agentes económicos 
empresariais, que passam pelo fornecimento aos 
doentes de uma listagem de actos médicos nas seguintes 
condições: 

ao elenco dos actos médicos e custos  
associados;

•  A totalidade do tratamento em «saldo»  
é assumida e paga pelo doente, único  
responsável por saldar a dívida perante o 
médico; 

•  Em toda a relação negocial mantida, a en-
tidade angariadora apenas assume o papel 
de detentora de uma listagem de locais 
disponíveis para realização de consultas, 
encaminhando os doentes para os locais 
possíveis, sendo a liquidação de valor as-
sociado da inteira responsabilidade do 
próprio doente; 

Os intentos a que assistimos neste domínio, 
existem no sector da saúde em Portugal orien- 
tados para a propulsão dos grupos empre-
sariais e não, como deveria, para a elevação 
dos padrões de qualidade na prestação de 
cuidados de saúde. 



omd | Novembro2008

• 28 

Medicina dentária  
a custo zero

Comunicado da APS

Em comunicado 
enviado aos associados 

a 23 de Outubro a 
OMD volta alertar 

para a problemática 
dos contratos de 

seguros envolvendo 
a disponibilização de 
serviços de medicina 
dentária a custo zero.

I nvocando as atribuições que a Lei 
confere à OMD «para fomento, zelo e 
colaboração na Politica Nacional de 
Saúde em todos os aspectos, intervindo  

na organização dos serviços do ramo da saúde 
e no cumprimento da lei e normas aplicáveis 
ao desenvolvimento da medicina dentária, na 
função social que assume, e na dignidade e 
no prestigio da profissão como melhor meio 
de protecção dos doentes», a Ordem refere 
já ter identificado e denunciado práticas que, 
na sua interpretação, «atentam (...) contra  
os mais elementares princípios de ética e  
autonomia do médico dentista».
A OMD diz, ainda, existir a consciência de 
que muitos médicos dentistas «aceitam aderir 
a este tipo de produto» na convicção de fide- 
lizar e captar doentes.
No entanto, relembra o documento, em certos  
contratos os «honorários clínicos são frequen- 
temente muito abaixo dos custos envolvidos 
e até impondo tratamentos a disponibilizar 
de forma gratuita», considerando tal situação 

«vexatória para a profissão». 
Lembrando estar disponível no seu sítio elec-
trónico – www.omd.pt (área de membro) –, 
uma listagem de algumas destas situações  
já identificadas, a OMD aconselha os médi-
cos dentistas «a não subscrever» esse tipo de 
contratos.
Pode ainda ler-se no comunicado que «por 
maiores que sejam as dificuldades que se vivem  
neste momento, derivadas da crise social, do 
excesso de médicos dentistas e, em última 
análise, do aberrante número de instituições 
de Ensino Superior que graduam médicos 
dentistas, não nos podemos conformar com 
esta situação!»
Referindo as denúncias já efectuadas junto 
do Instituto de Seguros de Portugal, da  
Entidade Reguladora da Saúde, da DECO e 
da Direcção-Geral do Consumidor – de que 
já resultaram inquéritos –, o comunicado diz 
competir aos médicos dentistas, «na defesa 
da profissão e, sobretudo, de uma medicina 
dentária de qualidade, agir em consciência».

R eagindo à tomada de posição da 
OMD relativamente aos termos 
de alguns contratos de seguros de 
saúde no que se refere aos trata-

mentos dentários, a Associação Portuguesa 
de Seguradores (APS) – entidade que diz rep-
resentar 99% do mercado segurador nacional 

OMD alerta

em volume de negócios –, emitiu, a 24 de 
Outubro, um Comunicado do qual se tran-
screve: 
(...) «Face às notícias que recentemente têm 
vindo a público sobre os seguros de saúde e os 
tratamentos dentários e às graves acusações 
feitas pela Ordem dos Médicos Dentistas às 
seguradoras, vem a Associação Portuguesa 
de Seguradores, em nome das suas Associa-
das, esclarecer o seguinte: (...) 
(...) Como sempre sucede quando o merca-
do funciona e a oferta aumenta, os preços 
baixam. Se as seguradoras puderem con-
tribuir para que os consumidores possam 
beneficiar, neste ou em qualquer outro 
domínio, de um serviço de qualidade a preço 
acessível, colmatando, ainda para mais, 
como sucede no caso, uma lacuna do Serviço 
Nacional de Saúde, fá-lo-ão seguramente.» 
(Comunicado da APS de 24 de Outubro de 
2008).

nacional | ordem
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A s denúncias por parte da OMD são, 
actualmente, o sustentáculo dos pro-
cedimentos de inquérito iniciados por 
diversas autoridades reguladoras e fis-

calizadoras dos sectores da Saúde, dos Seguros e 
da Economia.
A OMD foi já notificada pelas Autoridades nos 
termos que passam a transcrever-se: 

Instituto de Seguros de Portugal (ISP)
“Temos presente os ofícios de V. Exa. com as refe- 
rências OMS7FCM7CS-31/08 e OMS/CS-42/08, de 
29 Junho e de 15 de Julho p.p. respectivamente, 
relativos ao assunto em epígrafe, os quais nos 
mereceram a melhor atenção.
Em resposta, cumpre-nos informar que todas 
as informações recebidas de V. Exa. servirão de 
suporte a uma análise que o Instituto de Seguros 
de Portugal se encontrava já a levar a cabo com 
vista à avaliação e enquadramento de situações 
similares que se verificam no âmbito da prestação 
de cuidados de saúde não exclusivamente rela-
cionados com a medicina dentária” (ISP).

Entidade Reguladora da Saúde (ERS)
“Na sequência da exposição de V. Exa. com a 
referência em epígrafe, o Conselho Directivo da 
ERS deliberou, em 11 de Julho de 2008, a abertu-
ra de processo de inquérito que corre termos sob o 
registo nº ERS/047/08” (ERS). 

Autoridade da Concorrência
Mereceu-nos, ainda, particular atenção a respos-
ta da Autoridade da Concorrência, a qual, para  
conhecimento geral, reproduzimos em excerto: 
“No que concerne à questão suscitada por V. Exa., 
relativa a alegadas práticas de dumping pertur-
badoras da concorrência leal, ocasionadas pela 

existência de subsistemas de saúde com cobertura 
nalguns actos de medicina dentária, a aprecia-
ção da mesma não se insere nas atribuições e 
competências da Autoridade da Concorrência”. 
E ainda com particular relevância é de notar a 
seguinte passagem: “Acresce-se que, além dos 
subsistemas de saúde coexistirem com o Serviço 
Nacional de Saúde (SNS), é permitido, desde 
1998, através do Decreto-Lei nº 401/98, de 17 de 
Dezembro, a transferência de responsabilidade 
do SNS para determinadas entidades, que por 
sua vez pagam as prestações de saúde de deter-
minados grupos de pessoas aos prestadores de 
saúde, quer sejam públicos ou privados. Ademais, 
os profissionais de saúde são livres de contratar 
ou não com as entidades seguradoras, aceitando, 
em caso de celebração do contrato de prestação 
de serviços, um conjunto de obrigações, entre 
as quais, a cobrança ao paciente segurado das 
quantias referidas no contrato em questão.” 

DECO
Destacam-se, ainda, a informação prestada pela 
DECO, de que se transcrevem alguns aspectos 
essenciais: “(…) parece-nos ser de excluir a pos-
sibilidade de se tratarem de contratos de seguro. 
Com efeito, os verdadeiros contratos de seguro são 
celebrados entre os Consumidores e as empresas 
seguradoras com as quais a WDA celebrou pro-
tocolos de colaboração. (…) a WDA parece agir 
como intermediária na celebração de contratos 
de seguro o que nos remete para a figura de Me-
diador de Seguro”. 
Ainda, “A actividade de Mediação de Seguros em 
território Português só pode ser exercida por pes-
soas singulares ou colectivas, respectivamente 
residentes ou cuja sede social se situe em Portugal, 
que se encontrem inscritas no Registo de Media-
dores junto do Instituto de Seguros de Portugal 
(….) Na ausência de tal inscrição a actividade 
poderá estar a ser exercida de forma ilegal 
(…). (destacado nosso) (v. Oficio 3/10/08) 
“(…) da descrição realizada pela Ordem dos Médi-
cos Dentistas parecem existir indícios de práticas 
que poderão por em causa tal fundamental  
Direito no âmbito da defesa do consumidor” 
(Direito à informação dos Consumidores)
“(…) o simples facto de, no caso do Consumidor ser 
cliente convencionado, não poder livremente 
optar por outros tratamentos para além dos 
contratualizados na sua apólice (pagando 
esses tratamentos particularmente) poderá 
não só afectar os seus direitos económicos 
mas o seu direito à saúde”

Reacções
institucionais
às denúncias 

da OMD

As participações 
contra certas práticas 

das entidades 
gestoras de seguros 

de saúde foram 
dirigidas pela 

OMD ao Instituto 
de Seguros de 

Portugal, à Entidade 
Reguladora da 

Saúde, à Provedoria 
da República, à 
Autoridade da 

Concorrência e 
também à DECO, 
tendo produzido 

já os primeiros 
resultados.



O r d e m  d o s  M é d i c o s  D e n t i s t a sN
úm

er
o 

0 
• 

N
ov

 2
00

8 
• 

Tr
im

es
tra

l

Sumário

Revista da 
Ordem dos 
Médicos 
Dentistas

Composição 
do Conselho Científico
Pedro Leitão (Presidente)
António Ginjeira
Gil Alcoforado
João Carlos Ramos
Pedro Correia

 I • Área Editorial
Editorial CC
Pedro Leitão

 II • Área Editorial
Aceitação de Artigos para 
Publicação

III • Peridontologia/Implantologia
Platform shifting - Um novo 
conceito na manutenção dos 
tecidos moles peri-implantares
Almeida, Fernando

VI • Ortodontia
Distalização rápida do canino
Ritto, A. Korrodi

X • Endodontia/Patologia
Osteonecrose maxilar associada  
à terapia com bifosfonatos
Rocha, Rui Manuel Silva

Editorial

Área Editorial

Foi com um misto de orgulho e preocupação que recebi o convite do nosso 
bastonário para coordenar estes «Cadernos Científicos» (CC) da Ordem dos Médicos 
Dentistas (OMD). Honestamente, não constava dos meus planos desempenhar agora 
este tipo de funções. O ano de 2008, com a presidência da Sociedade Europeia de 
Ortodontia - que culminou com o congresso de Lisboa, em Junho -, foi muito intenso 
e trabalhoso. Estava a preparar-me para um período de menor actividade profissional. 
Contudo, é sempre gratificante quando nos consideram capazes de desempenhar este 
tipo de tarefas, assim se explicando o meu orgulho. 

A preocupação que senti resultou de duas 
razões. A primeira, prende-se com a res- 

ponsabilidade que as legítimas expectativas 
criadas por esta nova publicação pesam no 
seu coordenador. A segunda, advém da minha 
experiência anterior como director da revista 
«Ortodontia». Após uma fase inicial, em que 
publicámos trabalhos que já se encontravam 
feitos, seguiu-se um período «estéril», onde 
quase que era necessário implorar a alguns 
colegas que escrevessem artigos para poder 
fazer a revista. A isto somava-se a «luta» 
pelos patrocínios e publicidade. Um pesa-
delo! Claro que agora é diferente. O número 
de potenciais autores é infinitamente maior 
e, apesar de já existirem nesta área várias 
revistas profissionais em Portugal, em minha 
opinião, há espaço para uma publicação 
completamente independente de interesses 
comerciais, publicada com a chancela de 
qualidade e prestígio da OMD.
O segundo passo foi constituir o Conselho 
Científico dos CC. Tarefa fácil! Os quatro 
colegas com quem falei aceitaram imediata-
mente. Foi consensual que este projecto da 
OMD era oportuno e desejável e foi com en-
tusiasmo que começámos a trabalhar.
Sendo esta nova publicação da OMD o fórum 

de eleição para os médicos dentistas portu-
gueses publicarem, considero que é nossa 
obrigação tornar bem claro qual vai ser a 
linha editorial destes cadernos. Resumindo: 
- Na primeira fase vamos tentar sensibilizar 
todos os colegas a escrever artigos. Podem 
ser resumos de teses, trabalhos científi-
cos, revisões bibliográficas, casos clínicos, e 
outros. O critério editorial será o mais gen-
eroso, benevolente e abrangente possível. 
O objectivo é aceitar um número de artigos 
que garanta, pelo menos, dois volumes dos 
cadernos.
- A segunda fase corresponderá à maturi-
dade: revista indexada, baseada em avaliação 
de revisores externos e bilingue, entre outras 
aspectos. Claro que, nessa altura, o grau de 
selectividade e exigência para a aceitação de 
artigos será necessariamente maior.
Espero que este número «zero» constitua 
um estímulo para muitos médicos dentistas. 
Podem permanentemente consultar o sítio 
da OMD (www.omd.pt) e ver as normas 
para submissão de artigos. Esperamos pelas 
vossas colaborações!

Pedro Leitão
Presidente do Conselho Científico dos CC
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Aceitação de artigos para publicação  
Rigor científico, transparência e autonomia

Área Editorial

A aceitação de artigos para publicação nos presentes «Cadernos Científicos» 
(CC) obedece a um conjunto de normas e critérios de qualidade, relevância, origi-
nalidade e  actualidade científicas, na base dos requisitos constantes das «Normas de 
Vancouver». De destacar que só poderão ser apresentados artigos para publicação 
pelos próprios autores ou quem esteja mandato para o fazer em seu nome.

E stão disponíveis no sítio da OMD na 
Internet  (www.omd.pt), na secção 

«Revista OMD», o documento integral das 
«Normas de aceitação de artigos nos Cader-
nos Científicos da Revista da OMD», bem 
como as «Normas de Vancouver». 
As «Normas de Vancouver» são um exigente 
conjunto de preceitos e regras aplicáveis 
aos artigos médico-científicos aceites para 
publicação pelos jornais e revistas que in-
tegram o Comité Internacional de Editores 
de Jornais Médicos (www.icmje.org). O 
objectivo central é credibilizar cientifica-
mente as publicações e uniformizar critérios, 
conferindo-lhes validade e reconhecimento 
internacional.  
A aplicação das normas fica a cargo de um 
«Conselho Científico» da Revista da OMD, 
que integra um conjunto de profissionais de 
medicina dentária convidados na base do seu 
perfil de rigor científico, ético e deontológico 
e de independência relativamente a interes-
ses e entidades, que desempenharão as 
funções com total autonomia relativamente 
aos órgãos sociais da OMD, mantendo so-
berania total e inapelável nas suas decisões 
de apreciação e selecção dos conteúdos 
científicos para os «Cadernos Científicos». 
O «Conselho Científico» – em conjunto com 
o «Conselho Editorial» –, estende ainda o 
seu escrutínio à publicidade, apreciando a 
validade de eventuais argumentos científicos 
invocados nos anúncios. 
Estas normas são actualizadas anualmente, 
ficando sempre disponíveis, na íntegra, no 
sítio da Internet da OMD (www.omd.pt), 
com referência nos CC às alterações. Pre-
sentemente vigora a versão 2008/07/31.
São aceites para publicação nos CC artigos 
de investigação fundamental, epidemiológica, 
clínica, bem como artigos de revisão, artigos 

sobre a prática clínica, relatos de casos clíni-
cos e outros que possam contribuir para o 
desenvolvimento da medicina dentária. A 
língua dos «Cadernos Científicos» é o portu-
guês, podendo, excepcionalmente, serem 
admitidos textos em inglês, francês ou cas-
telhano.
Só serão aceites artigos inéditos e não propos-
tos para publicação em qualquer outro tipo 
de revista, jornal ou suporte de comunicação. 
Os artigos submetidos ficarão propriedade 
da Revista da Ordem dos Médicos Dentistas 
(OMD), só podendo ser reproduzidos com 
prévia autorização do Director.
Entretanto, todos os artigos considerados  
cientificamente válidos, mesmo que não 
aceites para publicação – uma vez que o 
espaço disponível nos CC é limitado, obri-
gando, por isso, a uma selecção editorial 
–, serão disponibilizados para consulta por 
todos os membros da Ordem através de um 
Centro de Documentação on-line, a criar no 
sitío Web da OMD.

OMD
Novembro de 2008
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Platform Shifting - um novo conceito na 
manutenção dos tecidos moles peri-implantares

Autor: Prof. Dr. Fernando Almeida

Peridontologia/Implantologia

Resumo
A “platform shifting” ou plataforma reduzida surge na Implantologia como resul-

tado de uma procura incessante de novos materiais e técnicas de forma a alcançar uma 
estética irrepreensível nas reabilitações implanto-suportadas. 
Este conceito é particularmente aplicável nas zonas estéticas, pois parece diminuir a 
perda óssea peri-implantar e favorecer a adesão dos tecidos moles. Neste artigo são 
apresentados vários casos de implantes unitários na zona estética maxilar em que foram 
utilizados pilares em zircónia pré-fabricados com plataforma reduzida – Procera Esthetic 
Abutment Zirconia Platform-Shifting - PS (NobelBiocare, Suécia®), que se utilizam em 
implantes mais largos graças a um adaptador que reduz o diâmetro na zona do colo do 
implante - Adapter PS (NobelBiocare, Suécia®). 
Estes pilares foram colocados no dia da cirurgia e sujeitos a carga imediata através de 
coroas provisórias cimentadas.
As coroas definitivas de cerâmica pura foram colocadas após 3 meses.

Introdução

A reabilitação da zona estética maxilar é um 
dos maiores desafios clínicos. 

A zona estética definida de pré-molar a pré- 
-molar na maxila coloca imperativos de sucesso 
que variam em função da expectativa do profis-
sional e do doente porque qualquer alteração 
morfológica ou cromática pode ser altamente 
relevante, com um impacto decisivo na aparência 
quando o doente sorri ou fala. Essa alteração terá 
um impacto maior quando a linha de sorriso é alta 
ou nos casos de doentes com elevada exigência 
estética e expectativa final. 
Esta crescente exigência, consentânea com os 
tempos actuais de procura de tratamentos es-
téticos, cosméticos e cirúrgicos em busca da 
perfeição e da aparência de eterna juventude leva 
ao constante desenvolvimento de novos materiais 
e técnicas de forma a alcançar os melhores re-
sultados possíveis, tanto a nível funcional como 
estético. 
No caso particular do tratamento implantar, a 
osteo-integração deixou de ser um problema 
importante, por ser previsível uma alta taxa de 
sucesso. Hoje em dia, a saúde dos tecidos peri- 
-implantares e a sua harmonia com os dentes vi-
zinhos passou a assumir um papel primordial.1

Com o pressuposto “restitutium ad integrum” 
desenvolveram-se técnicas com a intenção de 
reproduzir tanto quanto possível a beleza de um 
dente natural como, por exemplo, com pilares 
de cerâmica em substituição de pilares cinzentos 
metálicos nas reabilitações fixas para suporte de 
coroas de cerâmica pura de alumina ou zircónia. 
O pilar de eleição na reabilitação da zona estética 
é claramente uma estrutura cerâmica em que so-
mente o parafuso tem uma cor acinzentada. Nos 

casos de biótipo gengival fino parece indispensá-
vel o uso destes pilares. A cor branca dos pilares 
em zircónia previne a coloração acinzentada dos 
tecidos moles peri-implantares que pode ocorrer 
com os pilares metálicos.1

A alumina e a zircónia são os materiais estéticos 
actualmente utilizados porque além do efeito cro- 
mático apresentam boa compatibilidade tecidular, 
baixo potencial de corrosão e baixa condutibili-
dade térmica2. A zircónia possui características 
materiais superiores à alumina3, por ser mais  
resistente, e melhores resultados clínicos a médio 
prazo, conforme mostra um estudo recente, 
com taxa de sucesso de 94% após 5 anos para os  
pilares em alumina e de 100% para os pilares em 
zircónia.4

Glauser e col2 seguiram 53 implantes unitários 
com pilares em zircónia durante um período 
de 4 anos, tendo verificado uma perda óssea de 
1,2mm no final do período de controlo e uma 
taxa de sucesso de 100%. De referir que neste 
estudo, as radiografias intra-orais foram realiza-
das com técnica do cone longo e as medições 
foram efectuadas sob ampliação de 4x. Este valor 
de perda óssea é ligeiramente inferior aos estu-
dos de Albrektsson e col5, Smith e Zarb6, Jung e 
col7, que encontraram valores de 1,5 a 2 mm após 
o 1º ano, sendo que a reabsorção óssea foi mais 
pronunciada por vestibular do que por lingual 
(Botticelli e col8).
Degidi e col9 compararam imuno-histoquimica-
mente os tecidos moles peri-implantares à volta 
de pilares de cicatrização em titânio e em zircónia 
em 5 pacientes e, após 6 meses, encontraram 
níveis de inflamação significativamente menores 
em redor dos pilares de zircónia. 
Estes pilares podem ser personalizados por Cad- 
-Cam – Computer-aided design  – Computer-aided 

Abstract

The platform shifting comes in Implantology as 
a result of an incessant search for new materials 
and techniques to achieve an aesthetic upgrade 
in implant-supported rehabilitations. 
This concept is particularly applicable in the 
esthetic zone, because it appears to decrease 
bone loss and enhance the soft tissue support. 
This paper presents several cases of single-
tooth implant using pre-fabricated Procera® 
zirconia abutments with platform shifting 
concept that allows a smaller diameter at the 
implant neck. 
These abutments were placed on the day of 
surgery and subject to immediate load through 
temporary cemented crowns. 
The final ceramic crowns were placed after 3 
months.
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manufacturing – ou pelo ajuste de pilares em 
zircónia pré-fabricados com instrumentos rotati-
vos.3 Os pilares pré-fabricados podem ser usados 
em quase todos os casos, salvo raras excepções 
em que o espaço meso-distal disponível é muito 
limitado, como na zona dos incisivos laterais, em 
que o talhe do pilar pode diminuir a resistência da 
zircónia.10

Os pilares Cad-Cam só podem ser obtidos após 
leitura por um digitalizador (Scanner Procera® 
Forte) e, assim, só é possível colocá-los após 
envio pela fábrica NobelBiocare AB Procera, 
Suécia (em regra, 5 dias úteis).
 Os pilares pré-fabricados podem ser usados ime-
diatamente após a colocação dos implantes para 
carga imediata.

