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l Ordem vive um momento de grande dinamismo 
em termos de projectos em curso, da mais diversa 
índole, dos quais é dado testemunho – apenas em 

parte – nesta edição. 
Como é natural, todos esses projectos merecem-
-nos grande atenção. Evidentemente, pela sua maior 
importância para o presente e para o futuro, uns mais 
do que outros.
Queria chamar a vossa atenção para o Relatório e Contas 
de 2008. O seu reconhecimento em Assembleia-geral 
espelha o trabalho desenvolvido por todos os órgãos 
sociais no passado ano de 2008 e evidencia o nível de 
desempenho financeiro e de gestão no período em causa. 
O resultado líquido de 547.270,00 € enche-nos a todos 
de orgulho.
Conseguimos manter praticamente ao mesmo nível 
as despesas da Ordem e aumentar as receitas de forma 
muito significativa.
O rigor e transparência das nossas contas - apresentadas 
pelo nosso Tesoureiro - passou pelos crivos da aprovação 
em Conselho Directivo, certificação pelo revisor Oficial 
de Contas e supervisão do Conselho Fiscal, permitindo 
comprovar, particularmente nos tempos de crise 
e incerteza que vivemos, que a nossa Ordem conhece 
uma gestão rigorosa, capaz, cuidada e previdente 
em todos os aspectos.
E isto foi conseguido, convém de quando em quando 
relembrá-lo, sem o recurso fácil ao aumento de quotas.  
A quotização dos associados mantém-se nos mesmos 
valores desde a criação da Associação Profissional dos 
Médicos Dentistas - precursora da Ordem dos Médicos 
Dentistas - em 1991, já lá vão 18 anos.
Mas as boas contas valem, também, pelos investimentos 
no futuro. Actualmente a Ordem tem inúmeros 
projectos pela frente e estas poupanças garantem 
e permitem dar sustentação efectiva à sua concretização, 

sem riscos de hipotecar ou comprometer o futuro. 
Faço notar, por exemplo, que temos pela frente um 
projecto de aquisição de uma delegação para a Região 
Centro e a implementação de Conselhos Regionais -
- a serem consagrados na revisão do Estatuto da Ordem, 
presentemente em curso. 
Por outro lado, a sede nacional está em nítida 
sobrelotação. O apoio aos associados necessita 
responder adequadamente ao aumento do número 
de colegas inscritos. Além de que são cada vez maiores 
as solicitações de apoio administrativo e jurídico, 
de comunicação e organização de congressos, ou de 
formação contínua, para apenas citar algumas áreas.
Neste contexto de exigências crescentes, apesar 
de contarmos com um capital de recursos humanos 
notável, temos que estar atentos e encarar o reforço 
da nossa equipa de colaboradores.
Não quereria terminar sem uma referência 
ao novo espaço f ísico da Ordem em Lisboa. Julgo que 
conseguimos um excelente espaço, numa localização 
de prestígio, em cuja cerimónia de inauguração, a 14 
de Fevereiro, o Senhor secretário de Estado da Saúde, Dr. 
Manuel Pizarro, deu-nos a honra da sua presença.
Cumpriu-se, assim, a velha e justa aspiração dos colegas 
da Região Sul. 
Estamos, agora, em condições de, também na capital, 
receber as mais altas individualidades e, sobretudo, 
disponibilizarmos aos colegas um espaço moderno, 
digno e funcional que, esperamos, sirva para dinamizar 
e acolher as suas propostas de novas iniciativas, as quais 
esperamos surjam em número crescente.
Por tudo isso, a Ordem dos Médicos Dentistas está 
de parabéns.
P.S. Aproveitámos a oportunidade da presença 
do governante na inauguração das instalações de Lisboa 
para lhe entregar os estudos e propostas da OMD 
relativas a três aspectos estruturantes e determinantes 
para o futuro da profissão e para o desenvolvimento 
da medicina dentária e da saúde oral em Portugal, sobre 
ao quais encontrarão informação, mais adiante, nesta 
revista. São eles:
 • Convenção com o Serviço Nacional de Saúde 

através de: 
  a) Projecto de Comparticipação das consultas 
  de medicina dentária;
  b) Alargamento do “cheque-dentista”;
  c) Inserção dos médicos dentistas através de uma 

carreira própria nos Hospitais do SNS;
  d) Contratualização de médicos dentistas por parte 

de USF’s, Unidades de Saúde Familiares;
 • Projecto de inserção da medicina dentária 
  na medicina do trabalho;
 • Fundação da Medicina Dentária. 

Orlando Monteiro da Silva
Bastonário

Estimados colegas,

A
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Em carta dirigida à ministra da Saúde, Ana Jorge, 
a 20 de Fevereiro de 2009, subscrita pelo bastonário, 
Orlando Monteiro de Silva, a Ordem propõe à tutela 
a extensão da abertura dos cursos de medicina não 
apenas a alunos portugueses a estudar medicina 
em escolas estrangeiras, mas também aos alunos 
e licenciados portugueses em medicina dentária.
Argumentando com a “falta de médicos em Portugal”, 
a carta refere a intenção do Ministério da Saúde 
de “proceder ao convite de alunos portugueses que 
se encontrem a estudar medicina no estrangeiro 
a terminarem a sua formação académica em 
Portugal”, tendo por objectivo acelerar “a tão 
necessária formação de médicos em Portugal”.
O documento recorda que até à presente data, essa 
intenção do Governo “não foi ainda concretizada, 
quer ao nível legal, quer ao nível regulamentar” e que 
“não se dirigiu a licenciados e estudantes de medicina 
dentária”. 
A favor do alargamento dessa medida aos licenciados 
e estudantes de medicina dentária, a carta, assinada 
pelo bastonário, adianta uma série de factos 
e argumentos favoráveis à pretensão da OMD. 
Desde logo, adianta: que mesmo os licenciados mais 
recentes em medicina dentária têm “na sua formação 
de base cadeiras médicas de imediata equivalência 
pelas Faculdades de Medicina”; existir neste 
momento “uma pletora de médicos dentistas”, muitos 
deles obrigados “a emigrar para exercer a profissão”, 
o que representa “um desperdício de recursos 
humanos com formação dispendiosa e demorada 
(seis anos e, actualmente, após Bolonha, cinco anos)”; 
pela sua formação e percurso profissional na área 
médica e de contacto com os pacientes, constituírem 
os médicos dentistas “um grupo profissional de fácil 
adaptação ao exercício da medicina”, a que se junta 
o facto de haver “uma natural apetência de muitos 
licenciados em medicina dentária pela carreira 
de medicina”, facto comprovado por estudo recente, 
promovido pela Faculdade de Medicina Dentária 
da Universidade do Porto, que concluiu que “mais 
de 90% dos alunos pretendem essa mudança, tendo 
sido a sua primeira opção Medicina e não Medicina 
Dentária”.
Neste quadro, a OMD apela à criação de 
“instrumentos legislativos que permitam a abertura 
de vagas específicas nas Faculdades de Medicina 
para licenciados em medicina dentária”. Lembrando 

Ordem propõe

Abertura dos cursos de medicina 
aos médicos dentistas

estarem em vigor “mecanismos 
de ingresso no curso de Medicina, 
aplicáveis aos licenciados 
e estudantes de Medicina Dentária”, 
a carta cita o Decreto-Lei nº40/2007 
de 20 de Fevereiro, “que prevê 
o regime do concurso especial 
ao curso de medicina por titulares 
do grau de licenciado, cujas vagas 
serão anualmente fixadas por 
despacho do Reitor sob proposta das 
Faculdades de Medicina”, exigindo-
-se a estes licenciados “um nível 
de conhecimentos mínimo em 
cadeiras nucleares, sendo avaliados 
e seriados pela faculdade a que se candidatam com 
base nos seus percursos académicos e profissionais”. 
O documento da OMD destaca que a ideia deste 
Decreto-Lei passa por “garantir a diversidade 
do percurso académico e educativo dos candidatos 
ao curso de Medicina”, lembrando que na introdução 
da peça legislativa se afirma que “os fundamentos 
científicos da prática clínica e da investigação 
biomédica baseiam-se, cada vez mais, na interacção 
com áreas científicas como a Física, a Biologia, 
a Química ou a Matemática, mas também com outras 
áreas, como as Humanidades, o Direito 
ou a Economia”.
Na carta à Ministra da Saúde, a OMD defende que 
“deve ser tido em conta pelos estudantes do curso 
de medicina dentária a Portaria nº401/2007 
de 5 de Abril, que regulamenta a matéria relativa à 
mudança, transferência e reingresso em cursos do 
ensino superior”, ao abrigo da qual “podem 
os estudantes do curso de Medicina Dentária requerer 
o seu ingresso no curso de Medicina” nos termos 
previstos, “tendo por limite o número de vagas a ser 
estabelecido por cada estabelecimento de ensino 
através de publicação em edital para cada ano lectivo”.
A terminar o documento dirigido à ministra 
da Saúde, a OMD alerta para o facto das Faculdades 
de Medicina não terem “aberto vagas, quer para 
o acesso ao curso de Medicina no regime de mudança 
de curso, quer para o concurso especial, para o ano 
lectivo de 2008/2009”, facto que a Ordem a manifestar 
a esperança que venha “a ser alterado para o próximo 
ano lectivo em função da presente solicitação 
da Ordem dos Médicos Dentistas”.  

Já em 2003, a OMD 
alertou o Ministério 
da Ciência e do 
Ensino Superior para 
a necessidade das 
Faculdades 
de Medicina abrirem 
vagas específicas para 
os licenciados em 
medicina dentária. 
Deste esforço 
resultou a abertura 
de 100 vagas.
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Novas instalações da delegação sul da OMD

Inauguração foi palco de diplomacia política da medicina dentária
A inauguração 

das novas instalações 
da delegação 

de Lisboa da Ordem, 
a 14 de Fevereiro, 

numa cerimónia que 
contou, na qualidade 

de anfitrião, com 
a presença 

do bastonário, 
Orlando Monteiro da 

Silva, teve 
o secretário 

de Estado da Saúde, 
Manuel Pizarro como 
convidado de honra. 

Uma cerimónia que, além de expressar as excelentes 
relações de colaboração institucional entre os médicos 
dentistas e a tutela, constituiu-se como um palco 
privilegiado de diplomacia política, aproveitado para 
a abertura de duas novas frentes de negociação 
de grande impacto para a medicina dentária, os respectivos 
profissionais e o desenvolvimento da Saúde Oral 
em Portugal. “É uma honra estar associado à Ordem 
dos Médicos Dentistas devido ao padrão de qualidade  que 
a Ordem tem gerado nestes dez anos”, elogiou Manuel 
Pizarro. Dos dossiês entregues, na altura, pelo bastonário 
ao secretário de Estado da Saúde destacam-se: por um lado, 
a proposta da integração da Saúde Oral na Medicina 
do Trabalho, apresentada no âmbito da estratégia 
do Governo para a Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho 
para o período de 2008-2012; e, por outro lado, a proposta 
de estabelecimento entre a OMD e a Secretaria de Estado 
da Saúde de uma Convenção Nacional que, no âmbito 
do modelo de interacção público-privado de prestação de 
cuidados pelos médicos dentistas, garanta o acesso universal 
e equitativo dos cidadãos aos cuidados de saúde oral. 

Medicina Dentária no Trabalho
Invocando o destaque para um emprego 
de qualidade que emana das grandes linhas 
de definição estratégica do Governo para o período 
2008-2012, no contexto da Segurança, Higiene 
e Saúde no Trabalho (SHST), a OMD, em carta 
entregue pelo bastonário ao secretário de Estado 
da Saude, Manuel Pizarro, durante a cerimónia 
de inauguração, apela à integração da Saúde Oral 
num conceito alargado e moderno de Medicina no 
Trabalho, anexando uma proposta de regulamentação 
destinada a permitir a articulação das duas áreas.
No documento é destacado o historial largamente 
positivo das múltiplas parcerias, em diversas áreas, 
estabelecidas pela OMD com o Estado, as quais, com 
sucesso, tornaram possíveis a conjugação de esforços 
de entidades públicas e privadas, tanto singulares 
como colectivas.  
Lembrando que a Resolução do Conselho 
de Ministros de 9 de Fevereiro “alertou, entre 
outros, para a necessidade de criar uma cultura 
de Prevenção na Saúde”, vertente que considera 
“ainda muito pouco consciente na mentalidade 
dos portugueses, a conviver com interpretações 
erróneas e juízos de diagnóstico incorrectos 
no sector da Saúde no Trabalho” a carta da OMD 

adianta que “dos aspectos negativos” analisados pelo 
Governo “sobressaiu a pouca atenção dada à saúde 
dos trabalhadores pela incapacidade de adaptação 
do SNS aos serviços que deveriam estar a ser 
prestados e ser adequadamente organizados”.
Com este enquadramento, manifestando a “intenção 
de uma nova senda de actuação, complementar 
e articulada”, a OMD apresenta ao governante 
a proposta de “alargamento da Saúde no Trabalho 
à dimensão da Saúde Oral dos Trabalhadores”, 
alegando a “incapacidade actual de prevenir 
o aparecimento de doença em locais de trabalho 
sem acesso a informação e sem condições para 
a realização das boas práticas dentárias”. Adianta 
ainda que “os níveis de prevalência acontecem, quer 
pela duração continuada do tempo de trabalho, 
quer pela falta de equipamento e instalações que 
assegurem hábitos correctos de escovagem 
e restantes cuidados necessários com a dentição”.
O documento termina declarando que 
no modelo governamental de “promover mudanças 
de comportamento e combater com eficácia 
os novos riscos” a OMD encara a adopção desta 
medida como “um importante avanço da Saúde 
em Portugal”.  

institucional | bastonário

Natália Lucas Nunes, representante da Região Sul no Conselho Directivo 
da OMD

‘O absentismo
ao trabalho por causas 

relacionadas com a saúde 
oral situa-se entre os 7% 

e os 10%.

’
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assim como estabelecer uma “relação directa 
e mensurável” entre “os actos médicos efectivos” 
e os valores dos respectivos honorários. 
No quadro desta convenção para a medicina 
dentária, a Ordem propõe, ainda, “a criação 
de uma comissão de acompanhamento do sistema 
convencionado” com a missão de “monitorizar 
o conjunto de metas e objectivos (…) a alcançar”, cuja 
defi nição o documento afi rma esperar que resulte 
do que considera ser a “sã” parceria entre os 
prestadores de cuidados, o Estado e a própria OMD. 

Novas instalações da delegação sul da OMD

Inauguração foi palco de diplomacia política da medicina dentária

Proposta de Convenção com o SNS
Num quadro social e económico de mudança 
de paradigma nas fórmulas de prestações 
de assistência pelo Estado, tem-se vindo a assistir 
a profundas alterações no modelo de prestação 
de cuidados de saúde, com destaque para o papel 
crescente das interacções e parcerias público-privado, 
pautadas por objectivos de qualidade, racionalização 
e ganhos em Saúde.
Alterações que agora a Ordem quer ver alargadas 
à medicina dentária, nos termos da proposta 
apresentada a Manuel Pizarro, Secretário de Estado 
da Saúde, aquando da inauguração.
Na carta então entregue ao governante, declara-
-se que acompanhando “as defi nições estratégicas 
públicas” no sentido das convenções entre 
o público e o privado a Ordem propõe “a celebração 
e implementação de um Sistema de Convenção entre 
a OMD e a Secretaria de Estado da Saúde”, na base de 
um modelo constante de documento anexo à missiva.
No documento perspectiva-se que a convenção 
proposta visa colocar ao serviço de todos “a prestação 
dos médicos dentistas e da ciência médico-dentária”, 
por forma a garantir “o acesso universal e equitativo 
aos cuidados de saúde, o controlo de parâmetros 
de qualidade e a assistência qualifi cada à população”, 

institucional | bastonário

Secretário de Estado da Saúde, Manuel Pizarro, e o bastonário da OMD Órgaõs sociais da OMD e demais convidados

Manuel Pizarro, secretário de Estado 
da Saúde

 • Convenção com o Serviço Nacional de Saúde 
através de: 

  a) Projecto de Comparticipação das consultas 
  de medicina dentária;
  b) Alargamento do “cheque-dentista”;
  c) Inserção dos médicos dentistas através de uma 

carreira própria nos Hospitais do SNS;
  d) Contratualização de médicos dentistas por 

parte de USF’s, Unidades de Saúde Familiares;
 • Projecto de inserção da medicina dentária 
  na medicina do trabalho;
 • Fundação da Medicina Dentária.
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O primeiro-ministro disse, na cerimónia, que 
as principais características do programa cheque-
-dentista são a «a livre escolha do prestador, 
garantia de equidade e ausência de listas de espera», 
acrescentando tratar-se de um bom exemplo 
de «concertação estratégica» entre público e privado.
“É um dia feliz para as crianças que precisam 
de tratamento. É um dia feliz para os médicos dentistas 
que optaram aderir ao programa. É um dia feliz para 
a Ordem que vê assim aumentada a acessibilidade 
da população a cuidados básicos de saúde oral”, 
afirmou Orlando Monteiro da Silva na sessão 
de entrega dos primeiros cheques-dentistas a crianças.
Com a publicação da Portaria n.º 301/2009, de 24 
de Março, mais de 200 mil crianças com sete, dez 
e 13 anos a frequentarem o ensino público ficaram 
abrangidas pelo cheque-dentista, designação por que 
é normalmente conhecido o PNPSO, surgido 
da cooperação estratégica entre a Direcção-Geral 
da Saúde e a OMD.
A medida alargou o programa a 200 mil crianças 
e jovens, que, assim, se juntam às grávidas 
acompanhadas pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS) 
e idosos beneficiários do complemento solidário, 
já anteriormente abrangidos. No total, representa 
um investimento de 25,3 milhões de euros, dos quais 
15,3 destinam-se a crianças e jovens, 6,5 milhões para 
grávidas e 3,6 milhões para idosos. 
Segundo a nova portaria, as crianças com sete e 10 
anos receberão até dois cheques-dentistas e as de 13 

Cheque-dentista

Mais de 200 mil crianças 
em idade escolar abrangidas

anos receberão até três cheques, entregues em função 
das necessidades detectadas pelos médicos dentistas 
em consulta.
Orlando Monteiro da Silva explica o critério 
de atribuição dos cheques-dentista nessas idades: “Aos 
sete anos é altura de ver os primeiros molares, que 
aparecem um ano antes; aos dez anos deve-se rever 
a situação anterior e aos 13 observam-se os molares 
que surgem aos 12 anos”. 

Valores atribuídos e prazos de pagamento
O pagamentos dos cheques-dentistas aos prestadores, 
segundo os termos do diploma, é efectuado pela ARS 
da respectiva área no prazo de 30 dias a contar da data 
da sua utilização.
Entretanto, o Despacho n.º 9550/2009 vem definir 
os valores estabelecidos pela Portaria para os 
cheques-dentistas destinados às crianças e jovens 
com idade inferior a 16 anos, em meio escolar da rede 
pública e instituições particulares de solidariedade 
social: aos de sete e 10 anos, podem ser atribuídos 
até dois cheques-dentista, não podendo o valor 
anual ultrapassar os € 80; aos de 13 anos, podem ser 
atribuídos três cheques-dentista, não podendo o valor 
anual ultrapassar os € 120.
No que se refere aos programas já em vigor, para 
grávidas seguidas no SNS e para idosos, o despacho 
estabelece que podem ser atribuídos até três 
cheques--dentista, não podendo o valor por cada 
gravidez ultrapassar os € 120, e no que se refere aos 
idosos, utentes do SNS, podem ser atribuídos até 
dois cheques-dentista, não podendo o valor anual 
ultrapassar os € 80.

Prestadores e liberdade de escolha
De acordo com a portaria os cuidados prestados 
no âmbito do programa são realizados nos 
consultórios dos médicos estomatologistas e médicos 
dentistas inscritos nas respectivas ordens profissionais 
que tenham aderido ao programa através de contrato 
de adesão disponível no sítio electrónico do PNPSO.
A portaria estabelece que os utentes beneficiários 
têm liberdade de escolher o prestador entre os 
médicos estomatologistas e médicos dentistas 
aderentes, que constam de uma lista nacional, 
disponível nas unidades funcionais dos agrupamentos 
de centros de saúde e no sítio electrónico 
www.saudeoral.min-saude.pt. 

Marcando 
o alargamento 

do Programa Nacional 
de Saúde Oral 

(PNPSO), conhecido 
por cheque-dentista, 

a 200 mil crianças 
e jovens, os primeiros 
392 cheques-dentista 

para crianças com sete, 
dez e 13 anos foram 

distribuídos a 28 
Abril pelo primeiro-

-ministro, José Sócrates, 
numa sessão realizada 

no agrupamento 
de escolas Nuno 

Gonçalves, na Penha 
de França, em Lisboa.

Também estiveram 
presentes na sessão

 as ministras da Saúde,
 Ana Jorge, 

e da Educação, Maria 
de Lurdes Rodrigues, e 
o bastonário da OMD, 

Orlando Monteiro 
da Silva.

institucional | bastonário
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Proposta ao Governo

Fundação da Medicina 
Dentária
Trata-se de uma pessoa colectiva de direito privado 
e utilidade pública ao serviço da saúde oral 
e da medicina dentária, cujo âmbito de intervenção, 
além de Portugal, abrange todos os Países de Língua 
e expressão Portuguesa e o mundo da Lusofonia.
Com actividades no domínio da saúde oral 
e da medicina dentária, a FMD prossegue objectivos 
de carácter científico, cultural, educativo-formativo, 
de beneficência, assistência e solidariedade social, 
sempre numa perspectiva de excelência e de qualidade. 
Entre outros objectivos, o FMD visa sensibilizar 
a sociedade para a importância da saúde oral 
e promover o seu desenvolvimento, incentivar 
a melhoria das práticas - sobretudo junto das 
populações mais desfavorecidas - e participar 
em projectos educativos e de promoção da higiene 
oral dirigidos às populações escolares.
A prestação de cuidados de saúde oral directos - ou em 
colaboração com outras entidades -
- às camadas mais pobres e desfavorecidos, sem acesso 
a este tipo de cuidados de saúde, também se inscreve 
nos planos de acção da FMD, que prevê colaborar com 
diferentes entidades na promoção de acções 
de solidariedade social e em projectos humanitários. 
A intervenção nacional e internacional junto dos 
poderes políticos e das autoridades - públicas e privadas 
- e de outros organismos ligados ao sector da saúde, 
inventariando as carências, explicando as necessidades 
e promovendo iniciativas direccionadas aos pacientes 
e destinadas a elevar a qualidade da saúde oral 
– incluindo projectos científicos - também se inscrevem 
nos objectivos da Fundação. 
A qualidade e a implementação de mecanismos 
de certificação na prestação de cuidados de saúde oral, 
nomeadamente nas vertentes educacional, promocional, 
preventiva, de tratamento e reabilitação, são igualmente 
áreas de intervenção contempladas pela FMD.
Nas vertentes científica e de formação, múltiplos são 
os objectivos da Fundação: realizar projectos 
de valorização e divulgação da cultura médico-dentária, 
segurança dos doentes, investigação e formação 
técnico-científica e profissional, assim como apoiar 
iniciativas de terceiros com interesse para a saúde; 
contribuir para a aproximação das instituições, das 
universidades e dos profissionais ligados à medicina 
dentária no âmbito do espaço da Lusofonia; finalmente, 
conceder subsídios, prémios, bolsas de estudo ou outros 
apoios a pessoas ou instituições, autonomamente 

ou em colaboração com outras entidades nacionais, 
comunitárias ou estrangeiras. Outro objectivo 
fundamental é a criação de um sistema complementar 
de assitência social para os médicos dentistas, com 
o modelo de matriz mutualista, especialmente para 
os casos de situações pessoais e familiares complicadas.
O projecto a merecer particular atenção é, ainda, 
a criação de um Museu da Medicina Dentária, que 
reunirá múltiplos espólios da área, numa perspectiva 
de activamente reunir e criar memória e herança para 
o futuro. 
Com uma estrutura orgânica que contempla três 
conselhos – de Administração, de Curadores e Fiscal –
– a FMD assume-se como uma instituição representativa 
da sociedade civil e das organizações e com intervenção 
na Saúde Oral, as quais integrará no Conselho 
de Curadores, que é o órgão âncora, do qual emanam 
os outros dois, e do qual fazem parte, além do bastonário 
da Ordem dos Médicos Dentistas e de representantes 
do Ministério da Saúde, empresas, universidades, 
associações de doentes e de profissionais, 
bem como representantes de estruturas 
dos PALOP  e CPLP. 