Há autores que defendem a colocação de um pilar 
definitivo em zircónia no dia da cirurgia, evitando 
os distúrbios na ligação epitelial que ocorre com 
a remoção e reposicionamento dos parafusos de 
cicatrização ou dos pilares provisórios. Este facto 
pode diminuir a migração apical da ligação epite-
lial, reduzindo a perda óssea à volta do colo do 
implante.10-12

Existem várias teorias que tentam explicar as varia-
ções na altura da crista óssea após a colocação da 
reabilitação implanto-suportada. Alguns autores 
sugerem que a remodelação óssea pode resul-
tar da concentração de stress na região coronal, 
embora o seu efeito não esteja ainda completa-
mente esclarecido, enquanto outros sugerem que 
a remodelação óssea ocorre como resultado de 
uma inflamação dos tecidos moles localizados na 
interface implante-pilar e é uma consequência da 
tentativa de estabelecer uma barreira mucosa, 
isto é, um espaço biológico, na zona do colo im-
plantar.14 
Vários estudos têm sido realizados para definir 
quais os critérios fundamentais para a manuten-
ção da crista óssea e da papila nas restaurações 
unitárias implanto-suportadas:
1) Distância mínima de 1,5mm entre o implante e 

os dentes adjacentes;
2) Distância mínima de 3mm entre implantes;

3) Distância máxima de 5mm entre o ponto de 
contacto e a crista óssea.16

Ericsson e col15 descreveram histologicamente os 
tecidos peri-implantares como constituídos por 
sulco gengival, aderência epitelial e tecido conjun-
tivo. Dois tipos de lesões inflamatórias podem ser 
observados nestes tecidos: um associado ao sulco 
gengival e o segundo associado à junção implante- 
-pilar. A crista óssea pode localizar-se 1,0 a 1,5mm 
abaixo da junção implante-pilar, com 1,0 mm de 
tecido conjuntivo que protege a crista óssea do 
meio oral.
Canullo e col17 sugerem que o uso do conceito 
“Platform Shifting” – PS, ou plataforma reduzida, 
facilita o processo biológico pós inserção do im-
plante pelo reposicionamento interno da junção 
implante-pilar afastada do bordo externo do 
implante, criando condições para menor perda 
óssea, assim como proporcionando um maior 
volume de tecidos moles. Em implantes imediatos, 
sujeitos a carga imediata, a plataforma reduzida 
promove a estabilidade dos tecidos duros, com a 
correspondente preservação dos tecidos moles e 
logo melhor estética.17 
A diminuição da plataforma aumenta o espaço 
disponível e os tecidos moles podem ter mais es-
tabilidade no tempo.1

Segundo Becker e col18, a plataforma reduzida au-
menta a distância entre o infiltrado inflamatório 
na zona da interface implante-pilar e a crista al-
veolar, diminuindo a reabsorção óssea. 
Maeda e col19 mostraram, ainda, que essa platafor-
ma mais estreita tem a vantagem biomecânica de 
colocar a zona de concentração de stress afastada 
da interface osso-implante mas, no entanto, pode 
afectar o pilar ou o parafuso.
Hoje em dia, face aos estudos preliminares sobre 
pilares cerâmicos com plataforma reduzida, está 
indicado o seu uso principalmente em zonas de 
elevada exigência estética.

Descrição dos Casos Clínicos com 
Platform-Shifting

Neste artigo apresentamos 6 casos clínicos com 
reabilitações unitárias na zona estética do maxilar 
superior. Em todos eles foram utilizados pilares 
em zircónia pré-fabricados de plataforma re-
duzida – Procera Esthetic Abutment Zirconia PS 
(NobelBiocare, Suécia®), com o Adapter PS (No-
belBiocare, Suécia®) que permite utilizar pilares 
Narrow Platform (NP) de 3,5mm de diâmetro 
em implantes Regular Platform (RP) de 4,3mm e 
pilares RP de 4,3mm em implantes Wide Platform 
(WP) de 5mm de diâmetro.
O Kit NobelReplace Procera Esthetic Abut-
ment® inclui uma variedade de pilares em zircónia 
pré-fabricados que podem ser seleccionados e 
preparados na consulta. Os pilares estão orga-
nizados pelo tamanho da conexão ao implante, 

Imagens
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Fig 1 - Pilares pré-fabricados

Fig. 2 - Pilar CAD-CAM
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ao que acontece com os pilares metálicos, em 
que se tem de “esconder” a margem gengival. A 
linha de terminação de uma coroa de cerâmica 

pura sobre um pilar 
cerâmico pode ficar ao 
nível da margem gengi-
val sem comprometer a 
estética.
A localização da inter-
face implante-pilar numa 
posição mais interna, 
pela utilização dos adap-
tadores de plataforma 
reduzida, aumenta a área 
exposta do implante e 
facilita a adesão dos teci-
dos moles à superfície 
implantar paraformar a 
barreira mucosa. Este 
reposicionamento inter- 
no da junção implante- 
-pilar afasta o infiltrado 
inflamatório do osso, re- 
duzindo a sua reabsor-
ção.9,14

A literatura publicada 
sobre este tema, assim 
como a experiência que 
temos tido na utilização 
deste novo conceito, 
permite concluir que 
existe uma vantagem 
significativa no uso de 
pilares e coroas de 
cerâmica pura numa 
zona muito exigente 
como a zona estética 
maxilar. Em casos par-
ticulares de linhas de 
sorriso altas, biótipo 
gengival fino, doentes 
com elevada exigên-
cia estética, parece ser  
altamente aconselhável 
o uso deste novo con-
ceito. 
Este material parece 
promover a estabilida-
de dos tecidos moles e 
duros, assim como uma 
menor perda óssea pós-
implantar.
São necessários mais 
estudos a médio e lon- 

go prazo, com adequado número de casos, ran-
domizados e com grupo controlo, para melhor 
conhecimento desta variação técnica.

com plataforma estreita NP, ou plataforma regu-
lar RP. Dentro de cada plataforma, estão ainda 
disponíveis vários diâmetros, alturas da linha de 

acabamento e angula-
ções.1

Os pilares foram escolhi-
dos e preparados com 
brocas diamantadas e 
adequada irrigação para 
criar suficiente espaço 
inter-oclusal, meso-distal 
e vestíbulo-lingual para 
a colocação de uma 
coroa de cerâmica pura. 
Após essa preparação, 
os parafusos dos pilares 
foram apertados a 35 
Ncm. As próteses fixas 
provisórias imediatas 
foram confeccionadas 
de forma a não haver 
contacto com o antago-
nista a 40µm, ou seja,  
o papel de articular  
com essa espessura pas-
sava quando o doente 
apertava em máxima 
intercuspidação. Após 
3 meses, foram efectua-
dos moldes em silicone 
ao pilar e seu contorno 
gengival, para se obter 
uma coroa de cerâmica 
pura Procera® para ci-

mentar. Usamos a técnica tradicional, usada em 
pilares de dentes naturais, com a colocação de 
fio de retracção e a impressão com dupla mis-
tura de silicones com diferentes viscosidades. As 
coifas Procera® foram fabricadas em alumina ou 
zircónia, sendo esta última utilizada em doentes 
em que as forças oclusais eram maiores, como, 
por exemplo, em bruxómanos, por apresentar 
maior resistência à fractura.

Comentário

Os casos clínicos apresentados mostram que a 
utilização de pilares em zircónia com o conceito 
da plataforma reduzida permitem atingir bons 
resultados, com os tecidos peri-implantares em 
harmonia com os tecidos vizinhos.
A coloração branca do pilar, associada a uma 
coroa de cerâmica pura, facilita a obtenção de um 
bom resultado estético, porque na zona estética, 
quando se usam pilares metálicos, pode notar- 
-se à transparência, nos tecidos moles, uma zona 
acinzentada. 
Os pilares em zircónia não necessitam de uma 
linha de terminação sub-gengival para se alcançar 
um perfil de emergência óptimo, contrariamente 

Caso 1:  
M. F. C., sexo feminino, 46 anos

Fig.3 -  Desadaptação coroas  
metalo-cerâmicas do 12, 11 e 21.

Fig.4 -  Radiografia 
retroalveolar do 
11 e 12.

Fig. 5 -  Vista oclusal do pilar em zircónia 
no 12 e dos cotos preparados  
de novo do 11, 21 e 22.

Fig.7 -  Resultado final com coroas de 
cerâmica pura sobre o pilar de 
zircónia e 11, 21 e 22.

Fig. 6 -  Radiografia 
controlo pilar 
zircónia.

Fig.8 -  Radiografia final.

Caso 2:  
E. M. R., sexo feminino, 40 anos

Fig.9 - Linha do sorriso inicial.

Fig.10 -  Canino superior direito 
ectópico.

Fig.11- Ortopantomografia inicial

Fig.12 -  Pilar zircónia aparafusado.

Fig. 14 - Coroa provisória cimentada. 

Fig.15 -  Coroa cerâmica pura 
cimentada.

Fig.13 -  Radiografia 
controlo pilar 
zircónia. 

Fig.16 -  Radiografia 
final.
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Distalização Rápida do Canino

Autor: A. Korrodi Ritto

Ortodontia

Resumo
Foram propostas várias técnicas de movimentação rápida dentária ao longo dos 

anos. A técnica de distracção do ligamento periodontal permite uma movimentação 
rápida do canino, encurtando o tempo total de tratamento ortodôntico. O espaço da 
extracção de um premolar é fechado em 2 a 3 semanas comparativamente a 6 a 8 
meses com ortodontia convencional. O procedimento cirúrgico é bastante simples e 
pouco invasivo relativamente a outras técnicas.

Introdução 

O desejo de obter o alongamento dos teci-
dos é um sonho antigo da humanidade. No 

ano de 1859 Wiscott1 já havia descrito o uso de 
duas barras, separadas por uma terceira barra 
telescópica, para a obtenção de expansão do arco 
maxilar. Codvila2 utilizou tracção intermitente 
em uma área de osteotomia para o alongamento 
de ossos longos, porém, apenas a partir dos tra-
balhos de um ortopedista russo, Graviel Ilizarov3, 
os princípios biológicos da distracção osteogénica 
foram elucidados e um protocolo previsível pode 
ser estabelecido.
A partir dos trabalhos de Ilizarov, a técnica foi am-
plamente adoptada pela ortopedia, despertando 
o interesse de cirurgiões buco-maxilo-facial para 
o enorme potencial da técnica em ossos da face. 
Snyder relata a primeira aplicação experimental 
da distracção osteogénica no alongamento da 
mandíbula de cães e Mccarty4, em 1992, reporta 
a sua aplicação em 4 crianças portadoras de mi-
crossomia hemi-facial. A partir de então, a técnica 
tem sido explorada em várias aplicações no es-
queleto crânio facial
Devido ao seu enorme potencial de produzir 
osso neoformado e, concomitantemente, alongar 
os tecidos moles circunvizinhos, constantemente 
são relatadas novas indicações para distracção os-
teogénica no esqueleto crânio facial5-8: distracção 
alveolar, expansão mandibular, avanços mandibu-
lares, avanço de maxila, fecho de fendas palatinas 
e microssomia.
São várias as técnicas existentes para movimenta-
ção rápida dentária, das quais três se destacam: 
Accelerated Osteogenic Orthodontics (Wilcko-
dontics®)9 – a mais invasiva de todas, que obriga a 
um retalho seguido de osteotomia sagital e várias 
perfurações com broca esférica e aplicação de 
enxerto ósseo. 
Corticision® (Young G. Park10) – a segunda menos 
agressiva, que consiste em efectuar cortes com 
bisturi nos espaços interdentários, cortando a 
cortical e o osso alveolar.
Rapid Canine Retraction (R.C.R. – Eric Liou)11 – a 
menos invasiva das três.

Neste artigo será feita uma descrição sumária 
desta terceira técnica e suas variantes.

Distalização rápida do canino

Quando é aplicada uma força de distracção sobre 
segmentos ósseos ocorrem alterações nos tecidos 
vizinhos (músculos, nervos e gengiva). O ligamento 
periodontal é outra das estruturas envolventes 
que também sofre modificações. Este ligamento, 
que cria a ponte entre o cimento radicular e o 
osso alveolar, transmite forças de tensão e com-
pressão que estão envolvidas num mecanismo, 
algo complexo, de reabsorção, osteogénese e  
cimentogénese.
A técnica de distalização rápida do canino foi 
usada pela primeira vez por Farrar12, em 1876, 
para distalizar um canino para o local de um pre-
molar extraído. Usou um dispositivo simples, a 
que chamou “sistema positivo”, que era activa-
do por um parafuso, de manhã e à noite, a uma 
média de 0,42mm por dia, durante 46 dias (fig.1). 
Notou que o canino se movia rapidamente,  sem 
causar dor, e que não havia perda de ancoragem 
dos dentes posteriores, tendo referido que devia 
ser devido ao número de superfícies radiculares 
presentes nos dentes de ancoragem.
Na sua descrição e após alguma experiência, reco-
menda a activação intermitente, sem ultrapassar 
0,11 a 0,16mm por cada 12 horas, pois apercebeu- 
-se de algumas complicações como necrose 
pulpar, abcesso, ou fractura do osso alveolar.
Com o mesmo propósito, Angle13, em 1887, 
desenhou um dispositivo com um parafuso “jack-
screw”, que foi usado durante bastantes anos 
para distalizar os caninos (fig.1). 
Durante os 100 anos seguintes muito pouco se 
desenvolveu com vista ao aumento da velocidade 
da movimentação dentária.

A Técnica

Existem três técnicas relacionadas com a distrac-
ção para movimentação rápida do canino:
Técnica clássica, distracção do ligamento periodon-
tal (Rapid Canine Retraction) e técnica mista.

Abstract

Different techniques appeared in literature 
for rapid dental movement. Periodontal 

ligament distraction allows a rapid canine 
distalization, reducing orthodontic treatment 

time considerably. The space is closed in 2 
or 3 weeks comparing with 6 to 8 months 

with conventional orthodontics. The surgical 
technique for this procedure is reasonably 

simple and less invasive then in other 
techniques.

Imagens

Fig.1 –  Distractor de Farrar (1876) “positive 
system”. O parafuso era activado 
0.42mm por dia. Dispositivo de Angle 
(1907) “jackscrew”.
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A técnica clássica14, 15 consiste na distracção pato-
génica interdentária, seguida pelo movimento 
dentário ortodôntico 1 a 2 semanas depois de 
completar a distracção. O segmento que contém 
o canino é transportado como um bloco ósseo. 
A técnica é invasiva e consiste em osteotomias 
verticais nas faces proximais do dente a ser 
movido (fig. 2) e uma horizontal a unir essas duas 
(2 a 3mm acima do apex do canino). É feita a  
extracção do premolar, removida toda a cortical 
óssea vestibular e retirado o osso que possa in-
terferir na movimentação. Após um período de 
latência de 7 dias efectua-se uma activação de 
cerca de 0,75mm, de uma só vez, no consultório 
(sensivelmente 3 voltas, dependendo do distrac-
tor), seguido de 3 activações diárias de 0,25mm, 
feitas pelo paciente.
A distracção do ligamento periodontal foi desen- 
volvida por Eric Liou16, 17, em 1998, com o objec- 
tivo de criar uma técnica que fosse menos inva-
siva que a clássica, partindo do principio que o 
ligamento periodontal é uma estrutura tecidular 
entre o osso alveolar e o dente, que poderá ser 
distendida de igual forma que a sutura palatina du-
rante a expansão rápida do maxilar. 
O distractor é colado numa primeira fase. Depois 
é feita a extracção do premolar e o osso alveolar 
inter-septal em distal do canino é retirado para 
reduzir a resistência do lado da compressão. O al-
véolo é, assim, alargado e aprofundado. São ainda 

feitas corticotomias verticais do 
lado vestibular e lingual (ou palati-
no) do septo ósseo inter-dentário 
em distal do canino, unidas por 
uma corticotomia horizontal, en-
fraquecendo a resistência óssea 
(fig.3). Um arco rectangular, ou 
quadrado em aço, deve ser colo-
cado para que o canino deslize ao 
longo dele. 
Nem sempre é necessário, nem 

aconselhável, fazer o alinhamento dentário antes 
da distracção, sob pena de se perder o período de 
latência que é importante para a ancoragem. 
Deve ser colado um botão na face palatina do 
canino e do molar, de forma a ser colocado um 
elástico que evitará a rotação do canino (fig.4). A 

activação é feita logo no dia da extracção a um 
ritmo de 0.75mm por dia (uma volta de manhã e 
outra à noite, dependendo do distractor).
A técnica mista é uma variante da distracção do 
ligamento periodontal, em que, para além dos 
procedimentos dessa técnica, são feitos cortes 
circulares com broca esférica, na cortical vestibu-
lar e lingual na zona do canino e premolar. 

Distractores

São vários os desenhos de distractores descritos 
na literatura. Todos eles recorrem a um parafuso 
de activação e, dependendo do passo da rosca, 
a activação varia de ¼ de volta a três voltas por 
dia. 
O autor aconselha o uso de um distractor 
telescópico activado por um pequeno parafuso.  
A vantagem deste sistema é permitir uma es-
tabilização horizontal do distractor durante a 
activação, evitando as angulações e extrusões 
dentárias muito comuns nestes casos (fig.5). 
Neste momento o autor está a desenvolver o 
“distractor esquelético”, cujo suporte é feito com 
micro-implantes e mini-placas (fig.6).

Quanto ao sistema de fixação, ele pode ser dividi-
do em distractores soldados a bandas, distractores 
colados, ou mistos. Os primeiros, têm maior  
resistência mas são mais difíceis de construir. Os 
distractores colados são mais fracos, mas per-
mitem um correcto posicionamento e ajuste no 
momento da colagem. Porém, surgem fracturas 
frequentes no compósito. A fixação mista é feita 
com um sistema de pino encaixado na banda do 
molar (no tubo da tracção extra-oral) e colado 
com compósito no canino.

Problemas

Alguns problemas estão inerentes a esta técnica. 
•  O contacto da raiz do canino, durante o corte 

do osso alveolar, pode acontecer, não estando, 
no entanto, descritos casos de consequências 
para o tratamento ou para o dente (fig.7).

Fig.3 – Técnica de 
distracção do ligamento 
periodontal segundo Eric 
Liou: aprofundamento 
do alvéolo e 
osteotomias verticais.

Fig.4 –  Botões linguais aplicados para controlo da rotação do canino durante a 
distracção. Foram aplicados dois distractores diferentes: um telescópico do 
tipo misto com fixação por pino à banda e colado no canino, e um distractor 
simples colado no canino e no pré-molar e molar. Um arame em aço 0.016” 
x 0.016” serve de guia para a movimentação do canino.

Fig.6 –  Protótipo do distractor esquelético em desenvolvimento pelo autor. Este 
sistema permite uma fixação no osso através de dois microimplantes e uma 
miniplaca.

Fig.2 –  Técnica clássica: osteotomias verticais e 
horizontal 2 a 3mm acima do apex.

Fig.7 –  Lesão radicular provocada durante o 
aprofundamento do alvéolo. Imagem 
antes e depois da distracção. Neste caso 
não houve qualquer tipo de problema 
nem foi necessário efectuar endodontia.

Fig.8 -  Colocação de um distractor telescópico 
com parafuso com cabeça para chave 
de fendas. Extracção do premolar e 
inicio da distracção. O parafuso com 
esta forma não é aconselhável pois 
torna-se por vezes complicado para o 
paciente fazer a activação;  Substituição 
do parafuso por um sextavado, de mais 
fácil activação uma vez que a chave 
envolve completamente a cabeça 
do parafuso; O parafuso não dá mais 
activação e o distractor foi substituído 
por um tipo simples; Final da distracção 
e acabamento.

Fig.5 –  Diferentes tipos de parafusos podem 
ser aplicados. Eles diferem na sua 
cabeça, comprimento, espessura e 
passo da rosca. Distractores simples 
apenas têm o parafuso e a fixação. 
Distractores telescópicos têm uma guia 
de estabilização. Uma forma simples de 
fazer um distractor é usar um parafuso 
tipo Hyrax modificado, ou o aparelho 
Ritto® conectado ao parafuso.

(...)Imagens
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ou severo, onde se requer ancoragem dentária 
(fig.15), e más oclusões de Classe III.

Ela foi inicialmente desenhada para casos adultos 
que necessitavam de um grande controlo de anco- 
ragem e cujo tempo de tratamento requerido era 
inferior ao habitual, mas pode ser aplicada em 
adolescentes jovens.
Uma das vantagens é poder efectuar o tratamento 
completo em menos tempo, sobretudo em pes-
soas que vão mudar de residência para onde não 
existem cuidados de ortodontia, por razões de 
matrimónio ou, ainda, por motivos de mudança 
de emprego.

Discussão 

A distracção osteogénica consiste na manipula-
ção através de tracção gradual sobre uma área 
de reparação óssea. Através de uma osteotomia, 
é produzida uma injúria ao tecido ósseo, que irá 
responder através da formação do calo ósseo. 
Durante a reparação do tecido ósseo, no início 
da fase proliferativa, se a área em reparação for 
submetida a uma tensão gradual e uniforme, os 
fibroblastos serão estimulados a depositar nesta 
região o colágeno tipo I. 

•  A perfuração do seio maxilar pode surgir, so-
bretudo nos casos de caninos com raízes 
compridas.