Por iniciativa 
da OMD, em parceria 
com o Ministério 
da Saúde e outras 
entidades públicas 
e privadas, nacionais 
e internacionais, 
ligadas à medicina 
dentária e à saúde, 
foi proposta 
recentemente 
a Fundação da 
Medicina Dentária 
(FMD), sem qualquer 
tipo de participação 
financeira da OMD.

institucional | destaque
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Na sequência de uma queixa apresentada 
em Fevereiro de 2009 sobre a realização 
de branquemento dentário em hotéis, SPA 
e estabelecimentos de beleza e estética algarvios, 
a Entidade Reguladora da Saúde(ERS), 
reconhecendo ser competência estatutária 
da Ordem “defender a ética, deontologia e 
qualificação profissional dos seus membros, com 
o intuito de assegurar e fazer respeitar o direito 
dos utentes a uma medicina dentária qualificada” 
deu conhecimento à OMD do assunto, informando 
que, por estas práticas terem “ocorrido em 
estabelecimentos que não estão sujeitos à regulação 
da ERS”, dera conhecimento da queixa à Autoridade 
de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), que, 
por seu turno, declarou à LUSA não caber nas suas 
competências fiscalizar estabelecimentos de saúde.
Na sequência da informação da ERS, a Ordem 
intercedeu junto da Direcção-Geral da Saúde 

Em hotéis, SPA e estabelecimentos de beleza

Branqueamento dentário ilegal

(DGS), solicitando a “intervenção conjunta 
das entidades públicas competentes”, no sentido 
de serem “tomadas medidas de terreno” 
relativamente aos estabelecimentos que 
praticam branqueamento dentário sem o devido 
acompanhamento por médicos dentistas e fora 
de um ambiente clínico legalizado, prevenindo, 
assim, “eventuais práticas de exercício ilegal”. 
Já anteriormente, em final de 2008, a Ordem havia 
alertado, através da comunicação social, para 
o facto de se estarem a realizar branqueamentos 
dentários em SPA e cabeleireiros, considerando 
tal prática ilegal e perigosa para os pacientes. 
Agora, em novas declarações à comunicação social, 
o bastonário, Orlando Monteiro da Silva, alertou 
para que, nos termos da lei, o branqueamento 
dentário é um “acto médico” e, como tal, só pode 
ser realizado em “ambiente clínico legalizado”, 
considerando ser proibida a oferta destes serviços 

institucional | destaque
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em hotéis, SPA, centros de massagens ou de beleza, 
como acontece no nosso país, com particular 
incidência no Algarve. 
O dirigente da OMD, reportando-se à situação 
agora denunciada em queixa à ERS, declarou aos 
media que em Portugal o branqueamento dentário, 
mesmo que por profi ssionais migrantes não 
inscritos na Ordem dos Médicos Dentistas, pode 
ser alvo de uma participação por “usurpação 
de funções” e dar lugar, ainda, a sanções 
deontológicas no país de origem ou mesmo em 
Portugal. No caso em concreto o indivíduo não 
consta do registo do General Dental Council inglês. 
Esclareceu ainda o bastonário que os produtos de 
branqueamento dentário, feitos à base 
de peróxido de hidrogénio, podem, em determinadas 
concentrações, ser perigosos para os pacientes, 
provocando irritações e queimaduras na boca, 
estômago e intestino, razões pelas quais devem 
decorrer sob a orientação de um médico dentista.
A Comissão Europeia está a preparar novas normas 

sobre branqueamento dentário e a Direcção-
-Geral da Saúde e a Protecção do Consumidor 
já realizaram estudos que demonstram os efeitos 
que estes produtos, usados sem controlo, podem 
ter na saúde dos consumidores.
Segundo a Direcção-Geral da Saúde e a Protecção 
do Consumidor “o peróxido de hidrogénio pode 
potenciar ligeiramente o cancro, pode estimular 
ligeiramente o crescimento e a multiplicação das 
células cancerosas. O tabaco e a propensão genética 
aumentam também o cancro oral. O peróxido 
de hidrogénio poderá aumentar mais esse risco, 
sobretudo com tratamentos repetidos. Isto pode ser 
preocupante na medida em que os fumadores são 
potenciais candidatos a tratamento branqueador”.
Entretanto, o bastonário lembra que, desde Maio 
de 2007, existe uma Resolução do Council of 
European Dentists em que se estabelece ser 
o branqueamento dentário um procedimento 
clínico, só devendo ser realizado sob supervisão 
de médicos dentistas.  

institucional | destaque

O branqueamento dentário não é apenas uma simples 
intervenção cosmética, mas uma das diversas 
técnicas dentárias pouco invasivas actualmente 
em expansão. É importante que seja o médico dentista 
a diagnosticar a causa da descoloração, avaliar 
as probabilidades de sucesso do branqueamento, 
verifi car se o paciente tem outros problemas 
de saúde oral e aconselhar o paciente sobre 
a melhor forma de combater este problema estético. 
Se houver complicações, nomeadamente aumento 
da sensibilidade dentária ou irritação da boca, será 
necessário dar aos pacientes aconselhamento 
e tratamentos complementares.
É por este motivo que a maior parte dos organismos 
reguladores nacionais dos estados-membros 
consideram o branqueamento dentário como sendo 
do âmbito da medicina dentária.
O CED partilha a opinião da Comissão Científi ca em 
Produtos de Consumo (SCCP) de que os produtos 
de branqueamento dentário com conteúdos 
de peróxido de hidrogénio (H2O2) entre 0,1 e 6% não 
devem ser de venda livre e só podem ser usados após 
a aprovação e sob a supervisão do médico dentista.
O CED apoia a decisão da Comissão Europeia 
no sentido de não permitir a venda livre de produtos 
de branqueamento dentário com conteúdos de H2O2 

RESOLUÇÃO DO CED – PRODUTOS 
DE BRANQUEAMENTO DENTÁRIO – MAIO DE 2007

entre 0,1 e 6%, conforme a recomendação da SCCP. 
Qualquer aumento do limite máximo de H2O2 para 
os produtos de venda livre deverá ser determinado 
pela SCCP, com base em dados actualizados 
relativamente à sua segurança.
O CED considera inaceitável a situação actual a nível 
da UE, na qual todos os produtos de branqueamento 
dentário são defi nidos como “produtos cosméticos”.
Os produtos de branqueamento dentário devem ser 
regulados em concordância com um regime que:
• defi na o branqueamento dentário como um 
procedimento clínico;
• proteja os consumidores do acesso directo 
a produtos que possam ser perigosos, quando usados 
sem a supervisão do médico dentista;
• garanta a distribuição controlada dos produtos 
de branqueamento dentário sujeitos a receita médica, 
apenas aos profi ssionais de saúde oral;
• permita que todos os produtos de branqueamento 
dentário, em conformidade com os mais recentes 
desenvolvimentos em medicina dentária, sejam 
acessíveis quando forem prescritos por um dentista.
O CED acredita que a Directiva de Recursos Médicos 
cumpre com estes critérios. Os produtos 
de branqueamento dentário com concentrações 
de H2O2 maiores do que aquelas consideradas 
seguras pela SCCP para a sua venda livre, devem ser 
reguladas segundo esta Directiva.
Aprovado por unanimidade pela Assembleia-geral 
do CED, a 11 de Maio de 2007. 

Parte-001-4.indd   11 14-05-2009   18:01:51



• 12
omd | Maio 2009

Essas práticas tomam a forma de oferta, pelas entidades 
seguradoras, de serviços dos médicos dentistas 
em regime de alegada comparticipação sem que, 
no entanto, se verifique outro pagamento pelos cuidados 
disponibilizados que o efectuado pelos próprios utentes/
/segurados, o que pode configurar um  procedimento 
de legalidade questionável ou abusivo, colocando 
em causa a qualidade dos serviços dentários prestados, 
não remunerando, proporcionalmente aos seus custos 
efectivos, os serviços dos médicos dentistas sendo, 
porventura, enganosa para os pacientes, uma vez que 
a anunciada “comparticipação” das seguradoras pelos 
cuidados dentários realizados é, em muitos casos, igual 
a zero (ver revista da OMD nº 0, de Novembro de 2008).
Para acompanhamento pelos membros da Ordem das 
diligências ainda a decorrer pelas autoridades, dá-se 
conta da informação recebida da Entidade Reguladora 
da Saúde (ERS), em ofício dirigido à OMD 
em Janeiro deste ano, no qual se faz o ponto de situação, 
informando ter este organismo procedido à “recolha 
de elementos relativos à oferta de serviços de medicina 
dentária junto de um universo de 155 prestadores 
constitutivos de uma amostra aleatoriamente 
seleccionada com base no Sistema de Registo 
de Entidades Reguladas (SRER) da ERS”, e se adianta 
estarem, na altura, “em análise” as questões levantadas 
pela participação da OMD.

Em análise pelas autoridades
Cuidados dentários a “custo zero”

A participação pela 
OMD a diversas 

autoridades 
fiscalizadoras 
da actividade 

seguradora 
e reguladoras 

da saúde, em meados 
do ano passado, das 
situações de práticas 

desadequadas 
de prestação 

de cuidados dentários 
por entidades 

gestoras de seguros 
de saúde, deu origem 

ao levantamento de 
investigações, algumas 

ainda a decorrer. 

Direcção Geral do Consumidor
Na vertente da defesa do direito dos consumidores 
e da legislação que regula a publicidade, a OMD colocou 
também o assunto à Direcção Geral do Consumidor 
(DGC), questionando, entre outros aspectos, 
se as práticas em causa protagonizadas pelas entidades 
seguradoras se enquadravam: na relação que caracteriza 
a figura do contrato de seguro no âmbito do Decreto-
-Lei nº 72/2008, de 16 de Abril, em vigor a partir de 1 de 
Janeiro de 2009; em outra legislação dispersa definidora 
dos requisitos de observância obrigatória no acesso 
e exercício da actividade de mediação; na configuração 
das regras próprias da actividade seguradora quanto 
ao princípio da transparência nas informações prestadas 
aos consumidores; no código da publicidade aplicável 
à actividade de mediação de seguros.
De salientar, ainda, a abordagem fiscal da matéria em 
apreciação, pois que a intermediação de actividades 
de prestação de cuidados de saúde, caso não seja 
enquadrada na figura do “contrato de seguro”, poderá 
constituir uma série de obrigações legais em sede 
de IVA que estarão, naquele caso e supostamente, 
a ser incumpridas. 
De acordo com a resposta da DGC em final de Fevereiro, 
a participação da OMD encontrava-se “em fase de análise 
no âmbito da função fiscalizadora e instrutória 
do cumprimento do disposto no Código da Publicidade”. 

Uma das funções da OMD é apoiar os seus membros 
no exercício profissional. O “Guia de Abertura 
de Clínicas de Medicina Dentária” cumpre este 
desígnio com a disponibilização de informação 
completa e rigorosa.
Esperamos que seja útil a todos os médicos dentistas, 
particularmente àqueles que estão em fase 
de abertura de consultórios ou clínicas dentárias.
O “Guia de Abertura de Clínicas de Medicina 
Dentária” serve, assim, o propósito elementar 
de elucidar ou orientar o modo de estruturação 
e formalização da vida activa de trabalho profissional, 
atentas às especificidades próprias de toda a profissão 
regulamentada, como é a medicina dentária.
As informações disponibilizadas neste “Guia” não 
dispensam o devido acompanhamento técnico 
dos procedimentos associados a cada área 
da estrutura proposta. Certamente terão de ser 

Clínicas de Medicina Dentária
Guia de Abertura

adoptados os requisitos necessários e adequá-los 
a cada situação em concreto, recorrendo para isso 
a profissionais do foro devidamente habilitados, 
como sejam advogados, solicitadores e contabilistas, 
entre outros.
Destaca-se, ainda, a necessidade autêntica, 
consagrada, aliás, num dever legal estatutário, de 
todo o médico dentista se manter deontologicamente, 
técnica e cientificamente actualizado.
Acreditamos, todavia, que o “Guia” conseguiu 
sintetizar com sucesso a vastidão de domínios do 
saber que nos propusemos compilar ordenadamente.
O microsite está disponível a todos os médicos 
dentistas a partir da área de membro do site da OMD.
Este trabalho resulta do esforço desenvolvido pelo 
Conselho Directivo, em particular pelo colega 
Orlando Martins, coordenador do projecto, e pelo 
Departamento Jurídico da OMD. 

A OMD elaborou 
um microsite sobre a 

abertura de clínicas 
de medicina dentária. 

Contém informação 
sobre a constituição 

de sociedades 
comerciais, mercado, 

diferenciação, 
recursos humanos, 
legislação, gestão 

clínica, convenções, 
publicidade e reformas, 

entre outros tópicos 
que procuram elucidar 

os médicos dentistas. 

DIRECÇÃO-GERAL

CONSUMIDOR

nacional | ordem
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Ordem oferece
Seguro de Responsabilidade Civil

Reconhecendo 
ser fundamental 
a protecção 
de um seguro 
de responsabilidade 
civil no decurso 
do exercício 
profissional - a título 
pessoal e individual -
-, a OMD contratou 
publicamente com 
a AXA um seguro 
de grupo para todos 
os médicos dentistas.

Existe uma litigiosidade crescente no domínio 
da Saúde, sobretudo pela iniciativa de reclamação 
dos pacientes que é induzida, frequentemente, pela 
própria comunicação social com referências e juízos 
precipitados sobre o acto clínico e suas consequências. 
Atenta à tendência europeia e nacional, a OMD 
contratou publicamente um seguro de grupo, 
de adesão automática, para todos os médicos dentistas 
nas seguintes condições cumulativas: médicos 
dentistas com inscrição em vigor na OMD e médicos 
dentistas com a quotização em dia. A cobertura 
representa 30.000,00 €, estando incluída não só 
a Responsabilidade Civil Profissional do médico 
dentista, bem como a Responsabilidade de Exploração 
e a Protecção Jurídica, incluindo a defesa 
da responsabilidade civil e penal e as suas custas 
exigidas em processo penal.
Este contrato não tem encargos adicionais no valor 
da quotização dos associados, que, recorde-se, 
se mantém inalterado desde 1991.
Esta é uma protecção base para os associados 
da OMD, sem prejuízo de cada médico dentista, assim 
o querendo, poder actualizar os montantes 
da cobertura à partida contratados. 
Para os recém-licenciados que agora iniciam a sua vida 
activa profissional este é um passo, sem dúvida, muito 
importante. 
Refira-se que também a Ordem dos Médicos procedeu 
a uma contratação semelhante para os seus associados, 
o que expressa a importância que actualmente assume 
a salvaguarda do exercício profissional dos prestadores 

de cuidados de saúde.Os médicos dentistas que, pelas 
mais diversas razões, não pretendam aderir 
ao benef ício criado, uma vez que receberão uma carta 
de adesão automática, aquando da recepção, deverão 
comunicar à AXA Portugal, Companhia de Seguros, 
S.A. a sua intenção de exclusão.
Informamos ainda, que para aqueles médicos dentistas 
cuja responsabilidade civil profissional já se encontra 
segurada por anteriores apólices contratadas, quer 
se trate da Companhia de Seguros AXA, S.A. 
ou de outra companhia, devem adoptar os seguintes 
procedimentos: 
• Informar todas as Seguradoras da existência 
dos vários seguros relativos ao mesmo interesse 
e ao mesmo risco para evitar uma futura exclusão 
dos seguros; 
• Em caso de sinistro, devem proceder à mesma 
comunicação a todas as Seguradoras contratadas, 
podendo ser indemnizado por qualquer das envolvidas 
à escolha.  
• Podem ainda optar por reforçar o valor base 
da presente apólice oferecida, através de negociação 
directa com a Companhia de Seguros.  
Para saber mais informações sobre as garantias desta 
apólice (e dos restantes seguros do protocolo AXA 
- Ordem dos Médicos), sugerimos que aceda à área 
reservada do portal da Ordem dos Médicos Dentistas, 
através do endereço www.omd.pt. A AXA Portugal 
disponibiliza ainda um atendimento exclusivo aos 
Médicos Dentistas, através dos contactos: medicos.
dentistas@axa-seguros.pt, 217 943 026 e 226 081 526. 

Cerimónia de assinatura do protocolo de seguro de Responsabilidade Civil. Presentes pela OMD, Orlando Monteiro da Silva, pela AXA, João Leandro.

nacional | ordem
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A Ordem dos Médicos Dentistas (OMD) tomou 
posição perante a Administração Central 
do Sistema de Saúde, I.P. (ACSS) e o ministério 
da Saúde sobre o novo Projecto de Decreto-Lei 
e de Portaria aplicáveis às clínicas e consultórios 
dentários, que revogarão o regime actualmente 
previsto no Decreto-Lei nº 233/2001, de 25 
de Agosto.

Unidades Privadas de Saúde
Novo Regime de Licenciamento

Há muito que a OMD defende a revogação 
do actual regime de licenciamento, advogando, 
em sua substituição, a publicação de um diploma 
geral aplicável a todas as unidades de cuidados 
de saúde, diferenciando os aspectos particulares 
de cada área, através de portarias ou regulamentos 
próprios.
Assim acontece com o actual projecto de Decreto-
-Lei e também respectivas Portarias (num total 
de 17) que o ministério da Saúde e a ACSS 
colocaram para audição e recolha de contributos 
junto dos parceiros institucionais.
A OMD, após reflexão do teor apresentado, 
discorda frontalmente de alguns dos aspectos ali 
previstos. Por essa razão, elaborou o documento 
de trabalho, agora disponível no site da Ordem 
(área reservada a membros registados), contendo 
as oposições fundamentadas às normas ali indicadas. 
Neste sentido, é colocada à disposição de todos 
a posição institucional alcançada, com o intuito 
de receber os contributos que entendam os médicos 
dentistas fazer chegar à Ordem, desde já informando 
os profissionais que aguardamos por audiência 
presencial com os responsáveis políticos pelo 
projecto, para detalhado debate de ideias.
Daremos conhecimento público sobre futuros 
desenvolvimentos ao projecto normativo, sendo 
uma matéria que a OMD acompanha atentamente. 

No cumprimento das suas obrigações estatutárias, 
a OMD fez publicar regulamentação relativa 
à actividade de formação contínua. Este regulamento 
vai no sentido de garantir a qualidade de todas 
as actividades de formação contínua, cada vez mais 
preponderantes para a boa prática clínica, sejam estes 
eventos teóricos e ou práticos, acções formativas 
à distância em ambiente electrónico ou iniciativas afins 
que tenham uma duração mínima de três horas úteis.
O regulamento para a acreditação das actividades 
de formação contínua (Regulamento n.º 57/2009), 
publicado em Diário da República a 28 a Janeiro 
de 2009, confere à Ordem o papel regulador de tais 
acções, sejam estas organizadas por sociedades 
científicas, pelas universidades ou instituições 
equivalentes, por entidades privadas ou pela própria 
Ordem dos Médicos Dentistas.
Os processos de pedido de acreditação devem ser 

Actividades de Formação Contínua
Acreditação – novo regulamento

dirigidos ao Conselho Directivo da OMD com uma 
antecedência mínima de 90 dias relativamente à data 
do evento e serão analisados num prazo máximo 
de trinta dias, sendo então emitida uma deliberação 
pelo mesmo órgão, após o parecer, não vinculativo, 
da Comissão Científica da Ordem.
A acreditação de uma actividade de formação 
contínua é uma mais-valia que pode ser utilizada pela 
entidade organizadora em documentos informativos 
e de divulgação do respectivo evento. Podem ainda 
os organizadores requerer aos serviços de mailing 
da OMD para divulgação da acção de formação 
em causa junto dos seus membros, contra 
o pagamento antecipado dos custos associados.
No site da OMD (www.omd.pt) estão disponíveis 
mais informações sobre os dados a constar 
do requerimento de acreditação, bem como 
o regulamento na íntegra. 

nacional | ordem
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Tem como objectivo a capacitação do cidadão 
em saúde no âmbito do Plano Nacional da Saúde.  
O “Canal Mais Saúde” procurará informar o cidadão, 
contribuindo para a sua responsabilização e para 
a tomada de decisões informadas, que promovam 
ganhos em saúde. 
Além de transmitir informações úteis e práticas 
que influenciem positivamente comportamentos 
saudáveis, como por exemplo, a promoção 
do exercício f ísico, a prevenção de acidentes 
domésticos e recomendações a nível de rastreios, 
o “Canal Mais Saúde” procurará aproximar 
o cidadão dos serviços de saúde, veiculando 
mensagens que promovam a sua adequada 
orientação dentro das instituições.
Procura-se que a informação divulgada na emissão 
seja pautada pelo rigor técnico e científico. 
Os conteúdos são elaborados por instituições 
do Ministério da Saúde e outros ministérios, como 
Educação, Trabalho e Solidariedade Social, entre 
outros, sociedades científicas, organizações não- 
-governamentais e sociedade civil. O Alto 
Comissariado da Saúde fez parcerias com mais de 40 
instituições.
Como organismo produtor de informação estatística 

Na Região de Saúde do Algarve
ACS lança Canal Mais Saúde

do Ministério da Saúde, o Alto Comissariado 
da Saúde vai divulgar os indicadores e dados 
estatísticos mais actuais sobre a saúde dos portugueses 
e, ainda, estudos científicos e notícias de actualidade.
A emissão terá ainda uma vertente regional e local 
que permitirá mostrar campanhas e valências 
existentes na Região ou na própria unidade 
de saúde, como “O Cantinho da Amamentação” ou 
“A Consulta do Viajante”, através das Administrações 
Regionais de Saúde e outras instituições locais.
A grelha está organizada à semelhança da estrutura 
do Plano Nacional de Saúde: Ciclo de Vida, 
Programas Nacionais e Contextos Sociais  (consultar 
www.acs.min-saude.pt/pns). 
O “projecto-piloto” na Região de Saúde do Algarve 
inclui a distribuição de 56 ecrãs, em 14 centros 
de saúde e 2 hospitais. O projecto será alargado 
às restantes Regiões do País até ao final de 2010.
Prevê-se ainda que o “Canal Mais Saúde” seja 
estendido à Internet, através da disponibilização 
de conteúdos no site do Alto Comissariado da Saúde, 
bem como nos sites dos parceiros do projecto. 

Professora Doutora Maria do Céu Machado
Alta Comissária da Saúde

O Alto Comissariado 
da Saúde lançou em 

Abril, na Região de 
Saúde do Algarve, o 

Canal Mais Saúde. 
Trata-se de uma 

emissão televisiva, 
através da tecnologia 
IP-TV, disponível nas 
salas de espera das 
unidades de saúde, 

nomeadamente nos 
Centros de Saúde e 

Hospitais. 

Por iniciativa do Alto Comissariado para a Saúde 
(ACS), foi estabelecida uma parceria com 
a Ordem dos Médicos Dentistas com o objectivo 
de colaborar na criação de conteúdos para um canal 
televisivo, emitido em circuito fechado, designado 
“Canal Mais Saúde”. 
No passado mês de Janeiro, o colega Paulo 
Melo, em representação da OMD, reuniu com 
a equipa responsável pelo projecto “Canal Mais 
Saúde”, ficando estabelecido que a Ordem cederia 
conteúdos para o projecto. 

Promoção de saúde oral
Ordem participa no projecto

Assim, têm vindo a ser disponibilizados todos 
os folhetos, posters e filmes educativos sobre saúde 
oral que a OMD já criou, bem como partes 
de conteúdos de programas realizados no passado. 
A selecção dos conteúdos será da responsabilidade 
do ACS com a revisão e validação da OMD. 
Em contrapartida, o ACS colocará o logótipo 
da OMD nas emissões, divulgando a instituição 
como sua parceira neste projecto.
Trata-se de mais uma participação activa 
e importante da OMD no âmbito do SNS, com 
o objectivo de promover a saúde oral junto 
da população portuguesa, tendo os médicos 
dentistas como interlocutores principais nesta área 
tão importante da saúde. No futuro contribuirá, 
certamente, para levar mais crianças, adultos 
e idosos aos consultórios de medicina dentária.
Embora a emissão do canal “Mais Saúde” seja 
controlada e monitorizada pelo ACS, a sua 
manutenção só é possível com o envolvimento 
da sociedade civil e parceiros locais. 

nacional | ordem

Maria do Céu Machado, Alta Comissária 
da Saúde
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Matosinhos não foge ao número nacional que indica 
que apenas 33% das crianças com seis anos estão livres 
de cáries dentárias. Por isso, e para colmatar a falta 
de médicos dentistas no Serviço Nacional de Saúde 
(SNS), a Câmara traçou uma estratégia de “combate 
à cárie”. A autarquia começou a distribuir pelos jardins 
de infância e escolas primárias mais de oito mil kits 
com escovas e pastas dentífricas, a promover acções 
de sensibilização para pais e professores e a ensinar 
os mais pequenos a escovar os dentes.
O objectivo do PMS de Matosinhos é potenciar 
os recursos locais e tratar os problemas de saúde 
do concelho. Em especial, actuando com mais 
profundidade nas áreas menos cobertas pelo SNS, como 
a saúde oral, saúde e educação alimentar, saúde da visão, 
saúde sexual e reprodutiva e na prevenção de acidentes 
e segurança. No conjunto das áreas de intervenção, 
a autarquia prevê beneficiar cerca de 50 mil munícipes, 
num investimento que representa 2,4 milhões de euros 
e congrega mais de 40 entidades, públicas e privadas, 
desde escolas, associações locais e regionais, instituições 
de ensino na área da saúde e outras organizações, entre 
as quais a própria OMD. 
A maior fatia do orçamento do PMS vai ser investida, 
no entanto, na beneficiação de centros de saúde e na 
comparticipação para a construção de novas unidades, 
nomeadamente a Unidade de Saúde Familiar de 
Custóias. O presidente da autarquia, Guilherme Pinto, 
explicou à Revista da OMD que este plano é o resultado 
de “uma rede social que detectou várias necessidades” 
ao nível da saúde dos “mais desfavorecidos” 
do concelho. Neste seguimento, “acabamos por 
conceber um plano de resposta às várias necessidades, 
sendo que aquela que nos pareceu mais óbvia foi acorrer 

Saúde oral em Matosinhos 

Projecto pioneiro apoia alunos

em matéria de saúde oral às crianças”, justificou.
Na prática, esta parceria entre as várias entidades 
envolvidas no projecto vai permitir, por exemplo, “que 
todos os alunos carenciados que fiquem fora 
do cheque-dentista, criado pelo Governo, tenham acesso 
a cuidados de saúde oral”, esclareceu Guilherme Pinto.
O secretário de Estado da Saúde, Manuel Pizarro, 
presente na cerimónia de apresentação do projecto, 
destacou a capacidade de intervenção do poder 
municipal junto da sociedade. “É verdadeiramente 
notável que a Câmara de Matosinhos pegue num 
programa que o Estado criou e promoveu em 
conjugação com as organizações profissionais, 
designadamente a OMD, e amplie ainda mais esse 
programa”, explicou o governante.
“Matosinhos aparece a liderar políticas sociais de nova 
geração, sem alimentar a discussão sobre se se trata 
de uma competência local ou central”, acrescentou.
Ainda durante a apresentação do PMS de Matosinhos, 
o bastonário da OMD, Orlando Monteiro da Silva, 
elogiou a autarquia por conseguir reunir tantas 
instituições locais em torno do projecto. “Sem 
dúvida, um sinal de desenvolvimento. Os países mais 
desenvolvidos também fazem esta networking”, anotou.
Porque “a saúde oral não vive isolada”, Orlando 
Monteiro da Silva manifestou a disponibilidade 
da OMD para colaborar noutros planos de saúde 
concelhios. O secretário de Estado, Manuel Pizarro, 
alinhou na mesma ideia ao afirmar: “o que vai acontecer 
é que o plano de Matosinhos vai servir de exemplo 
inspirador”, observou, frisando que “o Ministério 
da Saúde e as instituições do Ministério da Saúde estão 
completamente disponíveis para colaborar com todas 
as medidas de promoção da saúde”. 