•  Substituição do distractor: por vezes é necessário 
substituir o distractor, ou por o parafuso não ter 
tamanho suficiente, ou por motivo de encrava-
mento durante a activação (fig.8). 

•  A movimentação não controlada do canino 
durante a distalização, com extrusão e/ou in-
clinação da coroa para distal, constituem outro 
problema. Esta movimentação surge porque 
existe um espaço entre a rosca e o parafuso 
que permitem uma certa angulação, dai ser 
preferível o uso de um sistema telescópico as-
sociado (fig.9). Outra das causas tem a ver com 
a descolagem de uma das partes do distractor, 
que origina mudança na sua posição, ou ainda 
pela ausência de arame ortodôntico que irá 
guiar a movimentação do canino (fig.10).

Pode-se recorrer à ancoragem esquelética18,19 
com um micro implante, colocado numa zona 
apical ao distractor, que o vai estabilizar durante a 
distracção (fig.11).
•  Não têm sido relatados casos de necrose pulpar, 

alteração de cor ou de sensibilidade, durante ou 
após o tratamento.

•  A perda de ancoragem não costuma ser um 
problema desde que a distracção se inicie ime-
diatamente, de forma a aproveitar o período 
de latência (que varia de 2 a 3 semanas) e que 
corresponde ao tempo de remoção do período 
de hialinização. O ideal é acabar a distalização 
dentária enquanto os dentes de ancoragem 
ainda estão no período de latência. Nos casos 
em que surgem problemas com o distractor, 
muitas vezes ultrapassa-se este tempo e temos 
que recorrer à ancoragem esquelética para es-
tabilizar o distractor (fig.12).

Indicações

A técnica está indicada em casos de Classe II div.1 
com protrusão incisiva (fig.12,13), biprotrusão al-
veolar, apinhamento anterior moderado (fig.14) 

Fig.10 –  Extrusão e inclinação do canino resultante de uma ausência de controlo 
por falta de um arame ortodôntico que serviria de guia durante a 
distalização.

Fig.14 –  Caso de Classe II div.1 com fractura radicular do 1/3 médio do #12 
(com indicação de extracção). Foi colado disjuntor simples com parafuso 
sextavado exterior. A activação foi feita durante 13 dias. Sequência final de 
acabamento. Caso tratado em 14 meses. A radiografia panorâmica final 
mostra um bom controlo radicular do canino.

Fig.15 –  Classe II div.1 com apinhamento superior e onde a ancoragem máxima 
deveria ser conseguida. Optou-se por colar um distractor telescópico e a 
distracção foi efectuada em 15 dias. Radiografias periapicais da sequência 
da distracção, com 5 dias de intervalo. O caso foi concluído em 12 meses.

(...)Imagens

Fig.9 –  Como existe um espaço entre a rosca e 
a porca, o parafuso pode ter até cerca 
de 10º de angulação, originando uma 
inclinação do canino. Daí que seja de 
todo preferível montar o distractor num 
dispositivo telescópico.

Fig.11 –  Fixação do distractor com ancoragem 
esquelética a um microimplante.

Fig.12 –  Classe II div.1 com protrusão incisiva 
tratado em 12 meses. Sequência de 
tratamento com o distractor, com 
imagens e radiografias aos 5, 10 e 15 
dias. Tempo total de distracção 12 
dias. Foi usado um distractor simples, 
colado em pré-molar e molar superior 
(dentes de ancoragem) e colado 
no canino. A cabeça do parafuso é 
sextavada interior. Aplicação de um 
microimplante para estabilização 
do distractor e para posterior 
verticalização radicular do canino.

Fig.13 –  Sequência final de acabamento e fecho 
de espaços e radiografia panorâmica.
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O colágeno tipo I é um forte sinal de transcrição 
para a migração de células osteoprogenitoras, co-
mandando a migração destas células para a área 
alongada. Para a maturação da matriz neoformada 
em tecido ósseo, é necessário que haja uma lata 
taxa de oxigénio disponível. Quando o osso em 
reparação é submetido às forças da distracção 
osteogénica, ocorre um aumento no número 
de capilares neoformados, indicando um intenso 
aporte de nutrientes e oxigénio à área. 
É indiscutível que a distracção é uma excelente 
ferramenta de engenharia tecidual, criando osso 
neoformado através da manipulação do calo 
ósseo. Porém, uma das propriedades pouco 
citada e fundamental para a vasta aplicação clínica 
da distracção, é a sua capacidade histogénica.

Todos os tecidos envolvidos na área submetida à 
distracção sofrem alongamento, sendo este um 
alongamento fisiológico e nunca através de estira-
mento. Este aspecto permite que, ao contrário da 
osteotomia sagital de mandíbula, onde as estru-
turas são abruptamente alteradas, possam sofrer 
um processo gradual de alongamento. 
A capacidade de alongamento sem alterações 
profundas na estrutura dos feixes musculares, 
somada à presença precoce de tecido ósseo 
maduro na área operada, é o que permite à dis-
tracção osteogénica obter movimentos de grande 
porte nos maxilares com grande estabilidade.
Não está demonstrado que o tratamento baseado 
na distalização rápida do canino seja mais eficaz 
do que os tratamentos convencionais. Todavia, 

Fig. 16

Fig. 17a

ficou demonstrado ser uma técnica que permite 
um tratamento mais rápido, dado que a movimen-
tação ortodôntica ocorre em média à velocidade 
de 1mm por mês, levando cerca de 6 a 9 meses 
a distalizar um canino e colocá-lo na posição do 
pré-molar, enquanto com esta técnica se con- 
segue a mesma movimentação em 10 a 14 dias 
(cerca de 0,8 a 1mm por dia).
Podemos tirar como vantagem desta técnica a 
diminuição total do tempo de tratamento, que é 
uma das queixas mais frequentes dos pacientes, 
sobretudo dos adultos.
Porém, o sofrimento é maior, exige mais etapas 
laboratoriais, sendo uma técnica mais invasiva.

Conclusões

A distracção osteogénica é hoje a principal téc-
nica para o tratamento das más formações do 
complexo crânio-facial, sendo cada vez mais 
importante também no tratamento das defor-
midades dento-faciais. Porém, ela é uma técnica 
sensível e os seus resultados estão intimamente 
relacionados com a capacitação e domínio da téc-
nica pela equipe, exigindo uma grande curva de 
aprendizagem.

É uma técnica promissora para a movimentação 
dentária rápida, permitindo encurtar o tempo 
total de tratamento, sem perdas de ancoragem, e 
sem complicações radiculares ou periodontais.           
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Osteonecrose maxilar associada  
à terapia com bifosfonatos
Estudo de caso clínico em doente com Mieloma Múltiplo*

Endodontia/Patologia

Autor: Rui Manuel Silva Rocha

Resumo
A osteonecrose maxilar associada ao tratamento com bifosfonatos constitui uma 

complicação oral grave, que pode iniciar-se com osteomielite e progredir para a exposição 
crónica de osso necrosado. No caso particular dos doentes oncológicos submetidos a trata-
mento com bifosfonatos tem-se detectado vários casos de necrose óssea da mandíbula. 
Este assunto, apesar da sua baixa incidência e aparecimento relativamente recente, levou 
à introdução de linhas de conduta e recomendações internacionais para o uso de bifos-
fonatos no tratamento de doentes oncológicos, em particular dos doentes portadores 
de Mieloma Múltiplo (MM). O objectivo do presente projecto de trabalho (artigo) é o de 
efectuar a revisão bibliográfica sobre o assunto e, ainda, a apresentação e discussão do 
caso clínico de um doente com MM submetido ao tratamento com bifosfonatos.

1 - Osteonecrose maxilar e 
bifosfonatos

Não existe uma definição de consenso sobre 
a osteonecrose maxilar e os mecanismos fi-
siopatológicos que a regulam ainda não são 
completamente compreendidos. A osteonecrose 
maxilar é uma complicação patológica óssea rara, 
que causa perda temporária ou permanente da 
vascularização dos ossos da maxila, resultando em 
necrose do osso. Os factores de risco mais espe-
cíficos incluem radioterapia da cabeça e pescoço, 
doença periodontal, procedimentos cirúrgicos que 
envolvam cirurgia óssea e traumatismo causado 
por próteses mal adaptadas.1 Mais recentemente, 
foram relatados casos de osteonecrose maxilar 
em doentes tratados com bifosfonatos ministra-
dos por via oral ou endovenosa.2 A incidência 
deste problema oscila entre 1% e 21% de todos 
os doentes tratados com bifosfonatos.3,4

Antes dos tratamentos com bifosfonatos esta-
rem disponíveis, a osteonecrose maxilar era rara. 
Marx e Stern5 foram os primeiros a descrever a 
necrose avascular do osso, associada ao uso de 
pamidronato em doentes com mieloma múltiplo. 
Posteriormente, muitos outros estudos apon-
taram e descreveram até ao tempo presente 
mais de 200 doentes com casos semelhantes, 
tratados com pamidronato e/ou ácido zole-
drónico.6,7,8,9,10,11,12,13,14 Existe já um conjunto 
relativamente alargado e coeso de revisões 
genéricas com considerações consentâneas entre 
si sobre esta temática.

2 - Bifosfonatos

Os bifosfonatos formam uma classe de substâncias 
químicas que actuam como inibidores da re- 

absorção óssea, mediada pelos osteoclastos. São 
análogos do pirofosfato inorgânico cujo principal 
mecanismo de acção é uma potente inibição da 
actividade osteoclástica. Apresentam uma baixa 
absorção intestinal e excreção renal. Além disso 
possuem uma elevada afinidade para os cristais de 
hidroxiapatite pelo que são incorporados no es-
queleto sem serem degradados, o que supõe uma 
elevada persistência do fármaco no organismo.15

Estes fármacos são extensivamente utilizados 
no tratamento de várias doenças ósseas, desta-
cando-se a doença de Paget, a hipercalcemia 
maligna, a osteoporose e a doença metastática e 
osteolítica. Também atrasam a destruição óssea 
que ocorre na metastização óssea, ou no trata-
mento de doentes com mieloma múltiplo (cancro 
dos plasmócitos que invade e destrói o osso). 
Diminuem a velocidade de reabsorção óssea 
e, consequentemente, o crescimento anormal 
de tecido ósseo instável. Utilizam-se ainda para 
melhorar a firmeza óssea, em múltiplas doenças 
associadas à reabsorção óssea, incluindo cancro 
e osteoporose.16,17 Os mais utilizados no trata-
mento do MM são o pamidronato (Aredia®) e o 
ácido zoledrónico (Zometa®), ambos ministrados 
por via endovenosa.

3 - Factores de risco para a 
osteonecrose maxilar

O mecanismo exacto que induz a necrose maxilar 
continua pouco conhecido. Contudo, o cancro e 
alguns tratamentos têm sido associados enquanto 
factores de risco.18 Se bem que a osteonecrose 
maxilar tem sido referida desde o século XIX, um 
crescente número de publicações mais recentes 
sugerem que o uso de bifosfonatos, sobretudo 
em administração endovenosa, pode estar di-

Abstract

Osteonecrosis of the jaw related to 
bisphosphonate therapy is a major oral 

complication that may begin with osteomyelitis 
and progress towards cronical necrotic bone 

exposure.There are several cases described of 
bone jaw necrosis, mainly in cancer pacients 

treated with bisphosphonates. Although its low 
incidence, this emerging problem lead to the 
establishment of international guidelines for 

cancer patients that undergo bisphosphonate 
therapy, especially those with multiple mieloma 

(MM). In this article we made an extensive 
review on the subject of bisphosphonate 

related osteonecrosis, as well as the 
presentation of a clinical case study.
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rectamente associada à osteonecrose maxilar.19 
Os factores de risco mais significativos para o 
desenvolvimento desta patologia têm a ver com 
o tipo e a dose total de bifosfonato utilizado, a 
história de traumatismo local, cirurgia ou infecção 
dentária. Apesar da função osteoblástica se re-
duzir durante o tratamento com bifosfonatos, 
o processo contínuo de mineralização óssea dá 
origem a osso duro mas quebradiço.20,21

O ácido zoledrónico, um aminobifosfonato, não só 
inibe a actividade osteoclástica, mas também inibe 
a aderência de células tumorais à matriz extrace-
lular, inibe a invasão tumoral e tem propriedades 
antiangiogénicas.22 O risco de osteonecrose 
maxilar é substancialmente maior em doentes 
que tomam ácido zoledrónico e aumenta com 
o tempo, muito provavelmente devido à longa 
semi-vida dos bifosfonatos. As mulheres são ligei-
ramente mais predispostas que os homens num 
ratio de 3:2 entre todos os casos relatados.23

Existe igualmente uma correlação entre a incidên-
cia de desenvolvimento de osteonecrose maxilar, 
o tempo de exposição e o número de perfusões 
de bifosfonato administradas. 24

A cavidade oral encontra-se constantemente sob 
o stress do processo mastigatório. A necessi-
dade de reparar e remodelar aumenta quando 
existe uma infecção do maxilar superior ou da 
mandíbula, ou quando se realiza uma extracção 
dentária.25 Um estudo de 2005 seguiu 17 doen-
tes com cancro que desenvolveram osteonecrose 
maxilar. A maior parte dos casos ocorreu, inicial-
mente, após extracções dentárias e a maioria das 
lesões tiveram infecções secundárias.26 Seguiu-se 
uma proposta de classificação dos riscos em duas 
categorias: locais e sistémicas. (Ver quadro 1)

4 - Patofisiologia da osteonecrose 
associada aos bifosfonatos

A patogénese da osteonecrose associada aos bifos-
fonatos não é bem conhecida mas é provavelmente 
o resultado de múltiplos factores.27 A osteo- 

necrose associada aos bifosfonatos resulta de uma 
relação complexa entre o metabolismo ósseo, 
traumatismos locais, resposta aumentada para 
a reparação óssea, infecções locais e hipovascu-
larização.28 Na homeostase normal do osso, a 
reabsorção osteoclastica encontra-se em estreito 
equilíbrio com a deposição óssea osteoblástica. 
Ambas funções são necessárias à reparação dos 
microdanos fisiológicos que ocorrem durante a 
vida normal dos ossos. Este equilíbrio altera-se 
durante a terapia com bifosfonatos.
Woo et al29 sugerem mesmo que a osteonecrose as- 
sociada aos bifosfonatos resulta da supressão acen- 
tuada do metabolismo ósseo, o que causa acumu-
lação de microdanos fisiológicos nas mandíbulas, 
comprometendo as propriedades biomecânicas 
do osso. O traumatismo provocado pelo processo  
mastigatório e a presenças de infecções na cavi-
dade oral aumentam a necessidade de reparação 
óssea que por sua vez excede a capacidade de 
resposta do osso hipodinâmico, provocando 
necrose óssea localizada. As propriedades anti-
angiogénicas dos bifosfonatos e outra medicação 
antineoplásica, podem promover o risco e/ou a 
persistência da osteonecrose mandibular.
Um aspecto particular da osteonecrose man-
dibular tem a ver com o facto de esta ser mais 
propensa a ocorrer nos maxilares do que em 
qualquer outro osso. Ainda Woo et al sugerem 
que os maxilares se encontram separados do  
ambiente oral microbiologicamente diversificado 
(e sujeito a um trauma intenso) apenas por uma 
fina barreira de mucosa e periósteo (≤ 2 mm), 
o que confere um acesso relativamente fácil ao 
dano ósseo e à infecção. Quando combinados 
com os efeitos da terapia com bifosfonatos, surge 
a osteonecrose maxilar.

5 - Diagnóstico diferencial

O diagnóstico é feito com base na visualização 
da cavidade oral e, em alguns casos, através de 
estudo radiográfico. Inicialmente, os doentes com  
osteonecrose maxilar referem sensação de peso na 
região da mandíbula, entorpecimento do maxilar  
superior ou inferior e várias disestesias. A osteo- 
necrose maxilar pode permanecer assintomática 
durante semanas ou meses.
Dada a sua apresentação, os médicos dentistas 
devem monitorizar frequentemente os doentes de  
maior risco, realizar observações regulares da cavi- 
dade oral e realizar testes de diagnóstico quando 
tal se mostrar indicado. A maior parte dos doentes 
relatam a exposição óssea no local onde se extraiu 
recentemente um dente. A lesão intra-oral surge 
ao mesmo tempo que surge a superfície óssea. 
Pode ocorrer uma ulceração dolorosa dos tecidos 
moles adjacentes.
Muitos doentes queixam-se, mesmo, que a língua 
entra em contacto directo com a superfície aguça-

Quadro 1 –  Factores de risco da osteonecrose induzida por bifosfonatos. 
Adap.de MIGLIORATI, C. A. et al – Bisphosphonate-Associated 
Osteonecrosis of Mandibular and Maxillary Bone. An emerging oral 
complication of supportive cancer therapy. Cancer 2005: 104 (1): 89.

Factores de risco sistémicos
-  Uso de Bifosfonatos EV (Ex. pamidronato, 

ácido zoledrónico)
- Mieloma Múltiplo
- Metástases ósseas

Factores de risco locais
- Extracções dentárias
- Cirurgia óssea
-  Traumatismo secundário ao uso de prótese 

dentária
- Presença de infecção na cavidade oral
- Má higiene oral
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da do osso exposto. Um sinal objectivo que esta 
situação pode ocorrer é uma mudança súbita no 
aspecto dos tecidos periodontais ou da mucosa, 
dificuldade de cicatrização da mucosa, dor oral 
não diagnosticada, dentes soltos ou infecção dos 
tecidos moles.30

Se se suspeitar de osteonecrose maxilar é aconse- 
lhável proceder à realização de ortopantomografia 
e/ou tomografia axial computorizada para descar-
tar outras causas das lesões, tais como quistos, 
dentes impactados ou doença metastática.31 O 
diagnóstico da osteonecrose maxilar nos estádios 
iniciais não é fácil, uma vez que as alterações ra-
diográficas são mínimas e subtis, muitas vezes não 
detectáveis. Ao mesmo tempo que a superfície 
óssea se vai degradando, as radiografias vão mos- 
trando um osso cada vez mais transparente ao 
RX, com ou sem sequestros radiopacos.32

Não se recomenda a realização de biopsia local, 
a não ser se houver suspeita de metástase. O 
risco de provocar uma maior lesão óssea ultra-
passa o eventual benefício de uma confirmação 
do diagnóstico por biopsia.33  Contudo, se se rea- 
lizar biopsia para despiste de metástase, deve-se 
efectuar uma cultura microbiológica (anaeróbica 
e aeróbia) do tecido removido, para identificação 
de microrganismos potencialmente causadores 
de infecções secundárias ao procedimento.34,35

6 - Prevenção e tratamento: 
recomendações e linhas de conduta 
internacionais 36

De acordo com as mais recentes recomendações 
e linhas de conduta internacionais sobre a osteone-
crose maxilar, sobretudo as da American Society 
of Clinical Oncology (ASCO),37 todas colocam a 
ênfase no aspecto preventivo,38,39,40,41 conferindo 
ainda linhas de orientação para os próprios doen-
tes oncológicos submetidos ao tratamento com 
bifosfonatos.42

6.1 –  Critérios de diagnóstico para a osteonecrose 
maxilar induzida por bifosfonatos:

1 -  Paciente que está ou esteve a ser tratado 
com bifosfonatos devido a doença onco- 
lógica.

2 -  Presença de uma ou várias úlceras na 
mucosa da região alveolar, com exposição 
do osso maxilar superior ou inferior.

3 -  Aspecto necrótico do osso observado na 
base da ulceração. 

4 -  Aparecimento espontâneo da lesão ou, 
mais frequentemente, após um procedi-
mento dentário (especialmente exodontias 
dentárias) ou cirurgia dentária.

5 -  Ausência de cicatrização durante um período 
mínimo de 6 semanas. Progressão da lesão  
na maioria dos casos, causando expansão 
do osso exposto e aumento da dor.

6.2 –  Medidas preventivas a tomar pelo Médico 
Dentista em doentes tratados com bifos-
fonatos e sem osteonecrose maxilar:

1 -  Antes de iniciar o tratamento com bifosfonatos 
Todos os doentes com riscos concomitantes 
(i. e. cancro, quimioterapia, corticosteróides) 
que vão iniciar tratamento com bifosfona-
tos, devem ser examinados pelo seu Médico 
Dentista/Estomatologista antes do início do 
tratamento; o médico deve ter em conta as 
seguintes recomendações: 

1.1 -  É muito importante detectar possíveis 
fontes de infecções, tanto as já existentes 
bem como as potenciais, e, em ambos 
casos, eliminá-las antes de dar início ao 
tratamento com bifosfonatos.

1.2 -  Aqueles dentes que, devido a patologias 
periodontais, não merecem garantias de 
manutenção e integridade futuras, devem 
ser extraídos antes de dar início ao trata-
mento com bifosfonatos. 

1.3 -  O dentista deve, ainda, informar o pa-
ciente e sua família sobre a necessidade 
de efectuar cuidados orais, bem como da 
necessidade de comunicar rapidamente 
com o seu médico no caso de surgirem 
quaisquer problemas bucais ou proce-
dimentos odontológicos (extracção de 
dentes incluída). Neste caso, o paciente 
deve ser remetido aos cuidados do den-
tista.

2 -  Durante o tratamento com bifosfonatos 
Durante o tratamento com bifosfonatos, 
recomenda-se, pelo menos, uma visita anual 
ao dentista. Nesta visita recomenda-se:

2.1 -  Uma adequada visualização da cavidade 
oral para tratar eventuais cáries, evitando 
quaisquer extracções dentárias.

2.2 -  Explorar a área periodontal, eliminar 
eventual placa dentária e bolsas perio-
dontais, de modo a evitar a necessidade 
de extracção dentária devido a estes 
problemas.

2.3 -  Evitar lesões de fricção (traumatismos cró- 
nicos, dando maior atenção às próteses.