Cerca de mil 
crianças carenciadas 
do concelho 
de Matosinhos vão 
receber tratamento 
dentário. “Onde 
não chegar 
o cheque-dentista, 
chega o resto 
da comunidade”, 
foi com esta 
convicção que 
o edil de Matosinhos, 
Guilherme Pinto, 
apresentou algumas 
das medidas de saúde 
oral contempladas 
no Plano Municipal 
de Saúde (PMS) 
do concelho, 
apresentado 
a 9 de Março.

Manuel Pizarro, Secretário de Estado da Saúde; Guilherme Pinto, Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos; Torcato Santos, Presidente do CA 
da Unidade Local de Saúde de Matosinhos
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A Ordem dos Médicos Dentistas (OMD) divulga 
a medicina dentária nacional nos grandes congressos 
e feiras internacionais para colher os benefícios mais 
tarde em Portugal.
A OMD organiza anualmente o maior congresso 
de medicina dentária realizado em Portugal. Num 
único espaço, milhares de profissionais e estudantes 
fazem uma actualização científica com os melhores 
conferencistas nacionais e internacionais. 
Os congressistas têm ainda oportunidade de contactar 
com as empresas do sector e conhecer os equipamentos 
mais avançados da actualidade no recinto da feira 
comercial Expo-Dentária.
Para preparar os três dias de congresso, dezenas 
de membros da organização começam a trabalhar 
com uma antecedência sempre superior a um ano. 
Só assim tem sido possível aumentar consecutivamente 
o número de visitantes e expositores no Congresso. 
Este ano vai realizar-se, em Lisboa, o XVIII Congresso 
da OMD.
Além das questões logísticas associadas a um congresso 
desta dimensão, nos últimos anos a OMD tem apostado 
na divulgação internacional do evento e da medicina 
dentária realizada em Portugal. Delegações nacionais 
têm participado, activamente, em congressos e feiras 
internacionais que podem trazer benefícios estratégicos 
para a medicina dentária nacional, como é o caso 
do FDI Annual World Dental Congress, da Fiera Milano, 

Por iniciativa da OMD
Portugal no centro 
da medicina dentária mundial

em Milão, do IDS, em Colónia, e dos brasileiros CIOSP, 
em São Paulo, CIORJ, no Rio de Janeiro e CIOBA, 
na Bahia.
Em cada um destes congressos a delegação da OMD 
efectua dezenas de reuniões de trabalho com empresas 
e associações congéneres. São estabelecidas parcerias 
com o objectivo de divulgar o Congresso da OMD 
e efectuar contactos comerciais que procuram angariar 
novos expositores para a Expo-Dentária.
Assim aconteceu durante a última edição do Congresso 
Internacional de Odontologia de São Paulo (CIOSP), 
em Janeiro de 2009. A delegação da OMD reuniu com 
o presidente da Associação do Comércio e Indústria 
Dentária para a América Latina (ABIMO), Paulo 
Roberto de Souza, para discutir a presença daquela 
organização transcontinental num próximo congresso 
da OMD, com o apoio da ApexBrasil (Agência Brasileira 
de Promoção de Exportações e Investimentos).  
O CIOSP serviu, ainda, para reforçar a relação 
bilateral de cooperação com o Conselho Regional 
de Odontologia de São Paulo (CROSP), presidida 
por Emil Adib Razuk. Como nos anos anteriores, 
a OMD tem fornecido à parceira brasileira material 
de divulgação do Congresso OMD 2009 para publicação 
no jornal oficial do CROSP. 
No passado mês de Março, a OMD reuniu também 
com o presidente do Conselho Federal de Odontologia 
do Brasil e da Associação Dentária Lusófona (ADL), 
Miguel Nobre, durante o XIII Congresso Internacional 
de Odontologia do Distrito Federal (Brasília), 
organizado pela Associação Brasileira de Odontologia 
(ABO). 
O representante da OMD teve oportunidade 
de participar numa sessão plenária da ABO, onde 
promoveu o Congresso OMD 2009 perante todos 
os presidentes das ABO regionais. Este esforço 
de divulgação estendeu-se ao recinto do congresso 
de Brasília, onde a OMD contou com um stand 
gentilmente cedido pela ABO. 
A diplomacia da OMD no estrangeiro tem-se verificado 
também noutros sectores. Os melhores clientes 
brasileiros da empresa Neodent, expositora 
da Expo-Dentária desde 2005 e patrocinadora oficial 
do Congresso OMD 2009, serão presenteados com 
a vinda ao Congresso Anual da OMD, em substituição 
da tradicional ida ao congresso da American Dental 
Association. 

Pedro Pires
Vice-presidente do Conselho Directivo

Responsável pela promoção dos congressos da OMD

nacional | ordem

Stand da OMD no congresso da FDI 2007 no Dubai, com representantes da Associação Dentária de Macau 
e da Associação Nacional dos Técnicos de Estomatologia de Angola.

Pedro Pires
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No sentido de auxiliar a interpretação da vasta 
legislação aplicável no domínio das exposições 
radiológicas médicas, cumpre à Ordem, no que vê 
manifesto interesse, prestar a informação seguinte, 
que releva ao caso:   
Em conformidade com os Decretos-lei n.º 167/2002 
de 18 de Julho de 2002 e nº 180/2002, de 8 de Agosto 
de 2002, os profissionais envolvidos em exposições 
radiológicas médicas têm obrigatoriamente de possuir 
habilitação legal através de formação específica na área 
da protecção contra radiações. 
As normas legais procedem à distinção dos requisitos 
legais aplicáveis, conforme a variedade de situações 
e agentes previstos.
Assim, definem-se as diversas técnicas 
de radiodiagnóstico, as diferentes categorias 
de profissionais, os níveis de agentes responsáveis, 
os tipos de formação e os demais requisitos aplicáveis, 
consoante cada um destes pressupostos. 
Trilhando um rumo legal de orientação, começamos 
por observar que “a radiologia dentária pode também 
ser desenvolvida por médicos dentistas inscritos 
na Ordem dos Médicos Dentistas, bem como por 
odontologistas”, enquanto técnica de radiodiagnóstico 
(v. Artigo 27º-3 do Decreto-Lei nº 180/2002 
de 8 de Agosto). 
Existirá sempre um responsável pela utilização 
de radiações ionizantes, na qualidade de Director 
Clínico, que pode, aliás, concentrar sobre si as funções 
de titular da instalação, e de técnico de execução, sendo 
que, “Sempre que uma pessoa actua como titular, como 
médico responsável pela realização e como técnico, 

Consulta no domínio das radiações ionizantes
ou qualquer combinação destas funções, deve satisfazer 
todos os deveres estabelecidos“ (v.Artigo 11.º-5 dipl.cit.). 
A diferença entre estes agentes está no seguinte: 
o médico responsável pela realização de uma exposição 
é quem a justifica de acordo com os critérios legais 
e o técnico é quem executa tecnicamente a exposição; 
o titular será quem toma as medidas necessárias para 
se certificar de que o médico responsável pela realização 
da exposição, bem como o técnico que a executa, 
satisfazem os requisitos de formação legalmente 
previstos.
Esta responsabilidade clínica do médico traduz-se 
em “responsabilidade relativa às exposições radiológicas 
individuais para fins médicos atribuída a um médico, 
nomeadamente a justificação, optimização, avaliação 
clínica dos resultados, cooperação com outros 
especialistas e outros trabalhadores, quando necessário, 
relativamente aos aspectos práticos; obtenção 
de informações, se necessário, sobre exames anteriores, 
fornecimento das informações radiológicas existentes 
e ou de registos a outros médicos e ou médicos 
responsáveis pela prescrição, se tal for pedido, prestação 
de informações, quando necessário, sobre os riscos das 
radiações ionizantes para os pacientes e outras pessoas 
implicadas”; de acordo com a definição legal transcrita. 
Vejamos em concreto o que a lei prescreve em relação 
à responsabilidade dos médicos dentistas. 
A norma admite a distinção entre quem tem formação 
adquirida em protecção contra radiações, no decurso 
da sua formação como médico dentista e por outro 
lado, quem adquire esta habilitação após a graduação 
em medicina dentária adquirida ao longo do exercício 
da actividade profissional, portanto, já no decurso 
da sua vida profissional activa. Estipula ainda que esta 
formação, independentemente de quando ocorra, 
deve ser “uma especialização em protecção contra 
radiações apropriada às técnicas aplicadas em radiologia 
diagnostica ou de intervenção, dentisteria, radioterapia 
ou medicina nuclear, consoante o caso.” (v. art. 8º-1) 
Faz-se notar que o nº1 do dito artigo 8º sobre 
responsabilidade não indica qualquer requisito 
posterior de acreditação ou aprovação da formação 
adquirida em protecção radiológica, neste caso. Sendo 
que “a utilização de radiações ionizantes em actos 
médicos é feita sob a responsabilidade de médicos 
ou de médicos dentistas habilitados para tais actos (…) 
ao longo da sua formação (…)” 
O mesmo se não diga quanto a odontologistas, os quais 
devem, em qualquer caso, possuir formação específica 
em protecção contra radiações ionizantes, reconhecida 
pela Direcção-Geral da Saúde.
Assim como os “técnicos de diagnóstico e terapêutica 
e outros profissionais equiparados que pratiquem actos 
que envolvam a utilização de radiações ionizantes”, 

‘Definem-se 
as diversas técnicas 
de radiodiagnóstico, 

as diferentes categorias 
de profissionais, os níveis 
de agentes responsáveis, 

os tipos de formação 
e os demais requisitos 
aplicáveis, consoante 

cada um destes 
pressupostos.

’
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os quais devem estar habilitados com formação específica em protecção 
contra radiações reconhecida pela Direcção-Geral da Saúde, “para além 
de possuírem uma formação apropriada às técnicas aplicadas 
em radiodiagnóstico médico, medicina dentária, radioterapia, 
ou medicina nuclear, consoante o caso, devendo inclusive ser assegurada 
uma formação complementar específica aos profissionais referidos 
no número anterior já em exercício sempre que a sua especialização 
em protecção contra radiações não tenha sido reconhecida pela 
Direcção-Geral da Saúde, sem prejuízo duma actualização que venha 
a considerar-se necessária” (ver Artigo 8º).  
Ainda, quanto aos requisitos da formação (art.16º) a lei distingue:  
a) Para os Odontologistas e os Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica, 
a formação específica em protecção contra radiações, tem de ser 
ministrada e avaliada por entidades reconhecidas de formação, de acordo 
com o estabelecido em legislação específica.
Remetendo a Lei para os módulos de formação comum e opcional 
e demais termos, todos constantes do anexo I ao Decreto-lei;
b) A formação dos médicos e médicos dentistas em protecção contra 
radiações referida no nº 1 do artigo 8º, adquirida ao longo do exercício 
da actividade profissional, que tem de ser reconhecida pela Direcção-
-Geral da Saúde mediante o reconhecimento de diplomas, certificados 
ou qualificações formais, nacionais ou estrangeiras.
Por último, saliente-se que, de acordo com a lei que estabelece 
as competências e atribuições dos organismos e serviços intervenientes 
na área da protecção contra radiações ionizantes (Decreto-Lei nº 
165/2002, de 17 de Julho) “a DGS é a autoridade competente para neste 
âmbito aprovar programas de formação na área da protecção contra 
radiações ionizantes;” (art. 11º al.) c) 

Consulta no domínio das radiações ionizantes
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Antes da formação dos primeiros médicos dentistas, 
a prestação de cuidados na área da saúde oral era 
assegurada por médicos, estomatologistas ou não, e por 
“práticos dentários”, sem habilitação académica específica 
ou sem habilitação académica nenhuma.
O advento da medicina dentária confunde-se, então, com 
o surgimento das escolas superiores que formaram 
os primeiros profissionais: a Escola Superior de Medicina 
Dentária de Lisboa, criada pelo Decreto-Lei n.º 285/75, 
de 6 de Junho, e a Escola Superior de Medicina Dentária 
do Porto, criada pelo Decreto-Lei n.º 368/76, de 15 
de Maio, ainda que tenha iniciado a sua actividade antes 
da de Lisboa, que só abriu as suas portas no ano seguinte.
A carência de cuidados de saúde oral da população 
portuguesa e, muito em particular, as necessidades 
associadas ao esforço de guerra de 1961 a 1974, 
permitiram o alargamento de exercícios profissionais 
de facto, sem regulamentação jurídica, que eram, num 
certo sentido, tolerados, havendo alguns profissionais 
titulares de autorizações provisórias para o exercício 
da actividade.
Em 1977, o secretário de Estado da Saúde, através de 
despacho, procurou regularizar esta situação, concedendo 
o título de odontologista a todos estes praticantes com 
mais de 26 anos de idade, que estivessem inscritos no 
Sindicato Nacional dos Odontologistas Portugueses e que 
provassem mais de cinco anos de exercício profissional. 
Como requisitos adicionais, haveria a frequência de um 
curso de reciclagem e quatro provas de avaliação. Em 1982, 
houve lugar a uma segunda regularização. 
Contudo, dada a limitação da regularização aos inscritos 
no Sindicato Nacional dos Odontologistas Portugueses, 
houve limitação de direitos, liberdades e garantias 
protegidos constitucionalmente, como sejam o princípio 
da igualdade, a liberdade de associação sindical 
e o direito de acesso à profissão. Então, procedeu-se a um 
terceiro processo de inscrição, em 1990, por despacho 
da Ministra da Saúde. Este processo de inscrição não era 
um processo de regularização em sentido próprio. Era 
mero recenseamento da realidade existente, com vista 
à análise das possibilidades de regularização. 
Com a Lei n.º 4/99, de 27 de Janeiro, posteriormente 
alterada, foram definidos os critérios com vista à 
regularização daqueles profissionais que não tivessem visto 
a sua situação regularizada nos processos de 1977 e 1982.
Esta legislação provocou, da parte da Ordem dos Médicos 
Dentistas, uma queixa nas instâncias próprias da União 
Europeiaa, que originou a um processo de infracção 
contra o Estado português que veio a motivar a posterior 
alteração da referida legislação, no sentido de afirmar 
o carácter residual da profissão de odontologista.

Opinião
Os odontologistas hoje
 André Moz Caldas*

Pela referida lei era também criado o Conselho Ético 
e Profissional de Odontologia (CEPO). Este órgão 
é uma das raras estruturas de regulação profissional 
na administração directa do Estado e é composto pelo 
presidente, por um representante da Ordem dos Médicos 
Dentistas, por um representante da Ordem dos Médicos 
e por três representantes dos odontologistas, nomeados 
pelo Ministério. 
Este Conselho apreciou a regularização dos referidos 
profissionais. Alguns, evidentemente, foram recorrendo 
das decisões que os excluíam para os tribunais 
administrativos e fiscais, sendo que o processo está 
definitivamente concluído, salvo decisão judicial em 
contrário, a propósito de um ou outro processo 
de regularização.
Seja como for, a actividade profissional de odontologia 
é uma actividade em vias de extinção e todos os exercícios 
profissionais fora do âmbito regulatório da Ordem dos 
Médicos Dentistas ou da Ordem dos Médicos, constituem 
ilícito criminal.
Recentemente, o CEPO debruçou-se sobre a elaboração 
de uma proposta de Regulamento Disciplinar 
e de Código Deontológico para os odontologistas, que 
aguarda apreciação pela Ministra da Saúde. A demora 
nestas matérias gera enorme preocupação. Significa que 
não existem instrumentos normativos que regulem 
a responsabilidade disciplinar destes profissionais, logo, 
eles estão dela isentos. É certo que estão sujeitos 
à responsabilidade penal e civil, nos termos gerais. Mas ao 
contrário dos médicos e dos médicos dentistas – que deles 
diferem por terem qualificação superior, o que não é de 
somenos importância, naturalmente – não estão sujeitos 
a um dos três níveis de responsabilidade profissional.
De momento, o CEPO tem-se ocupado do estudo 
da possibilidade de introduzir programas de actualização 
e formação contínua destes profissionais, com vista a dotá-
-los de conhecimentos actuais em matérias essenciais, por 
inciativa pública, e em matérias da sua escolha, creditando 
formações de autoria das associações representativas 
dos profissinais. Também se tem estudado a viabilidade 
de actualizar a lista de prescrições permitidas a estes 
profissionais.
A Ordem dos Médicos Dentistas acompanha 
permanentemente a actividade deste Conselho, sempre 
com a preocupação de servir o interesse público, 
designadamente o direito dos portugueses a cuidados 
de saúde oral qualificados – critério central à apreciação 
desta problemática. 

*Médico Dentista
Representante da OMD no Conselho Ético 

e Profissional de Odontologia do Ministério da Saúde
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Nos termos da alínea i) do nº1 do artigo 53º 
do Estatuto da Ordem dos Médicos Dentistas, 
aprovado e alterado pela Lei nº 44/03, de 22 de Agosto 
(EOMD/2003), compete ao Conselho Deontológico 
e de Disciplina, reunido em sessão plenária, 
uniformizar os padrões de actuação deontológica 
dos Médicos Dentistas, resolvendo as matérias 
atinentes à conduta eticamente sustentada dos 
profissionais do sector nas suas variadas vertentes.
A evolução dos conhecimentos técnicos, científicos 
e sociais permite ir apurando os aspectos que 
continuamente se destacam para regulação, 
sobressaindo a necessidade e a mais-valia 
da intervenção do Órgão competente da OMD, no 
intuito de actualizar e fornecer dinâmica à postura da 
medicina dentária na comunidade científica tendo em 
vista a população beneficiária dos cuidados de saúde. 
No caso vertente, trata-se de enquadrar a prática 
da acupunctura no âmbito funcional das competências 
do médico dentista, dado o interesse crescente revelado 
na classe por este domínio do saber complementar, 
considerada, igualmente, a canalização das 
actualizações profissionais voluntárias neste campo, 
e ainda tendo em mente a atenção da comunidade 
internacional para as técnicas da “Medicina Alternativa 
e Complementar”, designadamente através 
da Declaração de Princípios da FDI sobre “O uso 
da acupunctura na medicina dentária”, cuja versão 
original foi inicialmente adoptada pela Assembleia-
-Geral em Outubro de 2002, em Viena, Áustria, tendo 
sido revista e adoptada pela Assembleia-Geral 

Recomendação sobre a prática 
de acupunctura

a 26 de Setembro de 2008, em Estocolmo, Suécia.
A variedade de doenças e distúrbios sobre os quais 
pode incidir este saber complementar ou alternativo 
torna-o parte integrante do arsenal de competências 
que desejavelmente pode o médico dentista deter, 
querendo, como meio capaz e idóneo de fazer face 
às necessidades do doente numa abordagem holística 
de tratamento.  
Recorda-se, no entanto, que a prática da acupunctura 
está associada à utilização de vários métodos 
incluindo agulhas sólidas, laser, electro-acupunctura 
e estimulação transcutânea do sistema nervoso, que 
actuam como facilitadores de tratamentos e actos 
médicos diversos, os quais, de modo inequívoco, 
integram a noção do artº 3º-1 do Estatuto OMD: 
“o estudo, a prevenção, o diagnóstico e o tratamento 
das anomalias e doenças dos dentes, boca, maxilares 
e estruturas anexas”.  
Muito embora possa esta prática, de per si, não 
constar expressamente do perfil profissional 
do médico dentista, consagrado tanto na lei especial 
do ordenamento interno, como nas Directivas 
Comunitárias aplicáveis à profissão, sendo certo que 
não integra os curricula superiores da sua formação, 
é evidente o complemento que pode representar 
no exercício da medicina dentária, sendo necessário 
adquirir formação adequada à sua prática, inclusive 
destinada ao correcto manuseamento dos dispositivos 
e equipamentos que lhe estão associados.     
Pelas razões que antecedem, o Conselho Deontológico 
e de Disciplina, no exercício da competência 
de uniformização da actuação deontológica, 
recomenda aos médicos dentistas o seguinte: 
− A prática da acupunctura deve ser realizada pelo 
médico dentista que para tal se sinta capacitado, 
dependendo da prévia e adequada habilitação 
que tenha adquirido para o efeito, com vista 
à aplicação desta forma de Medicina 
Complementar e Alternativa aos seus doentes. 
− A opção de utilizar a acupunctura jamais deve 
ultrapassar ou fazer o médico dentista descurar 
dos seus deveres deontológicos de liberdade 
de diagnóstico e de terapêutica, devendo fazer uso 
apropriado da medicina convencional. 
− Por último, deve o Médico Dentista acautelar 
os procedimentos adequados associados às boas 
práticas médicas, igualmente no que respeita 
ao consentimento informado do doente e, ainda, 
levando em consideração a importância 
de uma cobertura de seguro sempre que ofereçam 
tratamentos com a realização da acupunctura. 

nacional | conselho deontológico
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Consultada a Ordem dos Médicos Dentistas sobre 
o conceito de “urgência médico-dentária”, 
em especial para efeitos de ultrapassar os critérios 
de pré-marcação e transpor a pré-ordenação 
do atendimento dos doentes, dentro do período 
diário da agenda de um consultório dentário, cumpre 
a seguinte pronúncia pelo Conselho Deontológico 
e de Disciplina:  
Em termos éticos e deontológicos vigoram em geral 
os princípios da justiça e da equidade, bem como 
o princípio da livre escolha do doente.
Ora, tratando-se de situação em concreto em que não 
corra o doente qualquer risco para a sua saúde 
ou vida, deve este aguardar a sua vez ou, em alternativa 
livre e voluntária, dirigir-se a outro consultório com 
idêntica qualificação para efeitos de atendimento.
De salientar que a avaliação da situação de urgência 
deve ser realizada, exclusivamente, pelo médico 
dentista e não por outrem (secretária, assistente 
ou “gestor”), daí que só após a referida observação 

Conceito de urgência 
médico-dentária

(triagem) é que deverá ser enquadrada a prioridade 
de urgência no atendimento, nunca de outra maneira. 
Por outro lado, acresce que, em se tratando de um 
doente que acorre a uma determinada unidade 
de saúde, pela primeira vez, também e ainda do ponto 
de vista deontológico, não se encontra instituída 
de raiz a típica “relação intuito personae médico-
-doente”, não podendo enquadrar-se a situação 
no quadro normativo hipotético de abandono 
do doente. Também, assim, é ausente o início 
de uma relação jurídica do ponto de vista puramente 
contratual, pelo que não se colocam quaisquer 
incumprimentos contratuais. 
Pelo exposto é forçoso concluir pelo único dever 
em geral perceptível e a que está obrigado todo 
o médico dentista e todo o prestador de cuidados 
de saúde, traduzido na obrigação de informar 
o doente sobre o leque de soluções por que pode 
ou deve optar, de forma a cumprir-se a liberdade 
de escolha que lhe assiste. 
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Os Cadernos Científicos nasceram com 
um objectivo em mente: Ajudar a difundir, 
dentro da Revista da OMD, uma educação 
contínua feita pelos Médicos Dentistas para 
os Médicos Dentistas. De facto, poderão 
criticar dizendo que já existem demasiadas 
revistas da nossa área e esta será mais uma. 
De facto, é minha firme convicção que 
a educação contínua não é, nem deve ser, 
a área mais importante da OMD, já que esta 
deve-se preocupar essencialmente com 
os aspectos profissionais 
da nossa Classe. 
No entanto, não deve 
a Ordem descorar a área 
da educação contínua como 
tem sido o seu apanágio 
ao longo de vários anos, 
nomeadamente com 
a organização 
do seu Congresso Anual. 
Se olharmos para o resultado 
do último congresso 
realizado na Vila da Feira, 
em que o elenco científico 
foi constituído, pela 
primeira vez, unicamente 
por Médicos Dentistas 
Portugueses, tendo sido um êxito como 
todos sabemos, será penoso constatar 
que os Médicos Dentistas têm tido alguma 
inércia em passarem para papel, na forma 
de artigos, toda a sabedoria que muito bem 
demonstraram nas conferências e nos posters 
que apresentaram. Uma das razões que 
levou à criação destes Cadernos Científicos 

foi precisamente proporcionar um veículo 
de mais fácil comunicação para que 
os Médicos Dentistas possam relatar as suas 
técnicas clínicas e as suas investigações 
e difundi-las entre todos os elementos 
da nossa Classe. Julgo que, para além 
da inércia, existe ainda um certo retraimento 
de alguns dos Colegas em se exporem com 
publicações escritas. O meu objectivo neste 
editorial é precisamente alertá-los para que 
devem tentar colocar as suas boas ideias 

e boas práticas clínicas 
no papel e submeterem-nas 
aos Cadernos Científicos. 
Quando há pouco falava 
de facilitação deste veículo 
para difusão de ideias, não 
quis dizer que a qualidade 
das publicações não tem 
que ter mérito e acuidade 
científica, já que estas serão 
sempre colocadas como 
prioridade pela comissão 
científica. Teremos é que 
fazer um esforço para, 
de modo solidário, transpor 
para o papel o nosso 
conhecimento para que 

outros, possam usufruir e melhorar as suas 
prestações clínicas, já que o nosso objectivo 
é, e será sempre, prestar o melhor tratamento 
possível ao nosso Doente. 

Gil Alcoforado
Membro do Conselho Científico dos CC 

da Revista da OMD
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‘Uma das razões que levou 
à criação destes Cadernos 

Científicos foi precisamente 
proporcionar um veículo 
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possam relatar as suas técnicas 
clínicas e as suas investigações 

e difundi-las entre todos 
os elementos da nossa Classe. 
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da inércia, existe ainda um 

certo retraimento de alguns dos 
Colegas em se exporem com 

publicações escritas.’
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Abstract
This article presents a clinical case, in 

which a peg shaped lateral incisor is 
transformed, managing its shape and 

size. The final result demonstrates that is 
possible to solve esthetic problems, through 

the use of composite resins, an efficient 
method, fast and minimally invasive.
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Dentisteria Estética Minimamente Invasiva:
Caso Clínico
Autora: Maria Carlos Real Dias

Resumo
Este artigo consiste na apresentação de um 
caso clínico, em que se modifica (através 
da alteração da sua forma e tamanho) 
um Incisivo Lateral Conóide. O resultado 
final demonstra que é possível solucionar 
um problema estético, através da utilização 
de resinas compostas, um método eficaz, 
rápido e minimamente invasivo.

Introdução
Os incisivos laterais superiores apresentam 
uma forma e contorno semelhante aos 
incisivos centrais, embora menores. 
Em alguns indivíduos, pode ser identificada 
uma anomalia morfológica, envolvendo 
um ou ambos incisivos laterais – incisivos 
conóides, assim designada devido à forma 
peculiar destes dentes1. 
Ao tamanho e à forma dos dentes naturais 
está indissociado o conceito de proporção. 
Para os dentes existem proporções que são 
consideradas esteticamente atraentes 
ou agradáveis2. 
Perante uma anomalia da forma, é possível 
efectuar tratamentos restauradores, 
de modo a restabelecer relações geométricas 
de acordo com uma determinada proporção, 
eliminando elementos que produzem tensões 
visuais antiestéticas num sorriso.
No caso de um incisivo lateral conóide, 
o espaço interdentário excedente pode ser 
facilmente fechado pelo aumento 
do tamanho desses dentes, os quais são 
considerados peças-chave na composição 
dentária anterior1. 
A reabilitação de incisivos laterais conóides 
pode ser realizada com facetas (directas 
ou indirectas). 
O desenvolvimento da técnica adesiva 
e das resinas compostas, permite, de um 
modo conservador, realizar restaurações 
estéticas e minimamente invasivas.
A selecção e o planeamento do tipo 
de tratamento a ser realizada é da total 
responsabilidade do Médico Dentista, tendo 
em consideração as indicações e as contra-
-indicações de cada opção restauradora.

Descrição do caso clínico
Paciente jovem, sexo masculino, dirigiu-se 
à consulta para avaliação e reconstrução 
estética do dente 12. Após minucioso exame 
extra e intraoral (fig 1,2) foi diagnosticada 
a presença de um dente conóide, cuja 
reconstrução em resina composta estava 
fraturada (fig 3). Foi ainda visível a maior 
dimensão mesio-distal deste espaço 
em comparação com o espaço contra-lateral 
(fig 4). De acordo com a idade, expectativas 
e estudo das diferentes alternativas 
de reabilitação foi proposto um tratamento 
minimamente invasivo para reconstrução 
deste dente, com resina composta directa 
concomitante ao encerramento virtual 
do espaço existente. 
Recorreu-se a um moke-up directo para teste 
de cor, forma, proporção e oclusão sobre 
o qual se realizou uma chave em silicone 
(fig 5,6). Esta chave serviu de guia para 
a posterior reconstrução da face palatina 
do dente. Foi removido o compósito antigo, 
tentando preservar ao máximo a estrutura 
dentária remanescente (fig 7,8).
Sob isolamento absoluto com dique 
de borracha, realizou-se o condicionamento 
ácido do esmalte com ácido ortofosfórico 
a 37% durante 30 segundos (fig 9). O adesivo 
utilizado foi de 5ª geração (Scotchbond 1 
– 3M®), sendo fotopolimerizado durante 40 
seg.(fig 10). Com o intuito de se atingir 
um resultado altamente estético, resistente 
e duradouro procedeu-se à estratificação 
da resina composta (Filteck Supreme 
XT- 3M®). Para a técnica incremental 
foram utilizadas espátulas metálicas 
e para a escultura pincéis de pelo natural. 
A translucidez incisal foi conseguida 
à custa de resina translúcida de tom azul 
(GT Blue -3M®), colocada na penúltima 
camada. As diferentes camadas foram 
fotopolimerizadas durante 40 segundos (fig 
11 a 16). Em seguida procedeu-se 
ao acabamento marginal, verificação 
da oclusão e escultura da anatomia primária 
com brocas diamantadas de grão fino 
e ultra-fino (fig 17,18). A escultura secundária 
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foi executada com discos sof-lex (3M), tendo em especial 
atenção as linhas-ângulo, ameias incisais e inclinação da 
face vestibular nos três planos. Nesta fase houve 
a preocupação de estreitar as linhas-ângulo verticais para 
que o dente não adquirisse uma forma quadrangular 
e ao mesmo tempo não fechando o espaço existente, 
virtualmente no plano frontal se visualizasse esse espaço 
encerrado. A textura final ou anatomia terciária foi executada 

com uma broca laminada de tungsténio (fig 19). Foi feito um 
polimento preliminar com borrachas. Numa segunda consulta 
foi executado o polimento final com pastas diamantadas 
de 3 e 1 micra em contra-angulo com pelo de cabra e óxido 
de alumínio em contra-ângulo com disco de feltro.
O resultado final foi consentâneo com o plano 
de tratamento, onde se obteve um encerramento virtual 
do diastema (devido ao pequeno dente conóide), 

Fig 1 – Vista extra-oral;  Fig 2 – Vista intra-oral;  Fig 3 – Vista lateral do dente 12;  Fig 4 – Sector Antero-superior;  Fig 5 – Execução de moke-up;  Fig 6 – Chave em silicone
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3 4 

5 6 
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Fig 7 e 8 – Remoção da antiga restauração, com máxima conservação de tecido dentário;  Fig 9 – Condicionamento com Ácido Ortofosfórico a 37%;  Fig 10- Colocação do adesivo 
(Scotchbond 1 -3M®);  Fig 11 e 12- Restauração da parede palatina através da chave de silicone (Filteck Supreme XT – 3M®), A2E;  Fig 13 – Técnica de estratificação 
incremental (recorrendo a espátulas e pinceis) 

10 11 

9 

12 13

8 7 

com uma restauração estética minimamente invasiva 
e conservadora (fig 20 a 22). 

Comentário
Actualmente, graças à adesão dos novos materiais 
restauradores aos tecidos duros do órgão dentário 

é possível enveredarmos por uma filosofia mais conservadora, 
minimamente invasiva, respeitando os requisitos estéticos. 
Os principais objectivos de um tratamento conservador 
são manter uma estrutura dentária mais resistente 
e ao mesmo tempo diminuir o trauma dos tecidos pulpares 
e dos respectivos tecidos moles3.
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Fig 14 – Técnica de estratificação incremental (recorrendo a espátulas e pinceis);  Fig 15 – Translucidez do bordo incisal com compósito translúcido (Filteck Supreme XT- GT 
blue – 3M®);  Fig 16 – Última camada;  Fig 17,18 – Ajuste da oclusão e anatomia primária;  Fig 19 – Anatomia terciária com broca de tungsténio;  Fig 20 – Resultado lateral 
final;  Fig 21 – Vista oclusal;  Fig 22 – Resultado frontal final
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A possibilidade de preservação de estrutura dentária, 
exemplificada pela redução ou mesmo ausência 
de preparo cavitário, como no caso clínico apresentado, 
faz com que a técnica directa seja o procedimento 
de eleição para o tratamento em pacientes jovens4.
Por outro lado, a satisfação estética também tem vindo 
a assumir cada vez mais uma importância crescente 
no conceito de saúde oral5.
Com o aparecimento de novas resinas compostas 
conseguem-se tratamentos de elevado desempenho, pelo 
seu excelente potencial estético longevidade aceitável 
e relativo baixo custo. Actualmente, a restauração 
de dentes anteriores implica um conhecimento profundo 
dos materiais que utilizamos, bem como da técnica 
de colocação. 
Neste caso clínico para reabilitar o dente 12 
e o assemelhar o mais possível a um dente natural, 
foi utilizada a técnica de estratificação, onde os vários 
incrementos de resina com diferentes cores, translucidez 
e opacidades, foram polimerizados camada a camada.
As resinas utilizadas foram compósitos 
nanoparticulados. Estes apresentam boas propriedades 
físicas e estéticas devido à presença de partículas 
de carga de diferentes tamanhos, onde a pequena 
dimensão de partículas primárias permite um polimento 
de excelência6.
A transferência das medidas e formato do dente foi 
conseguido com um moke-up, sobre o qual se realizou 
uma chave de silicone. Neste caso, tornou-se útil dando 
oportunidade ao paciente para visualizar o futuro dente 
e também para poupar tempo clínico.
Tentou-se neste processo restaurador aplicar como 
elemento de referência as características morfológicas 
básicas do dente e as variáveis morfológicas individuais 
para realizar uma aparência estética harmoniosa. Para 
alcançar resultados satisfatórios, neste caso especifico, 
foi importante respeitar a proporção áurea ou dourada. 
Esta proporção baseia-se nos tamanhos 
dos dentes vistos frontalmente e não nos seus tamanhos 
reais ou individuais. O sorriso visto frontalmente 

é considerado esteticamente mais agradável se cada 
dente apresentar aproximadamente 60% do tamanho 
do dente mesialmente localizado, a proporção do canino 
para o incisivo lateral é de ordem de 0,618 para 11,7.
Um dos factores que determina o sucesso estético 
é a simetria e dominância dos incisivos, deste modo 
houve uma preocupação de o assemelhar ao seu 
simétrico o dente 22. O dente 12 devido à sua forma 
conóide apresentava um diastema por mesial mas não 
apresentava alteração significativa na angulação. 
Só assim foi possível a realização do caso por meio 
de um processo restaurador uma vez que a posição 
e o alinhamento dos dentes eram favoráveis.
O diastema não foi totalmente encerrado com o objectivo 
de respeitar as proporções consideradas ideais largura/
/comprimento 75 e 80%1, pois caso contrário o dente 
iria parecer muito mais largo e curto. Também houve 
a preocupação de estreitar as linhas-ângulo verticais 
para o mesmo efeito, para que dente não adquirisse uma 
forma quadrangular. No entanto de um ponto de vista 
frontal devido a um efeito de perspectiva não havia 
a percepção do diastema entre o 12 e o 117.

Conclusão
É importante realizar um diagnóstico completo 
das anomalias de forma e tamanho dos dentes, assim 
como os problemas por elas causados. É nele que se deve 
basear o planeamento de qualquer tratamento. No entanto 
antes de decidir qualquer plano de tratamento também 
é importante verificar quais as expectativas do paciente.
Se as condições de alinhamento e inclinação dos 
incisivos laterais conóides forem favoráveis, o tratamento 
restaurador por técnica directa é uma óptima alternativa. 
Deve-se considerar também a possibilidade 
de integração com outras áreas como a ortodontia 
para o tratamento de casos onde ocorram angulações 
ou giroversões que impossibilitem a realização apenas 
do tratamento restaurador, e da periodontia, quando 
houver necessidade de regularização do arco gengival 
que esteja a comprometer a harmonia do sorriso. 

1 – Fradeani M, Reabilitação Estética em Prótese Fixa Análise Estética, vol 1, Quintessence ed 2006 
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4 – Boselli G, Pascotto RC, Incisivos Laterais Conóides: Diagnóstico, Planejamento e Tratamento Restaurador Direto, R Dental Press Estét, Maringá 2007 abr./maio/jun.; 4(2) :111-117 
5 – Correia A, Oliveira MA, Silva MJ, Conceitos de Estratificação nas Restaurações de Dentes Anteriores com Resinas Compostas, Revista Portuguesa de Estomatologia, Medicina Dentária e Cirurgia 
Maxilofacial 2005; 46(3)
6 – Theodore RM, Heymann HO,  Swift EJ, Sturdevant Arte y Ciência de la Odontologia Conservadora, Elsevier Mosby, 2007
7 – Lee RL, Esthetics and its relationship function in: Ruffenach CR. Fundamentals of Esthetics, Quintessence, 2000
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Abstract
The objective of this work is a revision 
of bidirectional relationship between 

periodontal disease and diabetes. 
The correlation between periodontal 

disease and systemic diseases, specifically 
the diabetic and has a theme, target 

of abundant studies and articles. The 
concept of focal infection, from mid-1900, 

stimulated researchers in the field to 
increase knowledge about the real role of 

disorders of the oral cavity, specifically the 
periodontal disease in the general health 

of the individual. In this context, discussing 
the association between diabetes and 
inflammatory periodontal disease will 

continue.
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Relação entre Doença Periodontal 
e Diabetes Mellitus: Revisão Bibliográfica
Autor: Bruno Miranda

Periodontia

Resumo
O objectivo deste trabalho é a revisão 
da relação bidirecional entre a Diabetes 
e a Doença Periodontal.
A correlação entre a doença periodontal 
e patologias sistémicas, mais concretamente 
a Diabetes Mellitus, é já um tema alvo 
de abundantes estudos e artigos. O conceito 
de infecção focal, com origem em meados 
de 1900, estimulou investigadores 
a aprofundar o conhecimento no âmbito 
do real papel das afecções da cavidade 
oral, em concreto da Doença Periodontal 
na saúde geral do indivíduo. Neste contexto, 
discutiremos a associação entre Diabetes 
e doença Periodontal inflamatória.

Introdução
A Doença Periodontal é uma infecção 
crónica, produzida por bactérias gram-
-negativas. Definida como uma doença 
sito-específica, que evolui continuamente 
com períodos de exacerbação 
e de remissão, como resultado de uma 
resposta inflamatória e imune do hospedeiro 
à presença de bactérias e seus produtos 
metabólicos. A sua progressão é favorecida 
pelas características morfológicas dos 
tecidos afectados, o que permite distingui-
-la de outras doenças infecciosas. 
As manifestações clínicas são dependentes 
das propriedades agressoras dos 
microrganismos e da capacidade do 
hospedeiro em resistir à agressão.1,2,3,4,5,6,7,8,9

Embora o mecanismo mais importante 
de defesa resida na resposta inflamatória que 
se manifesta inicialmente como gengivite; 
as variações na eficácia protectora do 
processo inflamatório e o potencial patogénico 
das bactérias podem ser a causa principal das 
diferenças encontradas na susceptibilidade 
à Doença Periodontal. O processo inflamatório 
desencadeado pode culminar com 
a instalação de uma periodontite.1,2,3,4,5,6,8,9

Inicialmente ocorre um desequilíbrio entre 
bactérias e as defesas do hospedeiro que 
leva a alterações vasculares e à formação 
de exsudado inflamatório. Esta fase 

manifesta-se clinicamente com alteração 
da cor da gengiva, hemorragia e edema, 
sendo uma situação reversível caso a causa 
seja eliminada. Esta situação, definida 
como Gengivite, promove a fragilização 
das estruturas, possibilitando um maior 
acesso dos agentes bacterianos agressores 
e/ou seus produtos às áreas subjacentes, 
podendo resultar na formação de bolsas 
periodontais, com perda óssea e com uma 
contínua migração apical do epitélio (epitélio 
longo de união). Este tipo de epitélio oferece 
menos resistência aos agentes agressores, 
perpetuando, desta forma, o processo 
inflamatório, que culmina com a destruição 
dos componentes do periodonto: cemento 
radicular, ligamento periodontal e osso 
alveolar.1,2,3,4,6,9,10

A resposta imune de cada indivíduo tem 
um papel importante no início e progressão 
desta doença, como referido anteriormente, 
e pode ser influenciada por factores de risco, 
biológicos e comportamentais. Em presença 
de bactérias específicas, o hospedeiro inicia 
uma resposta de defesa que condiciona 
o facto de ocorrerem ou não lesões a nível 
celular e tecidular. Esta resposta pode ser 
inespecífica (inata) se se trata do primeiro 
contacto com os referidos microrganismos, 
ou específica (adaptativa), quando já ocorreu 
contacto prévio entre o hospedeiro e os 
agentes bacterianos. A presença 
de bactérias e suas toxinas estimula 
neutrófilos, fibroblastos, células epiteliais 
e monócitos. Os neutrófilos libertam 
as metaloproteínases (MPM) que levam 
à destruição do colagéneo. As restantes 
células envolvidas promovem a libertação 
de prostaglandinas (Pg), especialmente 
PgE2, que, por sua vez, induzem a libertação 
de citoquinas, entre as quais interleucina 1 
(IL1), interleucina 6 (IL6) e factor 
de necrose tumoral (TNF), que conduzem 
à reabsorção óssea através da estimulação 
dos osteoclastos. Estas células, ainda que 
indirectamente, levam também à lise 
do colagéneo por estimulação das MPM. 
Em termos gerais, podemos diferenciar duas 
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entidades distintas de Doença Periodontal, dependendo 
da gravidade da mesma, a Gengivite e a Periodontite. 
A primeira é reversível, ao contrário da segunda que 
é irreversível.1,2,3,7,8,9

GENGIVITE define-se como uma inflamação superficial 
da gengiva onde, apesar das alterações patológicas, 
o epitélio de união se mantém unido ao dente, não 
havendo perda de inserção. É uma situação reversível, 
caso sejam removidos os factores etiológicos (bactérias). 
Contudo, tem um papel precursor na perda de inserção 
em redor dos dentes, se os factores etiológicos não forem 
eliminados.1,2,6,7,9,11

PERIODONTITE corresponde a uma situação 
de inflamação, com destruição do periodonto e ocorre 
quando as alterações patológicas verificadas na Gengivite 
progridem até haver destruição do ligamento periodontal 
e migração apical do epitélio de união. Existe uma 
acumulação de placa bacteriana ao nível dos tecidos mais 
profundos, causando perda de inserção por destruição 
do tecido conjuntivo e por reabsorção do osso alveolar. 
Macroscopicamente, a gengiva apresenta-se eritematosa 
com sinais de inflamação.1,2,6,7,9,11

No entanto, esta característica pode não estar presente, 
como acontece nos pacientes fumadores nos quais 
a vasoconstrição provocada pelo tabaco simula ausência 
de inflamação.1,4,9,11

Uma situação de Periodontite é sempre precedida 
de Gengivite; no entanto, esta nem sempre termina 
com a instalação de uma Periodontite. Como referido 
anteriormente, a Doença Periodontal tem vindo a ser 
associada a diversas patologias de índole sistémica.1,2,6,7,9,11 

A DIABETES MELLITUS afecta cerca de 177 milhões 
de pessoas em todo o Mundo e a Organização Mundial 
de Saúde prevê que este número possa duplicar até 
2030, devido ao envelhecimento populacional, hábitos 
alimentares incorrectos, obesidade e sedentarismo. 
É uma doença crónica, caracterizada por deficiência 
parcial ou total na produção de insulina ou por 
resistência à sua acção. Isso leva à anormalidade nos 
metabolismos glícidico, protéico e lipídico, que resultam 
em hiperglicémia, a qual induz múltiplas anormalidades 
sistêmicas.1,2,7,8,11,12,13

Classificação da Diabetes Mellitus
DIABETES TIPO I, constitui cerca de 5 a 10% de todos 
os casos nos Estados Unidos, resultam da destruição 
auto-imune das células produtoras de insulina 
no pâncreas (células β), provocando a perda total 
da secreção de insulina.11,12,13

A insulina é utilizada pelo organismo para facilitar 
a transferência de glucose da corrente sanguínea para 

os tecidos alvo, tais como o músculo, onde a glucose 
é convertida em energia. Sendo que uma pessoa com 
diabetes tipo I não produz insulina endógena, a glucose 
é incapaz de entrar nas células alvo, permanecendo 
na corrente sanguínea e resultando em hiperglicémia 
sustentada. Um paciente com diabetes tipo I tem que 
tomar insulida exógena para permanecer vivo – daí 
a antiga designação de “diabetes insulino-dependente”.2,11,12

DIABETES TIPO II, constitui cerca de 85 a 90% 
de todos os casos, resulta da resistência à insulina 
e não à ausência total de produção desta. A destruição 
auto-imune das células β não ocorre na diabetes tipo II, 
e os pacientes permanecem com a capacidade 
de produzir alguma insulina, embora esta produção, 
frequentemente diminua com o passar do tempo. 
Pacientes com diabetes tipo II podem permanecer sem 
diagnóstico durante anos, devido à hiperglicémia aparecer 
gradual e, frequentemente, sem sintomas associados. 
A resistência à insulina resulta numa decrescente 
capacidade de transferir glucose nas células alvo, 
desenvolvendo-se assim a hiperglicémia.8,11,12,13

Interacção da Diabetes Mellitus com a Cavidade 
Além das complicações crónicas, como nefropatia, 
neuropatia e retinopatia, a Diabetes Mellitus também está 
relacionada com complicações orais. As complicações 
orais desta patologia são múltiplas e incluem xerostomia, 
risco aumentado de cárie dentária e presença 
de problemas periodontais (75% dos pacientes 
diabéticos). Periodontite é considerada a sexta 
complicação da Diabetes e encontra-se bem 
documentado na literatura que, indivíduos com Diabetes 
Mellitus têm um elevado risco de sofrerem de Doença 
Periodontal. Na verdade, não é só a prevalência 
da Doença Periodontal que está aumentada em 
indivíduos diabéticos, também a sua progressão 
e severidade é mais rápida e agressiva.2,4,5,6,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18

Efeitos da Diabetes sobre os Tecidos Periodontais 
A revisão bibliográfica existente relata a relação entre 
diabetes e doença periodontal, embora, com uma notória 
dificuldade de interpretação de resultados. Essa dificuldade 
deriva das inúmeras classificações existentes para 
periodontite e diabetes, utilizada ao longo dos anos, bem 
como dos critérios em que os estudos se baseiam, clínica 
e radiograficamente, para avaliar a prevalência da doença 
periodontal, extensão e gravidade. Além disso, as normas 
para o controlo do grau de glicemia, bem como os métodos 
de averiguação das complicações associadas a doenças 
sistémicas, mais concretamente da diabetes, sofreram 
consecutivas alterações.4,5,9,11,12,13,14,16,17,18

Um dos testes utilizados no controlo glicémico 
é o da HbA1c, também conhecida como hemoglobina 
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glicosilada. Indica o controle da glicose no sangue 
de um paciente nos últimos 2-3 meses. A glicose no sangue 
liga-se irreversivelmente à hemoglobina, para formar 
um complexo estável de hemoglobina glicosilada e como 
o tempo normal de vida das células vermelhas no sangue 
é de 90-120 dias, a HbA1c só será eliminada quando 
as células vermelhas forem substituídas. Os valores 
da Hemoglobina Glicosilada são directamente 
proporcionais à concentração de glicose no sangue 
durante a vida das células vermelhas no sangue. Os valores 
da HbA1c não estão sujeitos às flutuações observadas 
no monitoramento diário da glicose no sangue.11,15

Deste modo, é necessária uma comparação criteriosa dos 
resultados dos inúmeros estudos. Dos artigos revistos 
sobre Doença Periodontal e Diabetes, na sua maioria são 
transversais.1,12,14,17 
Os estudos relacionados com diabéticos tipo I (insulino-
-dependentes) demonstram que possuem uma maior 
prevalência e um aumento da severidade da Periodontite, 
comparativamente aos indivíduos não diabéticos. 
Os estudos relacionando a Doença periodontal e Diabetes 
tipo II, tal como os anteriores, demonstraram uma maior 
prevalência de Periodontite do que nos pacientes não 
diabéticos.1,4,5,6,8,11,15,16,17

Referindo os estudos longitudinais, observa-se que 
os diabéticos mal controlados, independentemente 
do tipo de diabetes, apresentam um aumento 
da severidade da Doença Periodontal, comparativamente 
aos diabéticos bem controlados.1,4,5,12,13,17

Estudos existentes demonstram ainda que a diabetes 
aumenta o risco de inserção periodontal por oposição aos 
indivíduos não diabéticos. Em análises longitudinais, 
a diabetes aumenta o risco de perda de osso progressiva, 
sendo provável que o factor determinante seja o grau 
de controlo glicémico.1,2,4,5,6,10,11,12,16,17

Muitos dos mecanismos pelos quais a diabetes 
influência a periodontite são similares às complicações 
microvasculares e macrovasculares resultantes 
da diabetes. Existem poucas diferenças da microbiota 
subgengival entre indivíduos diabéticos e não diabéticos 
com periodontite, sugerindo que as alterações 
da resposta imuno-inflamatória a microrganismos possam 
desempenhar um papel predominante.2,6,7,11,12,13,14,15,16,17,18,19

Os neutrófilos estão hipofuncionantes na diabetes, o que 
poderá facilitar a persistência de bactérias nas bolsas 
periodontais e aumentar, significativamente, a destruição 
periodontal. Já a resposta dos monócitos/macrófagos 
está muitas vezes aumentada, o que origina um aumento 
significativo da produção de citoquinas e mediadores 
pró-inflamatórios no fluído crevicular. A quantidade 
de citoquinas no fluído crevicular tem sido relacionado 
com o nível glicémico em pacientes diabéticos. Estas 
alterações nas defesas dos pacientes diabéticos resultam 
num aumento da inflamação periodontal, na perda 

de aderência e na perda óssea. Citoquinas em quantidades 
elevadas em ambiente periodontal poderão desempenhar 
um papel no aumento da destruição periodontal.2,7,10,11,12,13,

15,19

Alterações na capacidade regenerativa é um problema 
comum nos diabéticos. Os fibroblastos, células com 
funções reparativas no periodonto, não funcionam 
correctamente em concentrações elevadas de glucose. 
Ainda mais, o colagénio produzido pelos fibroblastos 
está susceptível a uma rápida degeneração pelas 
metaloproteínases (MPM).2,7,11,15,17

Dos grandes responsáveis pelas complicações crónicas 
são os AGEs – produtos finais da glicação e oxidação não 
enzimática de proteínas e lipídos (advanced glycation and 
products), e a sua interacção com os seus receptores 
RAGEs – imunoglobulinas presentes na superfície 
de algumas células com fibroblastos, monócitos, 
macrófagos, células do endotélio vascular e do tecido 
periodontal.2,7,11,15,19

A interacção entre os AGES e os seus receptores nas 
células inflamatórias resulta num aumento da produção 
de citoquinas como as IL-1β e o TNF-α. Esta interacção 
poderá ser a responsável pela concentração elevada 
de IL-1β e TNF-α no fluído crevicular de indivíduos 
diabéticos, comparativamente com os não diabéticos, 
e poderá contribuir no aumento da prevalência 
e severidade da doença periodontal. A formação 
dos AGEs está relacionada com o tempo durante o qual 
o organismo ficou exposto à hiperglicémia. Assim sendo, 
quanto maior o período em que não há um adequado 
controlo glicémico, maior será a sua quantidade 
acumulados nos tecidos periodontais. O controlo 
da glicémia, será, provavelmente a única maneira 
de reduzir a formação dos AGEs.2,7,11,15,19

A saliva é o principal factor de defesa da cavidade oral. 
Alterações na sua quantidade e qualidade afectam 
a saúde oral. Na diabetes, as principais alterações 
encontradas são a xerostomia e alteração na composição, 
com aumento das concentrações de glicose, potássio, 
cálcio, magnésio, proteínas, α-amilase, IgA, IgG e maior 
actividade da peroxidase.2,7,13,16,17

A maior quantidade de glicose na saliva e fluído crevicular 
estimula o crescimento bacteriano, reduz a capacidade 
dos fibroblastos promoverem a cicatrização e aumenta 
a produção de ácido láctico, reduzindo o pH e diminuindo 
a actividade tampão da saliva, os quais, são factores 
de risco para a cárie e doença periodontal.2

O elevado teor de cálcio na saliva predispõe à formação 
de cálculo e factores irritantes dos tecidos periodontais.2

O aumento da actividade do sistema da peroxidase 
salivar (SPS), pode contribuir para o desenvolvimento 
de gengivite, através do exsudado de leucócitos no fluído 
crevicular. Juntos, estes mecanismos contribuem para 
um maior risco de doença periodontal.2,16
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 Efeitos da Periodontite na Diabetes Mellitus 
Como os indivíduos diabéticos têm maior risco 
de contraírem a doença periodontal, a questão de quais 
os efeitos da periodontite sobre diabéticos revela-se 
pertinente.12,14,15,16

A Periodontite é uma doença inflamatória por natureza, 
e, como tal, pode alterar o controlo glicémico. Estudos 
demonstraram que pacientes diabéticos com infecção 
periodontal possuem maior risco de piorar o controlo 
glicémico, comparativamente a pacientes diabéticos 
mas sem doença periodontal. A periodontite severa 
está associada a um mau controlo metabólico 
e ao desenvolvimento de outras complicações sistémicas, 
doenças cardiovasculares e à mortalidade associada, 
proteinúria e doenças crónicas do fígado.6,12,14 

A periodontite crónica possui o potencial de exacerbar 
a resistência à insulina e piorar o controlo glicémico, 
enquanto os tratamentos periodontais que diminuem 
a inflamação poderão ajudar a diminuir essa resistência 
à insulina.5,6,7,9,11,12,14 

O impacto da doença periodontal sobre a diabetes ainda 
não é muito claro, embora já não esteja em discussão 
que pacientes diabéticos com periodontite desenvolvem 
um controlo glicémico pior, e que os tratamentos 
periodontais com o objectivo de reduzir a inflamação oral 
ajudam na melhoria desse controlo. Mais estudos são ainda 
necessários para estender uma base de evidências.1,5,6,9,11,12,

14,15,16

3.3. Materiais e métodos
Pesquisa bibliográfica realizada nos últimos anos através 
de dados MEDLINE, LILACS e BLACKWELL-SYNERGY 
usando como palavras-chave “Diabetes Mellitus”, 
“Doença periodontal”, “Doenças orais”, “Periodontite”, 
“Factores de risco” e “Resposta do hospedeiro”.