3 -  Em caso de extracção dentária durante  
o tratamento com bifosfonatos
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Quadro 2 –  Estadiamento clínico: osteonecrose maxilar. Fonte: MEHROTRA, 
Bhoomi; RUGGIERO, Salvatore - Bisphosphonate complications 
Including Osteonecrosis of the jaw. American Society of Hematology 
2006: 358.

Estadio Manifestação Clínica

I  Osso exposto e assintomático. Sem infecção 
dos tecidos moles.

II  Osso exposto e dor associada. Infecção 
óssea e/ou dos tecidos moles.

III  Fractura patológica e exposição óssea. 
Infecção dos tecidos moles resistente aos 
antibióticos
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No caso de ser imprescindível realizar uma 
extracção dentária, recomenda-se:

3.1 -  Realizar a extracção do modo menos 
traumático possível, considerando a pos- 
sibilidade de proceder a uma sutura  
alveolar de modo a facilitar a posterior 
cicatrização.

3.2 -  Administrar antibioterapia oral (amoxi-
cilina/ácido clavulânico 875/125 mg, 3-4 
vezes dia) dois dias antes da extracção e 
dez dias após a mesma.

3.3 -  Bochechar duas vezes dia com clorohexi- 
dina a 0,12%, durante 15 dias.

3.4 -  Ponderar suspender temporariamente o 
tratamento com bifosfonatos (2-3 meses  
antes do procedimento e até a lesão se en-
contrar plenamente cicatrizada), embora 
não existam provas que confirmem o 
benefício de tal suspensão terapêutica.

6.3 -  Plano de actuação em caso de doente onco- 
lógico com suspeita de osteonecrose man-
dibular
As recomendações acima descritas devem 
seguir-se para áreas sem osteonecrose no 
que toca à placa dentária, cáries e patologias 
periodontais.

1 -  Diagnóstico da(s) área(s) da osteonecrose
1.1 -  Diagnóstico clínico
1.1.1 -  Presença de uma ou várias úlceras na 

mucosa dos alvéolos, com exposição do 
osso maxilar ou mandibular.

1.1.2 -  O osso observado na base da ulceração 
parece necrosado.

1.1.3 -  Ausência de cicatrização durante um 
período mínimo de seis semanas; pelo 
contrário, na maior parte dos casos, a  
lesão progride de tal modo que a expo- 
sição óssea expande e a dor aumenta.

1.2 -  Diagnóstico baseado em exames com- 
plementares

1.2.1 -  Efectuar uma ortopantomografia
1.2.2 -  Efectuar uma tomografia axial com-

putorizada (TAC), que servirá para 
determinar e avaliar a extensão da 
osteonecrose juntamente com o que 
é possível visualizar na cavidade oral. 
Deve-se dar especial atenção à pos-
sível existência de áreas de osteólise 
atribuíveis à doença de base.

1.2.3 -  Efectuar uma cultura microbiológica e 
antibiograma do osso exposto.

1.3 -  Diagnóstico histológico
1.3.1 -  Em caso de dúvida sobre o diagnós-

tico diferencial, pode-se recorrer a 
uma biopsia óssea, considerada o teste  
definitivo.

2 -  Tratamento de doentes com osteonecrose 
maxilar

Para o tratamento da(s) área(s) necrosada(s) 
efectua-se uma distinção entre duas situações, 

em termos da extensão das lesões:
2.1 -  Doentes com pequenas áreas de osteo-

necrose. 
Inicia-se tratamento conservador: ba- 
seado nos resultados microbiológicos, 
deve-se ministrar antibioterapia durante 
um período de 10-15 dias; paralelamente, 
efectuar bochechos com clorohexidina 
duas vezes dia, durante um mês. No caso 
da flora bucal ser normal, recomenda-se 
amoxicilina/ácido clavulânico 875/125 mg 
ou clindamicina. O dentista deve efectuar 
a irrigação do osso necrosado com cloro-
hexidina 0.12% a cada 72 horas, durante 
4 semanas. Após um mês, o doente deve 
ser reavaliado, havendo de seguida 2 pos-
sibilidades:
a)  Se se confirmar uma melhoria, o doente 

deve continuar os bochechos com clo-
rohexidina 0.12% durante mais um 
mês (mantendo as irrigações a cada 72 
horas).

b)  No caso de haver uma resposta favorá- 
vel, manter-se-á o mesmo tratamento 
mais um mês. Se, após este período, 
não houver melhoria, passa-se ao trata-
mento que a seguir se descreve.

2.2 -  Doentes com vastas áreas de osteone-
crose e/ou aqueles que não responderam 
satisfatoriamente ao tratamento conser-
vador.

2.2.1 -  Planear um procedimento cirúrgico para  
remover a área de osso necrosado (a 
extensão e magnitude do procedimen-
to cirúrgico dependerá do tamanho da 
osteonecrose maxilar).

2.2.2 -  Em caso de osteonecrose maxilar, 
deve-se suspender o tratamento com 
bifosfonatos, cabendo ao médico a re-
introdução em caso de doença óssea 
activa, avaliando sempre a relação 
risco/beneficio. Deve-se, igualmente, 
suspender os corticóides no caso de es-
tarem a ser utilizados como terapêutica 
de manutenção.

3 -  Farmacovigilância
Recomenda-se aos médicos que notifiquem 
qualquer suspeita de osteonecrose maxilar 
à entidade responsável pela farmacovigilân-
cia, o que, no caso português, corresponde 
ao INFARMED. No caso de terem lugar 
aquando do tratamento com Aredia® ou 
Zometa®, a Novartis Pharmaceuticals, S.A 
também pode ser notificada.

4 -  Linhas de Orientação Do Tratamento com 
Bifosfonatos no MM
No caso de doentes com Mieloma Múltiplo, 
as linhas de orientação que apresentamos 
de seguida, seguem integralmente as reco-
mendações da ASCO em 2007:
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Doença lítica em radiografias simples ou outros estudos imagiológicos:
Para os doentes com MM que apresentem destruição lítica do osso, ou fractura com compressão medular 
provocada por osteopenia, recomenda-se o tratamento com pamidronato 90 mg em perfusão de 2 horas, 
ou ácido zoledrónico 4 mg em perfusão de 15 minutos, durante 3 a 4 semanas. Estudos revelaram um risco  
superior de osteonecrose mandibular com ácido zoledrónico do que com pamidronato, daí que se deva preferir 
este último enquanto não existir mais informação sobre este efeito adverso da terapia com bifosfonatos.
O clodronato é um bifosfonato alternativo com uso aprovado em grande parte do mundo excepto nos EUA.

Monitorização:
As novas linhas de orientação recomendam que os doentes com insuficiência renal ligeira a moderada devam 
receber uma dosagem menor de ácido zoledrónico, não sendo necessário reduzir o tempo de perfusão. O 
ácido zoledrónico não foi ainda estudado em doentes com insuficiência renal severa e não se recomenda o 
seu uso neste tipo de doentes. O pamidronato, administrado em doses de 90 mg durante 4 a 6 horas está 
recomendado em doentes com doença óssea extensa e com insuficiência renal pré-existente. Apesar de não 
existirem linhas de consulta acerca da dosagem para doentes com insuficiência renal pré-existente, o Update 
Coumittee recomenda aos clínicos que considerem a redução da dose inicial do pamidronato nesses casos. 
Tempos de perfusão inferiores a 2 horas com pamidronato ou inferiores a 15 minutos com ácido zoledrónico, 
devem ser evitados.
O Update Coumittee recomenda, ainda, a monitorização da creatinina sérica antes de cada dose de pamidronato 
ou ácido zoledrónico.
Em doentes que desenvolvam uma deterioração da função renal aparentemente relacionada com os bifosfo-
natos, deve-se suspender essa terapêutica. O reinício do tratamento far-se-á quando a creatinina sérica estiver 
a pelo menos a10% do limite basal de referência. Deve-se igualmente controlar os electrólitos e o hematócrito/  
/hemoglobina. A presença de albuminúria deve ser controlada a cada 3 ou 6 meses. Na presença de albuminúria,  
recomenda-se a suspensão dos bifosfonatos até à resolução do problema. Estes doentes devem ser reavaliados 
a cada 3 / 4 semanas (com junções de urina e electroforese das proteínas na urina), retomando-se os bifosfo-
natos com tempos de perfusão mais elevados (≥ 4 horas no caso do pamidronato).

Duração do tratamento:
O Update Comittee da ASCO sugere que a terapia com bifosfonatos deva ser administrada mensalmente por 
um período de 2 anos. Ao fim de 2 anos, o médico deve considerar seriamente a suspensão dos bifosfonatos 
em doentes com boa resposta ou doença estável, mas o seu uso futuro fica ao critério do médico. Não existem 
mais dados que suportem uma recomendação mais precisa sobre a duração do tratamento.

Doentes de Mieloma, com osteopenia baseada em imagens radiográficas ou medição da 
densidade mineral óssea:
É razoável iniciar o tratamento com bifosfonatos em doentes com MM que apresentem osteopenia mas sem 
evidência radiográfica de doença lítica óssea.

Doentes com plasmocitoma solitário ou mieloma indolente sem doença óssea lítica documentada:
Nestes casos, não se recomenda o tratamento com bifosfonatos

Doentes com gamopatia de significado indeterminado:
Nestes casos, não se recomenda o tratamento com bifosfonatos

Marcadores bioquímicos:
O uso de marcadores bioquímicos do metabolismo ósseo para monitorizar o uso dos bifosfonatos não se 
sugere como procedimento de rotina.

Papel no controle da dor secundária ao envolvimento ósseo:
O pamidronato e ácido zoledrónico endovenoso estão recomendados para de doentes com dor resultante de 
doença osteolítica, bem como tratamento adjuvante em doentes que efectuam radioterapia, analgésicos ou 
submetidos a intervenções cirúrgicas para estabilizar fracturas ou ossos em risco de fracturar.

Osteonecrose maxilar:
A osteonecrose maxilar é uma complicação incomum, mas potencialmente séria, resultante do tratamento 
com bifosfonatos endovenosos. Todos os doentes oncológicos devem ser alvo de um adequado exame oral 
e do tratamento dentário apropriado à prevenção deste potencial problema, antes de iniciar o tratamento 
com bifosfonatos. Devem-se tratar as infecções orais activas, bem como os locais de alto risco de infecção. 
Durante o tratamento, os doentes devem manter uma excelente higiene oral e, se possível, evitar quaisquer 
procedimentos dentários invasivos.

Fonte: 
Adaptadao de ASCO Patient Guide - Clinical Practice guidelines. Bisphosphonate Treatment for Multiple  
Myeloma. Journal of Clinical Oncology 2007; 1- 4 e de KYLE, Robert A.; YEE, Gary C.; et al – American  
Society of Clinical Oncology 2007 Clinical Practice Guidelines Update on the Role of Bisphosphonates in  
Multiple Myeloma. Journal of Clinical Oncology 2007; 25 (17): 2464 – 2472.

Quadro 3 –  Sumário de recomendações específicas
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Resumindo: para os doentes com MM que apre-
sentem destruição lítica do osso ou fractura com 
compressão medular provocada por osteopenia, 
recomenda-se o tratamento com pamidronato  
90 mg em perfusão de 2 horas, ou ácido zole-
drónico 4 mg em perfusão de 15 minutos, durante 
3 a 4 semanas. É aconselhável ajustar as doses de 
pamidronato em caso de doentes com insuficiên-
cia renal; o ácido zoledrónico não está sequer 
recomendado nestes casos. Recomenda-se, ainda, 
que o tratamento com bifosfonatos continue por 
um período de 2 anos, findos os quais se deve 
considerar seriamente a descontinuação deste 
tipo de tratamento em doentes com boa resposta 
ou doença estabilizada.43

7 - Prognóstico

Para muitos doentes, a cura completa pode nunca 
ocorrer e devem resignar-se a viver com algum 
grau de exposição do osso. A gestão deste pro- 
blema pode passar pela prescrição de analgesia 
e controle da progressão da doença. Tem havido 
poucos relatos de casos tratados cirurgicamente 
quando se tentou cobrir o osso com tecido 
mole vascularizado.44 Contudo, procedimentos 
dessa natureza podem ter de ser rejeitados se 
o doente estiver debilitado. Apesar de a Oxi-
genioterapia Hiperbárica ter sido inicialmente 
considerada ineficaz,45 novos dados mostram que 
pode representar uma hipótese promissora de 
tratamento.46,47,48

Há ainda projectos já iniciados, no sentido de 
realizar ensaios clínicos prospectivos com marca- 
dores ósseos que permitam optimizar as doses 
e duração do tratamento com bifosfonatos em 
doentes oncológicos, entre os quais, os portado-
res de MM.49

8 - Estudo de um caso clínico

Ao Sr. J.P., doente do sexo masculino, de 56 anos de  
idade, a quem foi diagnosticado, em Março de 2003,  
um Mieloma Múltiplo IgG Lambda, estadio IIIA. 
Efectuou quimioterapia com esquema Vincristina, 
Adriamicina e Dexametasona (VAD) – 6 ciclos, 
seguida de radioterapia do plasmocitoma. Após 
resposta parcial ao esquema de quimioterapia, 
foi submetido a autotransplante de progenitores 
hematopoiéticos em Agosto de 2003, sem apre-
sentar complicações maiores. Após alta clínica 
(8/9/2003), manteve-se em regime ambulatório, 
com administrações EV mensais de bifosfonatos 
- Zometa® 4mg EV de 4 em 4 semanas, até 7 
/11/2003, e Pamidronato® 90mg, igualmente de 
4 em 4 semanas, de 5/12/2003 até 18/01/2006. 
Em Outubro de 2005 apresentava tumefacção 
nodular dolorosa no ramo horizontal da man- 
díbula à esquerda. As queixas dolorosas tornavam- 
-se mais intensas aquando da mastigação. Uma 
ecografia realizada à região mandibular esquerda 

nesse mês não se revelou conclusiva, aconse- 
lhando um melhor esclarecimento por tomografia  
computorizada. Realizou uma primeira biopsia 
aspirativa da tumefacção ainda em Outubro de 
2005, que se revelou inconclusiva, repetindo nova 
biopsia em Novembro, com controlo radiológico. 
A amostra analisada era sugestiva de processo 
inflamatório, não estando relacionada com o 
mieloma múltiplo.
Foi observado no mesmo mês por estomatologia 
que medicou o Sr. J. com nimesulide e clindamici- 
na (alérgico à penicilina) por apresentar drenagem  
purulenta – osteomielite, na fístula intra-oral, que 
entretanto se desenvolvera após a biopsia aspi- 
rativa. A ortopantomografia não revelou restos 
radiculares (Fig 1), mas a TAC, realizada em 
Dezembro, revelou a existência de uma lesão 
óssea na vertente posterior do ramo horizon-
tal da mandíbula à esquerda (região do rebordo 
alveolar), associada a discreta densificação das 
partes moles adjacentes. Apresentava igualmente 
gânglios sub-mandibulares homolaterais com vo- 
lume moderadamente aumentado, bem como 
alguns gânglios jugulo-carotídeos.

Apesar de ter suspendido os bifosfonatos EV em 
Janeiro de 2006 e manter terapêutica analgésica 
e antibiótica, permaneceu com dor constante 
e latejante, para além da drenagem purulenta. 
Em Março de 2006 foi confirmado o diagnóstico 
de osteomielite por osteonecrose química, i.e. 
osteonecrose provocada por bifosfonato, neste 
caso o Zometa®. Iniciou nova antibioterapia 
com ciprofloxacina e metronidazol. Por manter 
agravamento da situação a nível local (purulên-
cia abundante e orifícios fistulosos internos), 
foi ponderada a realização de limpeza cirúrgica 
local, tendo-se posteriormente optado por efec-
tuar oxigenioterapia hiperbárica no Serviço de 
Oxigenioterapia Hiperbárica do Hospital Pedro 
Hispano, que iniciou em Julho de 2006.
Após 40 sessões, que terminaram em Outu- 
bro de 2006, apresentava melhoria acentuada 
da tumefacção, apesar de apresentar ainda fís- 
tula purulenta e área de exposição óssea com 
mobilidade, que não foi possível remover.  

Fig. 1 –  [Ortopantomografia - 28/11/2005] Observa-se maxila-edentula, bem 
como a falta de várias peças dentárias na mandíbula. Sem focos infecciosos 
evidentes. Apenas uma cárie incipiente no dente 4.4, não se observando 
cáries nas restantes peças dentárias.
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As figuras 2, 3 e 4 são representativas da evolução 
favorável desde a confirmação da osteomielite 
por osteonecrose até ao final do tratamento 
com oxigénio hiperbárico.
Em meados de Novembro, o próprio doente 
removeu um fragmento ósseo com melhoria 
subsequente, mas mantendo solução de conti- 
nuidade na gengiva. Permaneceu assintomático 
desde então. A ortopantomografia realizada em 
Dezembro de 2006 continuava a mostrar lesão 
lacunar no ramo horizontal e parte ascendente 
da mandíbula, à esquerda (Fig. 5).

Em 2006 a doença encontra-se em remissão 
parcial muito boa (apenas com um pico muito 
ténue de cadeias lambda na imunofixação do 
soro com doseamentos normais). Os controlos  
radiográficos posteriores revelam uma progres- 
siva melhoria na cicatrização da lesão mandibu- 
lar, já na ausência prolongada de bifosfonatos na 
terapêutica de follow-up pós-transplante (Fig. 6).  
O doente permanece em regime de segui-
mento no ambulatório, o que poderá fornecer 
futuros dados sobre a evolução da sua situação  
clínica.

Fig. 5 -  [Ortopantomografia - 07/12/2006] A lesão lacunar tem aproximadamente 
3,5 cm de maior eixo (transversal). Atinge em profundidade o nível do 
canal dentário inferior, na topografia do ramo horizontal, enquanto no 
ramo ascendente existe já uma considerável espessura óssea entre a lesão 
lacunar, geográfica, e o canal dentário inferior.

Fig. 6 –  [Ortopantomografia - 05/09/2007] Mantém-se a perda de substancia no 
ramo horizontal e ângulo da hemimandíbula esquerda, com contornos 
aparentemente regulares e sem lesões permeativas subjacentes.

Fig. 2 - [Ortopantomografia - 26/04/2006]

Fig. 3 - [Ortopantomografia - 19/09/2006]

Fig. 4 - [Ortopantomografia - 17/10/2006]

(...)Imagens
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9 - Discussão

O caso clínico descrito demonstra a influência do 
uso de bifosfonatos no tratamento de um doente 
oncológico, mais precisamente com MM. As 
lesões que apresentou a nível mandibular corres-
pondem a uma complicação oral grave associada 
ao uso de bifosfonatos, já conhecida e descrita na 
bibliografia mais recente.50,51

A abordagem deste caso, se bem que seguiu as 
recomendações internacionais de 2002 para os 
casos de doentes com mieloma múltiplo,52 não 
teve em consideração a escolha primária do bi-
fosfonato a utilizar. De acordo com as linhas de 
orientação mais recentes, de 2006 da Mayo 
Clinic53, para o uso de bifosfonatos em doentes 
com mieloma múltiplo e, ainda, as recomendações 
da ASCO, de 2007,54,55 deve-se dar prioridade ao 
uso de pamidronato face ao ácido zoledrónico, o 
que não aconteceu no caso relatado. Também se 
prolongou o tratamento por um período que su-
perou os 2 anos, quando as recomendações mais 
recentes referem a necessidade de descontinuar 
o uso de bifosfonatos após 2 anos de uso em caso 
de remissão total da doença. Para os doentes que 
continuam com doença activa ou necessitem de 
manter o tratamento, deve-se reduzir a frequên-
cia de administração para de 3 em 3 meses. A 
suspensão do tratamento com bifosfonatos parece 
não ter efeito sobre a reversão da osteonecrose, 
nem na melhoria dos sintomas, o que, em certa 
medida, parece ter acontecido neste caso e cor-
robora as descrições de alguns investigadores.56,57

Evitou-se o desbridamento cirúrgico do osso ne-
crosado, o que se encontra em consonância com 
as recomendações de algumas referências sobre 
essa opção terapêutica.58 No que toca ao trata-
mento, optou-se pelo recurso a dois métodos 
cujo uso complementar se tem mostrado eficaz: 
suspensão da administração dos bifosfonatos e 
o tratamento da osteonecrose com oxigeniote- 
rapia hiperbárica. Ao contrário de outros casos, 
em que a oxigenioterapia não é recomendada ou 
não se mostrou eficaz,59,60,61,62 neste caso particu-
lar a boa resposta experimentada pelo doente é 
consentânea com outros casos descritos recente-
mente e igualmente submetidos com sucesso ao 
mesmo tipo de tratamento.63,64,65,66,67

Em resumo, pode-se dizer que este caso clínico 
nos permite corroborar largamente uma parte 
muito substancial do descrito na mais recente 
bibliografia disponível sobre o assunto. A osteone-
crose maxilar constitui, de facto, um problema 
potencial grave em doentes com mieloma múl-
tiplo. Afecta, sobretudo, doentes tratados com 
bifosfonatos durante longos períodos. O uso de 
ácido zoledrónico após o uso de pamidronato 
constitui um importante factor de risco, apesar de 
a duração do tratamento parecer ser mais signi- 
ficativa do que o uso de um dos medicamentos 

em particular. Por outro lado, vemos que a in-
tervenção cirúrgica se tem vindo a mostrar cada 
vez mais descontinuada, sobretudo devido à sua 
morbilidade, tentando-se utilizar um tratamento 
conservador, que passa, sobretudo, pelo uso de 
antibioterapia, ao qual se deve associar a suspen-
são do bifosfonato. A oxigenioterapia hiperbárica 
poderá ser útil nas formas mais graves, resistentes 
à terapêutica. 
Parece igualmente consensual que o uso de bi-
fosfonatos em períodos superiores a 2 anos 
ininterruptos deve ser discutida, caso a caso, 
de modo a aquilatar do eventual risco/benefício 
decorrente do uso deste tipo de medicamentos.

10 - Conclusão

A apresentação deste caso clínico, associado a 
outros estudos e face à crescente literatura sobre 
esta matéria, serve sobretudo para alertar os 
médicos e os médicos dentistas para as compli-
cações potenciais da osteonecrose maxilar em 
doentes tratados com bifosfonatos, particular-
mente em doentes com mieloma múltiplo.
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Janeiro

CURSO DE FIM DE DIA 
Retratamento e cirurgia endodôntica

12 de Janeiro de 2009 
Hotel Eurosol 
Leiria

Fevereiro

CURSO DE FIM DE DIA 
Inlays e onlays em dentes posteriores - que opções e como executar?

2 de Fevereiro de 2009 
Hotel Tryp Coimbra 
Coimbra

CURSO DE FIM DE DIA 
Facetas Cerâmicas

16 de Fevereiro de 2009 
Espaço Físico da OMD  
Região Autónoma da Madeira

CURSOS DE RADIODIAGNÓSTICO E RADIOPROTECÇÃO
26 e 27 de Fevereiro de 2009 
Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade Fernando Pessoa 
Porto

Março

CURSO DE FIM DE DIA 
Implantes Imediatos

2 de Março de 2009 
Hotel Villa Rica 
Lisboa

F o r m a t i v a
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Abril

CURSO DE FIM DE DIA 
Opções cerâmicas em prótese fixa: selecção, preparação e cimentação

6 de Abril de 2009 
Hotel Tiara Park 
Porto

JORNADAS DA PRIMAVERA 
6 a 10 de Abril de 2009 
Hotel CS São Rafael Suite Hotel 
Albufeira

CURSO TEÓRICO - ACTUALIZAÇÃO EM DENTISTERIA E ENDODONTIA 
(Transmissão de videoconferência para o Porto e Região Autónoma da Madeira  
sujeita a um número mínimo de inscrições)

18 de Abril de 2009 
Auditório da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa 
Lisboa.

Maio

CURSO DE FIM DE DIA
Traumatologia em Odontopediatria

5 de Maio de 2009 
Espaço Físico da OMD 
Região Autónoma da Madeira

CURSO DE FIM DE DIA
Cirurgia plástica periodontal - o impacto da estética no tratamento

11 de Maio de 2009 
Hotel Turismo 
Braga

CURSO DE FIM DE DIA
Branqueamento Dentário

11 de Maio de 2009 
Hotel Faro 
Faro

Junho

CURSO DE FIM DE DIA
Biópsias na cavidade oral: quando, como e porquê?

1 de Junho 
Hotel Montebello 
Viseu

CURSOS DE RADIODIAGNÓSTICO E RADIOPROTECÇÃO
12 e 13 de Junho 
Faro



omd | Novembro2008

• 52 

Revista da Ordem dos Médicos Dentistas

• XXII 

Número 0 • Nov 2008 • Trimestral

cadernoscientíficos

Julho

CURSO DE FIM DE DIA
Traumatologia em Odontopediatria

11 de Julho 
Hotel Marina Atlântico 
Região Autónoma dos Açores - S. Miguel

CURSO DE FIM DE DIA
Endodontia mecanizada

11 de Julho 
Hotel Marina Atlântico 
Região Autónoma dos Açores - S. Miguel

Outubro

CURSO DE FIM DE DIA
Novas técnicas de ancoragem em Ortodontia

12 de Outubro 
Hotel Villa Rica 
Lisboa

Novembro

XVIII CONGRESSO DA OMD
05 a 07 de Novembro 
Centro de Congressos de Lisboa 
Lisboa

Setembro

CURSO DE FIM DE DIA
Endodontia em Odontopediatria

14 de Setembro 
Novotel 
Setúbal

CURSO DE FIM DE DIA
13.º Curso - Laser em Periodontologia, cirurgia e patologia oral

14 de Setembro 
Hotel Tiara Park 
Porto

CURSO TEÓRICO - REABILITAÇÃO ORAL MULTIDISCIPLINAR 
(com transmissão de videoconferência para Lisboa e Região Autónoma da Madeira  
sujeita a um número mínimo de inscrições)

19 de Setembro 
Auditório da Faculdade de Engenharia da Faculdade do Porto 
Auditório da FEUP - Porto.
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É chegado o tempo das parcerias 
entre os entes públicos colabo-
rantes, as Autoridades Nacionais 
em Saúde, as Polícias. A OMD. 

Parcerias que inspeccionam, que vistoriam, 
que notificam e que, com determinação 
alcançada, encerram compulsivamente os di-
versos locais visitados.
Locais, estes, insalubres e frequentemente 
palco de praticantes ile-
gais. 
Desde finais de 2006, 
inícios de 2007, a OMD 
instaurou um processo 
de alerta e intimação di-
rectas junto de todos os 
que têm ao seu alcance 
os mais acertados instru-
mentos legais para travar 
o flagelo. A iniciar pela 
própria Ordem, que no agir de um poder 
dever, usa mão do art.8º do seu Estatuto, le-
vando-o até às últimas consequências. 
Em resultado do que, e contrariando com 
persuasão uma certa inércia nacional, foram 
já encerrados cinco locais em actividade. Já se 
vê, que estamos a arrancar o que é um processo 
moroso, complexo, impregnado de ideias de 
precaução por muitos anos de inércia. Esse 

era o passado. Hoje, congratulamo-nos com 
a prontidão das respostas aos nossos pedi-
dos de parceria, com a eficácia dinamizadora 
dos Delegados de Saúde, também dos técni-

cos que os acompanham, das Polícias e de 
Autoridades como a IGAS (Inspecção-Geral 
das Actividades de Saúde).O inverso também 
começa a acontecer, fruto da visibilidade 
da nossa preocupação nestas batalhas. À 
Ordem chegam, diariamente, inúmeros casos 
de reencaminhamento de queixas, participa-
ções, vistorias, etc. Claro está, que a Ordem 
não é conferida de poder legal de encerra-

mento dos consultórios 
insalubres ou dos locais 
de exercício ilegal da Me-
dicina. 
Apenas as Autoridades 
de Saúde (Delegados),           
a Polícia, ou a própria        
Inspecção-Geral o detêm.
E, diga-se, este é um poder 
que pode ser bastante in-
cómodo. Porque requer, 

acima de tudo, coragem. Poder, o qual, 
durante anos muitos renegaram sequer 
possuí-lo. 
Não é fácil instaurar uma tendência de 
encerramento em Portugal. Mas as primeiras 
pedras estão lançadas contra a ilegalidade e 
em salvaguarda da Saúde Pública. 
A título de exemplo, deixamo-vos alguns 
números elucidativos desta luta diária. Actual-
mente contamos com cerca de 80 diligências 
realizadas; Os representantes da OMD, 
apenas neste ano, inspeccionaram cerca de 
34 locais em actividade, dispersos por todo 
o território nacional. A par destas iniciati-
vas, está instalada uma plataforma de troca 
e partilha de comunicações oficiais entre a 
OMD, os Tribunais, os Ministérios Públicos e 
as mais diversificadas Autoridades em Saúde. 
Em 2008, por ordem do tribunal, realizamos 
cerca de oito buscas a consultórios. Bem se vê 
que os canais de acção são variados, depen-
dendo da lei de competências e do processo 
que seja invocado. À parte as vias judiciais 
e à parte, também, os processos-crime ou 
outros, apreciamos hoje, apenas e tão só, o 
balanço positivo da alternativa encontrada 
de actuação institucional. 
Assim continuaremos.

Filipa Carvalho Marques
Directora do Departamento Jurídico

Combate ao Exercício 
Ilegal da Medicina  

Dentária em Portugal
Basta de exercício ilegal da Medicina Dentária em Portugal.

A Ordem tem denunciado, mais do que isso,  
tem visto os resultados deste combate.

IGAS ASAE ERS ARS’s

POLÍCIAS DELEGADOS
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Não é fácil instaurar 
uma tendência de 
encerramento em 

Portugal. Mas as primeiras 
pedras estão lançadas 

contra a ilegalidade e em 
salvaguarda da saúde 

pública.
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Assim, no uso  das competências conferidas 
por Lei – art. 28º-2 e 3, alínea b), e art.32º, 
todos do Estatuto da OMD –, está a decorrer 
o processo de recolha dos conteúdos a in-
tegrar na proposta de alteração legislativa a 
enviar à AR, cujos termos deverão ser pre-
viamente aprovados pela Assembleia-Geral 
da OMD. 

Estatuto da OMD

Aprovado pela Lei nº 110/91, de 29 de 
Agosto, com a redacção introduzida pela Lei 
nº 82/98, de 10 de Dezembro, e com a se-
gunda alteração introduzida pela Lei nº 44/03, 
de 22 de Agosto e rectificada pela Declaração 
de Rectificação nº14/03, de 11 de Outubro.

E m reconhecimento da sua ex-
celência formativa, a Ordem dos 
Médicos Dentistas (OMD) obteve 
recentemente, da parte do IQF, a re-

validação da certificação de qualidade como 
Entidade Formadora Acreditada nas áreas da 
educação e formação das Ciências Dentárias.
Assim, nos próximos três anos, de acordo 
com o Despacho nº 851 de 12/06/2008 do 
Ministério do Trabalho e Solidariedade 
Social, a OMD fica autorizada a organizar 
ou promover intervenções e desenvolver ac-
tividades formativas na área para a qual está 
certificada sem a necessidade de solicitar 
renovações anuais.
O título de Entidade Formativa Acreditada foi 
atribuído à OMD pela primeira vez, em Outu-
bro de 2006. A Acreditação é uma operação 
de validação técnica e de reconhecimento da 
capacidade de uma determinada entidade 
para intervir no âmbito da formação profis-
sional – desde organizar e realizar cursos 
a diagnosticar necessidades de formação ou 
avaliar os seus impactos.

O novo quadro, exigindo a in-
trodução de um sistema paritário 
europeu, obriga a redefinição e 
reestruturação das competências 

e modelos de intervenção da OMD –  en-
quanto entidade reguladora da profissão 
– em matérias de formação, equiparação 
dos cursos, reconhecimento dos títulos aca-
démicos e, muito especialmente, no que se 
refere à clarificação das condições de acesso 
à profissão.
Decorrendo os Estatutos da OMD de uma 
Lei – nível legislativo da competência exclu-
siva da Assembleia da República (AR) –, as 
alterações a adoptar terão de ser propos-
tas e submetidas pela OMD à aprovação do 
Parlamento. 

Revisão dos  
Estatutos da OMD

Qualidade  
formativa

acreditada 
pelo IQF

O Conselho Directivo da OMD deliberou, a 12 de Julho, dar início aos 
trabalhos preparatórios para revisão dos Estatutos da OMD no sentido de 
adaptar as suas  competências estatutárias às novas missões decorrentes da 
aplicação do Acordo de Bolonha - com impacto na Lei de Bases do Sistema 
Educativo e na criação de um novo enquadramento para o Ensino Superior, 
tanto ao nível pré como pós-graduado. 

O Ministério do Trabalho e 
Solidariedade Social atribuiu 

novamente à formação da OMD a 
acreditação do IQF – Instituto para a 

Qualidade na Formação

• Uso da marca de 
Acreditação (Logotipo  
de entidade acreditada  
pela Direcção-Geral do 
Emprego e das Relações  
de Trabalho - DGERT).
Um claro sinal do 
comprometimento da entidade 
com a qualidade da sua 
formação.

• Certificar-se da qualidade 
da sua actuação
Através do aconselhamento 
e retorno obtido durante o 
processo de Acreditação e de 
Acompanhamento.

• Concorrência
Distinguindo-se das outras 
entidades com oferta 
semelhante não acreditadas 
e conhecendo a sua 
concorrência acreditada 
(benchmarketing).

• Publicidade
Inclusão nas listagens 
divulgadas pela DGERT, com 
publicitação gratuita da sua 
oferta formativa.

• Construção de parcerias
Identificando outras entidades 
acreditadas com actuações 
complementares.

• Acesso a apoios públicos
Desenvolvimento de projectos 
de formação no âmbito do 
QREN.

• Impostos
Isenção do IVA, nos termos do 
Art.º 9º do Código do Imposto 
Sobre o Valor Acrescentado.

AS VANTAGENS  
DA ACREDITAÇÃO
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OMD: Qual é o compromisso que a 
organização pretende selar com a re-
alização do XVII Congresso da OMD?
Paulo Rompante (PR): Fundamental-
mente, as metas e os objectivos gerais 
para esta edição visam assegurar que o 
nosso congresso continue a ser o maior 
acontecimento nacional na área da Me-
dicina Dentária.

OMD: O que vai distinguir este evento 
dos congéneres anteriores?
PR: O programa científico vai de encon-
tro à celebração do 10º Aniversário da 
passagem da antiga Associação Profis-
sional de Médicos Dentistas a Ordem. 
Para assinalar esta data, reservámos um 
programa científico exclusivamente dedi-
cado a conferencistas portugueses.

OMD: Trata-se de um voto de confi-
ança acrescido aos médicos dentistas 
portugueses?
PR: Estamos seguros ao afirmar que os 
conferencistas nacionais estão no mesmo 
patamar dos estrangeiros. Esta aposta foi 
perfeitamente equacionada pela OMD, 
pela Comissão Científica e pela Comis-
são Organizadora do Congresso.

OMD: Qual vai ser o formato deste 
congresso?

“Conferencistas nacionais no mesmo  
patamar que os estrangeiros”

O Europarque, em Santa Maria 
da Feira, vai ser o palco 
do XVII Congresso da Ordem 
dos Médicos Dentistas (OMD). 
Este evento, com data marcada 
para os dias 20, 21 e 22 
de Novembro, vai contar 
com a participação de cerca 
de 2500 congressistas e 6000 mil 
visitantes. Numa altura em que 
se assinalam os 10 anos da OMD, 
Paulo Rompante, presidente 
da Comissão Organizadora 
do Congresso, levanta a ponta 
do véu de um evento festivo 
que promete ciência…
em língua portuguesa.
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OMD: Este evento vai continuar a 
manter a tónica na abertura do Con-
gresso à sociedade civil?
PR: Este ano, no recinto do congresso, 
vamos ter um teatro musical em que 
todos os actores são médicos dentistas. 
Esta iniciativa irá privilegiar, natural-
mente, as crianças que passarem pelo 
congresso, sem esquecer os adultos sé-
niores.

OMD: À semelhança de anos anteri-
ores, a Expo-Dentária marcará também 
presença neste congresso?
PR: A Expo-Dentária constitui um dos 
grandes pontos de viragem do congresso 

da OMD. O cer-
tame, até agora com 
um carácter exposi-
tivo, vai dar lugar 
a uma feira comer-
cial. A partir deste 
ano, paralelamente 
à componente ex-
positiva a que 
estávamos habitu-
ados, os nossos 
parceiros vão poder 
comercializar os 
seus produtos. Sig-
nifica que a feira 
será reforçada com 
um estatuto comer-
cial que permite aos 

visitantes compras em tempo real com 
maior comodidade e maior tempo de 
contacto.

OMD: E vai manter os mesmos 
moldes?
PR: Está contemplado um espaço de 
7.200 metros quadrados. Este ano, o 
preço das inscrições dos congressistas 
inclui os almoços de trabalho, que vão 
se servidos no espaço da Expo-Den-
tária. Julgamos que esta é uma forma de 
aproximar os congressistas e, sobretu-
do, proporcionar conforto, sem que os 
participantes tenham de abandonar o re-
cinto no horário da refeição. 

PR: Basicamente, a estrutura do con-
gresso obedece à realização de cursos e 
de fóruns. Este formato permite-nos um 
reforço quantitativo das sessões científi-
cas. 

OMD: Qual o número de sessões pre-
vistas?
PR: Contamos com a participação de 
75 conferencistas, distribuídos por sete 
cursos, oito fóruns e uma sessão clínica 
de plano de tratamento. Temos ainda um 
curso para protésicos e higienistas orais 
e assistentes dentários; uma sala para 
discussão de temas sócio-profissionais, 
outra para informação e formação sobre 
o PNPSO e, ainda, uma sala filantrópica. 
Contamos, também, 
com 90 apresenta-
ções científicas, das 
quais 25 correspon-
dem a comunicações 
livres e 65 inserem-
se na componente de 
posters.

OMD: Que áreas 
vão dominar as in-
tervenções?
PR: Todas as áreas 
da medicina dentária 
vão estar representa-
das cientificamente.

OMD: A saúde oral 
vai ser abordada de uma forma com-
pleta…
PR: Sem dúvida. Pela primeira vez, todos 
os intervenientes na equipa de saúde 
oral estão presentes e têm cursos nas 
suas áreas específicas.

OMD: Para assinalar um marco na 
história da OMD estão agendadas ac-
tividades paralelas?
PR: Estão programadas algumas iniciati-
vas: a sessão inaugural do Congresso,  a 
apresentação do livro “10 Anos da Ordem 
dos Médicos Dentistas” e as comemo-
rações do 10º Aniversário da OMD, na 
Casa da Música.

“Conferencistas nacionais no mesmo  
patamar que os estrangeiros”

2008 é o ano de estreia 
de Paulo Rompante na 
Organização do XVII 

Congresso da OMD. Com 
grau de Doutoramento, Paulo 
Rompante exerce as funções 

de docente no Instituto de 
Ciências de Saúde Norte. 
É regente da cadeira de 

Medicina Dentária Preventiva 
e Comunitária e regente do 

estágio n a mesma instituição 
de Ensino Superior. Para além 

de pertencer ao Conselho 
Directivo da OMD, integra 
o Claustro de Doutores da 

Universidade de Barcelona.

QUEM É PAULO 
ROMPANTE?
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XVII Congresso 
Atribui  
Medalha de 
Ouro da OMD 
Um dos momentos altos da 
sessão solene de abertura do 
XVII Congresso da Ordem dos 
Médicos Dentistas passa pela 
atribuição da Medalha de OMD a 
duas destacadas individualidades 
da ciência e da política nacionais – 
João Carvalho e António Correia de 
Campos –, marcando uma página 
enriquecedora da História da 
«Ordem» no ano da comemoração 
do seu 10º aniversário. 

A insígnia representa a mais alta 
distinção atribuída pela OMD a 
médicos dentistas ou a outros 
profissionais que tenham contri- 

buído, de forma relevante, para o desenvol-
vimento da medicina dentária em Portugal, 
seja a nível técnico e científico seja na defesa 
da Saúde Pública, e que se identifiquem com 
os ideais e princípios da OMD. 
O galardão é atribuído a João Carval-
ho, o primeiro presidente da Associação 
Profissional de Médicos Dentistas, como 
reconhecimento da sua intervenção e con-
tribuição, marcantes, para o início da 
profissão em Portugal. A atribuição da  
medalha de Ouro da OMD a António Correia 
de Campos reconhece o papel do ex-ministro 
da Saúde no desenvolvimento e implemen-
tação do Programa Nacional de Saúde oral, 
nomeadamente com a criação do denomi-
nado «cheque-dentista», que dá acesso a 
cuidados dentários a estratos menos favoreci-
dos da população portuguesa, contribuindo, 
desta forma, para a melhoria da saúde oral 
de milhares de cidadãos.
A Medalha de Ouro da OMD foi atribuída, 
até à presente data, a Jorge Sampaio, à época 
Presidente da República, a Armando Simões 
dos Santos, ex-director da Faculdade de Me-
dicina Dentária da Universidade de Lisboa (a 
título póstumo), a Fernando Martins Peres, 
ex-presidente do Conselho Directivo e Pro-
fessor Catedrático da Faculdade de Medicina 
Dentária da Universidade de Porto, e a João 
Luís Maló de Abreu, director do Departa-
mento de Medicina Dentária, Estomatologia 
e Cirurgia Maxilo-Facial da Faculdade de Me-
dicina da Universidade de Coimbra.
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OMD: Como vê a atribuição da Medalha 
de Ouro da Medicina Dentária por parte 
da Ordem dos Médicos Dentistas? Que co-
mentário lhe merece esta distinção?
João Carvalho (JC): A distinção de uma 
personalidade pelos seus actos praticados 
tem sido, ao longo dos tempos, uma prática 
comum da sociedade organizada. Essa dis-
tinção pode ser, penalizando-a pelos actos, 
considerados em termos legais ou por senso 
comum como errados, ou enaltecendo-a por 
considerar que a sua actividade merece ser 
reconhecida pela restante comunidade.
A Ordem dos Médicos Dentistas entendeu 
instituir o galardão “Medalha de Ouro” como 
forma de distinguir personalidades “que pela 
sua acção e mérito pessoal tenham contribuí-
do de forma relevante e inequívoca para o 
desenvolvimento da Medicina Dentária em 
Portugal”.
Com estas premissas, o Conselho Directivo, 
por sugestão do Bastonário da Ordem dos 
Médicos Dentistas, Orlando Monteiro da 
Silva, decidiu atribuir-me tal galardão.
Ao reflectir sobre esta decisão, que me sen-
sibilizou, levou-me ao fulgor dos meus trinta 
anos, ao espírito de dádiva ao colectivo, ao 
serviço dos outros, à busca de um futuro 
melhor para todos, à criação de uma orga-
nização colectiva para a classe.
No início dos anos oitenta, um grupo de 
jovens que conviveram nos bancos das 
faculdades do Porto e Lisboa sente que o 

Memórias de pioneirismo
Em entrevista a 
propósito da sua 
distinção pela OMD 
com a Medalha 
de Ouro da OMD, 
João Carvalho 
partilha memórias                     
de liderança e 
pioneirismo.