3.4. Considerações finais
A interacção entre Doença Periodontal e Diabetes 
Mellitus é ampla e, devido à característica multifactorial, 
etiopatogenía complexa de ambas as doenças, torna-se 
difícil de a resolver.
A Diabetes Mellitus está relacionada com diversas 
alterações que podem predispor à doença periodontal, 
estando associada a um aumento do risco de desenvolver 
essas mesmas patologias periodontais. O controlo 
glicémico revela-se crucial nesta interacção e sendo 
a inflamação um elo comum. Investigações revelam 
inúmeros mecanismos biológicos plausíveis dessa 
interacção ocorrer. 
Menos claro é o impacto causado pela doença 
periodontal na diabetes, sendo necessário um melhor 
conhecimento dos mecanismos envolvidos na sua 
fisiopatogenia, o que, de futuro irá auxiliar na instituição 
de medidas preventivas e terapêuticas precoces. 
Esperemos que o esforço direccionado na resolução 
das peças em falta, faça alguma diferença na vida 
das pessoas afectadas. 
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Abstract
Currently the dentist approach on 
anticoagulant patients should be 

multidisciplinary to enhance patient 
treatment. Knowing that the risk of serious 

postoperative hemorrhage is frequent 
in this type of patients, it is necessary to 
resort to measures, with early begining, 

for a detailed diagnosis and detailed 
knowledge of the patients medical history, 

as well as his/hers INR value, for a 
surgical/restorative approach.

The present work has the main objective 
of alerting to new clinical approaches in 

hipocoagulated patients, with intention of 
reducing or suspending/substituting the 

therapeutical anticoagulant treatment. 
It is equally intended to enhance the 

importance of the application of local 
hemostatic measures that reduce the 

hemorrhagic risk, face to the suspension 
or reduction of the therapeutical 

one, intending not to diminish the 
thromboembolic risk.

After the revision of literature, the majority 
of the authors corroborates that it is 

possible to execute oral surgery in patients 
under anticoagulant treatment, without 

suspending the therapeutical treatment.

Palavras Chave
Anticoagulantes; RNI; Cirurgia oral.

Keywords
Anticoagulants; INR; Oral surgery.

Cirurgia Oral em doentes 
sob tratamento anticoagulante
Autor: Rui Silva Rocha

Cirurgia Oral

Resumo
Actualmente o conhecimento do médico dentista 
deve ser multidisciplinar, uma vez que o número 
de pacientes sob tratamento anticoagulante 
é cada vez maior. Sabendo que o risco 
de hemorragia grave pós-operatório é mais 
frequente neste tipo de pacientes é necessário 
tomar várias precauções, começando-se 
desde logo por uma detalhada anamnese 
e conhecimento pormenorizado do plano 
terapêutico que o paciente efectua, bem como 
os seus valores de RNI.
O presente trabalho tem como principal 
objectivo divulgar/alertar para as novas condutas 
clínicas em doentes hipocoagulados, com 
o intuito de reduzir ou suspender/substituir 
a terapêutica anticoagulante. Pretende-se 
igualmente realçar a importância da aplicação 
de medidas hemostáticas locais que reduzem 
o risco hemorrágico e tromboembólico, face 
à não suspensão ou redução da terapêutica 
anticoagulante.
Após revisão da literatura, a maioria dos autores 
corrobora que é possível executar cirurgia oral 
em pacientes sob tratamento anticoagulante, 
sem que isso implique a suspensão 
da terapêutica anticoagulante.

0 – Introdução
A hemostasia é um mecanismo que protege 
a integridade vascular, evita a perda de sangue 
e mantém a fluidez do sangue ao longo de todo 
sistema circulatório.1 Depende de complexas 
interacções entre a parede dos vasos, 
as plaquetas, os processos de coagulação 
e fibrinólise.2

1 – Fisiopatologia da hemóstase
A sequência de reacções locais que culmina 
no controlo da hemorragia, a partir de um vaso 
lesado, define-se como hemóstase.3 É regulada 
por diferentes mecanismos e inclui várias fases:
1 – Resposta vascular (constrição do vaso lesado);
2 – Hemóstase primária (formação do trombo 
plaquetário);
3 – Hemóstase secundária (formação do coágulo 
de fibrina);4

A coagulação tem um estreito sistema 

de regulação, de extrema importância 
na focalização da resposta hemostática 
ao local da lesão. A fluidez sanguínea é mantida 
pelo próprio fluxo do sangue mas também pela 
adsorsão dos factores de coagulação 
às superfícies celulares activadas e pela presença 
de vários inibidores plasmáticos com modos 
de actuação distintos. A antitrombina (AT) 
é o principal inibidor circulante da coagulação. 
Inactiva directamente a trombina, bem como as 
outras proteases da serina (factores IXa, Xa, XIa e 
XIIa), bem como a plasmina e a calicreína.2, 3, 4, 5, 6, 7

A fibrinólise é o processo fisiológico pelo qual 
a fibrina é dissolvida. Os principais activadores 
fisiológicos da fibrinólise são o activador 
do plasminogénio tecidual (tPA) e o activador 
do plasminogénio urinário (uPA) ou urocínase 
(UK) que são libertados pelas células endoteliais 
e convertem o plasminogénio (adsorvido 
ao coágulo de fibrina) em plasmina.2, 4, 7, 8

O papel fisiopatológico da fibrinólise local 
no desenvolvimento de hemorragia após a cirurgia 
oral em doentes com deficiente formação 
de fibrina, como acontece com os doentes a tomar 
varfarina, é sem dúvida preponderante e está 
relacionado com o facto de existirem activadores 
da fibrinólise na cavidade oral. Os inibidores 
da fibrinólise provenientes do sangue e do 
exsudado do alvéolo nos primeiros dias favorecem 
a estabilização do coágulo; contudo, quando 
desaparece a exsudação do alvéolo, a actividade 
fibrinolítica na cavidade oral volta a estabelecer-se 
favorecendo a degradação da fibrina.2, 9

2 – Terapêutica anticoagulante
2.1 – Fármacos 
Os medicamentos utilizados no tratamento 
anticoagulante oral (TAO) são derivados 
cumarínicos, sendo os mais usados 
a varfarina sódica (Coumadin®, Aldocumar®) 
e acenocumarol (Sintrom®, Dicumarol®).1, 3, 7, 10, 

11,12, 13, 14, 15, 16

A varfarina é o anticoagulante oral 
habitualmente prescrito para impedir e tratar 
tromboembolismo.1, 2 É um análogo estrutural 
da vitamina K e actua inibindo de modo 
competitivo a síntese de factores da coagulação 
II, VII, IX, X e proteínas C e S.2, 3, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16
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2.2 – Indicações
A varfarina está indicada para doentes portadores de próteses 
valvulares, próteses vasculares, doentes que tiveram 
um evento trombotico ou tromboembólico e doentes 
com fibrilação arterial. A descontinuação do uso dos 
anticoagulantes orais em doentes de risco elevado (próteses 
valvulares, episodio de tromboembolismo recente) ou fibrilação 
auricular, é perigosa.3, 7, 17

Os pacientes submetidos a TAO são considerados de risco 
tromboembólico e hemorrágico6 devido às flutuações 
espontâneas na sensibilidade à droga anticoagulante.10

2.3 – Monitorização
A Monitorização da actuação da varfarina realiza-se através 
do RNI (razão internacional normalizada). Esta unidade foi 
proposta como padrão generalizada pela OMS em 1983. Um RNI 
de 1 corresponde a uma capacidade hemostática normal, neste 
contexto, os doentes tratados com anticoagulantes orais (TAO) 
devem manter o valor de RNI entre 2 a 3.5, dependendo do seu 
estado clínico.2, 10, 12, 18 Quando o RNI é 5 ou mais elevado, 
há um risco sério de episódios espontâneos de hemorragia.
Em 1986 um comité da American College of Chest Physicians 
(AACP) e o National Heart, Lung and Blood Institute, formularam 
novas directrizes. O Comité reviu a literatura e os resultados 
clínicos determinaram que os pacientes poderiam reduzir 
as doses da varfarina para impedir o risco de tromboses, 
e ao mesmo tempo minimizar complicações associadas 
à coagulação (Tabela 2). Alguns investigadores ainda 
recomendam níveis mais elevados de anticoagulação.2

Em 1992, o American College of Chest Physicians (AACP) 

recomendava como objectivo da terapêutica anticoagulante 
um RNI entre 2.0 e 3.0 para todas as condições, com excepção 
para casos de próteses valvulares, em que o RNI recomendado 
está entre 2.5 e 3.5. Esta indicação também foi reconhecida pela 
American Heart Association.19

2.3 – Terapêutica anticoagulante oral e cirurgia oral
2.3.1 - TAO
As “guidelines” de 2001 do North West Medicines Information 
Centre Liverpool recomendam que para valores de RNI inferiores 
a 4 é seguro fazer até 3 exodontias simples. No entanto 
os hematologistas de North England não concordam e acham 
que o RNI deve baixar para 2 antes da cirurgia. Assim, as novas 
“guidelines” recomendam que o RNI deve ser inferior a 3 
no momento da exodontia.20

Em 2002 a Australian Dental Association recomendou prudência 
nas exodontias onde a RNI excedeu 3. 20

Pototski M.(2007) alegou que procedimentos cirúrgicos orais, 
tais como biópsias, extracção de dentes e a cirurgia periodontal, 
podem ser feitos com segurança com valores de RNI inferiores 
a 4.0.5

O British Committee for Standards in Haematology recomenda 
que pequenas cirurgias podem ser executadas com uma 
relação normalizada internacional (RNI) até 2.5. Entretanto, 
na maioria dos exemplos a varfarina é suspensa 
temporariamente (aproximadamente um a quatro dias antes 
da cirurgia, sendo retomada após o acto cirúrgico).14, 21

Kamien M., no seu estudo October 2004 Royal Australian College 
of General Practitioners’ Annual General Meeting perguntou 
a 20 médicos, assim como a 6 dentistas, sobre o procedimento 
a tomar nos pacientes sujeitos a cirurgia oral que tomavam 
varfarina. 18 médicos, bem como todos os médicos dentistas 
inquiridos suspendiam a terapêutica entre 2-4 dias antes do acto 
cirúrgico, (prática que era muito corrente por grande parte 
dos profissionais Australianos). Após revisão da literatura, 
o autor chegou à conclusão que não é necessário correr riscos, 
daí ser inadequada a suspensão terapêutica. 20

Cannon, P.D. et al (2003) no seu estudo com 70 pacientes que 
recorreram ao Oral Surgery Department para fazer extracções 
afirma que os pequenos procedimentos cirúrgicos orais 
podem ser realizados com segurança e sem complicações nos 
pacientes com uma RNI de 2-4. Os pacientes foram divididos 
em 2 grupos de 35 indivíduos (35 interromperam a varfarina por 
dois dias antes do procedimento cirúrgico sendo que os outros 
35 pacientes continuaram a terapêutica). Com este estudo, 
sugerem que os pacientes podem submeter-se com segurança 
a procedimentos cirúrgicos orais sem alterações de seu regime 
terapêutico da anticoagulação.12

Wahl e Howell (1996) verificaram que mais de 70 % dos 
inquiridos recomendaram interromper a terapia contínua 
do anticoagulante para alguns procedimentos dentários.5, 19
Linnebur S. A. et al (2007), num estudo para avaliar a prática 
clínica e ensino nas diversas faculdades de Medicina Dentária 
dos E.U.A, a respeito da terapêutica anticoagulante, afirmam 

Indicações de terapêutica anticoagulante oral 
e alvos do tratamento

1 – Trombose venosa e embolismo pulmonar:
  Prevenção primária
  Tratamento da trombose estabelecida
  Prevenção secundária

2 – Enfarte miocárdio:
  Prevenção do tromboembolismo venoso
  Prevenção do embolismo sistémico
  Prevenção de re-enfarte

3 – Doença cardíaca valvular, próteses valvulares, 
  arritmia cardíaca e cardiomiopatia:
  Prevenção do embolismo Sistémico

4 – Embolismo sistemático:
  Prevenção secundária

5 – Acidente vascular cerebral isquemico transitório 

6 – Cirurgia reconstrutiva artérial e doença vascular 
periférica aterosclerotica

  Prevenção da oclusão trombotica.

Tabela 1. Adaptado de : G. Carter, A. N. Goss, J. Lloyd, R. Tocchetti; 2003.
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que as opiniões entre dentistas permanecem difundidas 
para suspender a anticoagulação oral para procedimentos 
dentários.22

A European Society of Cardiology (ESC) preconiza a não 
interrupção da terapêutica anticoagulante, considerando que 
o RNI deve manter-se entre 2,0-2,5.9
As “guidelines” actuais do American College of Chest Physicians 
recomendam que durante procedimentos dentários (limpezas, 
restaurações) assim como durante procedimentos cirúrgicos 
mais invasivos (exodontias e cirurgia periodontal), não se tenha 
que suspender a terapêutica anticoagulante recomendado 
igualmente os bochechos, com ácido aminocapróico, por parte 
do paciente após os actos cirúrgicos.17

Goss et al. na Adelaide Oral and Maxillofacial Surgery Unit 
confirmam que não é necessário, e certamente imprudente, 
cessar a profilaxia da varfarina nos pacientes cujo RNI está 
dentro da janela terapêutica de 2 a 4.20

Campbell et al (2000), compararam a hemorragia pós cirurgia 
oral em 3 grupos de doentes (doentes hipocoagulados que 
suspenderam a terapêutica; doentes hipocoagulados que não 
interromperam a terapêutica e doentes não hipocoagulados) 
e não verificaram diferenças significativas de hemorragia entre 
os grupos. Assim, recomendam que não se altere a terapêutica 
anticoagulante se o RNI for inferior a 3.18

2.3.2 – Heparina de baixo peso molecular
Alguns autores recomendam não mudar o tratamento, quando 
outros propuserem a suspensão completa do TAO diversos dias 
antes da intervenção cirúrgica, ou a substituição com heparina 
de baixo peso molecular nos pacientes com nível do risco 
elevado.12

Souto et al (1996), comparando o tratamento executado em 92
pacientes, uns em que o TAO foi inalterado e, outros, em que 
a terapêutica fora substituída por heparina de baixo peso 

molecular, não relatam nenhuma complicação hemorrágica. 
Foi indicado a estes pacientes bochechos com ácido 
tranexámico durante 2 dias.12

A “ponte com heparina de baixo peso molecular” é uma opção 
importante a considerar nos pacientes em que a terapêutica 
anticoagulante deve ser interrompida por causa do potencial 
para as complicações relacionadas com hemorragias mas 
cujo nível de risco necessita a protecção continuada 
do tromboembolismo. O uso desta terapia é indicado para 
os indivíduos de alto risco (isto é, pacientes com próteses 
valvulares) submetendo-se a procedimentos invasivos (cirurgia 
ortopédica e abdominal). Porque a maioria de cirurgias orais 
não é considerada invasiva, o uso da “ponte de heparina 
de baixo peso molecular” nos pacientes que se submetem 
a tais procedimentos é desnecessário.17, 18, 22 O uso de heparina de 
baixo peso molecular (HPMB) pode sustentar a anticoagulação 
adequada, reduzindo os riscos que existem quando a terapia com 
varfarina é suspensa.18, 21, 23 A HPMB tem custo reduzido e sua 
administração pode ser realizada no domicílio.18, 23

Segundo Johnson-Leong. C. et al (2002), em pacientes sob 
tratamento anticoagulante pode-se suspender a terapia com 
anticoagulante e alterá-la por HPMB. Baseados no seu estudo 

Níveis terapêuticos da anticoagulação para diferentes durações de tratamento

Estado clínico

Profilaxia - tromboembolismo venoso 
(cirurgia de alto risco)

Profilaxia - tromboembolismo venoso 
(cirurgia abdominal)

Tratamento de trombose venosa 
profunda ou embolismo pulmonar

Profilaxia de  embolia sistémica em 
doentes com fibrilação auricular 
ou doença cardíaca valvular.

Próteses valvulares, embolismo 
sistémico recurrente

RNI

2.0-3.0

2.0-3.0

2.0-3.0

2.0-3.0

2.5-3.5

Escala terapêutica usando 
o tromboplastina do cérebro do coelho 

(valor referência  2.3)

1.35-1.6 x PT

1.35-1.6 x PT

1.35-1.6 x PT

1.35-1.6 x PT

1.5-1.7xPT

Duração

Variável

Variável

3 Meses

6 Meses

Longa duração
(toda a vida)

Longa duração
(toda a vida)

Tabela 2. Adaptado de : G. Carter, A. N. Goss, J. Lloyd, R. Tocchetti; 2003.

Recomendações – Cirurgia Oral nos doentes
sob tratamento anticoagulante

Na véspera/dia da cirurgia verificar que o RNI se encontra 
no intervalo terapêutico

Curetagem meticulosa da zona intervencionada

Sutura hemostática

Bochechos com agente antifibrinolítico (ex: ácido amino-
capróico) durante 2 minutos, 4 vezes/dia, durante 7 dias

Tabela 3. Adaptado de: Marques M. S., Almeida A. P., Lopes M. G.; 2005.
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(19 exodontias e alveoloplastia num paciente de 72 anos) 
verificaram que ao interromper a terapêutica anticoagulante 
(4 dias antes o procedimento cirúrgico) e respectiva 
substituição com HPMB até 3 dias após a cirurgia, e tomando 
as devidas medidas hemostáticas locais, não existe risco que 
complicações hemorrágicas. De notar que foi pedido 
ao paciente para suprimir a última injecção com HPMB antes 
da cirurgia, tendo sido verificado o valor de RNI aquando 
do procedimento dentário.23

Scully e Wolf (2002), recomendam não alterar a terapêutica 
anticoagulante antes de uma “pequena” cirurgia oral, mas 
perante cirurgias mais invasivas ou doentes de elevado risco 
hemorrágico, aconselham o internamento hospitalar 
e a substituição por heparina. Ou então, a suspensão 
terapêutica anticoagulante durante 2 dias.18

2.3.3 – Interacções medicamentosas
Alguns medicamentos prescritos frequentemente 
na prática dentária podem interferir com a varfarina, incluindo 
antibióticos (amoxicilina, amoxicilina + ácido clavulânico, 
ampicilina, azitromicina, eritromicina, o rifampicina, penicilina 
G, cefalosporinas, sulfonamidas, metronidazol, cloranfenicol), 
antifúngicos (azois e a griseofulvina), analgésicos9 (ácido 
acetilsalicílico e outros AINES - devendo a analgesia ser feita 
com paracetamol. Psicofármacos, (alguns anti-histamínicos, 
diazepam)1, assim como o consumo de bebidas alcoólicas 
podem interagir também adversamente com a varfarina.15, 23

2.3.4 – Complicações
A principal complicação da terapêutica anticoagulante oral 
é a hemorragia, sendo suas determinantes a intensidade 
do efeito da hipocoagulação, características do doente, 
utilização concomitante de fármacos que interferem com 
a hemóstase e a duração da terapêutica.9

Em medicina dentária não existe nenhum caso bem 
documentado de hemorragia séria após cirurgia oral em 
doentes medicados com varfarina, com níveis de RNI dentro 
do intervalo terapêutico. Pelo contrário estão descritas 
complicações embólicas sérias, algumas com desfecho fatal, 
após interrupção da terapêutica.9

Apesar do risco hemorrágico ser o principal efeito colateral desta 
terapêutica, este não deve ser isolado do seu efeito benéfico 
potencial, que é a redução do tromboembolismo.9, 12, 21

Loeliger et al (1985) no entanto, mostraram que para valores 
de RNI superiores a 5.0 não se deve efectuar cirurgia pois 
nestes casos o risco de hemorragia sério é inadmissível.18

Devani et al (1998) num estudo em que compararam doentes 
que suspenderam a terapia anticoagulante e outros que não 
a alteraram, verificaram a descida dos valores de RNI para 
valores inferiores a 1.5 em grande parte (43%) dos doentes 
que interromperam a terapêutica. Concluíram que, devido 
à dificuldade em prever a queda dos valores de RNI, o risco 
destes doentes experimentarem um acidente tromboembólico 
ultrapassa o risco de hemorragia excessiva pós-operatório.18

Wahl (2000) efectuou uma meta-análise que abrangia 2400 
procedimentos dentários em 950 pacientes. A incidência 
de complicações embólicas ao parar o varfarina era 1% e que 
esta era três vezes mais provável na hemorragia excessiva.9,18,19,20

Após a interrupção da varfarina, o efeito antitrombótico demora 
vários dias (em média 4) a desaparecer, bem como após o seu 
recomeço decorrem vários dias (pelo menos 3 dias) até que 
se restabeleça uma hipocoagulação terapêutica. Sendo assim, 
a descontinuação temporária da varfarina expõe o doente a um 
risco tromboembólico equivalente a pelo menos um dia sem 
terapêutica anticoagulante antes da cirurgia e outro após.9

3 – Medidas hemostáticas locais
Zanon et al (2003) relataram os resultados de um estudo em 
250 pacientes que recebiam a terapia anticoagulante e cujos 
valores de RNI variavam entre 1.8 e 5.0, e 250 pacientes que 
não recebiam a terapia. Todos estes pacientes foram sujeitos 
a exodontias, sendo que nos pacientes que estavam sob 
tratamento anticoagulante foram tomadas algumas medidas: 
colocação de celulose oxidada no alvéolo, compressão com 
gaze embebida em ácido tranexámico (30-60 min) e aplicação 
local de gelo (durante 1h após cirurgia). Verificaram que 
o número total de complicações de hemorragias no grupo dos 
pacientes que receberam a terapia anticoagulante (4 em 250) 
não diferiu significativamente da taxa da ocorrência no grupo 
de controlo (3 em 250).18, 22

Sindet-Pedersen et al. (1989) recomendam o uso de gazes 
embebidas em ácido tranexámico com compressão local 
durante alguns minutos imediatamente após a extracção 
do dente, combinada com bochechos orais de 6/6 h durante 
7 dias.12

Actualmente, de acordo com as orientações do British 
Committee for Standards in Haematology (BCSH), da American 
Heart Association (AHA) e do American College of Cardiology 
(ACC), a prevenção da hemorragia pós operatória com 
bochechos com ácido tranexâmico ou ácido aminocapróico 
após extracções dentárias está indicada sem que se proceda 
à interrupção da terapêutica anticoagulante oral. 9

As medidas hemostáticas locais são recomendáveis: (suturas, 
compressão, “talas” para proteger o coágulo), agentes 
químicos (trombina) ou produtos hemostáticos reabsorvíveis 
(celulose, colagénio microfibrilar, esponjas de fibrina 
ou fragmentos de gelatina.1

Filho A. M. B. et al (2006) na abordagem do seu trabalho 
e (baseando-se num estudo semelhante, Suwannuraks et 
al 5) conclui que não é necessário suspender a terapêutica 
anticoagulante para diminuir o risco de hemorragia pós-
-operatório, contudo é necessário anteriormente recorrer 
a uma avaliação por parte de um hematologista. No seu caso 
determinou que a cirurgia deve ser executada com a aplicação 
de um adesivo de fibrina juntamente com a administração 
sistémica de um antifibrinolitico (ácido aminocaproico) por 
7 dias.24

Blinder et al (2001), num estudo a 249 pacientes sujeitos 
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a exodontias e com variações de RNI em diversos intervalos 
(1.5-1.9; 2.0-2.49; 2.5-2.99; 3.0-3.49; ≥3.5) verificou que não 
há relação do RNI pré-operatório com a hemorragia, daí 
os procedimentos dentários poderem ser efectuados sem 
suspensão da terapêutica anticoagulante desde que 
se previna a hemorragia com medidas hemostáticas locais. 
esponjas de gelatina e suturas eram suficientes para prevenir 
a hemorragia.17, 18, 22

Apesar da hemorragia imediata não ser diferente entre doentes 
hipocoagulados com varfarina, no intervalo terapêutico, 
e doentes não sujeitos a terapêutica anticoagulante, 
a hemorragia tardia pós operatória deve ser alvo de precaução. 
Por esta razão está indicado suturar as feridas cirúrgicas.9

Na eventualidade destes doentes apresentarem hemorragia 
tardia devem efectuar-se os seguintes procedimentos: numa 
primeira fase aplicar uma gaze molhada com o antifibrinolítico 
e aplicar pressão durante 20 minutos, com o doente sentado; 
caso esta medida não seja eficaz, deve-se anestesiar e aplicar 
no alvéolo agentes hemostáticos locais (por ex: celulose 

regenerada oxidada; colagénio sintético; esponja de gelatina 
reabsorvível; cola de fibrina) e sobrepor uma sutura. Caso esta 
medida não seja eficaz, deve-se administrar vitamina K 
(1 mg).1, 9, 19 Nos raros casos em que esta medida também não 
seja eficaz, proceder-se a transfusão de plasma fresco.9

Discussão
O risco de hemorragia pós-operatória devido a intervenções 
cirúrgicas na cavidade oral em ambulatório tem sido uma 
preocupação no tratamento de doentes que recebem 
terapêutica anticoagulante crónica. Outras situações comuns 
da prática clínica incluem : exodontias com osteotomias, 
dentes inclusos, com e sem osteotomias (sisos e caninos), 
colocação de implantes, com técnicas clássicas 
e transmucosas ou minimamente invasivas,ou ainada 
a exérese de quistos de origem dentária associados 
a exodontias. Acima de tudo é indispensável proceder 
a uma avaliação criteriosa dos doentes e efectuar uma técnica 
cirúrgica o menos traumática possível, juntamente com 

Principais factores desencadeantes de hemorragia em doentes hipocoagulados

Intensidade do efeito anticoagulante

Características do doente

Utilização concomitante 
de fármacos que interferem 

com a hemóstase

Duração da terapêutica

Provavelmente o factor de risco mais importante para a hemorragia intracraniana

Risco aumenta dramaticamente para RNI> 4

Variações elevadas do efeito anticoagulante, independentemente do RNI médio

Coagulopatia (trombocitopenia, etc.)