seu futuro não está previsto, que a possibili-
dade de emprego se limitará à necessidade de 
profissionais na época. Tentam dialogar com 
os poderes instituídos Governo/Ordem dos 
Médicos/Sociedade Portuguesa de Estoma-
tologia e Cirurgia Maxilo-Facial e, imbuídos 
dum espírito de serviço, iniciam toda uma 
luta que conduziu inicialmente, em 1980, ao 
reconhecimento pela Ordem dos Médicos, 
dos Médicos Dentistas como classe, criando 
a Secção de Medicina Dentária da Ordem dos 
Médicos, com emissão das primeiras cartei-
ras profissionais e, mais tarde, em 1991, pela 
Assembleia da República, com a criação da 
Associação Profissional dos Médicos Dentis-
tas, sendo finalmente atribuída, em 1998, a 
designação de Ordem dos Médicos Dentis-
tas.
É neste contexto que me insiro, que talvez 
tenha liderado, que talvez tenha sido mili-
tante, que talvez me tenha empenhado, que 
talvez me tenha imposto, que talvez me tenha 
distinguido, que talvez os outros me tenham 
reconhecido como mais capaz no momento.
Mas sem esse grupo não era possível atingir 
tais objectivos.
Daí que interprete esta distinção que me 
é atribuída como reflectindo a vontade da 
Ordem dos Médicos Dentistas em agraciar 
esse grupo de pioneiros que me elegeram 
para liderar a luta que conduziu à orga-
nização profissional dos médicos dentistas 
portugueses.
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OMD: Descreva de forma sucinta as 
principais dificuldades porque passou a 
profissão durante a sua implementação.
JC: Em Junho de 1979, os primeiros médicos 
dentistas licenciados em Portugal, na Escola 
Superior de Medicina Dentária do Porto, 
confrontam-se com a necessidade de iniciar 
a sua actividade profissional. Ao nível fiscal 
não havia problemas porque bastava colect-
arem-se e pagarem os impostos inerentes 
aos rendimentos auferidos, mas o problema 
situava-se no reconhecimento pela sociedade 
de uma classe profissional devidamente ha-
bilitada para o exercício da nova profissão de 
médico dentista.
A necessidade de haver uma entidade 
que congregasse e reconhecesse estes 
profissionais e os controlasse deontologi-
camente era imperiosa. O pensamento de 
alguns Estomatologistas era o de que os 
médicos dentistas deveriam ser integrados na 
organização que já congregava os odontolo-
gistas – o Sindicato Nacional de Odontologia 
– mas tal não surtiu efeito, por forte oposição 
dos interessados. Nesse sentido, foi funda-
mental a visão estratégica do bastonário da 
Ordem dos Médicos (OM), Gentil Martins, 
que apoiado pelo presidente do Colégio de 
Estomatologia, Machado Capelas, e pelo 
presidente do Conselho Regional Norte da 
OM, Guimarães dos Santos, assumiu, no 
Conselho Nacional Executivo, a criação 
de uma entidade autónoma que desem-
penhasse essas funções sob dependência 
directa do Conselho Nacional Executivo da 
OM e do bastonário, com sede nas instala-
ções do Conselho Regional Norte da OM, a 
Secção de Medicina Dentária da Ordem dos 
Médicos.
Com esta barreira ultrapassada, toma mais 
premência a busca de reconhecimento pelas 
entidades públicas da necessidade de colo-
car os profissionais no mercado de trabalho, 
cuja formação era e é das mais dispendio-
sas, servindo a comunidade. Nesse sentido 
é apresentada proposta para integração dos 
médicos dentistas no Serviço Nacional de 
Saúde, quer ao nível dos cuidados primários 
de saúde, quer como elemento da equipe 
nos serviços de estomatologia. Até hoje, essa 
barreira nunca foi ultrapassada, apesar dos 
inúmeros esforços que todos os dirigentes 
associativos desenvolveram desde então.
Paralelamente, e fruto do ambiente histórico 
que se vivia no país com a integração na CEE, 
os médicos dentistas portugueses passam a 
ter assento na Comissão de Formação dos 
Médicos Dentistas, em Bruxelas, tendo sido 
nomeado em 1986 representante do Ministé-
rio da Educação conjuntamente com o nosso 
Mestre Simões dos Santos.
Do mesmo modo, em 1986, juntamente como 

outro nosso Mestre, Clarimundo Emílio,  
integro a Comissão de Ligação dos Profis-
sionais da Arte Dentária, tendo em 1987, na 
cidade de Barcelona, sob a presidência desse 
grande amigo dos médicos dentistas por-
tugueses que foi Ruperto Giralda, anterior 
presidente da FDI, apresentado a candidatu-
ra de Portugal à presidência da referida 
Comissão, sendo eleito por unanimidade 
e aclamação para assumir a presidência no 
biénio 1989/90.
Fruto deste reconhecimento da classe, 
quer a nível nacional quer internacional, e 
da tomada de consciência da carência de 
profissionais de saúde oral em Portugal, 
nova problemática aparece, a abertura de 
novas faculdades de medicina dentária. A 
massificação do Ensino Superior e a abertura 
do mercado ao ensino privado leva à cria-
ção de novos cursos. Começa nessa altura a 
formação desregrada de profissionais de me-
dicina dentária, funcionando apenas a lei do 
mercado da oferta e da procura: se há can-
didatos há que criar condições para que eles 
o possam ser. Nesse sentido, o nosso posi-
cionamento foi o de que as entidades que se 
candidatavam a serem formadores o fossem 
com elevados padrões de qualidade.

OMD: Numa altura de comemoração dos 
10 anos da OMD, qual é a sua opinião 
sobre a situação da Medicina Dentária em 
Portugal?
JC: Agora, pensando que em 2009 completa-
rei trinta anos de profissão e analisando todo 
este tempo passado, creio que a Medicina 
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Perfil:

Licenciado em Medicina 
Dentária pela Universidade 
do Porto, em 1979, participou 
na fundação da Secção de 
Medicina Dentária da Ordem 
dos Médicos, da qual foi 
Presidente entre 1981 e 1989.
Foi o primeiro Presidente 
da APMD. Exerceu, entre 
diversos cargos, o de 
Assistente Efectivo de Cirurgia 
Oral da FMD/UP tendo sido 
nomeado Membro Efectivo 
da Comissão de Ligação de 
Médicos Dentistas da CEE em 
representação da Associação 
Profissional. Tem publicados 
diversos artigos de carácter 
científico. 

JOÃO 
CARVALHO
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Dentária Portuguesa está de parabéns.
O ensino da medicina dentária em Portugal 
continua a ser de elevada qualidade, deven-
do manter-se todo o controle e vigilância 
para que não se caia na tentação de formar 
profissionais apenas para manter a existên-
cia das instituições e o vencimento dos seus 
docentes.
Tem sido opção de alguns países encerrar 
faculdades mas, de seguida, importam 
profissionais, negando assim àqueles que 
um dia sonharam ser médicos dentistas o 
poderem ser ou, em alternativa, terem de 
imigrar para obter a sua formação.
Em alternativa, tal como sucede em Portugal, 
o número de profissionais cresce de forma 
exponencial e em consequência só lhes resta 
a imigração.
Será fundamental planear as necessidades 
de profissionais a médio e longo prazo, não 
caindo na tentação da lei da oferta e da pro-
cura, porque quando o mercado de trabalho 
tem excedentes ou carências, não consegue 
no imediato resolver o problema, deixando 
sempre aos recém licenciados a amargura de 
terem uma profissão de banda estreita, e não 
terem trabalho, e necessitarem de imigrar, 
ou as populações sentirem necessidades que 
não são atendidas havendo que importar 
mão de obra.
O nível dos cuidados de saúde oral prati-
cados pelos nossos Médicos Dentistas é 
comparável ao que se pratica nos países mais 
desenvolvidos, sendo todas as vertentes de 
reabilitação oral, de elevada qualidade, uma 
pratica diária dos nossos profissionais.

No entanto, em Portugal, continua a haver 
uma faixa populacional muito elevada com 
enormes dificuldades de acesso aos cuidados 
de saúde oral. Isto é, o exercício da medicina 
dentária continua na sua forte implantação 
ao nível privado, o que faz com que nos 
tempos de dificuldades económicas em que 
o nosso País vive, essa população não tenha 
capacidade económica para recorrer a esses 
cuidados primários de saúde. Reconhecemos 
os esforços governamentais apoiando grupos 
carenciados como os idosos vivendo com falta 
de recursos, as grávidas e mesmo a aposta na 
prevenção quando actua junto das crianças 
em idade escolar. Mas não chega. Temos de 
liderar acções de motivação das populações 
para a necessidade dos cuidados de saúde 
oral estarem disponíveis para todos.
A saúde oral é, indubitavelmente, um dos cui-
dados de saúde primários básicos e temos de 
ser capazes de apresentar soluções económi-
cas viáveis aos nossos governantes, sob risco 
dos índices de cárie voltarem a aumentar.
Uma forte aposta na prevenção poderá con-
duzir à diminuição dos tratamentos curativos 
a médio e longo prazo. É fundamental a 
aposta nos grupos etários mais jovens por 
forma a criar hábitos de higiene oral e de 
prevenção de patologia oral.
A nível da organização profissional, podemos 
analisar a vertente internacional e a vertente 
nacional.
Fruto do nosso empenhamento e vontade em 
participar no colectivo da profissão, temos 
ao longo dos anos sabido assumir as nossas  
responsabilidades enquanto membros das 
mais altas organizações internacionais. Por 
essas razões, os nossos parceiros interna-
cionais têm depositado confiança no nosso 
desempenho, o que faz com a Ordem dos 
Médicos Dentistas, através dos seus repre-
sentantes, nomeadamente o colega Orlando 
Monteiro da Silva, assuma a liderança de 
instituições como o CED (Council of Euro-
pean Dentists) ou da FDI.
A nível nacional, e sem aceitar que devemos 
cruzar os braços perante as nossas dificul-
dades, reconheço que a nossa Ordem sempre 
esteve e está extraordinariamente limitada na 
sua força de actuação. Conseguiu ultrapassar 
obstáculos, mas o peso político que a classe 
tem é diminuto e a capacidade reivindicativa 
perante os poderes instituídos é limitante 
para os nossos dirigentes.
Contudo, acredito na sua perseverança em 
lutar por ideais de serviço à comunidade, 
por serviço aos colegas, pela defesa da 
profissão, pelo controle deontológico e, fun-
damentalmente, por pensar que a OMD deve 
continuar a ser “a instituição representativa 
dos médicos dentistas” (Art. nº1.1 do Es-
tatuto da OMD).

«10 ANOS DA 
ORDEM DOS 

MÉDICOS  
DENTISTAS»

No âmbito do seu 10º 
aniversário, a Ordem dos 
Médicos Dentistas editou 

um prestigiado álbum 
comemorativo – «10 Anos 

da Ordem dos Médicos 
Dentistas» – destinado 
a deixar uma herança 

documental dos momentos 
mais relevantes da história 

da Medicina Dentária em 
Portugal e da actividade da 
instituição na sua primeira 

década de existência. 
A obra constitui uma oferta 
da OMD para todos os seus 

associados presentes no 
XVII Congresso da OMD, 

realizado em Santa Maria da 
Feira, na zona do Grande 

Porto, resultou de um esforço 
de recolha e organização 

do espólio documental 
da própria Ordem e de 
múltiplas colaborações 

de diversas pessoas 
directamente envolvidas 

nos diferentes momentos 
históricos da medicina 

dentária em Portugal e na 
actividade de Ordem ao 

longo de uma década.

Uma obra para  
a história da 

medicina dentária
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Um sólido e prestigiado 
parceiro social

OMD: Como vê a atribuição da Medalha 
de Ouro da Medicina Dentária por parte 
da Ordem dos Médicos Dentistas? Que co-
mentário lhe merece esta distinção?
Correia de Campos (CC): A atribuição de 
uma distinção pela Ordem dos Médicos Den-
tistas é um direito exclusivo dessa Ordem. 
O distinguido pode aceitar ou recusar. Neste 
caso, tendo em conta todo o trabalho realiza-
do em conjunto, a segunda alternativa não 
existe. Aceitarei, pois com muito prazer e 
sentir-me-ei honrado pela distinção. Mais por 
razões simbólicas, do que pelo trabalho que 
eu tenha realizado. Não fiz mais que cumprir 
o meu dever. Não seria possível chegarmos 
a um resultado positivo sem um encontro 
de vontades. Se a OMD tivesse considerado 
desprimoroso o protocolo, ele não teria sido 
celebrado, mas para que ele pudesse ser aceite 
foi necessário aproximar vontades. Digamos, 
foi um processo de mútua aprendizagem e 
de aproximação, o que na linguagem empre-
sarial se denomina uma “win-win situation”, 
ou situação ganhadora para todos.

OMD: Qual entende ser a importância 
do Programa Nacional de Promoção da 
Saúde Oral, vulgarmente conhecido por 
cheque-dentista, para a população e para 
os médicos dentistas? 
CC: O Programa Nacional de Promoção 
da Saúde Oral está apenas no seu início 
ao seleccionar três grupos-alvo: crianças e 
adolescentes ligados ao sistema educativo, 
grávidas que frequentem centros de saúde 
no acompanhamento da gestação e idosos 
beneficiários do complemento solidário de 
pensão. Mesmo assim, ainda está pouco 
generalizado no grupo mais idoso. Depois, 
haverá que alargá-lo a outros grupos em risco, 
a começar nos diabéticos. Com idêntica filosofia 
talvez seja possível alargá-lo progressivamente 
a novos grupos. Não nos parece possível 
nem desejável a cobertura universal, dada a 
variedade de tratamentos, alternativas e ma-
teriais para cada caso clínico, sendo muitas 
delas electivas ou facultativas, e não sei se 
seria possível ou desejável encontrar um 
patamar mínimo que permitisse a univer-
salidade. Estas questões organizativas e de 
planeamento dos cuidados são muitíssimo 
interessantes mas já não estão a meu cargo. 
Reconheço, todavia, que se deve avançar 
por passos seguros e sempre avaliando as 
políticas executadas, corrigindo-as quando 
necessário.

OMD: Durante o seu mandato, como 
analisou a actuação da OMD?
CC: A actuação da OMD durante o meu man-
dato correspondeu ao que penso deva ser um 
sólido e prestigiado parceiro social, a quem 
a lei confere poderes públicos de garantia de 
qualidade e rigor deontológico, mas não fun-
ções sindicais. Embora as fronteiras nestes 
deveres nem sempre sejam claras, reconheci 
sempre na OMD a primordial preocupação 
pelo primeiro grupo de problemas. Se acres-
centarmos o óptimo relacionamento pessoal 
com o senhor Bastonário, Dr. Orlando Mon-
teiro da Silva, teremos então uma situação 
saudavelmente construtiva. A Ordem dos 
Médicos Dentistas foi sempre exigente, rigo-
rosa, mas cooperante, visando a conciliação 
do interesse público com o interesse dos 
profissionais. O que julgo ter-se conseguido.

Perfil:

Licenciado em Direito pela 
Universidade de Coimbra, 
formou-se em Administração 
Hospitalar na École de Rennes 
(França) e é Mestre em Saúde 
Pública pela Universidade 
de Johns Hopkins (EUA).  
Professor Catedrático da 
Escola Nacional de Saúde 
Pública (ENSP), preside ao 
seu Conselho Científico 
desde 2002. Contam-se entre 
os cargos que exerceu os 
de Presidente do Conselho 
Científico do Instituto Europeu 
de Administração Púbica, 
em Maastricht, Presidente 
da Comissão do Livro 
Branco da Segurança Social, 
Especialista Sénior do Banco 
Mundial sobre Administração 
da Saúde, Director de 
Programas da Fundação 
Luso-Americana para o 
Desenvolvimento. Foi Ministro 
da Saúde dos XIV e XVII 
Governos Constitucionais. 
Especialista em Economia da 
Saúde, Cuidados da Saúde a 
idosos, Política de Saúde e 
equidade, Segurança Social 
e Administração Pública é, 
nesta áreas, autor único de 
cinco livros e de cerca de cem 
artigos científicos publicados 
em revistas nacionais e 
estrangeiras.

CORREIA DE 
CAMPOS

Nas suas declarações a propósito da atribuição da Medalha de Ouro da 
Medicina Dentária pela OMD, Correia de Campos destaca o facto da 
OMD, durante o seu mandato, ter sido sempre “um sólido e prestigiado 
parceiro social”.



caderno | tema

omd | Novembro2008

• 65 



caderno | tema

omd | Novembro2008

• 66 



omd | Novembro2008

• 67 

nacional | congresso 2009

Congresso OMD 2009
Ciência, Tecnologia e Inovação

Nesse sentido, o Programa Científico do 
Congresso – que terá por palco o Centro de 
Congressos de Lisboa -, incluirá, segundo 
Natália Lucas Nunes, presidente do Con-
gresso de 2009, «um Fórum Tecnológico 
tendo por objectivo central evidenciar e di-
vulgar as novas e imensas possibilidades e 
potencialidades da aplicação às diferentes 
áreas da Medicina Dentária das novas tecno-
logias, como, por exemplo, a Microscopia ou 
o Laser, entre muitas outras».
E porque num sector como a Saúde – e em 
especial a Medicina Dentária e a Saúde Oral 
– «há que manter uma lógica de dinâmica, 
acompanhando as melhores tendências evo-
lutivas em todas as frentes, também ao nível 
da imagem e da comunicação o Congresso de 
2009 procede a um aggiornamento», revela 
Natália Lucas Nunes, indicando, como exem-
plo, «a recriação do logo, conferindo-lhe uma 
nova dimensão tridimensional, sugerindo 
tecnologia, inovação e dinamismo».   
A renovação da imagem estende-se, igual-
mente, à Expo-Dentária 2009 – cada vez 
mais reconhecida como a maior exposição e 
plataforma de negócios de material dentário 
e uma das mais importantes feiras da área da 
Saúde realizadas em Portugal – que «aposta 
num novo logo, que reflecte um conceito 
mais sugestivo e apelativo: uma cereja». 
A componente social do Congresso de 2009, 
por seu turno, «promete aos participantes ini-
ciativas e ambientes de convívio, no mínimo, 
ao mesmo nível de sucesso alcançado nas 

edições anteriormente realizadas em Lisboa», 
diz Natália Neves a concluir.

Conferencistas Internacionais 
Confirmados

O Congresso da OMD de 2009 incluirá na 
sua rica grelha científica conferencistas na-
cionais e internacionais de primeiro plano 
a nível global, como, por exemplo, Tidu 
Mankoo, do Reino Unido, na área da Reabili-
tação Oral, a que se somam diversos outros 
nomes de grande prestígio científico, já con-
firmados. Além das conferências científicas, 
será dada particular atenção à formação, com 
cursos assegurados por nomes credibilizados, 
como, por exemplo, Jeffrey Okesson, dos Es-
tados Unidos, que, além de uma conferência 
com a duração de uma manhã, irá assegurar 
um curso de um dia para um grupo limitado 
de inscrições.
Conferencistas:
- Carlos Silva (POR) - Ortodontia
-  David Cagna (USA) - Prótese  
Parcial Removível

- Eleni Gagari (GRC) - Medicina Oral
- Galip Gurel (TUR) - Estética
- Geninho Thomé (BRA) - Implantologia
- Giuseppe Cantatore (ITA) - Endodontia
- Jeffrey Okesson (USA) - Oclusão 
- Jorge Perdigão (POR) - Dentisteria
- Montse Catalã (ESP) - Odontopediatria
- Pierpaolo Cortelini (ITA) - Periodontologia
- Tord Berghlund (SWE) - Implantologia

O Congresso da OMD em 2009 – agendado para Lisboa, entre 5 e 7 de 
Novembro do próximo ano –, além de conferir, como habitualmente, uma 
particular atenção à qualidade científica, irá dar, segundo Natália Lucas 
Nunes, «um particular enfoque à Tecnologia e Inovação nas diferentes 
áreas da medicina dentária», constituindo-se como um grande e dinâmico 
palco de aproximação, divulgação e conhecimento do que de mais 
avançado se faz e encontra disponível a nível mundial.   

No último dia 
do Congresso 

de 2008, em Santa 
Maria da Feira, 
está reservada 
para o espaço 

lounge da OMD 
a realização 

de “uma surpresa” 
de antecipação 

da edição de 2009 
do Congresso.
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«Dentes Saudáveis - saúde oral»
Com o reconhecido empenho e dedicação da OMD e dos 172 Médicos 
Dentistas aderentes, a ENTRAJUDA, através do projecto «Dentes Saudáveis 
- saúde oral», fez, em 2007, 56 sessões de prevenção, 555 rastreios e 
permitiu a visita regular ao dentista de 243 crianças carenciadas.

E stes são os dados relativos a 2007 
de um projecto totalmente ino-
vador que pretende introduzir 
hábitos de higiene oral e propor-

cionar um acompanhamento gratuito e 
continuado na área da saúde oral a crianças 
desprotegidas dos 3 aos 16 anos de idade, 
quer frequentem ou não o ensino oficial, e 
a grávidas carenciadas, apoiadas por Institu-
ições de Solidariedade Social seleccionadas  
pela ENTRAJUDA.
O projecto «Dentes Saudáveis - Saúde Oral» 
incidiu em duas vertentes: prevenção e 
tratamento, desenvolvendo-se através da 
intervenção de higienistas orais e médicos 
dentistas. 
Assim, um grupo de higienistas orais e estu-
dantes das Faculdades de Medicina Dentária 
realizaram acções de sensibilização junto 
dos responsáveis e utentes das Instituições 
de Solidariedade Social que apoiam essas 
crianças, fazendo o seu acompanhamento e 

diagnóstico e procedendo ao encaminhamen-
to para os médicos dentistas das situações de 
risco que exigem tratamento oral.
Entretanto, foi criada uma rede de Médicos 
Dentistas que, a título voluntário, acom-
panharam, de forma continuada e durante 
um período de tempo estabelecido, os pa-
cientes carenciados.
Com o contributo da OMD, a ENTRAJUDA 
tem vindo a dotar as instituições de soli-
dariedade com recursos e ferramentas de 
gestão, bem como a promover acções de 
formação que as tornam mais eficientes no 
desempenho da sua missão.
A OMD apoia incondicionalmente este pro-
jecto que considera de elevado valor social 
e espera que todos os médicos dentistas 
façam parte integrante dele. Acresce, como 
vantagem adicional, o facto de poderem 
as instituições intervenientes no programa 
emitir recibos, para efeitos de deduções fis-
cais, ao abrigo do Estatuto do Mecenato.

A Ordem dos Médicos Dentis-
tas adquiriu um andar no pres-
tigiado prédio «Campo Grande 
28», em Lisboa, para onde vai 
transferir, no início do próximo 
ano e após a conclusão das 
obras de remodelação, a 
actual delegação da capital. 
As novas instalações continu-
arão localizadas no Campo 
Grande, mudando apenas do 
nº 30 para o nº28. Situam-se 
no sétimo piso de um edifício 
de 13 andares. Com uma área 
de 156 m2, a delegação de 
Lisboa passará a oferecer mais 
espaço, permitindo acolher 
reuniões, assembleias-gerais 
ou cursos de fim de dia.
Os trabalhos de requalifica-
ção das novas instalações 
avançam no terceiro trimestre 
de 2008. A empreitada será 
executada pela Gernuno, uma 
empresa da Trofa com extensa 
experiência na construção 
e remodelação de espaços 
médicos.
O projecto de arquitectura 
é da responsabilidade do 
arquitecto Andreas Heinrich 
Mörschel, da BMM 
Arquitectos.
Presente tanto nacional como 
internacionalmente, a BMM 
conta com a colaboração de 20 
arquitectos no seu escritório 
de Lisboa. Do portfólio da 
Gernuno consta a realiza-
ção de múltiplos projectos, 
desde edifícios de escritórios 
até complexos desportivos e 
hospitais.

NOVAS 
INSTALAÇÕES 
EM LISBOA
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Academia Portuguesa
de Medicina Dentária

A apresentação 
pública da Academia 
Portuguesa de 
Medicina Dentária 
(APMD) - uma 
associação científica 
destinada a 
fomentar o estudo 
e a investigação 
do aparelho 
estomatognático – 
teve lugar em Maio 
de 2007, em sessão 
solene na Reitoria da 
Universidade
do Porto.

No decurso da cerimónia foram impostas, 
por José Campos Neves, as Insígnias de Aca-
démico de Honra ao reitor da Universidade 
do Porto, seguida pela imposição, por José 
Carlos Marques dos Santos, das insígnias a 
todos os académicos membros da APMD.
A Academia conta com quatro categorias de 
sócios - académicos titulares (25 cadeiras), 
académicos eméritos, académicos honorári-
os (nacionais e estrangeiros) e benfeitores -, 
apenas podendo aceder à primeira indivídu-
os de nacionalidade portuguesa, licenciados 
em medicina dentária, medicina ou noutras 
áreas ligadas à saúde oral.
Integrada na sessão solene de apresenta-
ção da APMD realizou-se uma conferência  
subordinada ao tema «Santé, Progrès et 
Avenir», sob orientação de Axel Kahn, di-
rector de pesquisas do INSERAM (Institut 
National de la Santé et de la Recherche 
Médical) e director do INSTITUT COCHIN, 

ambos de Paris, sendo a cerimónia encer-
rada pelo novel presidente de honra da 
APMD.

Academia Portuguesa e Brasileira

A APMD está aberta à filiação de institu-
ições congéneres, nacionais e estrangeiras, 
e entidades públicas ou privadas. Neste 
quadro, em cerimónia realizada a 28 de 
Junho, a APMD estabeleceu com a Academia 
Brasileira de Odontologia a mútua filiação, 
ratificada com a vinda a Portugal da respec-
tiva Direcção. Na mesma altura verificou-se 
a imposição das insígnias de Académicos 
honorários brasileiros aos portugueses José 
Campos Neves e Fernando Morais Branco e, 
inversamente, foi atribuída distinção idên-
tica pela APMD ao presidente e à secretária 
da congénere do Brasil, respectivamente 
Placidino Guerrieri Brigagão e Iracema 
Sousa Dottori Von Uslar.
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boa base de ensaio para projectos futuros 
mais ambiciosos.
Face aos resultados obtidos este ano, acredita-

mos que o próximo ano possa ser bastante 
melhor e que o programa “cheque-dentista” 
possa vir a ser alargado a outros grupos da 
população num futuro breve.

Paulo Melo
Membro do Conselho Durectivo da OMD

A Ordem dos Médicos Dentistas 
(OMD) acredita que o programa 
é uma mais-valia para Saúde Oral 
da população e para 

toda a classe. Por este motivo, 
e apesar de não ser a entidade 
responsável pelo programa, a 
OMD tudo tem feito para apoiar 
a Direcção-Geral da Saúde (DGS) 
na concepção e implementação 
do “cheque-dentista”. Durante 
este processo, a OMD participou 
activamente, intervindo sempre 
que possível no sentido de criar 
as melhores condições para que 
o programa seja um êxito. 
Apesar de só ter começado a 
ser estruturado no final do ano 
de 2007, a estratégia delineada 
no sentido de desenvolver  
gradualmente as diferentes 
fases do programa ao longo 
do ano, permitiu que o mesmo 
ficasse disponível para os  
beneficiários em meados de 
Maio. Mesmo assim, continuam 
em desenvolvimento alguns com-
ponentes do programa que ainda 
irão ser implementados este ano.
Os números apresentados nos 
quadros anexos, tendo em conta 
a adesão dos colegas ao pro-
grama do “cheque-dentista”, a 
quantidade de cheques emitidos 
e o número de beneficiários, per-
mitem considerar que o mesmo 
tem sido um êxito.
Evidentemente, como em 
qualquer programa 100% ino-
vador, existem problemas e 
dificuldades que têm surgido aos 
Médicos Dentistas e a outras en-
tidades envolvidas os quais vão 
sendo resolvidos na medida do possível, 
ficando alguns para posterior correcção.
A OMD não considera esta a solução ideal 
para resolver os problemas de Saúde Oral da 
população, nem que seja esta a solução que 
vá de encontro às expectativas dos médicos 
dentistas, mas entende que poderá ser uma 

“Cheque-dentista”: uma 
mais-valia para a saúde oral

A estratégia da OMD, em todo 
este processo, tem sido de 
tentar disponibilizar o máximo 
apoio aos associados. Na 
página electrónica da OMD, 
no local “cheque-dentista”, foi 
compilada toda a informação e 
duas funcionárias dos serviços 
administrativos têm estado 
especificamente destacadas 
para prestar o apoio 
necessário aos colegas.
O preenchimento electrónico 
online dos “cheques-
dentista” tem criado alguns 
problemas a alguns colegas 
por diferentes motivos, sendo 
muitos deles relacionados com 
conhecimentos básicos de 
manuseamento de programas 
de computador. Outros ainda, 
porque se recusam a ler toda 
a informação disponibilizada. 
Claro que existem alguns 
médicos dentistas que 
facilmente se integraram no 
sistema e conseguem lidar 
bem com todo o processo.
Os serviços administrativos 
da OMD, ao longo de todo 
este processo, têm tentado 
prestar o melhor atendimento 
possível, o que às vezes 
não é fácil, principalmente 
quando existem associados 
que chegam a “tocar” 
a má educação e têm 
comportamentos inadmissíveis 
ao telefone.

Neste ano de 2008 deu-se início a um programa de tratamentos no âmbito 
do Programa Nacional de Saúde Oral, que é comummente conhecido 
por “cheque-dentista” e que tem como população alvo grávidas e idosos 
beneficiários do Complemento Solidário. 

SERVIÇOS DE 
APOIO OMD

(...)
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No passado dia 23 de Novembro de 2007 
o Ministro da Saúde de Portugal anunciou, 
no discurso que proferiu durante o XVI 
Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas, 
o alargamento do Programa Nacional de 
Promoção da Saúde Oral. Pretendia, com 
essa medida, garantir o acesso à medicina 
dentária às grávidas e aos idosos beneficiários 
do complemento solidário, utentes do Serviço 
Nacional de Saúde. 
Iniciava-se, desse modo, o desenvolvimento 
dos projectos Saúde Oral na Grávida (SOG) 
e Saúde Oral na Pessoa Idosa (SOPI). E 
simbolicamente, ainda em 2007 (31 de 
Dezembro), a Universidade de Aveiro 
apresenta uma proposta para a construção 
de um Sistema de Informação da Saúde Oral 
(SISO), capaz de suportar todo um processo 
desejavelmente simples, desburocratizado e 
eficiente. A sua fase de produção inicia-se em 
Fevereiro de 2008. Entretanto, a Direcção- 
-Geral da Saúde (DGS) promove a elaboração 
da Circular Informativa nº4/DSPPS/DCVAE, 
de 27.02.2008, e da Circular Normativa nº7/
DSPPS/DCVAE, de 15.04.2008, que passam 
a constituir os documentos de referência 
técnica do SOG e do SOPI.
Em Abril, após a divulgação desses 
documentos, os médicos dentistas são 
convidados a participarem nos projectos. 
Segue-se um processo de inscrição e de 
validação das inscrições efectuadas, que 
contou com a colaboração activa da Ordem 
dos médicos dentistas. A lista de médicos 
dentistas aderentes, que na presente data 
conta com 2.532 nomes, está disponível em 

permanência no site da DGS, em microsite 
específico da Saúde Oral. 
No início do mês de Junho, o desenvolvimento 
do SISO possibilitou a emissão dos primeiros 
“cheques-dentista”. Em 27 de Outubro de 
2008, tinham sido emitidos cheques a 18.033 
utentes do Serviço Nacional de Saúde, em 348 
Centros de Saúde do Continente (98% do total 
de Centros de Saúde). Na mesma data, tinham 
sido emitidos 25.249 cheques, dos quais 
15.642 já tinham sido utilizados. A Taxa de 
Utilização de 62% alcançada permite afirmar 
que a procura de uma intervenção médico- 
-dentária pelos utentes do SNS se revela 
efectiva e a resposta dos Médicos Dentistas 
imediata. Sendo que estes e outros dados 
de processo e de impacto já são fornecidos 
pelo SISO em tempo real, proporcionam 
um instrumento de elevada fiabilidade para 
as tarefas de avaliação e monitorização do 
processo. Sistema de Informação cuja gestão 
foi atribuída à Administração Central de 
Sistemas de Saúde (ACSS) e que, de acordo 
com o programado, estará concluído, em 
todas as suas funcionalidades, no próximo 
dia 31 de Janeiro de 2009, com expectável 
repercussão na melhoria da Saúde Oral da 
população portuguesa, muito em particular, 
dos mais vulneráveis. 

Rui Calado
Chief Dental Officer e Coordenador na 

Direcção-Geral da Saúde dos projectos de 
alargamento do Programa Nacional

de Promoção da Saúde Oral

“Cheque-dentista”: uma 
mais-valia para a saúde oral

História de sucesso

Por todos estes motivos, antes 
de tentar contactar os serviços 

administrativos da OMD, 
aconselhamos os colegas

a procederem
da seguinte forma:

1 - Aceder à página da OMD 
(www.omd.pt) e entrar na área 
de membro com o seu login e 

password. Se ainda não estiver 
registado como membro, 

deverá proceder primeiro a 
esse mesmo registo no site.

2 - Depois, devem ler a 
informação disponibilizada no 

local reservado ao “cheque-
dentista”, concretamente:

- Apresentação PNPSO 
Cheque-dentista (PowerPoint);

- Guia do utilizador do SISO.
3 - Podem também consultar 

os outros assuntos para 
informação suplementar.
4 - No caso de surgirem 

dúvidas simples, elas deverão 
ser colocadas no fórum de 
discussão especificamente 

criado para o efeito.
5 - Se entenderem ser 

necessário contactar os 
serviços administrativos da 

OMD, deverão ser os membros 
inscritos e não as funcionárias 

ou familiares, o que 
simplificará a comunicação e 
beneficiará ambas as partes.

(...)SERVIÇOS DE  
APOIO OMD
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Conselho Deontológico e de Disciplina
Ética e deontologia em 
tempos de ambiguidade
Nos dez anos da Ordem dos Médicos Dentistas (OMD), saúdo a iniciativa 
e os seus responsáveis pela criação de uma revista que se anuncia 
socioprofissional e científica.

S endo uma Ordem ainda muito jovem, 
não quero deixar de recordar, para 
os mais novos, a existência da 
Associação Profissional dos Médi-

cos Dentistas (APMD), criada pela Lei 110/90, 
e que no fundo já estabelecia um modelo ju-
rídico-institucional de uma Ordem.
No Estatuto da APMD já se encontravam 
definidas a existência e as competências 
do Conselho Deontológico e de Disciplina 
(CDD). Expresso aqui a minha homena-
gem aos presidentes do CDD que me 
precederam, os colegas António Felino, 
Crespo de Carvalho e Américo Afonso, junta-
mente com todos os membros dos respectivos 
Conselhos, que foram de-
lineando e definindo como 
um fio condutor aquilo a que 
poderemos designar como a 
alma da nossa profissão.
Vivemos tempos de ambi-
guidade. Se, por um lado, 
se nota um certo mal-estar 
generalizado pela aborda-
gem dos temas da ética e da 
deontologia, como sendo um 
espelho que se quer evitar 
olhar, preferindo um olhar 
a espelhos mais apelativos e 
confortantes – mas, também, 
mais enganadores –, por outro lado, também 
se nota uma necessidade cada vez maior de 
reaprender, discutir e implementar na nossa 
prática clínica o gesto ético, componente 
gémea do gesto técnico-científico, de forma 
a alcançar a boa prática clínica. 
O exercício da medicina dentária como profis-
são liberal tem vindo a ser confrontada com 
problemas sérios que afectam o seu prestígio 
e, até, o seu valor social. Refiro-me à divulga-
ção profissional (publicidade) enganosa, não 
objectiva e com promessas de resultados, 
assim como a esse novo “neoplasma” dos 
actos clínicos gratuitos. De facto, as normas 
deontológicas evoluíram no sentido de elimi-
nar restrições à divulgação profissional, 
estabelecendo os parâmetros para a 
sua realização (regulamento nº 115/2007), 
mas, infelizmente, continuamos a observar 

que, em muitos casos, se faz tábua rasa 
desses procedimentos, fazendo passar 
para a opinião pública uma imagem pouco 
edi f icante da prof issão. Assiste-se, 
ult imamente, a uma verdadeira histeria 
de propostas contratuais em que parte dos 
actos clínicos é gratuita. Se, por um lado, 
podemos ficar estupefactos com o descara-
mento de tais propostas, que induzem a uma 
negação do que é uma profissão liberal – por 
definição uma actividade com honorários–, 
por outro, não podemos impedir a liberdade 
contratual, própria de um Estado de Direito 
democrático. O certo é que estamos perante 
um verdadeiro atentado à nossa dignidade 

profissional.
Ao CDD cabe focar os pro-
cedimentos e as matérias 
formais, tais como a análise 
e clarificação de conceitos e 
argumentos, esclarecen-
do o que é correcto ou 
incorrecto deontologica-
mente e, em última análise, 
proceder disciplinarmente. 
Mas é a cada um de nós, in-
dividualmente, que compete 
um modo de agir a cada mo-
mento da nossa actividade 
profissional, modo de agir 

esse que seja ético e deontológico de modo 
a desenvolver uma relação médico dentista/
doente consistente e compensadora para 
ambas as partes, assim como um comporta-
mento correcto para com os nossos colegas. 
A Ordem, somos todos nós, e todos nós 
temos o dever de contribuir para o prestígio 
e reputação da nossa profissão.
Espero que a nova revista da OMD se assuma 
como o fórum de referência para a discussão 
destas e de outras matérias profissionais.
Ao seu corpo editorial os meus votos de 
grande sucesso.

João Aquino
Presidente do Conselho Deontológico da OMD

“(...) uma necessidade 
cada vez maior de 

reaprender, discutir e 
implementar na nossa 
prática clínica o gesto 

ético, componente 
gémea do gesto 

técnico-científico, de 
forma a alcançar a boa 

prática clínica.”
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Parlamento Europeu 
debate Directiva de Saúde
Uma mesa-redonda da iniciativa do Council of European Dentists (CED)
e o Standing Committee of European Doctors (CPME), realizada
em Setembro, em Bruxelas, reuniu os líderes europeus da área da Saúde 
num dos primeiros debates sobre a proposta de Directiva dos Cuidados
de Saúde Transfronteiriços e os direitos dos doentes, contando
com a participação de Orlando Monteiro da Silva.

A mesa-redonda sobre «Cuidados de 
Saúde de Elevada Qualidade na 
Europa» - organizada pelo Coun-
cil of European Dentists (CED) e 

pelo Standing Committee of European Doc-
tors (CPME) - realizada a 11 de Setembro, em 
Bruxelas, proporcionou uma das primeiras 
oportunidades para que os principais actores 
comunitários da saúde debatessem a recente 
proposta de Directiva relativa à aplicação dos 
direitos dos doentes em matéria de Cuidados 
de Saúde Transfronteiriços.
Juntando oficiais da Comissão e eurodeputa-
dos com as maiores organizações europeias 
de profissionais de saúde e de pacientes, a 
mesa-redonda constitui-se como um espaço 
de troca de pontos de vista sobre a propos-
ta de Directiva e, mais vastamente, sobre o 
quadro institucional e político dos Cuidados 
de Saúde Transfronteiriços.
A comissária da UE para a Saúde e Consu-
midores, Androulla Vassiliou, reafirmou o 
compromisso da Comissão em estabelecer o 
diálogo e a cooperação com os representantes 
dos profissionais de saúde e dos doentes 
– os mais directamente interessados - no 
processo prévio à adopção da proposta de 
Directiva relativa à aplicação dos direitos dos 
doentes em matéria dos Cuidados de Saúde 
Transfronteiriços.
No debate, os representantes, quer dos 

profissionais de saúde quer dos doentes, 
acolheram a Directiva e reiteraram a necessi-
dade de consagrar num documento legal os 
direitos dos doentes ao acesso a cuidados de 
saúde de elevada qualidade e segurança em 
toda a UE.
O presidente do CPME, Michael Wilks, sa-
lientou, entre outras, a importância de bons 
sistemas de informação de apoio aos Cuida-
dos de Saúde Transfronteiriços, quer para os 
doentes quer para os médicos.
O presidente do CED, Orlando Monteiro da 
Silva, chamou a atenção para o facto de «a 
qualidade ser passível de ser definida mas 
muito difícil de ser medida», salientando que 
«devemos concentrar-nos nos três princípios 
fundamentais da estratégia: elevada quali-
dade, alta eficiência e fazer correctamente o 
mais correcto».
Matthias Wismar, do Observatório Europeu 
de Sistemas e Políticas de Saúde, concluiu 
existir um consenso entre os membros do 
painel sobre a necessidade desta Directiva.
A iniciativa contou com a participação do 
eurodeputado Othmar Karas que, sob a 
Presidência Austríaca da UE – em 2005 -, 
desempenhou um papel fundamental na 
negociação e no acordo entre o Parlamento 
Europeu e o Conselho no sentido da não in-
tegração dos serviços de saúde na Directiva 
sobre Serviços. 

Portugal foi o palco escolhido 
pela European Federation 
of Oral Surgery Societies 
(EFOSS) - uma organização 
que representa as sociedades 
nacionais de Cirurgia Oral de 
Portugal, Espanha, França, 
Itália, Alemanha e Inglaterra 
– para a realização da quinta 
edição do seu Congresso.
Com periodicidade bianual, 
este 5th EFOSS Congress 
decorreu em conjunto com o 
VII Congresso da Sociedade 
Portuguesa de Cirurgia Oral 
(SPCO), na Fundação Eng. 
António de Almeida, na cidade 
do Porto, entre 9 e 11 de 
Outubro. O evento europeu 
contou com a participação 
de inúmeros conferencistas 
internacionais, abordando 
diversos temas relacionados 
com a área da Cirurgia Oral. 
Paralelamente ao Congresso 
realizaram-se exames para 
acesso ao Board Europeu de 
Cirurgia Oral.

5º CONGRESSO 
EFOSS  
EM PORTUGAL

(...)

Othmar Karas 
e Androulla Vassiliou 
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Competências  
dos médicos dentistas
CED propõe acordo comum para o ensino da Medicina  
Dentária na União Europeia

O s agentes académicos, profissionais 
e governamentais da medici-
na dentária na Europa deviam 
procurar ter uma visão comum 

sobre as competências dos Médicos Dentis-
tas, defendeu o bastonário da Ordem dos 
Médicos Dentistas, Orlando Monteiro da 
Silva, na condição de presidente do Council 
of European Dentists (CED).
Esta posição foi manifestada durante a 34ª Re-
união Anual da Associação para a Educação 
Dentária na Europa (ADEE), que decorreu no 
início de Setembro, em Zagreb, na Croácia.
A ADEE é uma organização que representa 
a voz do ensino da medicina dentária na 
Europa. Entre os seus membros, conta mais 
de 160 escolas dentárias, para além de outras 
instituições cujo papel principal é garantir 
todos os aspectos do desenvolvimento edu-
cativo e profissional da medicina dentária.
Orlando Monteiro da Silva lembrou que a 
União Europeia (UE) tem demonstrado uma 
maior dinâmica nas questões da Saúde. 
«Temos não apenas de seguir este processo de 
perto, mas também de procurar influenciá-lo», 
alertou o português, presidente do CED.
Sabendo que a ADEE se encontra neste mo-

mento em processo de revisão do documento 
«Profile and Competences of a European Den-
tist», Orlando Monteiro da Silva recordou que 
o CED adoptou, no final de 2007, uma resolução 
sobre o mesmo tema designada «The Profile 
of Dentist of the Future». Neste momento, a 
organização pretende focar-se nas competên-
cias do médico dentista.
Considerando esta convergência de interesses 
na definição das competências do médico 
dentista, Orlando Monteiro da Silva propôs 
um «novo Acordo para a medicina dentária», 
que funcionaria como um comité informal 
da medicina dentária, à semelhança do 
antigo comité consultivo, capaz de reunir os 
profissionais, a academia e os representantes 
dos governos dos diversos países europeus.
Um dos temas a ser discutido por este grupo 
informal seria a formação contínua dos 
profissionais, «que é um assunto tão impor-
tante quanto as qualificações profissionais», 
afirmou o presidente do CED. «É através do 
histórico da formação contínua que os po-
tenciais empregadores poderão conhecer as 
competências e conhecimentos dos candida-
tos», concluiu o dirigente português.