Doença cerebro-vascular

Idosos, especialmente> 65-75 anos e com RNI> ao nível terapêutico, para 
hemorragia intracraniana.(1)

História de hemorragia gastro-intestinal

Lesão génito-urinária

Neoplasia maligna

Insuficiência renal

Diabetes mellitus

Anemia (HCT<30)

Alimentação e absorção intestinal deficientes

Alcoolismo

Ácido acetil-salicílico e salicilatos

Anti-inflamatórios não esteróides

Outros fármacos que alteram a função plaquetária (ex: ticlopidina; clopidogrel; 
dipiridamol)

Fármacos que alteram a síntese de factores da coagulação dependentes da 
vitamina K.

Maior risco no período inicial da terapêutica (até 90 dias)

Risco cumulativo relacionado com a duração do tratamento com anticoagulantes 
orais

Tabela 4. Adaptado de: Marques M. S., Almeida A. P., Lopes M. G.; 2005. 
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a aplicação de várias medidas hemostáticas locais que irão 
promover e intensificar a própria hemóstase 
do doente. Veja-se o caso dos protocolos de tratamento 
com heparinas de baixo peso molecular nos pacientes com 
próteses valvulares, onde não há outra alternativa senão fazer 
o protocolo adequado, mesmo que os doentes se encontrem 
correctamente anticoagulados.
Como para qualquer doente, e mais ainda para estes, 
recomenda-se uma atitude preventiva com um bom controlo 
da placa bacteriana e da higiene oral, de forma a prevenir 
a necessidade de intervenções invasivas e traumáticas. Mas 
havendo a necessidade de uma intervenção neste tipo 
de doentes que acarrete um risco, mais ou menos elevado, 
de hemorragia, é imperativo que o médico dentista 
se sinta habilitado para o tratamento dos mesmos. Para tal, 
é indispensável que se estabeleça um protocolo de actuação.
Por outro lado, até doentes saudáveis que não tenham 
nenhuma patologia, nem estejam submetidos a nenhuma 
terapêutica que comprometa a hemóstase, podem sofrer 
de complicações hemorrágicas após a cirurgia oral, pelo 
que é fundamental que qualquer médico dentista esteja 
familiarizado com técnicas e métodos hemostáticos locais 
que permitam um eficaz controlo da hemorragia. Com 
efeito, o factor traumatismo intra-operatório é crucial para 
o comportamento hemostático pós-operatório. Por exemplo, 
três exodontias simples deixam de o ser se verificar 
fragmentos de osso anquilosados e/ou aderentes a raízes.
Muitas vezes, a decisão do médico de interromper 
a terapêutica anticoagulante antes de uma cirurgia oral 

não se baseia numa evidência clínica válida, nesta área, 
mas sim, em experiências relacionadas com cirurgia geral, 
cirurgia ortopédica, etc. De igual forma, o médico dentista 
pode não estar familiarizado com a literatura mais recente 
sobre o assunto ou pode ter alguma relutância em consultar 
o médico que segue o doente. Assim se explica a prática 
de muitos médicos dentistas interromperam a terapêutica 
anticoagulante quando, na verdade, a literatura está repleta 
de estudos que refutam a necessidade de tal prática.

Conclusão
Após uma extensa revisão da literatura pode-se inferir que, 
é necessário:
– Proceder a uma boa avaliação dos doentes;
– Confirmar que os valores de RNI se mantêm dentro dos 
limites terapêuticos (2.0 e 3.5);
– Garantir que o doente não apresenta nenhuma patologia 
ou terapêutica concomitante que comprometa ainda mais 
o estado da hemóstase;
– Utilizar um protocolo cirúrgico adequado e empregar 
as devidas medidas hemostáticas locais para controlar 
a hemorragia pós operatória.
Deste modo, não é necessário interromper nem reduzir 
a terapêutica com anticoagulantes orais nos doentes que vão 
ser submetidos a intervenções cirúrgicas orais 
de rotina, expondo-os desta forma a um risco 
tromboembólico desnecessário.
De igual forma, considera-se segura a execução destas 
cirurgias em ambulatório, não sendo necessária a sua 
execução em meio hospitalar. 
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 Curso de fim de dia
 Traumatologia em Odontopediatria

 5 de Maio
 Espaço Físico da OMD
 Funchal - Região Autónoma da Madeira

 Curso de fim de dia
 Cirurgia plástica periodontal – o impacto 

 do tratamento na estética 
 11 de Maio
 Hotel Turismo
 Braga

 Curso de fim de dia
 Branqueamento Dentário

 11 de Maio
 Hotel Faro
 Faro

 Curso de fim de dia
 Biópsias na cavidade oral: quando, como e porquê?

 1 de Junho
 Hotel Montebelo
 Viseu

 Cursos de radiodiagnóstico e radioprotecção
 12 e 13 de Junho
 Hotel Faro
 Faro

 Cursos de esterilização para assistentes dentários
 22 de Junho a 4 de Julho
 Centro de Formação da Unidade Local de Saude 
 de Matosinhos, EPE (Hospital Pedro Hispano)
 Matosinhos

Em Portugal

Formação Contínua OMD 
Eventos acreditados pela OMD 

Eventos realizados por outras entidades 

 I Encontro de esterilização e Controle de Infecção 
em Medicina Dentária
 4 de Julho
 Centro de Formação da Unidade Local de Saude 
 de Matosinhos, EPE (Hospital Pedro Hispano)
 Matosinhos

 Curso de fim de dia
 Traumatologia em Odontopediatria

 11 de Julho
 Hotel Marina Atlântico
 Ponta Delgada - Região Autónoma dos Açores  
 Curso de fim de dia

 Endodontia mecanizada
 11 de Julho
 Hotel Marina Atlântico
 Ponta Delgada – Região Autónoma dos Açores 

 Curso de fim de dia
 Endodontia em Odontopediatria

 14 de Setembro
 Novotel
 Setúbal

 Curso de fim de dia
 Laser em Periodontologia, cirurgia e patologia oral

 14 de Setembro
 Hotel Tiara Park
 Porto

 Curso Teórico
 Reabilitação Oral Multidisciplinar 

 19 de Setembro
 Auditório da Fac. de Engenharia da Faculdade do Porto 
 (com transmissão de videoconferência para Lisboa e Região 
 Autónoma da Madeira sujeita a um número mínimo de inscrições)

e v e n t o s  c i e n t í f i c o s
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No Estrangeiro

 3º Congresso de Actualidades em Implantologia 
 Interdisciplinary Aproach to Implant Success:
 Aesthetic, Restoractive and Surgical Considerations
 25 e 26 de Setembro
 Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de 
Lisboa

 Curso de fim de dia
 Novas técnicas de ancoragem em Ortodontia

 12 de Outubro
 Hotel Villa Rica
 Lisboa

 XXIX Congresso da SPEMD 
 16 e 17 de Outubro de 2009
 Lisboa

 XVIII Congresso da OMD
 5 a 7 de Novembro
 Centro de Congressos de Lisboa
 Lisboa

 British Dental Conference and Exhibition 
 4 a 6 de Junho
 Scottish Exhibition and Conference Centre
 Glasgow – Escócia

 Europerio 6 
 4 a 6 de Junho
 Stockholm International Fairs and Congress Centre 
 (Stockholmsmässan)
 Estocolmo - Suécia

 85th Congress of the European Orthodontic Society
 10 a 14 de Junho
 Finlandia Hall
 Helsínquia – Finlândia

 22nd meeting of the International Association of 
 Paediatric Dentistry 
 17 a 20 de Junho
 Gasteig Convention Centre
 Munique – Alemanha

 1st Neodent International Congress 
 18 a 20 de Junho
 Curitiba – Paraná – Brasil

 54th Meeting of European Section of ICD
 25 a 27 de Junho
 Lisboa

 19.º Congresso Internacional de Odontologia do Rio 
 de Janeiro (CIORJ)
 15 a 18 Julho
 Complexo RioCentro
 Rio de Janeiro – Brasil

 FDI Annual World Dental Congress 
 2 a 5 Setembro
 Suntec Singapore International Convention & Exhibition 
 Centre
 Singapura

 ADA Annual Session
 30 de Setembro a 4 de Outubro
 Hawaii Convention Center
 Honolulu – Havai

 XXXIX REUNION SEPES
 9 a 11 de Outubro
 Barcelona – Espanha

 37th International Expodental 
 15 a 17 de Outubro
 Roma – Itália

 Prague Dental Days International Congress 
 21 a 24 de Outubro
 Zofin Palace and National House
 Vinohrady – República Checa

 ADF Congrès  
 24 a 28 Novembro
 Palais des Congrès de Paris
 Paris – França

 3rd Pan-European Dental Congress
 9 a 11 de Dezembro
 Kiev – Ucrânia
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Estas medidas, embora dirigidas ao tecido empresarial 
de forma geral, poderão ter impacto na área 
da medicina dentária. 
Assim, de forma resumida, atendendo às características 
e dimensão das empresas existentes no sector, destaca-
-se a possibilidade de redução da taxa social única 
em três pontos percentuais para pequenas e médias 
empresas (até 49 trabalhadores) e para trabalhadores 
com mais de 45 anos inclusive. A medida é temporária 
- válida apenas em 2009 - e só as empresas que 
mantenham o nível de emprego podem beneficiar dela. 
Prevê o mesmo diploma um quadro de apoio 
à contratação de jovens, de desempregados de longa 
duração e de públicos específicos. De acordo com esta 
medida, a entidade empregadora beneficia de isenção 
do pagamento das contribuições para a Segurança 
Social a seu cargo, pelo período de 36 meses, nas 
situações de contratação sem termo de jovens 
à procura de primeiro emprego, com idade até aos 
35 anos, inclusive, e que não tenham tido contrato 
de trabalho sem termo, bem como de desempregados 
de longa duração, beneficiários de rendimento social 
de inserção, beneficiários de pensão de invalidez, ex-
-toxicodependentes e ex-reclusos.
Está igualmente previsto um apoio à contratação 
a termo de trabalhadores mais velhos e de públicos 
específicos, beneficiando a entidade empregadora 
da redução de 50 % da taxa contributiva para 
a Segurança Social a seu cargo, durante a vigência 
do contrato, em caso de celebração de contrato 
de trabalho a termo certo com desempregado de 55 
ou mais anos, inscrito como tal no centro de emprego 
há mais de seis meses, bem como com beneficiário de 
pensão de invalidez, ex-toxicodependente e ex-recluso.
Ainda de acordo com a Portaria em análise 
e de forma de limitar a precariedade no emprego 
dos jovens, a entidade empregadora beneficia 
de isenção do pagamento das contribuições para 
a segurança social a seu cargo, pelo período de 36 
meses, na contratação sem termo de jovem até 35 anos, 
inclusive, independentemente do nível de habilitação 
e qualificação, cujo contrato resulte de conversão 
de prestação de serviço ou contrato a termo. 
Por último, a entidade empregadora pode beneficiar 
de uma redução de 50 % da taxa contributiva para 
a segurança social a seu cargo, pelo período de 36 
meses, nas situações que resultem da conversão 
de contratos de prestações de serviços a empresa 
ou grupo empresarial em contratos de trabalho sem 
termo e a tempo completo.
Importante será, ainda, a possibilidade de criação 
de estágios para cidadãos até 35 anos de idade. 

Medidas apresentadas pelo Governo
Combate ao desemprego

O diploma legal base nesta matéria é a Portaria 
129/2009 de 30 de Janeiro, que regulamenta o regime 
de estágios profissionais. Cabem na noção 
de promotores desta medida, pessoas colectivas, com 
fim lucrativo, tais como clínicas de medicina dentária. 
O estágio tem a duração de 12 meses para jovens 
à procura do primeiro emprego, com idade até 35 anos, 
inclusive, com o ensino secundário completo 
ou nível três de qualificação ou superior, tendo em 
vista a sua inserção ou reconversão profissional, cujas 
bolsas de estágio serão comparticipadas pelo Estado nos 
termos previstos na Portaria em questão. Já as Portarias 
131/2009 de 30 de Janeiro e 262/2009 de 12 de Março, 
prevêem e regulamentam os estágios profissionais para 
cidadãos com idades superiores aos 35 anos.
Na mesma data foram publicadas outras Portarias 
(nºs 126/2009, 127/2009 e 128/2009), que consagram 
outras medidas no âmbito da Iniciativa para 
o Investimento e o Emprego. 
Para mais informação sobre processos de candidatura 
e respectivos requisitos, aconselha-se vivamente 
a consulta quer dos diplomas legais supra indicados, 
quer dos sítios www.emprego2009.pt 
e www.seg-social.pt ou www.netemprego.gov.pt. 

Tomando 
em consideração 
a actual conjuntura 
de crise nacional e 
internacional, 
foi apresentado 
pelo Governo 
um pacote 
de medidas tendentes 
a diminuir 
o desemprego, 
criando ao mesmo 
tempo melhores 
condições 
de empregabilidade 
para o ano 
de 2009, quer para 
as empresas, quer para 
os cidadãos. Algumas 
destas medidas 
constam da Portaria 
nº130/2009 de 30 de 
Janeiro, publicada em 
Diário da República, 
1ª série, nº21, 
a qual contempla um 
conjunto de medidas 
- de isenção ou 
redução contributiva 
para a segurança social 
ou apoios directos 
à contratação - com 
particular incidência 
sobre grupos com 
maiores dificuldades 
no mercado 
de trabalho na 
actual conjuntura, 
nomeadamente micro 
e pequenas empresas, 
jovens à procura 
do primeiro emprego, 
desempregados 
de longa duração, 
trabalhadores mais 
velhos e trabalhadores 
“precários”. 
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Natureza da medicina dentária 
A medicina dentária é, por natureza, uma actividade 
onerosa. No sentido de que corresponderá à prestação 
do seu conteúdo funcional uma contrapartida, ou um 
custo para o prestador, que se reflecte no doente que 
é beneficiário do tratamento. 
Assim, uma proposta de serviço gratuito, de carácter geral 
e permanente, não é adequada ou própria do exercício 
profissional da medicina dentária, enquanto profissão 
regulamentada, quer no ordenamento legal interno, quer 
nas directivas comunitárias aplicáveis à profissão. 
Também assim, do ponto de vista deontológico, a oferta 
da prestação de actos médicos a título gratuito, inserida e.g. 
em publicidade de ofertas gratuitas com carácter genérico, 
não é aceitável por desrespeitar os princípios e as regras 
profissionais do Estado, em especial a independência, 
a dignidade e a integridade da profissão.   
Quanto muito se admitirá, nos limites provenientes 
da regulação aplicável, o desconto ou a oferta gratuita com 
carácter isolado e desde que delimitada por um princípio 
e um termo temporal. 

Regime Legal do Voluntariado - Definição
Importa, porém, trazer ao tema em apreciação uma outra 
figura: a do Regime Legal do Voluntariado. 
Destaca-se o facto de esta matéria ter tido cabimento 
na autonomia político-legislativa Regional, tanto assim que 
na Região Autónoma da Madeira a Assembleia Legislativa 
Regional definiu o regime de apoio ao voluntariado social, 
através da aprovação do Decreto Legislativo Regional 
nº 23/2004/M. 
Fê-lo não sem um enquadramento prévio, o qual pode 
encontrar-se na Lei nº 71/98, de 3 de Novembro, que 
estabeleceu as bases do enquadramento jurídico 
do voluntariado e foi posteriormente regulamentada pelo 
Decreto-Lei nº 389/99, de 30 de Setembro.
Não obstante o altruísmo e a dedicação ao próximo que 
denotam todo o regime, a legislação que lhe é aplicável 
imbui não apenas os voluntários de uma crescente 
responsabilização, como também as instituições que 
acolhem as referidas acções neste domínio. 
Em linha de conta na boa condução dos sistemas 
de voluntariado ter-se-á o referido Decreto-Lei nº 389/99, 
de 30 de Setembro, e ainda a Lei nº 20/2004, de 5 de Junho, 
também no patamar regional. 
Para que admitamos o exercício da medicina dentária 
ao abrigo do referido regime importa, desde logo, (poder) 
enquadrá-lo na definição legal de voluntariado que dita 
o seguinte: 
Artigo 2º -“Para efeitos do presente diploma, considera-se 
voluntário social quem, como dirigente ou não, se encontre 
de modo efectivo e sem remuneração a desempenhar 

Medicina dentária e voluntariado
Perspectiva legal regional

em associações sem finalidade lucrativa ou em fundações 
de interesse social funções ou serviços de: 
a) Apoio a crianças e jovens;
b) Apoio à família;
c) Apoio à integração social e comunitária;
d) Apoio a cidadãos portadores de deficiência;
e) Protecção dos cidadãos na velhice e invalidez
e em todas as situações de falta ou diminuição
de meios de subsistência ou de capacidade para
o trabalho;
f) Apoio ao combate à toxicodependência;
g) Apoio à protecção civil.” 

Aspectos de Regime 
Por outro lado, uma tal iniciativa está balizada por normas 
e regulação específicas, sobre o que vale a pena recordar que: 
O voluntário social e a instituição respectiva estão sujeitos 
a registo na Secretaria Regional dos Assuntos Sociais, 
definindo-se por despacho do Secretário Regional 
os termos e condições das acções de voluntariado. 
Sobre o voluntário impendem uma série de deveres, 
dos quais salientamos o de “não patrocinar, no exercício 
das suas funções, interesses particulares, próprios 
ou de terceiros; “ e o de “Não usar, para fins de interesse 
próprio ou de terceiros, informações a que tenha acesso por 
motivo do exercício das suas funções” (V. Art.8º dip. cit.).
Desde logo se chama a atenção para o dever de acautelar 
os perigos de, face à lei e durante o período legal estipulado 
de voluntariado, proceder ao atendimento paralelo 
ou concomitante de doentes no sector privado e liberal 
a titulo não gracioso. 
Por outro lado, o voluntário fica adstrito à obrigação 
de cumprir com os imperativos deontológicos aplicáveis 
à actividade que realizará, portanto, ao Código 
Deontológico e demais regras aplicáveis à medicina 
dentária e aos médicos dentistas.
Por último, o voluntariado carece, ainda, de um programa 
de acção, desenvolvido por entidades promotoras com 
legitimidade legal para tal, constituindo os voluntários 
numa série de obrigações paralelas, como seja 
a da celebração de um seguro próprio.
O ratio da lei aponta igualmente para um certo critério 
de habitualidade nestas acções, afastando do seu 
enquadramento as manifestações de carácter ocasional. 
Neste sentido, note-se também a utilização do termo 
“programa”. 
Significa isto que uma tal forma de desenvolvimento 
da medicina dentária terá de ser concretizada em períodos 
limitados no tempo, com princípio e fim pré-estabelecidos 
pela Secretaria Regional em conjugação com a instituição 
acolhedora, ficando afastadas relações informais, genéricas 
e permanentes do exercício gratuito da medicina dentária. 
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Sobre a organização e funcionamento de uma 
clínica ou consultório dentário requer-se saber: 

1. Da obrigatoriedade ou não de contratar uma 
assistente dentária.

2. Da admissibilidade do exercício profissional 
isolado ou profissionalmente assistido.

No actual quadro legislativo português as clínicas 
e os consultórios dentários são unidades de saúde 
sectorialmente regulamentadas. Pressuposto, este, 
que requer uma atenção debruçada sobre 
o Decreto-Lei nº 233/2001 de 25 de Agosto, 
diploma que regulamenta os ditos estabelecimentos, 
independentemente da designação e da forma 
jurídica adoptadas, desde que nesses locais 
se pretenda exercer actividades de prevenção, 
diagnóstico e tratamento das anomalias e doenças 
dos dentes, boca, maxilares e estruturas anexas.
A iniciativa pública revela na sua essência 
o objectivo primeiro de promover a qualidade 
e a segurança no âmbito da prestação de cuidados 
médico-dentários em geral, tanto assim, que mesmo 
os serviços do sector público e do sector social 
se regem pelas regras de qualidade e segurança 
previstas no diploma.
Não obstante do plano de intenções traçado, 
a realidade dos factos revela a total ausência 
de regulamentação do Decreto-Lei nº233/2001, 
o que, pari passu torna impossível conhecer 
o concreto sentido de actuação de todos os agentes 
envolvidos quer no processo de licenciamento, quer 
no exercício de funções em si mesmo. Note-se 
a ausência do anunciado “manual de boas práticas” 
e a consequente falta de uma referência legal 
de actuação, tão preciosa seria esta para 
as autoridades de saúde (v. artº6º e 7º dip.cit.).
O valor inestimável de um desenvolvimento legal do 
artigo 7º é desde logo notório, por alertar para 
o facto de naquele dito manual deverem constar, entre 
outros”, (…) al.) ”b) As obrigações do responsável pela 
clínica ou consultório e dos seus colaboradores”; 
e “(…) al.) d) As indicações pormenorizadas sobre 
os procedimentos operativos, designadamente quanto 
ao pessoal, ao movimento de doentes, à identificação 
dos doentes, aos métodos a utilizar, à validação dos 
resultados e sua transmissão, à garantia de qualidade, 
à confidencialidade dos resultados e aos requisitos 
de relatórios que sejam necessários (…)”.
Trata-se de uma concretização normativa 
evidentemente omissa no actual regime.

Assistentes Dentárias
PARECER

Não obstante, vejamos como pode e deve proceder 
o intérprete e aplicador da lei perante um tal cenário.
As duas questões identificadas versam sobre 
os requisitos a observar por quem assume a direcção 
clínica de um consultório no que diz respeito 
à organização e ao funcionamento 
do estabelecimento sob sua responsabilidade. 
Dado o evidente entrosamento da natureza de 
ambas, a resposta oferece-se integrada e sequencial.
À matéria em análise é aplicável o Capítulo IV 
do Decreto-Lei nº 233/2001, de 25 de Agosto, que 
regulamenta a “Organização e funcionamento” das 
clínicas dentárias nos seus Artigos 28º a 36º.
Reza assim o Artigo 30º: 
Pessoal
“As clínicas e os consultórios, para além do director 
clínico, devem dispor de pessoal de atendimento 
e de assistência dentária.”
Derivam da letra da lei as seguintes conclusões: 

1 - O legislador optou por empregar a formulação 
verbal “devem dispor” a qual se afasta da noção 
jurídica de imperatividade legal. Ao invés de ter dito 
“têm de dispor” ou “terão” assistentes dentárias, 
o autor do diploma criou uma mera faculdade legal, 
uma possibilidade de actuação no sentido do que 
devem ser as boas práticas de qualquer prestador 
de cuidados de saúde. 

2 - É evidente que o sentido da redacção adoptada, 
que assim nos parece permissivo, podia ter sido 
clarificado no intuito de afastar as inflexões 
interpretativas, a este, como a tantos outros, 
inerentes, bastando para tal a previsão de uma 
sanção legal face ao seu incumprimento. Mas assim 
não aconteceu e certamente não por acaso.

3 - Faz-se notar a opção de excluir a hipótese 
de incumprimento do artigo 30º do elenco das 
cominações aplicáveis a título de contra-ordenação 
punível com coima. V. al.) d) do artigo 37º, 
a qual contempla expressamente a sanção pela  
inobservância do disposto nos artigos 31º a 36º, 
afastando claramente o artigo 30º de uma qualquer 
reacção punitiva.