A implantologia, a cirurgia 
endodôntica, a Patologia Oral 
e a inter-relação com diversas 

especialidades médicas, 
mereceram a atenção dos 380 

congressistas presentes na 
sua maioria médicos dentistas 

portugueses (216), embora 
o número de participantes 

estrangeiros tenha sido 
significativo (66). 

A par das Sessões, as 
comunicações livres e os 

posters – em número muito 
significativo – também 

atraíram as atenções pelo 
seu elevado valor científico, 

registando uma participação 
significativa de trabalhos 

apresentados por congressistas 
estrangeiros, inclusivamente 

de países que não 
integram a EFOSS.

Complementarmente ao 
Congresso realizou-se uma 

pequena exposição de material 
dentário que acolheu diversas 

empresas da área. 
O jantar de encerramento, a 
10 de Outubro, decorreu na 

Quinta de S. Salvador, em 
Vila Nova de Gaia, com o rio 
Douro como pano de fundo.

A edição de 2010 do 
Congresso EFOSS terá lugar 
em Edimburgo, na Escócia.

(...)5º CONGRESSO EFOSS 
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Parlamento Europeu 
e profissões liberais
É inquestionável a importância dos profissionais liberais na sociedade 
actual. Quer pelas mais-valias únicas das respectivas qualificações, quer 
pela confiança pessoal que inspiram na sua interacção com os cidadãos. 

A testemunhar o seu papel fulcral está 
o vasto acervo legislativo comuni-
tário relativo à matéria, abrangendo 
as qualificações profissionais, o re-

conhecimento automático das profissões - de 
base ou especializadas -, a promoção da livre 
circulação dos prestadores de serviços e os 
instrumentos comunitários relativos à sua 
mobilidade, na sua maioria acompanhados 
pelos correspondentes instrumentos sobre os 
direitos dos respectivos beneficiários e con-
sumidores. 
O impacto destes profissionais na economia 
internacional faz-se sentir na alavancagem 
dos sistemas, na preocupação de acesso 
universal e equitativo aos mesmos, a par da 
cobertura de sectores determinantes da eco-

nomia que, independentemente da área de 
saber regulada, reclamam todos um mesmo 
denominador comum: qualidade na presta-
ção do serviço.
Todavia, a regulação das profissões liberais 
jamais deverá perder de vista a natureza 
específica de cada uma, no sentido de as-
segurar a melhor prestação dos respectivos 
serviços, a especificidade de cada saber es-
pecializado e a complexidade dos seus actos 
próprios, bem como os imperativos éticos 
por que se regem. 
A legitimidade, mas sobretudo a legitimação 
dos profissionais liberais, a confiança de que 
são depositários pela comunidade, advém do 
que jamais deve ser olvidado pela Europa e 
pelos europeus: o princípio da subsidiarie-
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dade. Ou antes valerá dizer, a responsabilidade 
de cada Estado-membro pela regulação das 
especificidades de cada profissão, garantin-
do os padrões de conduta e de formação  
adequados para dotar os migrantes europeus 
de ferramentas cada vez mais competitivas e 
apelativas em cada ofício. 
A última reunião da direcção do Coun-
cil of European Dentists (CED) contou com 
a presença e os valiosos contributos da 
deputada ao Parlamento Europeu, Françoise 
Grossetête - uma empenhada defensora das 
profissões e dos profissionais liberais -, que 
se dispôs partilhar a sua visão europeia e 
a multiplicidade de idiossincrasias detecta-
das nas políticas europeias relativas aos 
profissionais liberais. 
Aqui fica um exemplo dos resultados do 
seu trabalho - e de alguns outros relatores 
– traduzido numa iniciativa que reflecte as 
preocupações sentidas pelo Parlamento Eu-
ropeu, que aprovou uma declaração escrita 
dirigida à Comissão Europeia, nos seguintes 
termos: 
O Parlamento Europeu,
–  Tendo em conta a Resolução do Parla-

mento Europeu sobre o seguimento do 
relatório sobre a concorrência no sector 
das profissões liberais (2006/2137 (INI)), 
o considerando o artigo 43 da Directiva 
2005/36/CE e a jurisprudência do Tribunal 
de Justiça Europeu,

–  Tendo em conta o artigo 116.º do seu Regi-
mento,

A.  Considerando que as profissões liberais, 
como os farmacêuticos ou os arquitectos, 
constituem um sector determinante da 
economia europeia;

B.  Considerando que as profissões liberais 

prestam, com frequência, serviços públi-
cos em sectores fundamentais de interesse 
geral (veja-se, por exemplo, as farmá-
cias), mesmo em zonas rurais e sectores 
económicos menos aliciantes;

C.  Considerando que a responsabilidade e a 
disponibilidade individuais devem ser en-
caradas como um elemento essencial da 
expressão da subsidiariedade;

1.  Insta a Comissão a respeitar o valor acres-
centado das profissões liberais para a 
sociedade europeia e a garantir que as 
profissões liberais não são avaliadas com 
base em critérios assentes meramente na 
economia de mercado;

2.  Exorta a Comissão a respeitar a estrutura 
dirigente autónoma (ou autonomia da es-
trutura dirigente ) das profissões liberais 
e o seu potencial para contribuir para a 
implementação da Estratégia de Lisboa;

3.  Convida a Comissão a reconhecer que uma 
liberalização prematura das profissões 
liberais pode conduzir a um declínio da 
qualidade e da plena cobertura da presta-
ção de serviços, como, por exemplo, no 
caso da medicina;

4.  Insta a Comissão a ponderar métodos 
mais democráticos ao levar a cabo outras 
reformas e a agir em articulação com o Par-
lamento Europeu e o Conselho, ao invés 
de intentar acções judiciais no momento 
(ou em vez de considerar novas reformas) 
de considerar outras reformas;

5.  Encarrega o seu presidente [do Parla-
mento Europeu] de transmitir a presente 
declaração, com a indicação do nome dos 
respectivos signatários, ao Conselho, à 
Comissão e aos governos e parlamentos 
dos Estados-membro.

Desde a sua fundação, em 
1988, como congresso da 

Política Europeia da Saúde, 
que o EHFG é a plataforma 

facilitadora da discussão 
entre os diversos interesses 
na área da saúde pública e 

dos serviços de saúde. É um 
evento anual que tem por 
pilares os quatro grandes 

grupos que reúne: políticos, 
decisores e representantes 

de grupos de interesse; 
especialistas do governo e da 
administração; representantes 

do comércio e indústria; e 
representantes da sociedade 
civil, científica e académica. 

O EHFG
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Fórum Europeu da  
Saúde de Gastein - EHFG

Contando com a 
participação dos 

líderes europeus e 
internacionais na 
área da Saúde, o 

Fórum Europeu da 
Saúde de Gastein 
(EHFG) alcançou 

um novo recorde 
em número de 

participantes na 
edição de 2008 - 11ª 

-, atingindo um novo 
recorde em número 

de participantes: 
620 oriundos de 45 

países.

A 11ª edição do EHFG, que decorreu 
de 1 a 4 de Outubro, reafirmou, 
uma vez mais, a sua liderança 
como evento de referência na 

área das políticas de saúde na União Euro-
peia, acolhendo um equilibrado conjunto 
de dirigentes de topo, líderes de opinião e 
especialistas nas áreas da política e administ-
ração de saúde, medicina, ciência, indústria e 
ONG’s (Organizações Não Governamentais). 
De acordo com o presidente do EHFG «o 
Fórum Europeu da Saúde reúne todos os 
“grupos de interesse” envolvidos nos serviços 
de saúde, potenciando o surgimento de novas 
ideias e abordagens e de soluções inovado-
ras para os problemas existentes». O EHFG 
é, acima de tudo, a mais importante fonte 
de ideias para a Política da Saúde Europeia. 
«Desde que o EHFG foi criado, em 1997, os 
assuntos dominantes da Política da Saúde Eu-
ropeia têm estado regularmente na agenda», 
afirmou o dirigente. 

Entre os convidados ao evento contaram-se a 
Alta-Comissária para a Saúde da EU, Androul-
la Vassiliou, o ministro da Saúde Austríaco, 
Kdolsky, bem como os Ministros e Secretários 
de Estado da Alemanha, Estónia, República 
Checa, Chipre, Liechtenstein e Sérvia.
O português presidente do Conselho Europeu 
dos Médicos Dentistas (CED), Orlando Monteiro 
da Silva, foi convidado para integrar a mesa 
redonda subordinada ao tema:  «Promover a 
saúde – prevenir a doença. A sustentabilidade 
dos grupos profissionais da saúde».
O «Prémio do Fórum Europeu da Saúde», 
atribuído pela primeira vez em 2007 a ini-
ciativas transfronteiriças da área da saúde na 
Europa, contou com a submissão de 25 pro-
jectos que envolveram os 27 países da UE. 
A data do 12º Fórum da Saúde de Gastein, a 
realizar no próximo ano, no Vale de Gastein, 
está novamente agendada para 30 de Setem-
bro a 3 de Outubro.

Informação  
dos Comités Científicos  
europeus online

A versão mais actualizada das opiniões Layman dos Comités 
Científicos está agora disponível online, no sítio da Comissão 
Europeia. Trata-se de um vasto conjunto de Perguntas 
Frequentes e as respectivas respostas, abordando uma série 
de matérias de grande actualidade relativas à medicina 
dentária e à saúde oral, alvo de debate e controvérsia. Para a 
divulgação destas opiniões a Comissão Europeia solicitou o 
apoio do CED (Council of European Dentists), cuja direcção 
tem muitas destas matérias agendadas para debate na sua 
reunião do próximo dia 28 de Novembro, em Bruxelas.

Entre muitos outros temas, poderão 
ser encontradas no sítio da Comissão 
Europeia, com vários níveis de aprofun-
damento e detalhe: a opinião, datada 

de 2007, do Comité Científico de Produtos de 
Consumo (CCPC) relativamente à utilização do 
peróxido de hidrogénio em produtos de higiene 
oral e de branqueamento (http://ec.europa.
eu/health/opinions/en/tooth-whiteners/index.
htm); a opinião, emitida este ano, pelo Comité 

Científico dos Riscos de Saúde Emergentes e 
Recém-Identificados, relativamente à segurança 
para os pacientes das massas dentárias e dos 
materiais alternativos para restauração den-
tária e a opinião do Comité Científico para os 
Riscos de Saúde e Ambientais no que se refere 
aos riscos e efeitos indirectos para a saúde da 
utilização do mercúrio nos cimentos dentári-
os (http://ec.europa.eu/health/opinions/en/
dental-amalgam/index.htm).

Branqueamento dentário
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A Ordem dos Médicos Dentistas 
(OMD) esteve presente com uma 
representação de sete delegados, 
que entre a participação nas assem-

bleias da FDI e sessões científicas fizeram a 
promoção da próxima edição do Congresso 
Anual da OMD, a realizar em Lisboa, em No-
vembro de 2009.
O programa científico do Congresso Anual 
da FDI contou com mais de 180 oradores 
participantes nas cerca de 80 sessões reparti-
das por quatro dias. Em complemento ao 
programa principal, foram apresentados 117 
posters científicos e 58 comunicações livres. 
Este mega-evento destaca-se, ainda, pelos 
números da feira que lhe está associada:

a World Dental Exhibition que contou com 
300 empresas de 34 países.
Entretanto, 238 delegados provenientes 
de todo o mundo participaram na Assem-
bleia-geral da FDI, que debateu normas 
internacionais para a prática da medicina 
dentária, tendo aprovado três novas resoluções 
e revisto outras nove. 

Resoluções FDI

As novas resoluções aprovadas foram: reco-
mendação para ensaios clínicos de material 
de restauração dentária; protectores bucais 
para desporto; e substitutos do açúcar e o 
seu papel na prevenção de cáries. 
Alvo de revisão foram as recomenda-
ções:  apoio às normas ISO; qualidade dos  

A Associação Dentária Lusófona (ADL) reuniu em 
Estocolmo a 26 de Setembro, numa sessão de tra-
balho paralela ao Congresso da FDI World Dental 
Federation. Actualmente a ADL possui o estatuto de 
membro afiliado da FDI. A OMD está na génese da 
ADL, destinada a promover o estudo, a formação e o 
exercício da medicina dentária nos países lusófonos.
Na imagem, da esquerda para a direita, o presidente 
eleito da FDI, Roberto Viana, o presidente do Con-
selho Federal de Odontologia e presidente da ADL, 
Miguel Nobre, e o bastonário da OMD e vice-presi-
dente da ADL, Orlando Monteiro da Silva.

Portugal no Congresso 
Mundial da FDI
A edição de 2008 do Congresso Anual da FDI – World Dental 
Federation realizou-se em Estocolmo. Mais de 15 mil participantes, 
em representação de 124 países, reuniram-se no Centro de Feiras
e Congressos da capital sueca, entre 24 e 27 de Setembro.

implantes dentários; uso de acupunctura 
na medicina dentária; promoção da saúde 
oral através dos fluoretos; promoção da 
saúde oral através de pastas dentárias com  
fluoretos; promoção da saúde oral através da 
fluoretação da água; prevenção das doenças 
orais; tabaco ou saúde oral; e cancro oral.

Delegação da OMD ao Congresso Anual da FDI.

Durante o Congresso da FDI World Dental 
Federation, em Estocolmo, a OMD e a Associação 
Búlgara de Medicina Dentária assinaram um 
protocolo de colaboração. Na imagem, da direita 
para esquerda, o secretário-geral e bastonário da 
OMD, João Braga e Orlando Monteiro da Silva, 
respectivamente, acompanhados pelo presidente da 
congénere búlgara, Nikolai Sharkov.

A direcção do CED (Council 
of European Dentists), a 
que preside o bastonário 
da OMD, Orlando Monteiro 
da Silva, reúne no próximo 
dia 27 de Novembro, em 
Bruxelas, com a seguinte 
agenda de trabalhos:  
Directiva dos Serviços de 
Saúde Transfronteiriços: 
aprovação da tomada de 
posição do CED;  
Educação: Desenvolvimento 
da proposta do documento 
sobre a posição do 
CED relativamente às 
competências do médico 
dentista europeu; Amalgama: 
disseminação de opiniões; 
Produtos de branqueamento: 
disseminação de opiniões; 
Código sobre o Controle 
de Infecções: aprovação da 
proposta resumida; Proposta 
da resolução do CED 
sobre os higienistas orais; 
EU Manual da Prática de 
Medicina Dentária.

Composição da  
Direcção do CED:
-  Orlando Monteiro da Silva, 
presidente (Portugal)

-  Wolfgang Sprekels,  
vice-Presidente (Alemanha)

-  Tom Feeney, Tesoureiro 
(Irlanda)

-  Jiří Pekárek (República 
Checa)

-  Matti Pöyry (Finlândia)
-  Francisco Rodriguez-Lozano 
(Espanha)

-  Roland Svensson (Suécia)
-  Piret Väli (Estónia)

A 27 DE NOVEMBRO
DIRECÇÃO DO 
CED REÚNE 
EM BRUXELAS
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Aqui, a beleza arrebatadora da paisa-
gem reúne-se com os benefícios das 
águas termais, com propriedades 
únicas, de que se usufruiu num 

balneário de excelência - um dos melhores 
da Europa - em programas de tratamento ou 
de bem-estar.
Monfortinho afirma-se pela tradição termal 
mas atrai, cada vez mais, pela inteligente 
oferta turística, com preocupações de sus-
tentabilidade ambiental. Conta com três 
unidades hoteleiras emblemáticas: os hotéis 
Astória e Fonte Santa que oferecem, entre si, 
salas de congressos, piscinas interiores e ex-
teriores, health club, SPA e restaurantes, e o 
Hotel Rural da Herdade da Poupa, que reina 
num extenso e admirável reduto da vida sel-
vagem. As propostas de turismo activo são 
múltiplas: percursos pedestres e de BTT, 
passeios de burro e em veículos 4X4, caça-
das e «safaris fotográficos» nos 7.000 hectares 
da Herdade de Vale Feitoso, povoada por 
veados, javalis, gamos, muflões, perdizes, 
lebres e coelhos.

A promessa de viver a experiência rara de ir ao 
encontro de um cenário surpreendente onde 
a Terra se mostra na beleza sumptuosa de 
um imaginário das origens que toca no mais 

fundo da alma e fica para sempre gravado na memória, 
cumpre-se com a visita a Monfortinho, terra milenar 
nascida das águas termais.

Monfortinho
Santuário de águas e natureza

Aberto todo o ano, entre quarta-feira e do-
mingo, o Clube de Pesca e Tiro dispõe de 
um percurso de caça, três campos de tiro aos 
pratos e tiro às hélices, uma albufeira, com 
abundância de peixe, e um restaurante que 
cativa por uma oferta gastronómica marcada 
por belíssimos pratos de caça em que pon-
tuam os sabores do javali, do veado, da lebre 
e da perdiz.
A não perder, é uma visita a Monsanto para 
admirar o cenário surpreendente que exibe 
«a aldeia mais portuguesa de Portugal», 
alcandorada num cabeço abrupto onde se in-
terpenetram casas de granito e rochedos, no 
interior de um castelo dominador, que lança 
vigia sobre a paisagem do imenso planalto, a 
perder de vista.

Fica bem no interior da 
Beira Baixa, junto à raia 

de Espanha, rodeado 
por montanhas, vales 

e ravinas revestidas de 
espécies vegetais exube- 
rantes, este santuário da 
natureza, vizinho Parque 
Natural do Tejo Interna-

cional. Aproximadamente 
à mesma distância do 

Porto e de Lisboa, Mon-
fortinho é destino de 

eleição para quem tenha 
o bom gosto de procurar 
alternativas de férias ou 
para uma escapadinha, 
em convívio com uma 

natureza intocada.

lazer | em viagem
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Dos inúmeros protoco-
los que a OMD mantém 
com diferentes enti-
dades, destacam-se nesta 
edição os referentes 
às Pousadas de Portu-
gal, do Grupo Pestana. 
Com serviço distinto, de 
qualidade superior, na 
maioria correspondem ao 
aproveitamento hoteleiro 
de património históri-
cos, excepcionalmente 
recuperado e conservado, 
muitos deles em localiza-
ções – sejam urbanas ou 
rurais – de excepcional 
beleza paisagística ou 
arquitectónica, propor-
cionando um ambiente 
exclusivo para uma 
escapadinha ou mesmo, 
porque não, umas férias.

Protocolos
Pousadas
de Portugal

já atribuíram ao Souto-Velho a distinta clas-
sificação de Cozinha Típicamente Regional 
e de Altíssima qualidade. Talvez por isso, 
ou também por isso, se justifique que um 
número crescente de fiéis gastrónomos de 
muitas cidades do Norte Ibérico e, mesmo, 
de Madrid, demandem os prazeres da mesa 
que ali nos são oferecidos.
Imperdíveis naquele cardápio, de degustação 
obrigatória, muitos são os pratos: o inimitável 
Arroz de Fumeiro, generosamente recheado 
com as mil diversidades de fumeiro tradicio-
nal feito à moda antiga na própria quinta; o 
Cozido à Dona Eufrásia;  o Galo com Mísca-
ros ou o Leitão Bísaro, de criação própria e 
certificada. 
Nas entradas: A Bola de Carne, a Linguiça e 
Alheira na Brasa, os Rojões com Mel, convi-
dam á primeira degustação, dando mote às 
“hostilidades” que se seguem. 
Depois, à sobremesa, há que não perder os 
doces e geleias caseiras que ali ascendem à 
categoria de arte.
Quem se aventure a tal demanda gastronómi-
ca certamente não só não se arrependerá, 
como voltará. Só há que não esquecer: todos 
os pratos são por encomenda, não sendo 
aconselhável aparecer sem reserva prévia – 
porque a procura é grande e também por 
se tratar de “very slow food”, cuja confecção 
exige tempo para ir “apurando” a magia dos 
sabores. 
Telf: 276999250 
Morada: Souto Velho - 5425-013 Anelhe

Souto Velho,
no VidagoNo Souto Velho - ali para os 

lados de Vidago, no con-
celho de Chaves - somos 
surpreendidos por um mesa 

mágica, de partilhas e afectos, onde 
as melhores e ancestrais tradições 
e prazeres da mais genuína cozinha 
de Trás-os-Montes nos são dados a 
apreciar, num lento desfiar de pratos 
e petiscos, de sabores e odores ab-
solutamente inolvidáveis.

O cardápio é uma rara descoberta, 
tentador que baste para que o 
paladar se faça memória, que, 
com o prazer da partilha, se con-

fidencia aos amigos.
Faz parte da Rede de Tabernas do Alto 
Tâmega - um conceito de restauração que 
abrange cozinhas tradicionais que abrem a 
sua cozinha a todos aqueles que queiram 
degustar os seus pratos confeccionados de 
acordo com as tradições apuradas ao longo 
de gerações.
Aqui, ao prato, só chegam produtos da horta 
e carnes com sabor autêntico, criados no 
próprio lugar, com cuidados biológicos, com 
tempo para que a natureza apure as mel-
hores qualidades.
É uma mesa genuína, apetecível, descon-
traída, em que o paladar se prolonga pela 
amena cavaqueira, que frequentemente en-
volve a Dona Eufrásia, a inspiradora daquela 
Cozinha ímpar, já descoberta por gentes de 
toda a Ibéria. Atentos, os Nuestros Hermanos 

Um templo
da melhor tradição
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