4 - Consequentemente, no plano do direito 
sancionatório, em especial contraordenacional, não 
existe a cargo do director clínico a obrigatoriedade 
legal de contratação de uma assistente dentária, 
donde, outra conclusão não pode retirar-se senão a 
de que não se tratará de legalidade 

Alargado 
o prazo 
de entrega 
dos mapas 
anuais 
de resíduos 
Mesmo quem esteja registado 
na plataforma do antigo 
SIRER deve efectuar um novo 
registo no portal de Internet 
do SIRAPA.
O prazo limite para entrega 
dos mapas de resíduos anuais 
na Agência Portuguesa 
do Ambiente, previsto para 
31 de Março, foi alargado para 
31 de Maio.
Se nos anos anteriores esta 
operação obrigatória era 
assegurada pelo SIRER, 
de 2009 em diante 
é da responsabilidade da nova 
plataforma SIRAPA - Sistema 
de Registo da Associação 
Portuguesa do Ambiente. 
O SIRAPA resulta de um 
esforço de optimização dos 
sistemas de informação 
existentes nos ex-Institutos 
dos Resíduos e do Ambiente 
aquando da integração destes 
na nova estrutura na Agência 
Portuguesa do Ambiente. 
Mesmo quem esteja registado 
na plataforma do antigo 
SIRER, deve efectuar um 
novo registo no site 
do SIRAPA:
http://sirapa.apambiente.pt.
Segundo informação 
da Agência Portuguesa 
do Ambiente, quem procedeu 
ao pagamento de taxa 
de registo no SIRER, não 
pagará o registo no SIRAPA.
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ou ilegalidade neste campo, mas sim de um plano 
de apreciação ético-deontológica cuja censura 
se fará casuisticamente, sempre em face 
da verificação de uma conduta potencialmente 
ou efectivamente danosa.

5 - Por outro lado, no caso em que o prestador 
disponha efectivamente de assistente no consultório, 
no que respeita aos moldes do exercício de funções 
pelo médico dentista, isolado ou profissionalmente 
assistido, há que chamar à colação a premissa legal 
em que assenta a definição do perfil profissional 
das/os assistentes dentárias/os: a sua ausência 
de habilitação profissional diferenciada 
ou qualificada para o cargo. 

6 - Consulte-se a este propósito o Boletim 
de Trabalho e Emprego (BTE) 1ª série, nº 27, 
de 22/7/2006, de acordo com o qual a assistente 
de consultório “auxilia o médico, executando 
trabalhos que não exijam preparação específica 
de determinadas técnicas, recebe os doentes, 
a quem transmite instruções, atende o telefone, 
marca consultas, preenche fichas e procede ao seu 
arquivo, arruma e esteriliza os instrumentos médicos 
e recebe o preço”.

7 - A notória polivalência desta categoria 
profissional, regulada, como se vê, através 
de instrumento de regulamentação colectiva 
de trabalho, afasta por inadequada e irrazoável, 
a existência de uma obrigação legal de assegurar 
uma presença contínua ou continuada e de modo 
ininterrupto da assistente junto do médico dentista 
durante todo o período de tempo em que decorre 
uma consulta. 

8 - Em abono da verdade, a previsão legal 
de conjugação ou acumulação de uma tal diversidade 
de funções numa só pessoa não pode permitir, 
em abstracto, uma censura ética pelo facto daquela 
se ausentar do local de consulta, o que será 
mesmo inelutável quando outros auxiliares ali não 
trabalhem.

9 - Em consequência, a menos que fique provada 
a negligência grosseira do médico (v. artº8 dip.cit.), 
verificando-se ter aquele descuidado o dever 
de prestar os melhores cuidados ao seu alcance 
e executados de forma manifestamente adequada, 
não existirá no plano puramente legal 
a obrigatoriedade de um exercício profissionalmente 
assistido nos termos supra descritos. 
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Deliberação 
do Conselho 
Directivo: 
Pedidos 
de Suspensão
de inscrição 
O Conselho Directivo 
aprovou os pedidos 
de suspensão de inscrição 
efectuados pelos seguintes 
membros: Wilson Bueno (C.P. 
70); Mathias Schede (C.P. 
615); Alexandra Martins (C.P. 
1549); Margarida Rosado 
(C.P. 1654); Vanessa Sousa 
(C.P. 3019); Eliseu Pellenz 
(C.P. 3222); Pedro Rodrigues 
(C.P. 3576); Salomé Amorim 
Vieira (C.P. 6290).

OMD apoia 
Ajuda de Berço 
Consciente da importância 
dos gestos de solidariedade, 
no âmbito da sua postura 
de Responsabilidade Social, 
a OMD doou à Ajuda 
de Berço – uma associação 
de Solidariedade Social que 
acolhe temporariamente 
crianças até aos 3 anos 
– o mobiliário das antigas 
instalações da Delegação 
de Lisboa, substituído 
aquando da mudança para 
as novas instalações 
inauguradas a 14 de Fevereiro. 
A oferta deste mobiliário 
permitiu à instituição 
de solidariedade remodelar 
parte do equipamento 
das duas casas de acolhimento 
que possui em Lisboa.

terá assistentes sociais. “A ideia é, não só ajudar 
as pessoas das instituições de solidariedade a melhorem 
a sua higiene oral, como também contribuir para 
encontrarem emprego. Queremos, com a melhoria 
da sua saúde e imagem, motivar e dar mais confiança 
a essas pessoas”, explicou.
Miguel Pavão apela para que “os médicos dentistas 
dêem, pelo menos, uma manhã ou tarde por mês por 
mês para a clínica. Não custa porque o profissional 
vem para um ambiente agradável, vem conhecer uma 
realidade completamente diferente. Talvez até abra 
horizontes. Tem tudo, tem material, tem assistente. 
Só tem que de disponibilizar uma, duas, três horas 
de trabalho para tratamentos e vai embora”.
O projecto do autocarro, que tem o lema “Saúde Oral 
sobre Rodas”, visa a prevenção e a promoção da saúde 
oral nas escolas, de forma a informar e precaver 
as crianças dos quatro aos 12 anos. Segundo Miguel 
Pavão, o autocarro “vai percorrer todo o distrito do Porto 
e já são muitas as escolas que tiveram conhecimento 
e querem que a associação faça actividades lá”.
As duas iniciativas têm o apoio da Santa Casa 
da Misericórdia do Porto, do Alto Comissariado 
da Saúde e da Fundação EDP. 

A associação “Mundo a Sorrir” inaugurou em Março 
uma clínica de medicina dentária e um autocarro com 
o objectivo de promover a saúde oral entre a população 
mais desfavorecida.
A clínica está instalada no Centro Hospitalar do Conde 
Ferreira, no Porto, e destina-se a prestar consultas 
dentárias gratuitas a pessoas ligadas a instituições 
de solidariedade, “pois são elas quem mais precisa”, 
justificou o presidente da Mundo a Sorrir e médico 
dentista, Miguel Pavão. 
Durante a inauguração da infra-estrutura, o vice-
-provedor da Santa Casa de Misericórdia, António 
Tavares, afirmou que o Centro Hospitalar do Conde 
Ferreira, que completa 125 anos em 2009, ambiciona 
tornar-se cada vez mais um “pólo de saúde”, não apenas 
dedicado aos doentes mentais.
“O público-alvo da clínica são crianças dos quatro 
aos 12 anos, adultos, principalmente grávidas, e ainda 
um público especial, que são os toxicodependentes, 
os portadores do vírus da sida e os doentes mentais”, 
definiu Miguel Pavão.
Os mentores do projecto pretendem utilizar a saúde 
oral como um instrumento de reinserção social. Por 
isso, para além dos médicos dentistas, a clínica também 
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A OMD foi uma das entidades participantes no II 
Fórum Nacional de Saúde – Para um Futuro com 
Saúde, que decorreu em Lisboa, em Abril de 2009, 
por iniciativa do Alto Comissariado da Saúde, 
tendo por objectivo identificar ganhos em saúde 
já alcançados e debater novas estratégias a adoptar no 
âmbito do Plano Nacional de Saúde (PNS) 2004-2010.
O II FNS - para um futuro com saúde, espaço 
de diálogo entre os principais actores envolvidos 
na execução do PNS, procurou reforçar a perspectiva 
intersectorial do Plano, no âmbito da filosofia 

II Fórum Nacional da Saúde 
“a saúde em todas as políticas”, e obter contributos 
para o próximo PNS 2011-2016.
Capacitação, Conhecimento e Informação foram 
os conceitos que guiaram o evento, centrais 
na execução do PNS e na aproximação do Plano 
aos profissionais e cidadãos.
O Bastonário e o colega Paulo Melo, membro 
do Conselho Directivo da OMD,  estiveram em 
representação da Ordem a discutir a estratégia 
de saúde oral, o cheque-dentista e a sua comunicação 
para o grande público. 

Associação Mundo a Sorrir
Consultas gratuitas
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Pacotes de viagem
Congressos internacionais
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As agências Abreu e Geotur/Star criaram pacotes de viagem à medida dos congressistas que pretendam 
participar no 19º CIORJ - Congresso Internacional de Odontologia do Rio de Janeiro, que decorre em Julho, 
ou do FDI Annual World Dental Congress (Singapura), em Setembro. 
Assim os médicos dentistas podem libertar-se das habituais difi culdades logísticas inerentes às viagens 
e alojamento para poderem usufruir, em pleno, das oportunidades de formação e lazer que ambos 
os congressos oferecem.

Contactos:
Geotur /Star 
António Fraga
Director - Departamento de Grupos (Norte) 
Star Aliados
Av. dos Aliados, 210
4000-065 Porto
Tel.: (+351) 22 204 63 55
Fax.: (+351) 22 204 63 56
E-mail: aafraga@starviagens.pt

Agência Abreu
Mercedes Pinto Ferreira
Departamento de Congressos de Exportação
Viagens Abreu, S.A. 
Av. dos Aliados, 207
4000-067 Porto
Tel.: (+351) 22 204 35 98
Fax.: (+351) 22 204 3697
E-mail: mpereira.porto@abreu.pt
www.abreu.pt 

A Associação Nacional dos Dentistas Portugueses 
(ANDEP) realizou, em Oeiras (Lagoas Park Hotel), 
nos dias 6 e 7 de Fevereiro de 2009, um conjunto 
de actividades de natureza científi co-cultural para 
assinalar a comemoração do 1.º Centenário 
da Odontologia portuguesa.
O evento contou com a presença da representante 
do presidente da Câmara Municipal de Oeiras, 
do bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, 
do reitor da Universidade de Lille II e do presidente 
da Direcção da Cooperativa de Ensino Superior Egas 
Moniz, bem como de outras individualidades 
do meio académico e social.
Esta comemoração organizou-se em torno de duas 
temáticas principais. Por um lado, procurou evocar a 

Comemoração do primeiro 
centenário da ANDEP

Da esquerda para a direita: José Clemente da Costa - presidente da Assembleia Geral da ANDEP; Isabel Martins - em representação de Isaltino de Morais, 
da CM de Oeiras; Fernando Ferreira - decano dos odontologistas; César de Castro Figueiredo - assessor de direcção da ANDEP.

evolução da Odontologia portuguesa, através 
das ideias, factos e profi ssionais que marcaram, 
de forma relevante, a sua existência, e, por outro lado, 
tentou refl ectir sobre o futuro dos odontologistas 
e da associação que os congrega, esboçando 
vários cenários em que a sua continuidade se pode 
concretizar. 
No decurso das celebrações do 1.º Centenário, 
a Associação procedeu à entrega de louvores aos 
antigos presidentes, dirigentes e às suas esposas, 
considerando esse acto como a forma mais adequada 
de manifestar o seu reconhecimento, agradecimento 
e respeito a todos os que, pelas suas qualidades, 
se distinguiram na construção da organização, 
tornando-a mais qualifi cada e mais humana. 
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O presidente em exercício do Council of European 
Dentists (CED), Orlando Monteiro da Silva, dirigiu, 
a 12 de Fevereiro do corrente ano,  uma carta 
aos colegas médicos dentistas de toda a Europa, 
destacando “os desafi os particulares que se colocam 
ao exercício da profi ssão nos tempos que vivemos“, 
numa alusão à primeira crise da globalização.
Na missiva, o responsável do CED, referindo que 
o “abrandamento da actividade económica 
é perceptível na Europa de há algum tempo a esta 
parte”, adianta que “nós, médicos dentistas, em formas 
diversifi cadas de exercício da profi ssão, mas 
em grande parte dependentes dos pagamentos directa 
ou indirectamente efectuados pelos nossos doentes, 
sabemos bem quanto o menor rendimento disponível 

Presidente do CED
Aos médicos dentistas europeus

internacional | europa

das famílias afecta a procura dos nossos serviços”.
Aconselha no documento que “este tipo de crise deve 
motivar uma adaptação da nossa parte”, pois “traz 
consigo ameaças, mas também novas oportunidades 
de actuação e novos desafi os.”
“É altura para que esta profi ssão médica, mais que 
nunca, reafi rme os princípios fundamentais que 
a norteiam, ligados à autonomia do médico dentista, 
ao culto da relação directa médico dentista paciente 
e, sobretudo, à promoção de altos padrões de saúde 
oral”, afi rma o responsável na carta, terminando 
com a declaração de que “o CED, em representação 
de mais de 320 mil médicos dentistas, continuará 
activamente atento na defesa destes princípios, a bem 
da saúde dos europeus”. 

Na sequência da extensão do mandato do Grupo 
de Trabalho do CED sobre Segurança do Doente, 
na Assembleia-Geral de Novembro, poderá encontrar, 
de seguida, informação sobre os mais recentes 
desenvolvimentos relativos à segurança do doente.
Tal como já informámos, o Grupo de Trabalho da UE 
sobre Segurança do Doente, do qual o CED é membro, 
cessou funções no fi nal de 2008, na expectativa 
de se reagrupar no início de 2009 com base nas decisões 
do recém-formado Grupo de Alto Nível sobre Saúde Pública.
O Grupo de Alto Nível sobre Saúde Pública é um 

Grupo de trabalho da UE 
sobre segurança do doente

organismo do Conselho, ou seja, é composto por 
representantes dos Estados-membro da UE, em muitos 
casos secretários de Estado da Saúde, tendo reunido pela 
primeira vez em 9 de Dezembro de 2008.
Nessa reunião, o Grupo de Trabalho atribuiu 
ao actual trio de presidências (França, República Checa 
e Suécia), bem como ao anterior (Alemanha, Portugal 
e Eslovénia), a tarefa de analisar os assuntos 
relacionados com a qualidade dos serviços de saúde 
(defi nições, domínios da qualidade, possível valor 
acrescentado da UE), em preparação para a próxima 
reunião em 29 de Maio de 2009.
Infelizmente, o grupo não determinou como poderiam 
os agentes dos serviços de saúde (incluindo o CED) 
participar nos trabalhos relativos à segurança e qualidade. 
O CED, no Fórum da UE sobre Política de Saúde, que 
decorreu em Dezembro de 2008, em Bruxelas, manifestou 
o seu interesse em estar envolvido nas actividades 
do grupo, incluindo nos assuntos relacionados com 
a segurança do doente e continua em contacto com 
os ofi ciais relevantes na Comissão Europeia.

Cooperação com o Fórum Europeu de Doentes (FED)
No seguimento de uma reunião efectuada entre o CED 
e o Director do FED, no dia 6 de Janeiro, em Bruxelas, 
o FED expressou o seu interesse em cooperar com o CED. 
O Presidente do FED, Anders Olauson, concordou 
em reunir com Matti Pöyry, membro da Direcção do CED 
responsável por este assunto. 
O CED está e elaborar um documento que será 
brevemente distribuído pelo grupo de trabalho. 

‘O colega Laredo 
de Sousa, membro 

do Conselho Directivo 
da OMD, integra o grupo 

de trabalho.

’
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O CED considera tratar-se de um documento a ser 
utilizado por académicos e faculdades de medicina 
dentária, refl ectindo uma abordagem moderna 
do ensino da medicina dentária, procurando, ao mesmo 
tempo, facilitar a convergência e harmonização 
do ensino da medicina dentária na Europa. 
Como organização representativa dos médicos 
dentistas Europeus, o CED defi niu em 2007, na sua 
resolução intitulada “Perfi l do Médico Dentista 
do Futuro”, o perfi l do médico dentista europeu, o qual 
considera como um ponto de partida para quaisquer 
trabalhos futuros sobre competências.
O documento da ADEE merece do CED um conjunto 
de comentários gerais e específi cos, em particular 
na secção “Domínios e Competências”.

Comentários gerais
No entender do CED, o recém-graduado em medicina 
dentária deve ser capaz de exercer medicina dentária 
em adultos, crianças e doentes, de forma abrangente 
e baseada na evidência científi ca sem supervisão, 
independentemente e/ou em colaboração, num 
contexto de tratamento abrangente do doente e apoiado 
por outros profi ssionais da saúde, com o objectivo 
último de melhorar a saúde oral da população de forma 
socialmente responsável e culturalmente competente.
O CED entende que tais objectivos só são atingíveis 
se o currículo do curso de medicina dentária refl ectir 
a evolução das necessidades dos doentes e as tendências 
sociais, médicas e tecnológicas, desempenhando aqui 
o processo educativo um papel importante.
Segundo o CED, o título do documento da ADEE, 
“Perfi l e Competências do Médico Dentista Europeu”, 
não refl ecte adequadamente o seu conteúdo 
e signifi cado, pois descreve o perfi l e as competências 
de um recém-graduado em medicina dentária, mas 
não de um médico dentista europeu em exercício, cujo 
perfi l será defi nido num documento futuro do CED 
– “Perfi l e Competências do Médico Dentista Europeu 
em Exercício”. Defende o CED que as competências 
devem adquirir-se a partir do perfi l que se espera que 
o médico dentista atinja, fornecendo orientação para 
a profi ssão e as características do recém-graduado em 
medicina dentária. Na sua resolução de 2007, “Perfi l 
do Médico Dentista do Futuro”, o CED defi niu 
as tendências que deveriam ser consideradas 
ao formular as competências do médico dentista: 
complexidade das doenças e condições orais; 
envelhecimento da população; associação entre 
a saúde oral e a saúde geral; aumento das doenças 

Comentário CED
“Perfil e Competências do Médico 
Dentista Europeu” da ADEE

comportamentais; crescente diversidade cultural; 
inovação em ciência, investigação e tecnologia. Assim, 
o CED recomenda que o documento da ADEE refl icta 
melhor estas tendências, especialmente na relação da 
saúde oral com a saúde geral e com a qualidade de vida.
O CED salienta que o objectivo da ADEE de alcançar 
um acordo sobre o “Perfi l e Competências” 
do recém-graduado em medicina dentária na UE 
é um primeiro passo no sentido de “afi nar” a medicina 
dentária nos princípios do processo de Bolonha, 
lembrando que na sua resolução de 2005 - 
- “O processo de Bolonha e a Formação em Medicina 
Dentária” - apoia, genericamente, os princípios 
da Declaração de Bolonha como facilitador da liberdade 
de circulação de estudantes e de médicos dentistas 
em toda a Europa. Contudo, o CED continua a opor-se 
veementemente à implementação da estrutura de dois 
ciclos (licenciatura/mestrado) no currículo de medicina 
dentária, solicitando à ADEE que apoie a exclusão 
da medicina dentária do sistema de curso de dois graus, 
considerando que isso irá criar inúmeros problemas 
como graduar médicos dentistas sem formação 
adequada, cujo acesso ao mercado pode comprometer 
a segurança do doente, facto contraditório com 
a actual agenda da UE relativamente à segurança 
do doente. Assim, o CED solicita à ADEE que enfatize 
a importância de um currículo integrado, de pelo 
menos cinco anos, no ensino da medicina dentária.

Comentários específi cos: Domínios e Competências
Ainda relativamente ao documento da ADEE, o CED 
apoia a sua organização em domínios e competências 
principais e de suporte. Nas competências de suporte 
é grato ao CED que se apresente em três categorias 
separadas - ser competente para, ter o conhecimento 
de, e estar familiarizado com –, correspondendo 
a um modelo usado por toda a Europa em todos
os campos da educação.
Reconhecendo a arbitrariedade da organização 
em domínios, o CED recomenda, com o objectivo 
de melhorar a inteligibilidade do documento 
da ADEE, que todas as competências e habilitações 
relacionadas com a interacção social sejam agrupadas 
sob um domínio intitulado “Profi ssionalismo, 
Comunicação e Competências Sociais”; a prevenção 
seja incluída no domínio “Promoção da Saúde”; 
e que a gestão da clínica, incluindo ergonomia 
e ambiente de trabalho, segurança do doente, 
controlo da infecção e segurança ambiental, devido 
à sua importância, justifi cariam um domínio separado.

internacional | europa

No âmbito 
da colaboração com 

a Associação para 
o Ensino da Medicina 

Dentária na Europa 
(ADEE), o CED 

comenta o “Perfil 
e Competências 

do Médico Dentista 
Europeu - update 

2008, desenvolvido 
por aquela 

organização.
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Considera ainda o CED que o elo entre 
as competências de suporte e os objectivos 
de aprendizagem - ser competente para, ter 
o conhecimento de e estar familiarizado com - nem 
sempre refl ecte as necessidades profi ssionais 
e práticas. Algumas das competências de suporte 
(por exemplo radiografi a oral) poderiam ser 
associadas com um objectivo de aprendizagem 
superior (ser competente para). 
O uso de terminologia precisa e correcta ao longo 
de todo o documento é considerado crucial pelo 
CED. Por exemplo, no Domínio VI: Terapia: Adquirir 
e Manter a Saúde Oral, os termos “prótese”, “ponte”, 
“coroa”, “restauração”, etc poderiam ser substituídos 
pelos termos “reabilitação (dentária/dento-alveolar) 
com prótese”, “reabilitação (dentária) com ponte”, 
“restauração com coroa”, evitando-se, assim, 
confusões e permitindo ao leitor distinguir entre 
uma prótese enquanto produto - cuja produção 
e reparação, em alguns países, está delegada 
em técnicos dentários - e o trabalho clínico 
que é da responsabilidade dos médicos dentistas.
O CED apoiaria o desenvolvimento de um conjunto 
de competências de suporte essenciais 
e transparentes de modo a serem consideradas pelas 
faculdades de medicina dentária. Este conjunto 
deveria abranger as competências mínimas 
necessárias ao médico dentista moderno, não 
limitativas do desenvolvimento adicional do ensino 
e formação em medicina dentária, nem usadas 
ou interpretadas para promover especializações. 
Seriam o mínimo denominador comum – um 
mínimo sem o qual não se poderia exercer medicina 
dentária. Assim, o CED sugere à ADEE a defi nição 

dos seus pontos de vista relativamente a um currículo 
essencial, incluindo o equilíbrio das disciplinas 
do mesmo currículo.
Reconhecendo existir diversidade no ensino 
da medicina dentária na Europa, o CED considera 
que a harmonização do essencial no ensino 
da medicina dentária é útil, devendo a educação 
noutras áreas refl ectir as especialidades 
e necessidades locais e permanecer no campo 
de decisão das faculdades de medicina dentária.

Conclusão
O CED apoia o trabalho da ADEE na defi nição 
do perfi l e das competências do recém-graduado 
em medicina dentária, acreditando que o documento 
deverá concentrar-se na defi nição das competências 
mínimas essenciais - sem as quais um indivíduo não 
poderia exercer, com segurança, medicina dentária 
na Europa – que deverão permanecer como uma 
primeira fase na educação do médico dentista em 
exercício e serem complementadas através 
de formação profi ssional adicional e contínua 
ao longo da sua carreira. 
Para garantir um elevado padrão de qualidade, 
comparabilidade e transparência do tratamento 
dentário, bem como a liberdade de circulação dos 
médicos dentistas na UE, o CED considera que 
o currículo base para o ensino da medicina dentária 
deve fazer parte de um curso de estudos integrados 
de pelo menos cinco anos, fora do sistema de dois 
ciclos do Processo de Bolonha, e que deverá ser 
sujeito a uma revisão constante e cuidada com 
a participação das partes interessadas com expressão 
a nível regional, nacional e Europeu. 

O CED
O Council of European 

Dentists (CED), 
representando através de 33 

associações nacionais mais 
de 300.000 profi ssionais da 

saúde oral na UE e a entidade 
de aconselhamento 

da Comissão Europeia 
em assuntos relacionados 
com a saúde oral. O CED 

promove a qualidade 
na prestação de cuidados 

de saúde oral e uma prática 
profi ssional centrada 

na segurança do doente 
em toda a Europa.
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Fórum da UE sobre Política de Saúde
Carta Aberta aos Governos da UE

Neste momento em que se preparam reuniões 
inter-governamentais, incluindo a Cimeira Anual 
da Primavera da UE, centrada na actual situação 
económica mundial, nós, as organizações que 
colectivamente constituem o Fórum da UE sobre 
Política de Saúde, apelamos a todos para que 
façam o possível para que a protecção da saúde 
e do bem-estar desta e de gerações futuras seja uma 
prioridade.
Fazemos este apelo com o conhecimento 
comprovado de que a relação entre a saúde 
e a sustentabilidade económica é clara. Esta relação 
é uma parte fundamental 
na resolução dos problemas que 
enfrentamos, que embora variem 
em substância entre os estados 
membros europeus, têm enormes 
consequências para todos.
Uma população saudável é, não só 
uma condição necessária para uma 
economia saudável – temos o Indicador de Esperança 
Média de Vida sem Incapacidades como parte 
da Estratégia de Lisboa –, mas também não podemos 
esquecer que necessitamos de uma população 
saudável para recuperar rapidamente. Europeus 
saudáveis criam, encontram e mantêm empregos 
e estão melhor preparados para lidar com o stress 
e a insegurança. O Pacto Europeu para a Saúde 

Mental e Bem-estar faz referência a este facto 
e vários estudos realizados por autoridades europeias 
comprovam a relação entre “saúde e riqueza”.
O sector da saúde constituiu 10% do PIB da UE. 
Os serviços de saúde e organismos relacionados 
estão entre os maiores empregadores da União 
Europeia. Apoiar as indústrias e os serviços públicos 
são factores cruciais da economia de cada estado. 
A prevenção das doenças e o acesso atempado 
e efi caz aos tratamentos e serviços são uma 
componente essencial do tecido económico de todas 
as comunidades em todos os países.

Atrasos e padrões mais baixos, 
incluindo na segurança no trabalho 
e protecção ambiental, signifi cam 
um aumento no número e duração 
dos internamentos hospitalares, 
provocando um agravamento dos 
custos de serviços essenciais, 
um aumento dos custos para 

o próprio sector da saúde, para a segurança social 
e outros. Nenhum estado deseja este cenário.
Estamos a acompanhar com uma crescente 
preocupação os comunicados e os impactos 
da redução no orçamento para a saúde e na despesa 
social em determinados países da UE. Assistimos 
com inquietação ao aumento da agitação social 
em determinados Estados. Temos consciência das 
crescentes desigualdades dentro de cada Estado 
e entre Estados. Baseados no que já sabemos, 
podemos prever o terrível impacto que estas 
desigualdades terão nas determinantes da saúde –
– e na efi ciência económica, coesão social 
e sustentabilidade ambiental.
Comparativamente, o investimento em saúde 
– saúde e bem-estar para todos, não apenas 
a ausência de doença – é claramente benéfi co. 
Relembramos que a história mostra que os estados 
que investiram na saúde durante o último século 
obtiveram um maior crescimento sustentado que 
aqueles que reduziram o investimento. Solicitamos 
a todos que prestem atenção a estas lições e que 
investiguem minuciosamente as opções para investir 
nas capacidades, conhecimentos e infra-estruturas 
da saúde (incluindo e-saúde), como sendo uma parte 
dos esforços desenvolvidos para estimular 
a recuperação económica.
Reconhecemos que os governos sozinhos não podem 
resolver todos os problemas, nem merecem todas 
as críticas. Sabemos que as raízes, as implicações 
e as soluções da actual situação são essencialmente 
globais. Representamos as necessidades e os pontos 

No quadro da actual 
crise económica 
e seus impactos 

na Saúde, o Fórum 
Europeu sobre Política 
da Saúde, constituído 

por dezenas 
de organizações 
de profissionais 
de saúde e de 

doentes de vários 
países, dirigiu aos 

governantes 
da UE, em Janeiro 
último, uma carta 
aberta apelando 

à manutenção 
e reforço de políticas 
globais de saúde que 

assegurem 
a protecção e o bem-

- estar das gerações 
presentes e futuras. 

Transcreve-se a seguir 
o teor da missiva.

‘Europeus saudáveis 
criam, encontram 

e mantêm empregos 
e estão melhor preparados 

para lidar com o stress 
e a insegurança.

’
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O médico dentista português Bernando de Mira 
Corrêa conquistou o primeiro prémio no concurso 
de posters sobre planos de tratamento de casos 
clínicos no VII Simpósio Internacional 
de Implantologia Oral BTI, que decorreu em Bilbao, 
Espanha, em Setembro de 2008.
Com o poster “Importância de um plano 
de tratamento interdisciplinar em implantologia”, 
este profissional português destacou-se num 
encontro científico que contou com mais de 1800 
especialistas em implantologia oral e terapia 
regenerativa provenientes de 20 países.  

Português vence em Espanha

de vista de organizações com membros em todos 
os Estados-membro da UE e no resto do mundo. 
Procuramos trabalhar de perto com uma variedade 
de agentes internacionais, incluindo organismos 
públicos e privados, investigadores, inovadores 
e especialistas, cidadãos individuais e comunidades.
Procuramos a liderança dos chefes de Estado 
e de Governos europeus com acções arrojadas 
e decisivas através da prioritização da protecção 
da saúde das pessoas, não sacrificando a saúde 
a ganhos financeiros de curto prazo ou a panaceias 
económicas. Soluções de curto prazo de redução 
dos gastos com a saúde e da despesa social proposta 
em alguns Estados-membro são visões míopes 
e irão prejudicar as perspectivas de recuperação 
económica da Europa como um todo.
Estamos empenhados – tal como acontece 
no nosso plano estratégico em relação às prioridades 

económicas, sociais, ambientais, demográficas 
e tecnológicas relacionadas com a saúde - em 
trabalhar de forma construtiva com governos 
e outros agentes, tais como a Organização Mundial 
de Saúde e instituições da UE, para melhor enfrentar 
estes desafios. As suas recomendações sobre acções 
específicas na saúde e desenvolvimento sustentável 
devem ser cuidadosamente consideradas. 
Contudo, este é o momento para os governos 
se empenharem em agir firmemente pela saúde. 
Todos os inquéritos públicos mostram que a saúde 
está no topo das preocupações dos cidadãos e que 
muitos levá-la-ão em consideração nas próximas 
eleições Europeias. Incitamos todos a manterem 
este assunto no topo das vossas agendas 
e esperamos pelas vossas respostas.  

Bruxelas 21 de Janeiro de 2009
O Fórum da UE sobre Política de Saúde
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Desafios e oportunidades

Medicina dentária em Angola e Moçambique 

internacional | lusofonia

Ainda que vivendo realidades socioeconómicas 
completamente distintas, Angola e Moçambique 
apresentam inúmeros factores de semelhança 
no que respeita à área da saúde oral: ambas as nações 
contam com um número de profissionais de medicina 
dentária francamente deficitário face à população 
total, uma realidade que é agravada por cuidados 
de saúde precários, um índice de desenvolvimento 
humano ainda insuficiente e a explosão demográfica 
dos últimos cinquenta anos que, no caso de Angola, 
triplicou mesmo a população. 
De acordo com os dados da Organização Mundial 
da Saúde (de 2004) estamos a falar de, 
respectivamente, 222 e de 159 profissionais para uma 
população de quase 17 milhões de angolanos e 21 
milhões de moçambicanos. Nos últimos cinco anos 
a situação, de acordo com as informações recentes, 
conheceu uma evolução positiva, particularmente 
com o recrutamento de profissionais estrangeiros, 
havendo, no entanto, muito que fazer para 
ultrapassar o ainda o enorme desequilíbrio no ratio 
população/médicos dentistas. 
O perfil populacional, predominantemente muito 
jovem - até aos 18 anos - coloca desafios especiais 
a ambos os países, passando, por um lado, pela 
aposta na sensibilização para os cuidados de saúde 

oral e, por outro lado, para pelo investimento 
em estruturas de ensino – hoje altamente deficitárias 
- e programas de formação que criem de uma nova 
geração de médicos dentistas em número suficiente 
para sustentar redes nacionais de saúde oral.
Ao longo da última década, os profissionais 
de medicina dentária de Portugal, Angola 
e Moçambique tiveram inúmeras oportunidades 
de trocarem conhecimentos sobre a profissão 
e realidades dos respectivos países.
Em 1999, a interacção em termos científicos 
e profissionais começa a ser uma preocupação 
da Ordem dos Médicos Dentistas. Nesse mesmo ano, 
um grupo de médicos dentistas deslocou-se 
a Moçambique integrado nas I Jornadas de Medicina 
Dentária Porto/Maputo. Durante a visita foi firmado 
um protocolo entre a OMD e o Instituto Superior 
de Ciências e Tecnologia de Moçambique, com 
o então reitor Ivo Garrido, que posteriormente 
assumiu o cargo de ministro da saúde de Moçambique.
Em 2004 foi formada a Associação Dentária Lusófona 
(ADL), uma associação destinada ao desenvolvimento 
técnico-científico e à promoção da saúde oral, 
reforçando os laços e os intercâmbios entre 
as associações responsáveis pela medicina dentária 
nos diversos países de língua portuguesa. Já em 2006, 

Sensibilizar 
os governos 

de Angola 
e Moçambique 
e as respectivas 

populações para 
a importância 
da saúde oral; 

cooperar no sentido 
de melhorar 
a qualidade 

do sistema de ensino 
na área; dinamizar 

a integração 
de associações 
de profissionais 

de medicina dentária 
de ambos os países 

em organizações 
internacionais 

como a FDI. Estas 
são algumas das 

múltiplas iniciativas 
protagonizadas pela 
Ordem dos Médicos 
Dentistas nestes dois 

países lusófonos, 
ao longo dos últimos 

anos.
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Novas 
oportunidades 

de trabalho
Um dos factores para 

a falta de profissionais 
especializados 

em Angola e Moçambique 
é a dificuldade no acesso 
ao ensino e à formação, 

na sua maioria providenciado 
por instituições privadas. 

A OMD está a explorar 
o potencial de colocação 

de profissionais portugueses 
em Angola e Moçambique, 

tanto a nível da carreira 
docente, como do exercício 

profissional.
Prevendo um excesso 

de profissionais no mercado 
nacional, o bastonário 

da Ordem, Orlando Monteiro 
da Silva, está presentemente 

em diálogo com 
as embaixadas destes países 

e com os respectivos 
ministros da saúde para 

a celebração de um protocolo 
no sentido de encontrar uma 

forma aprazível a ambas 
as partes, para médicos 

dentistas portugueses que 
queiram exercer a sua 

profissão em Moçambique.

internacional | lusofonia

a OMD assinou, durante o congresso internacional 
da FDI, em Shenzhen, na China, um protocolo 
de cooperação com Angola para a promoção 
da saúde oral . Em simultâneo, promoveu a inscrição 
da Associação Nacional dos Técnicos 
de Estomatologia de Angola (ANTEA) na FDI World.
Passando à prática o desejo de aprofundar 
as relações bilaterais de cooperação no domínio 
da saúde oral, a ANTEA, em estreita colaboração 
da OMD, organizou, em Julho de 2007, o I Congresso 
Luso-Angolano de Medicina Dentária. Durante 
a sua presença em Angola, o bastonário da OMD, 
Orlando Monteiro da Silva, reuniu com o ministro 
da Saúde de Angola, Rubens Sicato. Ambos 
analisaram a realidade da saúde oral no país e a 
importância da organização de actividades e eventos 
científicos no domínio da saúde oral em prol do 
desenvolvimento técnico dos profissionais angolanos.
O XVII Congresso da Ordem dos Médicos Dentistas, 
realizado em Novembro de 2008, em Santa Maria 
da Feira, veio reforçar, ainda mais, os laços 
de colaboração entre a medicina dentária portuguesa 

A Saúde em Angola e Moçambique

População total 

Taxa de crescimento anual da população

PIB

Índice de desenvolvimento humano

População residente em zonas urbanas

Média de idades em anos

Proporção da população abaixo dos 15 anos

Proporção da população acima dos 60 anos

Probabilidade morrer antes dos cinco anos  
(por 1 000 nascidos vivos)

Camas de hospital por 10 000 habitantes

Número de profissionais de medicina dentária 

Técnicos laboratoriais

Outros profissionais de saúde

Número de médicos

Densidade de médicos (por 10 000 habitantes)

Taxa de mortalidade infantil (por 1 000 nascidos  
vivos) em ambos os sexos

Esperança média de vida m/f

Gastos totais em saúde em % do PIB

Gastos totais em saúde per capita (Intl $)

Angola

16,557,000

2.8

$95.953 mil milhões (2008)

▲ 0,446 (162º) (2007)

54.0

17

46.0

4.0

260

1.0 (2005)

222.0 (2004)

2029.0

254.0 (2004)

1165.0 (2004)

<1.0 (2004)

154.0

41

2.7

71

Moçambique

20,971.000

2.1

$8.069 mil milhões (2007)

▼ 0,366 (175º) (2007)

35.0

18

44.0

5.0

138

8.0

159.0 (2004)

941.0

1659.0 (2004)

514.0 (2004)

<1.0 (2004)

96.0

50

4.7

56
Fonte: World Health Statistic 2008 da Organização Mundial da Saúde. Dados referentes a 2006, excepto quando indicado.

Desafios e oportunidades

Medicina dentária em Angola e Moçambique 

e as angolanas e moçambicanas, através do 
lançamento de novas pontes que permitam 
a crescente integração e participação internacional, 
especialmente no quadro da lusofonia, dos dois 
grandes países africanos. 
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O congresso anual da FDI World Dental Federation vai 
realizar-se em Singapura, entre 2 e 5 de Setembro 
de 2009. A organização prevê receber 13 mil delegados 
provenientes dos cinco continentes. A estes juntam-se 
conceituados conferencistas de renome internacional, 
que vão apresentar os mais recentes avanços científi cos 
no âmbito da medicina dentária a nível global.
Singapura é cada vez mais o destino escolhido para 
grandes encontros mundiais na área da saúde. A ilha 
principal de Singapura e as outras 63 circundantes 
oferecem bastante diversidade cultural, turística 
e empresarial, onde muitas vezes a fusão entre Ocidente 
e Oriente resultam como em nenhum outro local. 
Os médicos dentistas que pretendam participar 
no FDI Annual World Dental Congress poderão 
contactar a Agência Abreu ou Agência Geotur/Star 
que, para maior comodidade, disponibilizam pacotes 
turísticos concebidos à medida dos congressistas.
Em 2008, o congresso anual da FDI realizou-se 
em Estocolmo, na Suécia. No próximo ano terá lugar 
em São Salvador, no Brasil. 
Mais informações em www.fdiworldental.org. 

Singapura
Maior evento internacional 
de medicina dentária

O combate à cárie dentária vai juntar três das principais 
organizações mundiais de medicina dentária 
no projecto “Th e Global Caries Initiative”, que tem 
início com a conferência “Rio Caries Conference”, 
a decorrer no Rio de Janeiro, entre 15 e 17 de Julho 
de 2009, durante o 19º Congresso Internacional 
de Odontologia do Rio de Janeiro (ABO/RJ).
A organização do “Th e Global Caries Initiative” 
está a cargo da FDI World Dental Federation (FDI), 
entidade máxima da medicina dentária mundial, 
em colaboração com a International Association of 
Dental Research (IADR) e a International Federation 
of Dental Educators and Associations (IFDEA). Têm 
como objectivo estudar os desafi os globais inerentes 
ao combate às cáries dentárias e, em consequência, 
criar um plano de acção capaz de catalisar 
“o desenvolvimento de um novo paradigma” na luta 
contra a doença.
Para resolver este problema de saúde oral de escala 
global, a FDI apela à colaboração dos restantes 
agentes internacionais do sector, de forma a criarem 

Rio de Janeiro
Luta global contra a cárie

sinergias capazes de gerar mais infl uência junto 
das Nações Unidas e dos governos nacionais. Até 
porque, reconhece, a cárie dentária e o seu impacto 
na saúde geral dos cidadãos continuam a representar 
um “signifi cativo desafi o para a saúde pública a nível 
global”. 

FDI Annual World Dental Congress

2 - 5 September 2009
Singapore

congress@fdiworldental.org
www.fdiworldental.org

internacional | global
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Recomendações políticas
Estas são as recomendações políticas emitidas pela 
Health Consumer Powerhouse - organização sueca 
especializada na recolha de informação na área da saúde 
- na sequência da publicação, em 13 de Novembro 
de 2008, do Euro Health Consumer Index - EHCI 
(Índice Europeu do Consumidor dos Serviços de 
Saúde). Aqui salientamos algumas medidas apontadas 
para melhorar esses índices, quer ao nível pan-Europeu, 
quer ao nível de cada país individual.
Recomendações europeias gerais
• É necessário melhorar a transparência do desempenho 
– melhorar a actual falta de protecção de dados. Neste 
ponto temos grandes expectativas devido aos centros 
de informação propostos na Directiva sobre Cuidados 
de Saúde Transfronteiriços e devido às modernizações 
da Directiva sobre Informação do Doente.
• Tendo em conta que existe uma tendência europeia 
para aumentar os tempo de espera, sugerimos que 
o problema do acesso seja analisado numa fase inicial 
– deve abandonar-se a triagem de cuidados primários, 
especialmente porque não há provas que apoiem a teoria 
de que a triagem representa uma poupança de dinheiro.
• Como uma recomendação geral, a e-Saúde 
é um campo que deveria ser mais explorado 
no sentido de aumentar a segurança e a eficiência.

Índice Europeu do Consumidor 
dos Serviços de Saúde

Recomendações para Portugal
Os cuidados de saúde em Portugal continuaram 
a deteriorar-se, criando um problema dramático.
• Poder-se-ia aumentar a transparência 
do sistema através da introdução de um catálogo 
de fornecedores com classificação de qualidade, 
permitindo o acesso aos nossos registos médicos 
e o acesso, via internet ou telefone, a informações 
sobre serviços de saúde;
• Dever-se-ia alargar o uso das soluções do sistema  
e-Saúde para aumentar a segurança e a eficiência;
• Os portugueses deveriam ser mais generosos 
na subsidiação da medicina. 

internacional | global

Acessibilidade económica 
a cuidados dentários

País

Áustria
Bélgica
Bulgária
Croácia
Chipre
República Checa
Dinamarca
Estónia
Finlândia
França
ARJ Macedónia
Alemanha
Grécia
Hungria
Irlanda
Itália
Letónia
Lituânia
Luxemburgo
Malta
Holanda
Noruega
Polónia
Portugal
Roménia
Eslováquia
Eslovénia
Espanha
Suécia
Suíça
Reino Unido

% respostas que classificam  
os cuidados dentários como sendo 
“nada acessíveis/pouco acessíveis” 

do ponto de vista económico 

40
34
65
33
62
36
38
72
52
62

Economicamente acessível

48
75
63
46
56
25
51
28
24
28

28
82
64
34
48
70
64

36

Fonte: Eurobarómetro 283, Dezembro 2007
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A revista da OMD destaca dois excertos de um desses 
editoriais.
“A saúde oral é uma área negligenciada da saúde global 
e tradicionalmente recebe pouca atenção por parte 
dos responsáveis pelas políticas nacionais. As razões 
que levam a esta situação são complexas e variadas. 
Em muitos países, a saúde oral não está incluída nos 
estudos nacionais sobre saúde. E quando se procede 
à recolha de dados, faz-se de uma forma isolada 
do contexto da saúde geral. Mais ainda, em algumas 
culturas, a saúde oral é negligenciada porque os dentes 
são encarados como sendo prescindíveis”.
“A cárie dentária é uma das mais comuns doenças 
crónicas a nível mundial. 90% das pessoas já tiveram 
problemas dentários ou dores de dentes causadas pela 
cárie dentária e nos países com rendimentos médios 
e baixos a maioria das cáries não recebem tratamento. 
A doença periodontal grave afecta 5-15% da maioria 
das populações. O cancro oral é o oitavo cancro mais 
comum em todo o mundo e o mais comum nos homens 
no sudeste da Ásia. E 40-50% das pessoas seropositivas 
sofrem de infecções orais fúngicas, bacterianas ou virais”. 

Na “The Lancet”
Saúde oral em alta

Aquela que, muito 
provavelmente, 

é a mais prestigiada 
e influente revista 

mundial de medicina 
- a “The Lancet” -, 

está a conceder 
uma atenção 

e relevo crescentes 
à medicina dentária 

como área importante 
da medicina 

e da saúde. Ilustrativo 
deste destaque é um 
dos últimos editoriais 

publicados na “The 
Lancet”, dedicado à 

saúde oral 
e à medicina dentária.
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O papel do profissional de saúde constitui uma das 
mais nobres funções da sociedade humana desde 
os seus longínquos primórdios. A sublimação 
do valor da vida afirma-se como um dos mais 
sólidos pilares que sustenta o conceito 
de sociedade, constituindo um princípio 
de altruísmo, reciprocidade e união entre pares. 
O sucesso do conceito de sociedade deve-se, 
grandemente, a uma estruturação de papéis 
e estatutos sociais de cada um dos seus membros 
- um código de conduta recíproco - que impera 
de forma a manter a harmonia e a assegurar 
um funcionamento articulado do mecanismo 
social. A dinâmica entre o papel e o estatuto social 
da classe médica - seus deveres e direitos sociais 
- constitui um dos equilíbrios mais delicados 
e melindrosos de gerir na sociedade contemporânea. 
O médico dentista é um profissional de saúde 
que trabalha numa área delicada, segundo o 
conhecimento que adquiriu após extensa formação 
e com responsabilidades profissionais, legais e éticas 
muito bem definidas, para com o público e para com 
a sua profissão. No entanto, o universo da medicina 
dentária encontra-se em permanente mudança, sob 
o efeito de uma parafernália de forças externas 
e internas que se adensam com o evoluir 
da profissão, pelo que é imperativo que se faça 
regularmente uma cuidada reflexão acerca das 
responsabilidades sociais da classe.

Um bem social fundamental
A saúde oral - enquanto parte integrante da saúde 
essencial - deve ser encarada como um bem social 
fundamental. Cabe ao médico dentista o papel 
de servir e proteger a saúde oral dos seus pacientes 
e da comunidade, proporcionando cuidados 
de saúde de qualidade e de acordo com as suas 
extensas responsabilidades. A educação constitui 
a base da prosperidade social e é seguramente 
a única forma de augurar um futuro promissor 
para a sociedade humana. Neste contexto 
o médico dentista deve afirmar-se como 
o principal dinamizador da saúde oral, 
detendo a árdua tarefa de instruir a população, 
sensibilizando, motivando e corrigindo - esta é, 
quiçá, a maior responsabilidade social que impera 
sobre a profissão.

Opinião
Medicina Dentária 
e Responsabilidade Social

Os progressos registados na área da Medicina 
são fortemente responsáveis por um aumento 
assinalável da expectativa média de vida. 
Este facto resulta numa faixa crescente 
de população com particularidades inerentes 
ao avançar da idade que deverá ser encarada 
de forma séria pelos profissionais de saúde. 
Uma boa saúde oral no idoso permite 
a prevenção contra diversas patologias locais 
e sistémicas, para além de permitir que seja 
um indivíduo mais feliz, com a possibilidade de 
sorrir serenamente e sem reservas perante 
o mundo. Ao longo dos tempos, a Medicina tem 
vindo a debater-se com um rol infindável 
de doenças infecciosas com variados impactos 
na saúde pública mundial. Exige-se que o médico 
dentista tenha a educação, os princípios éticos 
e a formação técnica necessários para responder 
com competência, autoridade e elegância aos 
numerosos desafios da prática clínica, nesta 
era de doenças infecciosas. Os profissionais 
de medicina dentária têm a responsabilidade 
de contribuir para a sua comunidade intervindo, 
quer em casos em que a saúde pública seja posta 
em causa, quer em casos de tragédias naturais 
que exijam identificação de vítimas através 
de registos dentários, quer, ainda, 
demonstrando-se alerta para situações delicadas 
como o abuso conjugal e infantil.

Atitude pró-activa
A evolução da profissão, o aumento de exigência 
por parte dos pacientes e a mudança de contexto 
no conceito de profissionalismo exigem 
um médico dentista atento e com uma atitude 
pró-activa. Contribuir para a qualidade 
de vida da população é motivo de orgulho e brio 
e constitui, quiçá, o maior vector aliciante para 
os jovens interessados em ser profissionais 
de saúde. No entanto, a responsabilidade 
inerente é magnânime e exige uma dedicação 
vitalícia para com um código de conduta 
e de honra profissional e social, sem o qual 
a profissão não o seria. 
Poderá ler online a versão integral deste artigo acedendo 

ao endereço: http://link.omd.pt/rd/opjm 

*Médico dentista

 Luís Filipe Lima Sobral Amante*

geral | opinião
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Cáceres monumental
aqui tão perto

A cerca de 300 quilómetros de Lisboa e a 400 do Porto, 
à espera de ser descoberta, encontra-se Cáceres, 
a segunda cidade da Estremadura espanhola -
 - comunidade autónoma vizinha de Portugal - que, 
pela exemplaridade do projecto de recuperação 
e preservação do seu impressivo património 
monumental e do seu centro histórico, mereceu 
a classifi cação de Património da Humanidade, 
atribuído pela Unesco em 1986.
A cidade desdobra-se em torno das imponentes 
muralhas de pedra do seu amplo castelo, no interior 
de cujos muros o tempo longo da história e o engenho 
se encarregaram de fazer surgir uma imensa cidade 
histórica, de traça predominantemente medieval, 
numa miscelânia magnífi ca e surpreendente de estilos 
espelhados na imponência das fachadas de todos 
os seus edif ícios, verdadeiras jóias arquitectónicas que 
se revelam a cada estreita rua de empedrado antigo, 
emprestando à labiríntica “cidade velha” um ambiente 
de quase mistério que transmite ao visitante a sensação 
de ter viajado para uma outra época. Oferecem-se 
à descoberta e ao espanto de qualquer visitante também 
os interiores dos edifícios tão característicos - que se 
desdobram em igrejas, palácios, museus, casas, hotéis 
e restaurantes -, todos sabendo preservar “por dentro” 
os traços de época e a inestimável herança histórica.
Uma vasta escadaria convida ao acesso à fortaleza, 

estendendo-se a partir da magnífi ca Plaza Mayor 
de Cáceres, de traça medieval, de um lado enquadrada 
pelas muralhas da fortaleza e do outro pelas belíssimas 
casas antigas, sob cujas arcadas, ao nível da rua, 
se alojam as convidativas esplanadas das dezenas 
de restaurantes, “bodegas” e “casas de pasto” que 
oferecem as sempre apetecíveis e variadas “tapas”, num 
ambiente cosmopolita, apelando a uma pausa para 
degustação e usufruto do ambiente mágico daquele 
grande e precioso espaço. À noite e aos fi ns-de-
-semana, a Plaza Mayor de Cáceres é invadida por uma 
multidão de gente de todas as idades, proporcionando 
um ambiente descontraído, de ruidoso e alegre 
convívio público, expressando os hábitos de rua 
tão característicos da maneira de ser dos “nuestros 
hermanos”. Há que não perder uma ida às compras, 
visitando as inúmeras lojas de pasto, de montras 
tão típicas, repletas de uma apetitosa variedade 
de tentadores queijos e enchidos representativos dos 
sabores tradicionais de toda a Espanha.
Para uma escapadinha, de fi m-de-semana, é uma 
cidade mágica, apetecível, a não perder, com inúmeras 
e variadas propostas de alojamento, desde hotéis 
de charme em edif ícios históricos do centro histórico, 
até aos modernos hotéis da cidade nova, passando 
pelos “hostales” com ambiente tão típico que 
se espalham pelas redondezas da “cidade velha”. 

lazer | em viagem

‘A monumentalidade 
de Cáceres, a cerca 

de três horas de Lisboa 
ou do Porto, convida 
a uma escapadinha.

’
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